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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1.

UKAZ
o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
v Parizu
Za izredno in pooblaščeno veleposlanico – vodjo Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu postavim
Ireno Sodin.
Št. 501-03-18/2016-2
Ljubljana, dne 3. januarja 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2.

PRAVILNIK
o pomorski opremi

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene
veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Organizaciji
za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)
v Parizu

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 –
UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 – UZ148 in
47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16) in četrtega odstavka 17.a člena
Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno
prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10
– ZUTD in 31/15) izdajam

Pravilnik o pomorski opremi

Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvrševanje 9., 14.
in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) in na podlagi
prvega odstavka 91. člena Pomorskega zakonika (Uradni list
RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno besedilo, 88/10, 59/11 in
33/16) izdaja minister za infrastrukturo

Leto XXVII

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2014/90/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o pomorski
opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 96/98/ES (UL L št. 257
z dne 28. 8. 2014, str. 146; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2014/90/EU) določa tehnične standarde za pomorsko opremo
na plovilih, ki plujejo pod zastavo Republike Slovenije, postopke ugotavljanja skladnosti in priglašene organe.
(2) Namen tega pravilnika je izboljšati varnost na morju,
preprečevati onesnaževanje morja z enotno uporabo ustreznih
mednarodnih predpisov glede pomorske opreme, ki se namesti
na ladje Republike Slovenije, in zagotoviti prosti pretok take
opreme znotraj Evropske unije.
2. člen
(pomen izrazov)
men:

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

1. »pomorska oprema« je oprema v skladu s 3. členom
tega pravilnika,
2. »ladja Republike Slovenije« je ladja, ki pluje pod zastavo Republike Slovenije in spada v področje uporabe mednarodnih konvencij,
3. »mednarodne konvencije« so naslednje konvencije,
vključno s protokoli in kodeksi obvezne uporabe, ki so sprejeti
v okviru Mednarodne pomorske organizacije, in določajo posebne zahteve za odobritev za opremo, ki se namesti na ladje:
– Konvencija o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju
na morju (COLREG) iz leta 1972,
– Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL) iz leta 1973,
– Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja
na morju (SOLAS) iz leta 1974,
4. »standardi preskušanja« so standardi za preskušanje
pomorske opreme, ki jih določajo:
– Mednarodna pomorska organizacija (IMO),
– Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO),
– Mednarodna elektrotehniška komisija (IEC),
– Evropski odbor za standardizacijo (CEN),
– Evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo
(CENELEC),
– Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU),
– Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde
(ETSI),
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– Evropska komisija v skladu z 8. členom in šestim odstavkom 27. člena Direktive 2014/90/EU,
– regulativni organi, določeni v sporazumih o vzajemnem
priznavanju, katerih pogodbenica je Evropska unija,
5. »mednarodni predpisi« so mednarodne konvencije,
vključno z resolucijami in okrožnicami IMO, ki uveljavljajo posodobljene različice navedenih konvencij, ter standardi preskušanja,
6. »znak krmila« je simbol iz 8. člena tega pravilnika in
Priloge 1, ki je sestavni del pravilnika, ali elektronska oznaka
iz 10. člena tega pravilnika,
7. »priglašeni organ« je organ za ugotavljanje skladnosti,
ki ga minister, pristojen za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu:
minister), priglasi Evropski komisiji in državam članicam Evropske unije,
8. »omogočanje dostopnosti na trgu« je vsaka plačljiva ali
brezplačna dobava pomorske opreme na trgu Evropske unije v
okviru trgovske dejavnosti,
9. »dajanje na trg« pomeni, da je pomorska oprema prvič
dostopna na trgu Evropske unije,
10. »proizvajalec« je vsaka fizična ali pravna oseba, ki
proizvaja pomorsko opremo ali naroči njen načrt ali izdelavo,
da to opremo trži pod svojo firmo ali blagovno znamko,
11. »pooblaščeni zastopnik« je vsaka fizična ali pravna
oseba s sedežem v Evropski uniji, ki jo je proizvajalec pisno
pooblastil, da v njegovem imenu izvaja določene naloge,
12. »uvoznik« je vsaka fizična ali pravna oseba s sedežem v Evropski uniji, ki da pomorsko opremo iz tretje države
na trg Evropske unije,
13. »distributer« je vsaka fizična ali pravna oseba v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči dostopnost pomorske opreme na trgu,
14. »gospodarski subjekti« so proizvajalec, pooblaščeni
zastopnika, uvoznik in distributer,
15. »akreditacija« je akreditacija v skladu z 10. točko
2. člena Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in
nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 765/2008/ES),
16. »nacionalni akreditacijski organ« je nacionalni
akreditacijski organ v skladu z 11. točko 2. člena Uredbe
765/2008/ES, ki ga je ustanovila Republika Slovenija in deluje
kot javni zavod Slovenska akreditacija,
17. »ugotavljanje skladnosti« je postopek, ki ga v skladu
s 14. členom tega pravilnika izvajajo priglašeni organi, za
ugotavljanje, ali pomorska oprema izpolnjuje zahteve iz tega
pravilnika,
18. »organ za ugotavljanje skladnosti« je organ, v skladu
z zakonom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti,
19. »odpoklic« je vsak ukrep za vrnitev pomorske opreme,
ki je že nameščena na ladje Republike Slovenije ali je že bila
nabavljena, da bi bila nameščena na ladje Republike Slovenije,
20. »umik« je vsak ukrep, katerega namen je preprečiti
dostopnost pomorske opreme iz dobavne verige na trgu,
21. »izjava EU o skladnosti« je izjava, ki jo izda proizvajalec v skladu s 15. členom tega pravilnika,
22. »proizvod« je predmet pomorske opreme,
23. »klasifikacijski zavod« je organizacija, ki jo je pooblastil minister v skladu s pravilnikom o klasifikacijskih zavodih,
24. »tretja država« je država, ki ni država članica Evropske unije.
3. člen
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(2) Ne glede na to, da lahko oprema iz prejšnjega odstavka
spada tudi v področje uporabe drugih predpisov Evropske unije
in ne le v področje uporabe tega pravilnika, se za opremo za namene iz 1. člena tega pravilnika uporablja izključno ta pravilnik.
4. člen
(zahteve za pomorsko opremo)
(1) Pomorska oprema, ki se na ladjo Republike Slovenije
namesti na dan 18. septembra 2016 ali pozneje, izpolnjuje
zahteve mednarodnih predpisov glede zasnove, konstrukcije in
delovanja, ki se uporabljajo v obdobju, ko je zadevna oprema
nameščena na ladji.
(2) Skladnost pomorske opreme z zahtevami iz prejšnjega
odstavka se dokaže izključno na podlagi standardov preskušanja in postopkov za ugotavljanje skladnosti iz 14. člena tega
pravilnika.
(3) Mednarodni predpisi se uporabljajo ne glede na
postopek preverjanja skladnosti iz 5. člena Uredbe (ES)
št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in
preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS).
(4) Zahteve in standardi iz prvega in drugega odstavka
tega člena se v skladu s predpisi Evropske komisije izvajajo
na enoten način.
5. člen
(izdaja spričeval)
Pri izdaji, overitvi ali obnovi spričeval ladij Republike Slovenije v skladu z mednarodnimi konvencijami mora biti pomorska oprema na ladjah v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
(delovanje notranjega trga)
Pomorska oprema se lahko da na trg ali namesti na ladji
Republike Slovenije, če je pomorska oprema v skladu s tem
pravilnikom.
7. člen
(vpis ladje)
(1) Pri vpisu ladje iz tretje države pod zastavo Republike Slovenije, pomorski inšpektor skupaj s klasifikacijskim
zavodom med postopkom vpisa izvede inšpekcijski pregled
navedene ladje, da preveri:
– ali je dejansko stanje pomorske opreme v skladu z
ladijskimi listinami,
– ali pomorska oprema izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika,
– ali je opremljena z ustreznim znakom krmila in
– ali je enakovredna pomorski opremi v skladu s tem
pravilnikom od 18. septembra 2016.
(2) Kadar datuma namestitve pomorske opreme na ladjo ni mogoče določiti, lahko Uprava Republike Slovenije za
pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) ob upoštevanju
ustreznih mednarodnih predpisov določi enakovredne zahteve.
(3) Opremo brez znaka krmila ali opremo, ki po ugotovitvi
uprave ni enakovredna, je treba nadomestiti z opremo v skladu
s tem pravilnikom.
(4) Za pomorsko opremo, ki jo uprava, po posvetovanju
s klasifikacijskim zavodom, šteje za enakovredno, izda uprava
dovoljenje, s katerim dovoljuje namestitev opreme na ladji.
Uprava lahko določi omejitve ali pogoje za uporabo opreme.
Dovoljenje mora biti ves čas na ladji.

(področje uporabe)

II. ZNAK KRMILA

(1) Ta pravilnik se uporablja za pomorsko opremo, ki je
nameščena na ladji Republike Slovenije ali ki bo nanjo nameščena in za katero je potrebna odobritev v skladu z mednarodnimi predpisi, ne glede na to, ali se ladja v času opremljanja
nahaja v Evropski uniji.

(znak krmila)

8. člen
(1) Na pomorsko opremo, za katero je v skladu s postopki
za ugotavljanje skladnosti dokazano, da izpolnjuje zahteve iz
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tega pravilnika, se namesti znak krmila. Znak krmila se ne sme
namestiti na noben drug proizvod.
(2) Oblika znaka krmila, ki jo je treba uporabiti, je določena v Prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Za znak krmila veljajo splošna načela iz prvega in
tretjega do šestega odstavka 30. člena Uredbe 765/2008/ES,
pri čemer vsaka navedba oznake CE šteje za navedbo znaka
krmila.
9. člen
(pravila in pogoji za namestitev znaka krmila)
(1) Znak krmila mora biti vidno, čitljivo in neizbrisno nameščen na proizvod ali na njegovo tablico s podatki in po
potrebi vdelan v programsko opremo. Kadar to ni mogoče ali
ni upravičeno zaradi značilnosti proizvoda, se znak namesti na
embalažo in spremne dokumente.
(2) Znak krmila se namesti na koncu proizvodne faze.
(3) Poleg znaka krmila sta navedena identifikacijska številka priglašenega organa, kadar je ta organ vključen v fazo
nadzora proizvodnje, in leto, v katerem je bil znak nameščen.
(4) Identifikacijsko številko priglašenega organa namesti
organ sam ali jo v skladu z njegovimi navodili namesti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik.
10. člen
(elektronska oznaka)
Za lažji nadzor trga in preprečevanje ponarejanja posameznih predmetov pomorske opreme, ki jih določi Evropska
komisija, lahko proizvajalec uporabi ustrezno in zanesljivo obliko elektronske oznake namesto znaka krmila ali kot njegovo
dopolnilo. V takem primeru se po potrebi smiselno uporabljata
8. in 9. člen tega pravilnika.
III. OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV
11. člen
(obveznosti proizvajalca)
(1) Proizvajalec z namestitvijo znaka krmila prevzame
odgovornost za zagotavljanje, da je bila pomorska oprema z
nameščenim znakom zasnovana in proizvedena v skladu s
tehničnimi specifikacijami in standardi, ki jih v skladu z drugim
odstavkom 35. člena Direktive 2014/90/EU določi Evropska
komisija, ter prevzame obveznosti iz drugega do devetega
odstavka tega člena.
(2) Proizvajalec pripravi zahtevano tehnično dokumentacijo in izvede veljavne postopke za ugotavljanje skladnosti.
(3) Kadar se s postopkom za ugotavljanje skladnosti
dokaže, da pomorska oprema izpolnjuje veljavne zahteve,
proizvajalec v skladu s 15. členom tega pravilnika pripravi
izjavo EU o skladnosti in namesti znak krmila v skladu z 8. in
9. členom tega pravilnika.
(4) Proizvajalec tehnično dokumentacijo in izjavo EU o
skladnosti iz 15. člena tega pravilnika hrani najmanj deset let
po namestitvi znaka krmila in v nobenem primeru za krajše
obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme.
(5) Proizvajalec zagotovi, da se izvajajo postopki za ohranjanje skladnosti serijske proizvodnje. Upoštevajo se spremembe v zvezi z zasnovo ali značilnostmi pomorske opreme
in spremembe zahtev v mednarodnih predpisih iz 4. člena tega
pravilnika, na podlagi katerih se ugotavlja skladnost pomorske
opreme. Proizvajalec znova izvede ugotavljanje skladnosti,
kadar je v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika,
to potrebno.
(6) Proizvajalec zagotovi, da so na njegovih proizvodih
označeni tip, serija ali serijska številka oziroma kateri koli drug
identifikacijski element ali, kadar velikost ali značilnosti proizvoda tega ne dopuščajo, da so zahtevani podatki navedeni
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na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen proizvodu, oziroma
na obojem.
(7) Proizvajalec na proizvodu navede svojo firmo ali
blagovno znamko in naslov, na katerem je dosegljiv; če to
ni mogoče, podatke navede na embalaži ali v dokumentu, ki
je priložen proizvodu, oziroma na obojem. V naslovu mora
biti navedena kontaktna točka, na kateri je proizvajalec
dosegljiv.
(8) Proizvajalec zagotovi, da so proizvodu priložena navodila in vse potrebne informacije za varno namestitev na ladjo
in varno uporabo proizvoda, vključno z omejitvami uporabe, če
obstajajo, ki jih uporabniki brez težav razumejo, skupaj z vso
drugo dokumentacijo, ki jo zahtevajo mednarodni instrumenti
ali standardi preskušanja.
(9) Proizvajalec, ki meni ali utemeljeno domneva, da
proizvod, na katerega je namestil znak krmila, ni skladen z
veljavnimi zahtevami glede zasnove, konstrukcije in delovanja
ter standardi preskušanja, ki jih določi Evropska komisija, takoj izvede ustrezne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost
navedenega proizvoda ali ga po potrebi umakne ali odpokliče.
Kadar proizvod predstavlja tveganje, proizvajalec takoj obvesti
nadzorni organ, in mu predloži podrobne informacije zlasti o
neskladnosti in sprejetih korektivnih ukrepih.
(10) Proizvajalec na podlagi utemeljene zahteve nadzornega organa nemudoma predloži vse potrebne informacije in
dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda v jeziku,
ki ga nadzorni organ brez težav razume ali je zanj sprejemljiv,
mu odobri dostop do svojih prostorov za namene nadzora trga
v skladu z 19. členom Uredbe 765/2008/ES in zagotovi vzorce
ali dostop do vzorcev. Na zahtevo nadzornega organa proizvajalec sodeluje pri vseh ukrepih za odpravo tveganj, povezanih
s proizvodi, ki so jih dali na trg.
12. člen
(pooblaščeni zastopniki)
(1) Proizvajalec, ki ni na ozemlju države članice Evropske
unije, s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika
za Evropsko unijo ter v pooblastilu navede ime pooblaščenega
zastopnika in naslov, na katerem je dosegljiv.
(2) Izpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena in priprava tehnične dokumentacije niso del nalog
pooblaščenega zastopnika.
(3) Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da izvaja vsaj naslednje naloge:
a) nadzornim organom omogoči dostop do izjave EU o
skladnosti in tehnične dokumentacije za najmanj deset let po
namestitvi znaka krmila in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske
opreme;
b) pristojnemu organu na podlagi utemeljene zahteve
predloži vse potrebne informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda;
c) na zahtevo pristojnih organov sodeluje z njimi v okviru
svojih pooblastil pri vseh ukrepih za odpravo tveganj, povezanih s proizvodi.
13. člen
(drugi gospodarski subjekti)
(1) Uvozniki na proizvodu navedejo svojo firmo ali blagovno znamko in naslov, na katerem so dosegljivi, ali, če to ni
mogoče, podatke navedejo na embalaži ali v dokumentu, ki je
priložen proizvodu, oziroma na obojem.
(2) Uvozniki in distributerji organu pristojnemu za nadzor
na podlagi njegove utemeljene zahteve predložijo vse potrebne
informacije in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti proizvoda v jeziku, ki ga navedeni organ brez težav razume ali je
zanj sprejemljiv. Na zahtevo navedenega organa sodelujejo z
njim pri vseh ukrepih za odpravo tveganj, povezanih s proizvodi, ki so jih dali na trg.
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(3) Uvoznik ali distributer je za namene tega pravilnika
obravnavan kot proizvajalec, in zanj veljajo obveznosti proizvajalca iz 11. člena tega pravilnika, kadar da na trg ali namesti na
ladjo Republike Slovenije pomorsko opremo pod svojo firmo ali
blagovno znamko ali spremeni pomorsko opremo, ki je že na
trgu, na način, ki lahko vpliva na izpolnjevanje veljavnih zahtev.
(4) Gospodarski subjekti v obdobju najmanj desetih let po
namestitvi znaka krmila in v nobenem primeru v krajšem obdobju, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske
opreme, nadzornemu organu na njegovo zahtevo navedejo:
a) kateri gospodarski subjekti so jim dobavljali proizvode;
b) katerim gospodarskim subjektom so dobavljali proizvode.
IV. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN PRIGLASITEV
ORGANOV ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
14. člen
(postopki za ugotavljanje skladnosti)
(1) Postopki za ugotavljanje skladnosti so določeni v
Prilogi 2 tega pravilnika.
(2) Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik prek
priglašenega organa oceni skladnost posameznega predmeta pomorske opreme na enega od načinov, ki jih je sprejela
Evropska komisija, pri čemer izbira med naslednjimi postopki:
a) kadar se uporabi ES-pregled tipa (modul B), se v zvezi
z vso pomorsko opremo pred dajanjem na trg izvede:
– zagotavljanje kakovosti proizvodnje (modul D),
– zagotavljanje kakovosti proizvoda (modul E) ali
– preverjanje proizvodov (modul F),
b) kadar se sklopi pomorske opreme proizvajajo posamezno ali v majhnih količinah in ne serijsko ali množično, se
lahko kot postopek za ugotavljanje skladnosti šteje ES-pregled
enote (modul G).
15. člen
(izjava EU o skladnosti)
(1) Z izjavo EU o skladnosti se potrjuje, da je bilo dokazano izpolnjevanje zahtev iz 4. člena tega pravilnika.
(2) Izjava EU o skladnosti je oblikovana v skladu z vzorcem iz Priloge III Sklepa št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje
proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L
št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 82). Izjava vsebuje elemente,
opredeljene v ustreznih modulih iz Priloge 2 tega pravilnika, in
se posodablja.
(3) Proizvajalec s pripravo izjave EU o skladnosti prevzame odgovornost in obveznosti iz prvega odstavka 11. člena
tega pravilnika.
(4) Kadar se pomorska oprema namesti na ladjo Republike Slovenije, se ladji predloži izvod izjave EU o skladnosti zadevne opreme, ki se hrani na ladji, dokler se zadevna oprema
ne odstrani z ladje. Proizvajalec zagotovi izjavo o skladnosti v
slovenskem in angleškem jeziku. Če izjava EU o skladnosti ni
predložena ladji, je to formalna neskladnost.
(5) Izvod izjave EU o skladnosti se predloži priglašenemu
organu ali organom, ki so opravili ustrezne postopke za ugotavljanje skladnosti.
16. člen
(priglašeni organi)
(1) Minister imenuje priglašene organe po postopku v
skladu z zakonom, ki določa tehnične zahteve za proizvode
in ugotavljanje skladnosti in Prilogo 4, ki je sestavni del tega
pravilnika, če izpolnjujejo zahteve iz Priloge 3, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(2) Priglašeni organi neposredno ali preko pooblaščenih
zastopnikov sodelujejo pri delu sektorske skupine, ki jo ustanovi Evropska komisija.
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17. člen
(obveznost obveščanja)
(1) Ministrstvo o priglašenih organih iz prejšnjega člena obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije.
(2) Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o postopkih v
zvezi s presojo in priglasitvijo organov za ugotavljanje skladnosti ter o pregledu dela priglašenih organov ter o vseh spremembah v zvezi s tem.
(3) Ministrstvo sporoči Evropski komisiji naziv in kontaktne
podatke organov, ki so pristojni za izvajanje tega pravilnika.
18. člen
(odvisne družbe in podizvajalci priglašenih organov)
(1) Kadar priglašeni organ za posamezne naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci
ali te naloge prenese na odvisno družbo, zagotovi, da podizvajalec ali odvisna družba izpolnjuje zahteve iz Priloge 3 tega
pravilnika, ter posledično o tem obvesti ministrstvo.
(2) Priglašeni organi v celoti prevzamejo odgovornost za
naloge, ki jih izvajajo podizvajalci ali odvisne družbe, ne glede
na njihov sedež.
(3) Dejavnosti se lahko prenesejo na podizvajalca ali
odvisno družbo samo, če stranka s tem soglaša.
(4) Priglašeni organi hranijo ter omogočajo organom za
izvajanje nadzora dostop do ustreznih dokumentov v zvezi s
presojo usposobljenosti podizvajalca ali odvisne družbe ter
nalogami, ki jih podizvajalec ali odvisna družba izvaja v skladu
s tem pravilnikom.
19. člen
(spremembe priglasitev)
(1) V primeru omejitve, začasnega preklica ali umika
priglasitve ali če je priglašeni organ prenehal z dejavnostjo, ministrstvo izvede ustrezne ukrepe za zagotovitev, da gradivo in
dokumente tega organa prevzame v obravnavo drug priglašeni
organ, bodisi da so na voljo ministrstvu in organom za nadzor
na njihovo zahtevo.
(2) Ministrstvo o spremembi iz prejšnjega odstavka nemudoma obvesti Evropsko komisijo in druge države članice
Evropske unije.
20. člen
(izpodbijanje pristojnosti priglašenih organov)
Ministrstvo na zahtevo Evropske komisije predloži vse
informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanje
usposobljenosti zadevnega priglašenega organa in sprejme
potrebne ukrepe v skladu z ugotovitvami Evropske komisije.
21. člen
(operativne obveznosti priglašenih organov)
(1) Priglašeni organi izvajajo ugotavljanje skladnosti v
skladu s postopki iz 14. člena tega pravilnika.
(2) Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne
izpolnjuje obveznosti iz 11. člena tega pravilnika, od zadevnega proizvajalca zahteva, da brez odlašanja sprejme ustrezne
korektivne ukrepe, in ne izda certifikata o skladnosti.
(3) Kadar priglašeni organ med postopkom spremljanja
skladnosti po izdaji certifikata o skladnosti ugotovi, da proizvod
ni več v skladu s predpisi, od proizvajalca zahteva, da brez
odlašanja sprejme ustrezne korektivne ukrepe, in po potrebi
začasno prekliče ali umakne certifikat. Kadar korektivni ukrepi
niso sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ po
potrebi omeji, začasno prekliče ali umakne certifikat.
22. člen
(obveznost obveščanja za priglašene organe)
(1) Priglašeni organ obveščajo ministrstvo o:
a) vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali umiku
certifikata o skladnosti,
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b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na obseg priglasitve in
pogoje za priglasitev,
c) vsaki zahtevi po informacijah v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ki so jo prejeli od organov za nadzor trga,
č) na zahtevo, o vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v obsegu njihove priglasitve, in o vseh drugih
izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in
sklepanjem pogodb s podizvajalci.
(2) Priglašeni organi Evropski komisiji in državam članicam Evropske unije na zahtevo predložijo zadevne informacije o vprašanjih v zvezi z negativnimi in pozitivnimi rezultati
ugotavljanja skladnosti. Priglašeni organi drugim priglašenim
organom, ki izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti za enake proizvode, predložijo informacije v zvezi z negativnimi in, na
zahtevo, pozitivnimi rezultati ugotavljanja skladnosti.
V. NADZOR
23. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika, v skladu z
Uredbo 765/2008/ES, zakonom, ki ureja tehnične zahteve za
proizvode in ugotavljanje skladnosti, pomorskimi predpisi in s
predpisi, ki določajo pristojnosti in naloge inšpekcijskih organov, opravljata:
– tržni inšpektor, za pomorsko opremo na trgu, in
– pomorski inšpektor, za pomorsko opremo na ladji.
(2) Pomorski inšpektor lahko pregleda pomorsko opremo,
ki je že nameščena na ladjo, samo v takem obsegu, da je med
pregledom še vedno mogoča popolna funkcionalnost zadevne
opreme na ladji.
24. člen
(postopek za ravnanje s pomorsko opremo,
ki pomeni tveganje)
(1) Nadzorni organ iz prvega odstavka prejšnjega člena
obvesti o odločitvah o opremi, ki pomeni tveganje, zadevni
priglašeni organ, Evropsko komisijo in druge države članice
Evropske unije.
(2) Kadar nadzorni organ iz prvega odstavka prejšnjega
člena ugotovi, da neizpolnjevanje zahtev za opremo ni omejeno na ozemlje Republike Slovenije ali na ladje Republike
Slovenije, obvesti Evropsko komisijo in druge države članice
Evropske unije o rezultatih vrednotenja in ukrepih, ki jih zahteva
od gospodarskega subjekta.
(3) Informacije o ukrepih iz tega člena vključujejo vse
razpoložljive podrobnosti, zlasti podatke, potrebne za identifikacijo neskladne pomorske opreme, izvor proizvoda, značilnosti
domnevne neskladnosti in povezanega tveganja, značilnosti in
trajanje sprejetih ukrepov, stališče zadevnega gospodarskega
subjekta ter ali je neskladnost posledica naslednjih vzrokov:
a) neizpolnjevanja veljavnih zahtev glede zasnove, konstrukcije in delovanja pomorske opreme iz 4. člena tega pravilnika,
b) neskladnosti s standardi preskušanja iz 4. člena tega
pravilnika med postopkom za ugotavljanje skladnosti, ali
c) pomanjkljivosti v navedenih standardih preskušanja.
(4) Če začne druga država članica Evropske unije postopek zaradi neskladnosti pomorske opreme, nadzorni organ
iz prvega odstavka prejšnjega člena brez odlašanja obvesti
Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije o
sprejetih ukrepih in drugih informacijah o pomorski opremi ter
lahko v štirih mesecih ugovarja ugotovitvam, ki jih je podala
druga država članica Evropske unije.
25. člen
(skladni proizvodi, ki predstavljajo tveganje za pomorsko
varnost, zdravje ali okolje)
Nadzorni organ iz 23. člena tega pravilnika takoj obvesti
Evropsko komisijo in druge države članice Evropske unije
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o pomorski opremi, ki je v skladu s tem pravilnikom, vendar
predstavlja tveganje za pomorsko varnost, zdravje ali okolje.
Predložene informacije vključujejo vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatke, potrebne za identifikacijo zadevne pomorske
opreme, izvora in dobavne verige pomorske opreme, značilnosti tveganja ter značilnosti in trajanje sprejetih ukrepov.
26. člen
(zaščitni postopek)
Če Evropska komisija ugotovi, da je ukrep iz 24. in
25. člena tega pravilnika upravičen, nadzorni organ iz 23. člena
tega pravilnika sprejme ukrepe, potrebne za umik ali odpoklic
neskladnega proizvoda s trga v skladu s predpisom, ki ureja
način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih,
ki omejujejo trgovanje s proizvodi. Če Evropska komisija ugotovi, da je ukrep neupravičen, nadzorni organ iz 23. člena tega
pravilnika ukrep prekliče.
27. člen
(izjeme na podlagi tehničnih inovacij)
(1) V primeru tehničnih inovacij lahko uprava dovoli, da se
na ladjo Republike Slovenije namesti pomorska oprema, ki ni v
skladu s postopkom za ugotavljanje skladnosti, če se uprava v
preskusu ali kako drugače ustrezno prepriča, da taka oprema
izpolnjuje namen tega pravilnika.
(2) Takšni postopki preskusa ne smejo nikakor razlikovati
med pomorsko opremo, proizvedeno v Republiki Sloveniji, in
pomorsko opremo, proizvedeno v drugih državah.
(3) Za pomorsko opremo, ki jo ureja ta člen, uprava izda
dovoljenje, ki se vedno hrani na kraju, kjer se nahaja oprema,
ter dovoljuje namestitev opreme na ladjo in določa vse omejitve
ali morebitne ukrepe v zvezi z uporabo te opreme.
(4) Kadar uprava dovoli namestitev pomorske opreme, ki
jo ureja ta člen, nemudoma sporoči Evropski komisiji in drugim
državam članicam Evropske unije vse podrobnosti ter jim predloži poročila o vseh zadevnih preskusih, ocenah in postopkih
ugotavljanja skladnosti.
28. člen
(izjeme glede preskušanja ali vrednotenja)
Uprava lahko dovoli namestitev pomorske opreme, ki ni
v skladu s postopkom za ugotavljanje skladnosti ali prejšnjim
členom, na ladjo Republike Slovenije zaradi preskušanja ali
vrednotenja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
a) uprava izda dovoljenje za pomorsko opremo, ki se vedno hrani na mestu opreme, in določi vse potrebne omejitve in
druge ustrezne ukrepe za uporabo zadevne opreme,
b) dovoljenje je omejeno na obdobje, ki je potrebno za
izvedbo preskušanja, in
c) pomorska oprema se ne uporablja namesto opreme,
ki izpolnjuje zahteve tega pravilnika, in ne nadomešča take
opreme, ki ostane na ladji, v delujočem stanju in pripravljena
za takojšnjo uporabo.
29. člen
(izjeme zaradi izjemnih okoliščin)
(1) V izjemnih okoliščinah kot so varnost ali večja gospodarska škoda, katerih upravičenost mora gospodarski subjekt
utemeljiti upravi, se lahko na ladjo namesti druga pomorska
oprema v skladu z drugim do četrtim odstavkom tega člena,
kadar je treba pomorsko opremo zamenjati v pristanišču zunaj
Evropske unije, kjer zaradi časa, zamude in stroškov na ladjo
ni mogoče namestiti opreme z znakom krmila.
(2) Pomorski opremi, nameščeni na ladji, je priložena
dokumentacija, ki jo izda država članica IMO in ki potrjuje skladnost z ustreznimi zahtevami IMO.
(3) Uprava v čim krajšem času zagotovi, da je pomorska
oprema iz prvega odstavka tega člena skupaj z dokumentacijo
o preskušanju v skladu z zadevnimi zahtevami mednarodnih
instrumentov in tega pravilnika.
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(4) Kadar je dokazano, da posebna pomorska oprema z
znakom krmila na trgu ni na voljo, lahko uprava odobri namestitev druge pomorske opreme na ladjo v skladu s petim do
sedmim odstavkom tega člena.
(5) Odobrena pomorska oprema mora biti v največji možni
meri skladna z zahtevami in standardi preskušanja iz 4. člena
tega pravilnika.
(6) Pomorski opremi, nameščeni na ladji, je priloženo
začasno dovoljenje o odobritvi, ki ga izda uprava ali druga
država članica Evropske unije in v katerem so navedeni naslednji podatki:
a) oprema z znakom krmila, ki bo nadomeščena s potrjeno opremo,
b) natančne okoliščine, v katerih je bil izdano dovoljenje
o odobritvi, in zlasti razloge za nerazpoložljivost opreme z
znakom krmila na trgu,
c) natančne zahteve glede zasnove, konstrukcije in delovanja, na podlagi katerih je oprema odobrena,
č) standardi preskušanja, ki so bili uporabljeni v zadevnih
postopkih odobritve, če so bili uporabljeni.
(7) Uprava o izdaji dovoljenja o odobritvi iz prejšnjega
odstavka takoj obvesti Evropsko komisijo.
VII. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
30. člen
(prehodno obdobje)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o pomorski opremi (Uradni list RS, št. 24/07, 23/09,
78/09, 14/11, 17/11 – ZTZPUS-1, 47/12, 98/13, 56/14, 59/15 in
24/16), 4. člen pa se še uporablja do začetka veljavnosti predpisov, ki jih v skladu z drugim odstavkom 35. člena Direktive
2014/90/EU sprejme Evropska komisija.
(2) Minister objavi dan začetka veljavnosti predpisov iz
prejšnjega odstavka v Uradnem listu Republike Slovenije.
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-293/2016/38
Ljubljana, dne 29. decembra 2016
EVA 2015-2430-0102
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo
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PRILOGA 1
ZNAK KRMILA
Znak krmila mora imeti naslednjo obliko:

Če je znak krmila povečan ali pomanjšan, morajo biti upoštevana razmerja iz zgornje slike.
Različni sestavni deli znaka krmila morajo biti enako visoki in ne smejo biti manjši od 5 mm.
Te minimalne dimenzije so lahko opuščene pri manjših napravah.
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PRILOGA 2
POSTOPKI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI

I. MODUL B: ES-PREGLED TIPA
1. ES-pregled tipa je del postopka za ugotavljanje skladnosti, pri katerem priglašeni organ pregleda tehnično
zasnovo pomorske opreme ter preveri in potrdi, da ta izpolnjuje ustrezne zahteve.
2. ES-pregled tipa se lahko izvede na dva načina, in sicer kot:
– pregled vzorca dokončanega proizvoda, reprezentativnega za predvideno proizvodnjo (tip proizvodnje),
– ocena ustreznosti tehnične zasnove pomorske opreme s pregledom tehnične dokumentacije in dodatnih
dokazil iz 3. točke tega modula ter pregled vzorcev enega ali več kritičnih delov proizvoda, reprezentativnih za
predvideno proizvodnjo (kombinacija tipa proizvodnje in tipa načrta).
3. Proizvajalec predloži zahtevek za ES-pregled tipa enemu samemu priglašenemu organu, ki ga izbere sam.
Zahtevek vključuje:
– ime in naslov proizvajalca ter, če zahtevek predloži pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov,
– pisno izjavo, da enak zahtevek ni bil predložen nobenemu drugemu priglašenemu organu,
– tehnično dokumentacijo. Tehnična dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti pomorske opreme z
veljavnimi zahtevami mednarodnih instrumentov iz 4. člena tega pravilnika ter vključuje ustrezno analizo in
oceno tveganja. V tehnični dokumentaciji so določene veljavne zahteve, pri čemer v obsegu, ki je pomemben
za tako ugotavljanje, zajema zasnovo, proizvodnjo in delovanje pomorske opreme. Tehnična dokumentacija
lahko vsebuje vsaj naslednje elemente:
(a) splošni opis pomorske opreme,
(b) zasnovo konstrukcije in delovne risbe ter sheme sestavnih delov, podsestavov, tokokrogov itd.,
(c) opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje navedenih risb in shem ter delovanje pomorske opreme,
(d) seznam zahtev in standardov preskušanja, ki se uporabljajo za zadevno pomorsko opremo v skladu s tem
pravilnikom, skupaj z opisom rešitev, sprejetih za izpolnjevanje navedenih zahtev,
(e) rezultate opravljenih projektnih izračunov, pregledov itd. ter
(f) poročila o preskusih,
– vzorce, reprezentativne za predvideno proizvodnjo. Priglašeni organ lahko po potrebi zahteva dodatne
vzorce za izvajanje programa preskusov,
– dodatna dokazila o ustreznosti rešitve tehnične zasnove. V teh dodatnih dokazilih so navedeni vsi
dokumenti, ki so bili uporabljeni. Dodatna dokazila lahko vsebujejo rezultate preskusov, ki jih je izvedel
ustrezen laboratorij proizvajalca ali drug preskuševalni laboratorij v njegovem imenu in na njegovo
odgovornost.
4. Priglašeni organ:
– v zvezi s pomorsko opremo:
4.1 pregleda tehnično dokumentacijo in dodatna dokazila, da ugotovi ustreznost tehnične zasnove pomorske
opreme,
– v zvezi z vzorci:
4.2 preveri, ali so bili vzorci proizvedeni v skladu s tehnično dokumentacijo, in določi elemente, ki so bili
zasnovani v skladu z veljavnimi določbami ustreznih zahtev in standardov preskušanja, pa tudi elemente, ki so
bili zasnovani, ne da bi bile upoštevane ustrezne določbe navedenih standardov,
4.3 izvede ustrezne preglede in preskuse ali naroči njihovo izvedbo v skladu s tem pravilnikom,
4.4 se dogovori s proizvajalcem o kraju, v katerem se bodo opravljali pregledi in preskusi.
5. Priglašeni organ sestavi poročilo o vrednotenju, ki navaja ukrepe, izvedene v skladu s 4. točko tega modula,
in njihove rezultate. Brez poseganja v obveznosti do priglasitvenih organov objavi priglašeni organ vsebino
navedenega poročila v celoti ali delno le, če proizvajalec s tem soglaša.
6. Kadar tip izpolnjuje zahteve posebnih mednarodnih instrumentov, ki veljajo za zadevno pomorsko opremo,
priglašeni organ proizvajalcu izda certifikat o ES-pregledu tipa. Certifikat vsebuje ime in naslov proizvajalca,
ugotovitve pregleda, morebitne pogoje njegove veljavnosti in potrebne podatke za identifikacijo odobrenega
tipa. Certifikatu je lahko priložena ena ali več prilog.
Certifikat in njegove priloge vsebujejo vse potrebne informacije, da se lahko ovrednoti skladnost proizvedenih
proizvodov s preskušenim tipom in omogoči nadzor med uporabo.
Kadar tip ne izpolnjuje veljavnih zahtev mednarodnih instrumentov, priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o
ES- pregledu tipa in ustrezno obvesti vlagatelja s podrobno utemeljitvijo zavrnitve.
7. Če odobreni tip ne izpolnjuje več veljavnih zahtev, priglašeni organ določi, ali je potrebno dodatno
preskušanje ali nov postopek za ugotavljanje skladnosti.
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Proizvajalec obvesti priglašeni organ, ki hrani tehnično dokumentacijo v zvezi s certifikatom o ES-pregledu
tipa, o vseh spremembah odobrenega tipa, ki bi lahko vplivale na skladnost pomorske opreme z zahtevami
ustreznih mednarodnih instrumentov ali pogoji veljavnosti certifikata. Za takšne spremembe je potrebna
dodatna odobritev v obliki dodatka k izvirnemu certifikatu o ES-pregledu tipa.
8. Vsak priglašeni organ obvesti svoje priglasitvene organe o izdanih ali umaknjenih certifikatih o ES-pregledu
tipa in/ali dodatkih k tem certifikatom ter priglasitvenim organom redno ali na zahtevo posreduje seznam
zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih potrdil in/ali dodatkov.
Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o certifikatih o ES-pregledu tipa in/ali morebitnih
dodatkih k njim, ki jih je zavrnil, umaknil, začasno preklical ali drugače omejil, ter jih na zahtevo obvesti o
certifikatih in/ali dodatkih, ki jih je izdal.
Evropska komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo pridobijo izvod certifikata o ESpregledu tipa in/ali njihovih dodatkov. Evropska komisija in države članice lahko na zahtevo pridobijo izvod
tehnične dokumentacije in rezultate pregledov, ki jih je izvedel priglašeni organ. Priglašeni organ hrani izvod
certifikata o ES-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov ter tehnični spis, vključno z dokumentacijo, ki jo
predloži proizvajalec, do izteka veljavnosti certifikata.
9. Proizvajalec hrani izvod certifikata o ES-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov, vključno s tehnično
dokumentacijo, za nacionalne organe vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod
in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme.
10. Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko vloži zahtevek iz 3. točke tega modula ter izpolni obveznosti iz 7.
in 9. točke tega modula, če so navedene v pooblastilu.
II. MODUL D: SKLADNOST S TIPOM NA PODLAGI ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PROIZVODNEGA
PROCESA
1. Skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnega procesa je del postopka za ugotavljanje
skladnosti, pri čemer proizvajalec izpolni obveznosti iz 2. in 5. točke tega modula ter zagotovi in na lastno
odgovornost izjavi, da je zadevna pomorska oprema v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu
tipa, in da izpolnjuje zahteve mednarodnih instrumentov, ki se uporabljajo zanjo.
2. Proizvodnja
Proizvajalec upravlja odobren sistem kakovosti za proizvodnjo, pregled končnega proizvoda in preskušanje
zadevnih proizvodov iz 3. točke tega modula ter je nadzorovan v skladu s 4. točko tega modula.
3. Sistem kakovosti
3.1 Proizvajalec predloži zahtevek za oceno svojega sistema kakovosti za zadevno pomorsko opremo
priglašenemu organu, ki ga izbere sam.
Zahtevek vključuje:
– ime in naslov proizvajalca ter, če je zahtevek vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov,
– pisno izjavo, da enak zahtevek ni bil predložen nobenemu drugemu priglašenemu organu,
– vse ustrezne informacije o predvideni kategoriji pomorske opreme,
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,
– tehnično dokumentacijo o odobrenem tipu in izvod certifikata o ES-pregledu tipa.
3.2 S sistemom kakovosti se zagotovi skladnost proizvodov s tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa,
in zahtevami mednarodnih instrumentov, ki veljajo zanje.
Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, se sistematično in metodično dokumentirajo v
obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil. Dokumentacija o sistemu kakovosti omogoča dosledno razlago
programov, načrtov, priročnikov in zapisov o kakovosti.
Vsebuje zlasti ustrezen opis:
– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva v zvezi s kakovostjo
proizvodov,
– ustreznih načinov proizvodnje, nadzora kakovosti in zagotavljanja kakovosti, postopkov in sistematičnih
ukrepov, ki se bodo uporabljali,
– pregledov in preskusov, ki bodo izvedeni pred in med proizvodnjo ter po njej, ter pogostnosti njihovega
izvajanja,
– zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledu in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila
o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja itd., ter
– načinov za monitoring doseganja zahtevane kakovosti proizvoda in učinkovitega delovanja sistema
kakovosti.
3.3 Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2 tega modula.
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Skupina za presojo ima poleg izkušenj pri sistemih vodenja kakovosti vsaj enega člana z izkušnjami iz
ocenjevanja na ustreznem področju pomorske opreme in zadevne tehnologije pomorske opreme ter
poznavanjem veljavnih zahtev mednarodnih instrumentov. Presoja vključuje ocenjevalni obisk prostorov
proizvajalca. Skupina za presojo pregleda tehnično dokumentacijo iz pete alineje točke 3.1 tega modula, da
preveri, ali je proizvajalec sposoben ugotoviti, katere so ustrezne zahteve mednarodnih instrumentov, in
izvesti potrebne preglede za zagotovitev skladnosti proizvoda z navedenimi zahtevami.
Odločitev se sporoči proizvajalcu. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.
3.4 Proizvajalec se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kot je bil odobren,
ter vzdrževal njegovo ustreznost in učinkovitost.
3.5 Proizvajalec priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, obvesti o vsaki nameravani spremembi
sistema kakovosti.
Priglašeni organ ovrednoti vse predlagane spremembe in se odloči, ali bo spremenjeni sistem kakovosti še
naprej izpolnjeval zahteve iz točke 3.2 tega modula oziroma ali je potrebna ponovna ocena.
O svoji odločitvi obvesti proizvajalca. Uradno obvestilo vsebuje ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev o
oceni.
4. Nadzor, za katerega je odgovoren priglašeni organ
4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec ustrezno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega
sistema kakovosti.
4.2 Proizvajalec priglašenemu organu za namene ocenjevanja omogoči dostop do prostorov za proizvodnjo,
pregledovanje, preskušanje in skladiščenje ter mu zagotovi vse potrebne informacije, zlasti:
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,
– zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledu in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila o
strokovni usposobljenosti osebja itd.
4.3 Priglašeni organ izvaja redne presoje, da ugotovi, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti,
ter proizvajalcu predloži poročilo o presoji.
4.4 Poleg tega lahko priglašeni organ nenapovedano obišče proizvajalca, razen če za take obiske na podlagi
nacionalne zakonodaje in iz obrambnih ali varnostnih razlogov veljajo določene omejitve. Med takšnimi obiski
lahko priglašeni organ po potrebi izvede ali naroči izvedbo preskusov proizvodov, da preveri pravilno
delovanje sistema kakovosti. Priglašeni organ proizvajalcu predloži poročilo o obisku in, če so bili preskusi
izvedeni, tudi poročilo o preskusih.
5. Oznaka skladnosti in izjava o skladnosti
5.1 Proizvajalec namesti oznako krmila iz 8. člena tega pravilnika in na odgovornost priglašenega organa iz
točke 3.1 tega modula identifikacijsko številko tega organa na vsak proizvod, ki je v skladu s tipom, opisanim v
certifikatu o ES-pregledu tipa, in ki izpolnjuje veljavne zahteve mednarodnih instrumentov.
5.2 Proizvajalec za vsak vzorčni proizvod pripravi pisno izjavo o skladnosti in jo hrani za nacionalne organe
vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše
obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme. V izjavi o skladnosti se opredeli
vzorčna pomorska oprema, za katero je bila sestavljena.
Na zahtevo se pristojnim organom predloži izvod izjave o skladnosti.
6. Proizvajalec vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru
za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme, za pristojne organe hrani:
– dokumentacijo iz točke 3.1 tega modula,
– spremembo iz točke 3.5 tega modula, kot je bila odobrena,
– odločitve in poročila priglašenega organa iz točk 3.5, 4.3 in 4.4 tega modula.
7. Vsak priglašeni organ obvesti svoje priglasitvene organe o izdanih ali umaknjenih odobritvah sistema
kakovosti in redno ali na zahtevo svojim priglasitvenim organom posreduje seznam zavrnjenih, začasno
preklicanih ali drugače omejenih odobritev sistema kakovosti.
Vsak priglašeni organ druge priglašene organe obvesti o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je zavrnil,
začasno preklical, umaknil ali drugače omejil, ter jih na zahtevo obvesti o odobritvah sistema kakovosti, ki jih
je izdal.
8. Pooblaščeni zastopnik
Obveznosti proizvajalca iz točk 3.1, 3.5, 5. in 6. točke tega modula lahko v njegovem imenu in na njegovo
odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.
III. MODUL E: SKLADNOST S TIPOM NA PODLAGI ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PROIZVODA
1. Skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda je del postopka za ugotavljanje skladnosti, v
okviru katerega proizvajalec izpolni obveznosti iz 2. in 5. točke tega modula ter zagotovi in na lastno
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odgovornost izjavi, da je zadevna pomorska oprema v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu
tipa, in da izpolnjuje zahteve mednarodnih instrumentov, ki veljajo zanjo.
2. Proizvodnja
Proizvajalec upravlja odobren sistem kakovosti za pregled končnega proizvoda in preskušanje zadevnih
proizvodov iz 3. točke tega modula ter je nadzorovan v skladu s 4. točko tega modula.
3. Sistem kakovosti
3.1 Proizvajalec predloži zahtevek za oceno svojega sistema kakovosti za zadevno pomorsko opremo
priglašenemu organu, ki ga izbere sam.
Zahtevek vključuje:
– ime in naslov proizvajalca ter, če je zahtevek vložil pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo ime in naslov,
– pisno izjavo, da enak zahtevek ni bil predložen nobenemu drugemu priglašenemu organu,
– vse ustrezne informacije o predvideni kategoriji pomorske opreme,
– dokumentacijo o sistemu kakovosti ter
– tehnično dokumentacijo o odobrenem tipu in izvod certifikata o ES-pregledu tipa.
3.2 Sistem kakovosti zagotovi skladnost proizvodov s tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa, in
ustreznimi zahtevami mednarodnih instrumentov.
Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, se sistematično in metodično dokumentirajo v
obliki pisnih ukrepov, postopkov in navodil. Dokumentacija o sistemu kakovosti omogoča dosledno razlago
programov, načrtov, priročnikov in zapisov o kakovosti.
Vsebuje zlasti ustrezen opis:
– ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pooblastil vodstva glede kakovosti proizvodov,
– pregledov in preskusov, ki bodo izvedeni po koncu proizvodnje,
– zapisov o kakovosti, kot so poročila o pregledu in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila
o strokovni usposobljenosti zadevnega osebja itd.,
– načinov spremljanja učinkovitega delovanja sistema kakovosti.
3.3 Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz točke 3.2 tega modula.
Skupina za presojo ima poleg izkušenj pri sistemih vodenja kakovosti vsaj enega člana z izkušnjami iz
ocenjevanja na ustreznem področju pomorske opreme in zadevne tehnologije pomorske opreme ter
poznavanjem veljavnih zahtev mednarodnih instrumentov. Presoja vključuje ocenjevalni obisk prostorov
proizvajalca. Skupina za presojo pregleda tehnično dokumentacijo iz pete alineje točke 3.1 tega modula, da
preveri, ali je proizvajalec sposoben opredeliti ustrezne zahteve mednarodnih instrumentov in izvesti potrebne
preglede za zagotovitev skladnosti proizvodov z navedenimi zahtevami.
Odločitev se sporoči proizvajalcu. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.
3.4 Proizvajalec se zaveže, da bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz sistema kakovosti, kot je bil odobren,
ter vzdrževal njegovo ustreznost in učinkovitost.
3.5 Proizvajalec priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, obvesti o vsaki nameravani spremembi
sistema kakovosti.
Priglašeni organ ovrednoti vse predlagane spremembe in se odloči, ali bo spremenjeni sistem kakovosti še
naprej izpolnjeval zahteve iz točke 3.2 tega modula oziroma ali je potrebna ponovna ocena.
O svoji odločitvi obvesti proizvajalca. Uradno obvestilo vsebuje ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev o
oceni.
4. Nadzor, za katerega je odgovoren priglašeni organ
4.1 Namen nadzora je zagotoviti, da proizvajalec ustrezno izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega
sistema kakovosti.
4.2 Proizvajalec priglašenemu organu za namene ocenjevanja omogoči dostop do prostorov za proizvodnjo,
pregledovanje, preskušanje in skladiščenje ter mu zagotovi vse potrebne informacije, zlasti:
– dokumentacijo o sistemu kakovosti,
– zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledu in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila o
strokovni usposobljenosti osebja itd.
4.3 Priglašeni organ izvaja redne presoje, da ugotovi, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti,
ter proizvajalcu predloži poročilo o presoji.
4.4 Poleg tega lahko priglašeni organ nepričakovano obišče proizvajalca, razen če veljajo za take obiske
določene omejitve na podlagi nacionalne zakonodaje ali iz obrambnih oziroma varnostnih razlogov. Med
takšnimi obiski lahko priglašeni organ po potrebi izvede ali naroči izvesti preskuse proizvodov, da preveri
pravilno delovanje sistema kakovosti. Priglašeni organ proizvajalcu predloži poročilo o obisku in, če so bili
preskusi izvedeni, tudi poročilo o preskusih.
5. Oznaka skladnosti in izjava o skladnosti
5.1 Proizvajalec namesti oznako krmila iz 8. člena tega pravilnika in na odgovornost priglašenega organa iz
točke 3.1 tega modula identifikacijsko številko tega organa na vsak proizvod, ki je v skladu s tipom, opisanim v
certifikatu o ES-pregledu tipa, in ki izpolnjuje veljavne zahteve mednarodnih instrumentov.
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5.2 Proizvajalec za vsak vzorčni proizvod pripravi pisno izjavo o skladnosti in jo hrani za nacionalne organe
vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše
obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme. V izjavi o skladnosti se opredeli
vzorčna pomorska oprema, za katero je bila sestavljena.
Na zahtevo se pristojnim organom predloži izvod izjave o skladnosti.
6. Proizvajalec vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru
za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme, za pristojne organe hrani:
– dokumentacijo iz točke 3.1 tega modula,
– spremembo iz točke 3.5 tega modula, kot je bila odobrena,
– odločitve in poročila priglašenega organa iz točk 3.5, 4.3 in 4.4 tega modula.
7. Vsak priglašeni organ obvesti svoje priglasitvene organe o izdanih ali umaknjenih odobritvah sistema
kakovosti in redno ali na zahtevo svojim priglasitvenim organom posreduje seznam zavrnjenih, začasno
preklicanih ali drugače omejenih odobritev sistema kakovosti.
Vsak priglašeni organ druge priglašene organe obvesti o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je zavrnil,
začasno preklical ali umaknil, ter jih na zahtevo obvesti o odobritvah sistema kakovosti, ki jih je izdal.
8. Pooblaščeni zastopnik
Obveznosti proizvajalca iz točk 3.1, 3.5, 5. in 6. točke tega modula lahko v njegovem imenu in na njegovo
odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.
IV. MODUL F: SKLADNOST S TIPOM NA PODLAGI PREVERJANJA PROIZVODA
1. Skladnost s tipom na podlagi preverjanja proizvoda je del postopka za ugotavljanje skladnosti, v okviru
katerega proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 2, 5.1. in 6. točke tega modula ter zagotovi in na lastno
odgovornost izjavi, da so zadevni proizvodi, za katere veljajo določbe iz 3. točke tega modula, v skladu s
tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa, in da izpolnjujejo zahteve mednarodnih instrumentov, ki
veljajo zanje.
2. Proizvodnja
Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se na podlagi proizvodnega procesa in njegovega spremljanja
zagotovi skladnost proizvedenih proizvodov z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa, in
zahtevami mednarodnih instrumentov, ki veljajo zanje.
3. Preverjanje
Priglašeni organ, ki ga je izbral proizvajalec, izvede ustrezne preglede in preskuse, da preveri skladnost
proizvodov z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa, in ustreznimi zahtevami
mednarodnih instrumentov.
Pregledi in preskusi za pregled skladnosti proizvodov z ustreznimi zahtevami se po presoji proizvajalca
izvedejo s pregledom in preskušanjem vsakega proizvoda, kot je določeno v 4. točki tega modula, ali s
pregledom in preskušanjem proizvodov na podlagi statističnih podatkov, kot je določeno v 5. točki tega
modula.
4. Preverjanje skladnosti s pregledom in preskusom vsakega proizvoda
4.1 Vsi proizvodi se pregledajo in preskusijo posamezno v skladu s tem pravilnikom, da se preveri skladnost
proizvodov z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu tipa, in ustreznimi zahtevami
mednarodnih instrumentov.
4.2 Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti ob upoštevanju izvedenih pregledov in preskusov ter namesti
svojo identifikacijsko številko na vsak odobreni proizvod ali jo da namestiti na svojo odgovornost.
Proizvajalec hrani certifikat o skladnosti za preglede nacionalnih organov vsaj deset let po namestitvi znaka
krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska
doba zadevne pomorske opreme.
5. Statistično preverjanje skladnosti
5.1 Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se na podlagi proizvodnega procesa in njegovega
spremljanja zagotovi homogenost vsake proizvedene serije, ter zagotovi svoje proizvode za preverjanje v
obliki homogenih serij.
5.2 Iz vsake serije se vzame naključni vzorec. Vsi proizvodi v vzorcih so pregledani in preskušeni posamezno
v skladu s tem pravilnikom, da se zagotovi njihova skladnost z veljavnimi zahtevami mednarodnih
instrumentov in določi, ali je serija sprejeta ali zavrnjena.
5.3 Če je serija sprejeta, se odobrijo vsi proizvodi iz serije, razen proizvodov iz vzorca, za katere je bilo
ugotovljeno, da ne izpolnjujejo zahtev preskusa.
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Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti ob upoštevanju izvedenih pregledov in preskusov ter namesti svojo
identifikacijsko številko na vsak odobreni proizvod ali jo da namestiti na svojo odgovornost.
Proizvajalec hrani certifikat o skladnosti za nacionalne organe vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na
zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba
zadevne pomorske opreme.
5.4 Če je serija zavrnjena, priglašeni organ ali pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe, da prepreči dajanje te
serije na trg. Če so zavrnitve serij pogoste, lahko priglašeni organ opusti statistično preverjanje in sprejme
ustrezne ukrepe.
6. Oznaka skladnosti in izjava o skladnosti
6.1 Proizvajalec namesti znak krmila iz 8. člena tega pravilnika in na odgovornost priglašenega organa iz 3.
točke tega modula identifikacijsko številko tega organa na vsak proizvod, ki je v skladu s tipom, opisanim v
certifikatu o ES-pregledu tipa, in ki izpolnjuje veljavne zahteve mednarodnih instrumentov.
6.2 Proizvajalec za vsak vzorčni proizvod pripravi pisno izjavo o skladnosti in jo hrani za nacionalne organe
vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše
obdobje, kot je pričakovana življenjska doba zadevne pomorske opreme. V izjavi o skladnosti se opredeli
vzorčna pomorska oprema, za katero je bila sestavljena.
Na zahtevo se pristojnim organom predloži izvod izjave o skladnosti.
7. Proizvajalec lahko med proizvodnim procesom na podlagi dovoljenja priglašenega organa in na njegovo
odgovornost namesti identifikacijsko številko tega organa na proizvode.
8. Pooblaščeni zastopnik
Pooblaščeni zastopnik lahko v imenu proizvajalca in v okviru njegove odgovornosti izpolni njegove obveznosti,
če so navedene v pooblastilu. Pooblaščenemu zastopniku ni treba izpolniti obveznosti proizvajalca iz 2. točke
in točke 5.1. tega modula.
V. MODUL G: SKLADNOST NA PODLAGI PREVERJANJA ENOTE
1. Skladnost na podlagi preverjanja enote je postopek za ugotavljanje skladnosti, v okviru katerega
proizvajalec izpolni obveznosti iz 2., 3. in 5. točke tega modula ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da
je zadevni proizvod, za katerega veljajo določbe iz 4. točke tega modula, v skladu z zahtevami mednarodnih
instrumentov, ki veljajo zanj.
2. Tehnična dokumentacija
Proizvajalec pripravi tehnično dokumentacijo in jo predloži priglašenemu organu iz 4. točke tega modula.
Dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti proizvoda z ustreznimi zahtevami ter vključuje ustrezno
analizo in oceno tveganja. V tehnični dokumentaciji so določene veljavne zahteve, pri čemer v obsegu, ki je
pomemben za tako ugotavljanje, zajema zasnovo, proizvodnjo in delovanje proizvoda. Kadar je ustrezno,
tehnična dokumentacija vsebuje vsaj naslednje elemente:
– splošen opis proizvoda,
– zasnovo konstrukcije in delovne risbe ter sheme sestavnih delov, podsestavov, tokokrogov itd.,
– opise in razlage, ki so potrebni za razumevanje navedenih risb in shem ter delovanje proizvoda,
– seznam zahtev in standardov preskušanja, ki se uporabljajo za zadevno pomorsko opremo v skladu s tem
pravilnikom, skupaj z opisom rešitev, sprejetih za izpolnjevanje navedenih zahtev,
– rezultate opravljenih projektnih izračunov, pregledov itd. ter
– poročila o preskusih.
Proizvajalec hrani tehnično dokumentacijo za ustrezne nacionalne organe vsaj deset let po namestitvi znaka
krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska
doba zadevne pomorske opreme.
3. Proizvodnja
Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se na podlagi proizvodnega procesa in njegovega spremljanja
zagotovi skladnost proizvedenega proizvoda z veljavnimi zahtevami mednarodnih instrumentov.
4. Preverjanje
Priglašeni organ, ki ga je izbral proizvajalec, izvede ustrezne preglede in preskuse v skladu s tem pravilnikom,
da preveri skladnost proizvoda z veljavnimi zahtevami mednarodnih instrumentov.
Priglašeni organ izda certifikat o skladnosti ob upoštevanju izvedenih pregledov in preskusov ter namesti svojo
identifikacijsko številko na odobreni proizvod ali jo da namestiti na svojo odgovornost.
Proizvajalec hrani certifikate o skladnosti za nacionalne organe vsaj deset let po namestitvi znaka krmila na
zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana življenjska doba
zadevne pomorske opreme.
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5. Oznaka skladnosti in izjava o skladnosti
5.1 Proizvajalec namesti znak krmila iz 8. člena tega pravilnika in na odgovornost priglašenega organa iz 4.
točke tega modula identifikacijsko številko tega organa na vsak proizvod, ki izpolnjuje veljavne zahteve
mednarodnih instrumentov.
5.2 Proizvajalec pripravi pisno izjavo o skladnosti in jo hrani za nacionalne organe vsaj deset let po namestitvi
znaka krmila na zadnji proizvedeni proizvod in v nobenem primeru za krajše obdobje, kot je pričakovana
življenjska doba zadevne pomorske opreme. V izjavi o skladnosti se opredeli proizvod, za katerega je bila
sestavljena.
Na zahtevo se pristojnim organom predloži izvod izjave o skladnosti.
6. Pooblaščeni zastopnik
Obveznosti proizvajalca iz 2. in 5. točke tega modula lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost
izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.
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PRILOGA 3
ZAHTEVE, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI,
DA POSTANEJO PRIGLAŠENI ORGANI
1. Za namene priglasitve mora organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjevati zahteve iz 2. do 11. točke tega
modula.
2. Organ za ugotavljanje skladnosti je ustanovljen v skladu z nacionalno zakonodajo.
3. Organ za ugotavljanje skladnosti je organ tretje strani, ki je neodvisen od organizacije ali pomorske
opreme, katere skladnost ugotavlja.
4. Organ, ki je del poslovnega združenja ali strokovnih zvez, ki zastopajo podjetja, vključena v zasnovo,
proizvodnjo, dobavo, sestavljanje, uporabo ali vzdrževanje pomorske opreme, katere skladnost ugotavlja,
se lahko šteje kot organ za ugotavljanje skladnosti, če je zagotovljena njegova neodvisnost in ni navzkrižja
interesov.
5. Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog za
ugotavljanje skladnosti, niso oblikovalci, proizvajalci, dobavitelji, monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali
vzdrževalci pomorske opreme, katere skladnost ugotavljajo, niti pooblaščeni zastopniki katere koli od
navedenih strani. To ne onemogoča uporabe ocenjevanih proizvodov, ki so nujni za delovanje organa za
ugotavljanje skladnosti, ali uporabe takšnih proizvodov za osebne namene.
6. Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo najvišje vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog za
ugotavljanje skladnosti, ne sodelujejo neposredno pri zasnovi, proizvodnji ali konstrukciji, trženju, montaži,
uporabi ali vzdrževanju navedene pomorske opreme niti ne zastopajo strani, ki sodelujejo pri navedenih
dejavnostih. Ne sodelujejo pri nobenih dejavnostih, ki bi lahko nasprotovale njihovi neodvisni presoji ali
neoporečnosti v zvezi z dejavnostmi za ugotavljanje skladnosti, za katere so priglašeni. To velja zlasti za
svetovalne storitve.
7. Organi za ugotavljanje skladnosti zagotavljajo, da dejavnosti njihovih odvisnih družb ali podizvajalcev ne
vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti za ugotavljanje skladnosti.
8. Organi za ugotavljanje skladnosti in njihovo osebje izvajajo dejavnosti za ugotavljanje skladnosti z
največjo strokovno neoporečnostjo in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju brez
pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti
za ugotavljanje skladnosti, zlasti od oseb ali skupin oseb, ki jih zanimajo rezultati navedenih dejavnosti.
9. Organ za ugotavljanje skladnosti je sposoben izvajati vse naloge za ugotavljanje skladnosti, ki so mu
dodeljene v skladu s tem pravilnikom in za katere je bil priglašen, ne glede na to, ali navedene naloge
izvede sam organ za ugotavljanje skladnosti oziroma ali so izvedene v njegovem imenu in v okviru njegove
odgovornosti.
10. Organ za ugotavljanje skladnosti ima vedno ter za vsak postopek za ugotavljanje skladnosti in vsako
vrsto, kategorijo ali podkategorijo pomorske opreme, za katero je priglašen, na voljo:
a) potrebno osebje s tehničnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog za
ugotavljanje skladnosti,
b) opise postopkov, v skladu s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in
zmožnost reprodukcije navedenih postopkov. Izvaja ustrezno politiko in postopke, na podlagi katerih se
ločijo naloge, ki jih izvaja kot priglašeni organ, in druge dejavnosti,
c) postopke za izvajanje dejavnosti, ki ustrezno upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem deluje,
njegovo strukturo, stopnjo zahtevnosti zadevne tehnologije pomorske opreme in masovno ali serijsko
naravo proizvodnega postopka.
11. Organ za ugotavljanje skladnosti ima potrebna sredstva za ustrezno izvajanje tehničnih in upravnih
nalog, povezanih z dejavnostmi za ugotavljanje skladnosti, ter dostop do vse potrebne opreme in
prostorov.
12. Osebje, pristojno za izvajanje dejavnosti za ugotavljanje skladnosti:
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a) je dobro tehnično in poklicno usposobljeno, kar zajema vse dejavnosti za ugotavljanje skladnosti, za
katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen,
b) ima zadostno znanje o zahtevah glede ugotavljanja skladnosti, ki ga izvaja, in ustrezna pooblastila za
izvedbo navedenega ugotavljanja skladnosti,
c) ima primerno znanje in razumevanje o veljavnih zahtevah in standardih preskušanja ter o ustreznih
določbah zakonodaje Evropske unije o harmonizaciji in predpisih, ki izvajajo to zakonodajo,
d) je sposobno pripraviti certifikate, zapise in poročila, ki dokazujejo, da so bila ocenjevanja izvedena.
13. Zagotovljena je nepristranskost organa za ugotavljanje skladnosti, njegovega najvišjega vodstva in
osebja za ugotavljanje skladnosti.
14. Plačilo najvišjega vodstva in osebja organa za ugotavljanje skladnosti za ocenjevanje ni odvisno od
števila opravljenih ugotavljanj skladnosti ali rezultatov navedenih ugotavljanj skladnosti.
15. Organ za ugotavljanje skladnosti sklene zavarovanje odgovornosti, razen če odgovornost prevzame
država v skladu z nacionalnim pravom ali če je država članica sama neposredno odgovorna za
ugotavljanje skladnosti.
16. Osebje organa za ugotavljanje skladnosti je zavezano k poklicni molčečnosti v zvezi z vsemi
informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog v skladu s tem pravilnikom ali katero koli izvedbeno
določbo nacionalne zakonodaje, razen pred pristojnimi organi držav članic, v katerih se izvajajo njegove
dejavnosti. Pravice iz lastništva so zaščitene.
17. Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih
skupine za usklajevanje priglašenega organa, ustanovljene na podlagi tega pravilnika, ali zagotovijo, da je
njihovo osebje za ocenjevanje obveščeno o teh dejavnostih ter da se upravne odločbe in dokumenti, ki so
rezultat dela navedene skupine, uporabljajo kot splošne smernice.
18. Organi za ugotavljanje skladnosti izpolnjujejo zahteve standarda EN ISO/IEC 17065:2012.
19. Organi za ugotavljanje skladnosti zagotovijo, da preskuševalni laboratoriji, v katerih se izvaja
ugotavljanje skladnosti, izpolnjujejo zahteve standarda EN ISO/IEC 17025:2005.
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PRILOGA 4
PRIGLASITVENI POSTOPEK
1. Zahtevek za priglasitev
1.1 Organ za ugotavljanje skladnosti predloži zahtevek za priglasitev na Ministrstvu, pristojnemu za
pomorstvo.
1.2 Navedenemu zahtevku je priložen opis dejavnosti za ugotavljanje skladnosti, modul ali moduli za
ugotavljanje skladnosti in pomorska oprema, za katero navedeni organ trdi, da je pristojen, ter, če
obstaja, certifikat o akreditaciji, ki ga izda nacionalni akreditacijski organ, s katerim potrjuje, da organ
za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve iz Priloge 3.
1.3 Kadar zadevni organ za ugotavljanje skladnosti ne more zagotoviti certifikata o akreditaciji,
Ministrstvu, pristojnemu za pomorstvo predloži vso dokumentacijo, potrebno za preverjanje,
priznavanje in redno spremljanje njegovega izpolnjevanja zahtev iz Priloge 3.
2. Priglasitveni postopek
2.1 Ministrstvo, pristojno za pomorstvo lahko priglasi samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki
izpolnjujejo zahteve iz Priloge 3.
2.2 Ministrstvu, pristojnemu za pomorstvo obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske
unije z uporabo elektronskega orodja za priglasitev, ki ga je razvila in ga upravlja Evropska komisija.
2.3 Priglasitev vključuje vse podrobnosti o dejavnostih za ugotavljanje skladnosti, modul ali module za
ugotavljanje skladnosti, zadevno pomorsko opremo in ustrezno potrdilo o usposobljenosti.
2.4 Kadar priglasitev ne temelji na certifikatu o akreditaciji iz prejšnje točke, Ministrstvo, pristojno za
pomorstvo predloži Evropski komisiji in drugim državam članicam Evropske unije dokumentacijo, ki
potrjuje pristojnost organa za ugotavljanje skladnosti in uvedene ukrepe, s čimer se zagotovi, da bo
navedeni organ pod rednim nadzorom in da bo še naprej izpolnjeval zahteve iz Priloge 3.
2.5 Zadevni organ lahko izvaja dejavnosti priglašenega organa le, kadar Evropska komisija ali druge
države članice Evropske unije ne predložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve v primeru uporabe
certifikata o akreditaciji ali v dveh mesecih od priglasitve v primeru, da akreditacija ni uporabljena.
2.6 Samo organ iz točke 2.5 se šteje za priglašeni organ za namene tega pravilnika.
2.7 Ministrstvo, pristojno za pomorstvo obvesti Evropsko komisijo in druge države članice Evropske
unije o vseh naknadnih relevantnih spremembah priglasitve.
3. Identifikacijske številke in seznami priglašenih organov
3.1 Evropska komisija dodeli priglašenemu organu identifikacijsko številko.
3.2 Priglašenemu organu se dodeli samo ena številko, tudi če je organ priglašen v skladu z različnimi
zakonodajnimi akti Evropske unije.
3.3 Evropska komisija javno objavi seznam organov, priglašenih v skladu z Direktivo 2014/90/EU,
vključno z identifikacijskimi številkami, ki so jim bile dodeljene, in dejavnostmi, za katere so bili
priglašeni.
3.4 Evropska komisija zagotovi redno posodabljanje navedenega seznama.
4. Presoja delovanja
Presojo delovanja priglašenih organov izvede nacionalni akreditacijski organ vsaki dve leti.
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Razvrstitev športnih panog v razrede se uporablja za:
– določanje števila točk, ki se športnim panogam dodelijo
za izračunavanje višine sofinanciranja programov vrhunskega
športa in športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport in
– vrednotenje programov vrhunskega športa in športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, v 23., 28., 32., 37., 39., 44., 81. in 107. členu tega pravilnika.«.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa na državni ravni

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) izdaja ministrica za
izobraževanje, znanost in šport

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa na državni ravni

2. člen
V 33. členu se besedilo »Razred športne panoge po
merilu konkurenčnosti« v vseh sklonih nadomesti z besedilom
»Razred športne panoge« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku se drugi stavek črta.

1. člen
V Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 22/15 in
1/16) se besedilo 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Za namen vrednotenja športnih programov se športne
panoge razvrsti v pet razredov glede na:
– merilo uspešnosti in
– merilo nacionalne in mednarodne razširjenosti.
Razvrstitev športnih panog v razrede, po predhodnem
mnenju Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport (v
nadaljnjem besedilu: strokovni svet), sprejme minister pristojen
za šport (v nadaljnjem besedilu: minister).
Način razvrstitev športnih panog v razrede je podrobneje
določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen
V 38. členu se besedilo »Razred športne panoge po
merilu konkurenčnosti« v vseh sklonih nadomesti z besedilom
»Razred športne panoge« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku se drugi stavek črta.
4. člen
Drugi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»NPŠZ v kolektivnih športnih panogah se na predlog
NPŠZ, glede na razred športne panoge, ovrednoti in sofinancira uvrstitev reprezentance na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu v članski konkurenci s pripadajočim številom
točk iz naslednje preglednice:

Rezultat

Razred športne panoge
1.

2.

3.

4.

5.

0,2

0,1

Utež
Svetovno prvenstvo

Evropsko prvenstvo

Končna uvrstitev

Število točk

Končna uvrstitev

Število točk

Uvrstitev na SP

2000

Uvrstitev na EP

1300

6.–8. mesto

2500

6.–8. mesto

2000

4., 5. mesto

4000

4., 5. mesto

2500

medalja

6500

medalja

4000

1

0,6

0,3

«.

V tretjem odstavku se besedilo »razredu športne panoge
po merilu konkurenčnosti« nadomesti z besedno zvezo »razredu
športne panoge«.
5. člen
V 43. členu se besedilo »Razred športne panoge po merilu
konkurenčnosti« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »Razred
športne panoge« v ustreznem sklonu.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Športniku se na predlog NPŠZ v individualnih športnih
panogah glede na razred športne, ovrednoti in sofinancira osvojitev medalje na svetovnem prvenstvu in evropskem prvenstvu v
članski konkurenci ter končna uvrstitev na 1. ravni svetovnega
pokala v članski konkurenci s pripadajočim številom točk iz naslednje preglednice:
Rezultat

Razred športne panoge
1.

2.

3.

4.

5.

0,2

0,1

Utež
Svetovno prvenstvo

Evropsko prvenstvo

Svetovni pokal

Končna
uvrstitev

Število
točk

Končna
uvrstitev

Število točk

Končna
uvrstitev

Število
točk

1. mesto

1300

1. mesto

1000

1. mesto

800

2. mesto

1000

2. mesto

800

2. mesto

600

3. mesto

800

3. mesto

600

3. mesto

500

1

0,6

0,3

«.
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6. člen
Besedilo 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V programu športnih oddelkov v gimnazijah se lahko
sofinancirajo:
– strokovni kader, ki ni sofinanciran iz javnih virov prijavitelja na javni razpis (psiholog, fizioterapevt, športni koordinator),
– meritve in spremljanje gibalnih, morfoloških in funkcionalnih sposobnosti dijakov,
– nezgodno zavarovanje dijakov,
– strokovna izpopolnjevanja športnega pedagoškega
kadra, pri čemer mora biti to izpopolnjevanje v povezavi s
področjem športa.
V programu športnih oddelkov v srednjih strokovnih in
poklicnih šolah se lahko sofinancira:
– strokovni kader, ki ni sofinanciran iz javnih virov prijavitelja na javni razpis (psiholog, fizioterapevt, športni koordinator,
profesor-mentor, ki v šoli ali na daljavo opravlja individualno pedagoško delo z dijakom športnikom zaradi športnih izostankov),
– meritve in spremljanje gibalnih morfoloških in funkcionalnih sposobnosti dijakov,
– nezgodno zavarovanje dijakov,
– strokovna izpopolnjevanja športnega pedagoškega
kadra, pri čemer mora biti to izpopolnjevanje v povezavi s
področjem športa,
– strokovno izpopolnjevanje pedagoškega kadra za delo
z dijaki športniki.«.
7. člen
Priloga iz tretjega odstavka 5. člena pravilnika je v prilogi,
ki je sestavni del tega pravilnika.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-76/2016/6
Ljubljana, dne 3. januarja 2017
EVA 2016-3330-0056
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica za izobraževanje,
znanost in šport
Priloga
»Priloga:
Način razvrstitev športnih panog v razrede
I. Splošno
1. V razrede se razvrsti športne panoge, ki jih opredeljujejo Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje
športnikov v Republiki Sloveniji.
2. Za razvrščanje športnih panog v razrede se uporabi
merila: uspešnosti, nacionalne in mednarodne razširjenosti.
3. Razvrščanje se opravi na podlagi vsote točk, ki jih
prejeme vsaka športna panoga za vsako posamezno spremenljivko znotraj posameznega merila.
II. Točkovanje meril
1. Pri merilu uspešnosti se uporabi podatke aktualnega
seznama kategoriziranih športnikov. Merilo uspešnosti se vrednoti z naslednjimi spremenljivkami:
a. število športnikov s svetovnim razredom kategorizacije pomnoženo z 20 točkami,
b. število športnikov z mednarodnim razredom kategorizacije pomnoženo s 15 točkami in
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c. število športnikov s perspektivnim razredom kategorizacije pomnoženo z 10 točkami.
Dodatno se s faktorjem 0,66 pomnoži število prejetih
točk iz a., b., c. v individualnih športnih panogah, ki imajo
registrirane športnike v 4 do 9 disciplinah, s faktorjem 0,33
v individualnih športnih panogah, ki imajo registrirane športnike v več kot 9 disciplinah in s faktorjem 0,33 v kolektivnih
športnih panogah.
2. Pri merilu nacionalne razširjenosti se uporabi podatke
iz aplikacije E-šport. Merilo nacionalne razširjenosti se vrednoti
s spremenljivko:
a. število registriranih športnikov pomnoženo s
25 točkami.
Dodatno se s faktorjem 0,33 pomnoži število prejetih točk
iz a. v kolektivnih športnih panogah.
3. Pri merilu mednarodne razširjenosti se uporabi podatke, ki jih objavi mednarodni olimpijski komite in SportAccord.
Merilo mednarodne razširjenosti se vrednoti z naslednjimi spremenljivkami:
a. športna panoga na programu naslednjih letnih ali
zimskih olimpijskih iger se vrednoti z 20 točkami,
b. športna panoga, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite se vrednoti z 10 točkami in
c. športna panoga, ki jo priznava SportAccord se
vrednoti s 5 točkami.
4. Izračun skupnega števila točk za posamezno športno
panogo
Najprej se za vsako športno panogo izračuna točke, ki jih
prejme pri posamezni spremenljivki. Izračun se opravi tako, da
se točke, ki jih prejme športna panoga pri vrednotenju posamezne spremenljivke deli s skupnim številom točk, ki jih prejmejo
vse športne panoge pri vrednotenju posamezne spremenljivke.
Dobljeni količnik predstavlja število točk športne panoge pri
posamezni spremenljivki.
Vsota števila točk športne panoge vseh spremenljivk
predstavlja skupno število točk posamezne športne panoge.
III. Določanje razredov športnih panog
1. Športne panoge razvrstimo glede na skupno število
točk po vrstnem redu, od športne panoge z največjim številom
točk do športne panoge z najmanjšim številom točk, s čimer
dobimo razvrstitev od prve do zadnje športne panoge.
2. Športne panoge se razvrsti v razrede in sicer:
a. športne panoge razvrščene od 1. do 20. spadajo
v 1. razred,
b. športne panoge razvrščene od 21. do 40. spadajo
v 2. razred,
c. športne panoge razvrščene od 41. do 60. spadajo
v 3. razred,
d. športne panoge razvrščene od 61. do 80. spadajo
v 4. razred in
e. športne panoge razvrščene od 81. dalje spadajo
v 5. razred.
V primeru da dve ali več panog, ki so razvrščene na zadnje mesto v posameznem razredu, prejme enako število točk
se ta razred ustrezno poveča.
3. Športne panoge, ki niso na programu naslednjih olimpijskih iger, so lahko razvrščene najvišje v 2. razred. Športne
panoge, ki zaradi tega pravila padejo iz 1. v 2. razred, nadomestijo najvišje razvrščene športne panoge 2. razreda.
4. Minister pristojen za šport lahko uvrsti športno panogo
za en razred višje ne glede na izračun če gre za:
a. športne panoge, ki imajo s strani Olimpijskega komiteja Slovenije evidentirane kandidate za nastop na naslednjih
olimpijskih igrah (ta predlog se upošteva za športne panoge v
predolimpijskem in olimpijskem letu) in
b. športne panoge z dobitniki medalj na zadnjih olimpijskih
igrah.«.
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Odločba o soglasju k Dodatku št. 2 (2) k Aktu
o ustanovitvi ustanove FUNDACIJA ROBIN
HUD

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja na podlagi 3., 12. in 17. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k spremembi
imena, sedeža in namena ustanove, na zahtevo Ustanove
fundacije Robin Hud, naslednjo

ODLOČBO
1. S to odločbo se daje soglasje k Dodatku št. 2 (2) k Aktu
o ustanovitvi ustanove FUNDACIJA ROBIN HUD, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 662/16 z dne 20. 7.
2016, pri notarki Nani Povšič Ružić, Kajuhova ulica 34, 6310
Izola, s katerim se spreminja ime ustanove iz »USTANOVA
FUNDACIJA ROBIN HUD« v »FUNDACIJA ANŽE & ENEJ,
ustanova za pomoč osebam s cerebralno paralizo«, spreminja se sedež ustanove iz »Gračišče 3G, 6272 Gračišče« na
»Vinica pri Šmarjeti 23, 8220 Šmarješke Toplice« ter namen
ustanove.
2. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni
list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05
– popr.) stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi
stroški.
Št. 12200-3/2013
Ljubljana, dne 15. novembra 2016
EVA 2016-2611-0064
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

5.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove »Ustanova Iskrica za pomoč
otrokom«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti izdaja na podlagi 3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k Aktu o
ustanovitvi ustanove »Ustanova Iskrica za pomoč otrokom«,
naslednjo
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in potrebujejo dodatno pomoč bodisi v obliki denarnih bodisi
nedenarnih pomoči.
3. Ustanovitveno premoženje ustanove znaša 3000 eurov.
4. Člani prve uprave so:
– Klemen Šešok, Strojeva ulica 22, 1000 Ljubljana,
– Matija Šešok, Gradaška ulica 20, 1000 Ljubljana,
– Dušan Šešok, Opekarniška ulica 42, 1235 Radomlje.
5. V skladu z 12. členom Zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.)
stroške objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije
nosi ustanova. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 12200-5/2016/3
Ljubljana, dne 19. decembra 2016
EVA 2016-2611-0074
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

6.

Višina predpisane obrestne mere zamudnih
obresti

Na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja minister za finance

VIŠINO
predpisane obrestne mere zamudnih obresti
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti je v
2. členu Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti
(Uradni list RS, št. 11/07 – uradno prečiščeno besedilo) določena kot vodilna obrestna mera Evropske centralne banke,
povečana za 8 odstotnih točk.
Predpisana obrestna mera zamudnih obresti velja za
šestmesečno obdobje, ki se začne dne 1. januarja 2017 in
znaša 8 odstotkov.
Št. 007-804/2016
Ljubljana, dne 3. januarja 2017
EVA 2016-1611-0152
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica
za finance

ODLOČBO
1. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti daje soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove »Ustanova Iskrica za pomoč otrokom«, sestavljenemu v obliki notarskega zapisa z opr. št. SV 2219/16 z dne 14. 11. 2016, pri
notarju Miru Košaku, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, s katerim
je ustanovitelj:
ISKRA, elektro in elektronska industrija, d.d., Stegne 21,
1000 Ljubljana,
ustanovil ustanovo:
z imenom: Ustanova Iskrica za pomoč otrokom, s sedežem: Stegne 21, 1000 Ljubljana.
2. Namen ustanove je splošnokoristen in dobrodelen.
Namen ustanove je nudenje pomoči otrokom in njihovim družinam iz socialno šibkih okolij, ki zaradi splošne socialne stiske oziroma nepredvidenih dogodkov živijo v pomanjkanju

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
7.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah,
vsebini in poteku specializacij zdravnikov

Na podlagi 17., 18. in 28. člena Zakona o zdravniški službi
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08
– ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ in 40/12 – ZUJF) in 9. člena
Statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96
– čistopis, 22/98, 113/00, 30/01, 43/02, 124/03, 34/04 in 23/08)
je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na svoji 75. seji
15. 6. 2015 in 76. seji 16. 12. 2015 v soglasju z ministrico za
zdravje sprejela

Uradni list Republike Slovenije

Št.

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini
in poteku specializacij zdravnikov
1. člen
V Pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS, št. 22/09, 42/09 – popr., 22/10, 76/11 in
48/15) se Priloga 1A nadomesti z novo Prilogo 1A, ki je v Prilogi
tega pravilnika.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-67/2016
Ljubljana, dne 28. novembra 2016
EVA 2016-2711-0045
mag. Marko Bitenc l.r.
Predsednik skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
Soglašam!
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica
za zdravje
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»Priloga 1A
zap. vrste specializacij
št.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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trajanje
v letih

datum
sprejetja

organ
sprejetja

uporaba od datum
dne
sprejetja
zadnje
spremembe
1-jun-2000 14-jun-2005
1-jun-2000
16-dec-2015

uporaba
zadnje
spremembe
od dne
1-mar-2007

Abdominalna kirurgija
Anesteziologija,
reanimatologija in
perioperativna
intenzivna medicina
Dermatovenerologija

6
6

4-apr-2000
9-maj-2000

ZZS
ZZS

4

9-maj-2000

ZZS

1-jun-2000

Družinska medicina
Fizikalna in
rehabilitacijska
medicina
Gastroenterologija
Ginekologija in
porodništvo
Hematologija
Infektologija
Intenzivna medicina
Interna medicina
Internistična
onkologija
Javno zdravje
Kardiologija in
vaskularna medicina
Kardiovaskularna
kirurgija
Klinična fiziologija
Klinična genetika
Klinična
mikrobiologija
Maksilofacialna
kirurgija
Medicina dela,
prometa in športa
Nefrologija
Nevrokirurgija
Nevrologija
Nuklearna medicina
Oftalmologija
Onkologija z
radioterapijo
Ortopedska kirurgija
Otorinolaringologija
Otroška in
mladostniška
psihiatrija
Otroška kirurgija
Otroška nevrologija
Patologija
Pediatrija
Plastična,
rekonstrukcijska in
estetska kirurgija
Pnevmologija

4
5

4-apr-2000
29-mar-2001

ZZS
ZZS

1-jun-2000 17-dec-2014 1-jun-2015
1-maj-2001 22-jun-2006 1-mar-2007

6
5

4-apr-2000
9-maj-2000

ZZS
ZZS

1-jun-2000 1-jan-2010
1-jun-2000 22-jun-2006

1-jan-2010
1-mar-2007

6
6
2
6
6

21-dec-2006
4-apr-2000
22-jun-2006
4-apr-2000
4-apr-2000

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

1-nov-2007
1-jun-2000
1-sept-2006 13-jun-2007
1-jun-2000
1-jun-2000 17-dec-2014

1-nov-2007

4
4

20-mar-2002
1-jan-2010

ZZS
ZZS

1-maj-2002
1-jan-2010

6

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000 14-jun-2005

1-mar-2007

4
5
5

31-mar-2010
29-mar-2001
4-apr-2000

ZZS
ZZS
ZZS

1-nov2011
1-maj-2001 9-feb-2009
1-jun-2000 20-nov-2003

1-apr-2009
1-maj-2004

6

22-maj-2003

ZZS

1-jul-2003

4

29-mar-2001

ZZS

1-maj-2001

6
6
6
5
4,5
5

9-maj-2000
22-maj-2003
4-apr-2000
9-maj-2000
29-mar-2001
20-nov-2003

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

1-jun-2000 20-nov-2003
1-jul-2003
1-jun-2000 20-nov-2003
1-jun-2000
1-maj-2001
1-maj-2004

1-maj-2004

4-apr-2000
4-apr-2000
4-apr-2000

ZZS
ZZS
ZZS

1-jun-2000 14-jun-2005
1-jul-2000 31-mar-2010
1-jun-2000

1-mar-2007
1-nov-2011

15-jun-2015
14-apr-2004
4-apr-2000
20-mar-2002
4-apr-2000

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

1-jan-2017
1-maj-2004 23-apr-2008
1-jun-2000 22-jun-2006
1-maj-2002 17-dec-2014
1-jun-2000
31-mar-2010

4-apr-2000

ZZS

1-jun-2000

6
5
5
6
3,5
5
5
6
6

1-jan-2017

1-jun-2015

1-jun-2015

1-maj-2004

1-apr-2009
1-mar-2007
1-jun-2015
1-nov-2011

2
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zap. vrste specializacij
št.

Št.

36 Psihiatrija
37 Radiologija

5
5

9-maj-2000
4-apr-2000

ZZS
ZZS

uporaba od datum
dne
sprejetja
zadnje
spremembe
1-jun-2000
1-jun-2000

38
39
40
41
42

6
5
6
6
5

14-sept-2004
4-apr-2000
4-apr-2000
4-apr-2000
4-apr-2000

ZZS
ZZS
ZZS
ZZS
ZZS

1-nov-2004
1-jun-2000 17-dec-2014
1-jun-2000 14-jun-2005
1-jun-2000 14-jun-2005
1-jun-2000

6
5
6

4-apr-2000
22-jun-2006
4-apr-2000

ZZS
ZZS
ZZS

1-jun-2000 14-jun-2005
1-mar-2007
1-jun-2000 14-jun-2005

Revmatologija
Sodna medicina
Splošna kirurgija
Torakalna kirurgija
Transfuzijska
medicina
43 Travmatologija
44 Urgentna medicina
45 Urologija

trajanje
v letih

datum
sprejetja

organ
sprejetja
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uporaba
zadnje
spremembe
od dne
1-jun-2015
1-jun-2015
1-mar-2007
1-mar-2007

1-mar-2007
1-mar-2007
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Pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega
sveta

Predstavniki delavcev, delodajalcev in Vlade Republike
Slovenije soglasno sprejemamo

PRAVILA
o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ekonomsko-socialni svet (v nadaljnjem besedilu: ESS) je
tripartitni organ socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: partnerji), ustanovljen z namenom
obravnavanja strateških vprašanj in ukrepov, ki se nanašajo na
ekonomsko in socialno politiko, in drugih vprašanj, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev.
2. člen
Ta pravila urejajo pristojnosti, organiziranost in način dela
ESS ter njegovih delovnih teles.
PRISTOJNOSTI ESS
3. člen
(1) ESS spremlja in obravnava stanje na ekonomskih
in socialnih področjih, sodeluje pri pripravi dokumentov in
oblikuje mnenja, stališča in predloge v zvezi z dokumenti in
področji, kot so določeni v tem členu in so pomembni za vse
tri partnerje.
(2) Temeljna ekonomska in socialna področja, ki jih obravnava ESS, so:
– socialni sporazum,
– proračunski memorandum in državni proračun,
– dokumenti v okviru evropskega semestra,
– ključni dokumenti s področja dela Mednarodne organizacije dela, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, Sveta
Evrope ter sorodnih institucij v Evropski uniji in drugih mednarodnih organizacijah,
– ključni dokumenti na področju evropske kohezijske politike,
– sistemska zakonodaja in ključni dokumenti s področja:
– socialnih pravic in pravic iz obveznih zavarovanj,
– delovnih razmerij, trga dela, zaposlovanja in varnosti
in zdravja pri delu,
– ekonomske in davčne politike,
– pravne varnosti,
– vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja,
– zdravstva,
– gospodarskega položaja in razvoja Slovenije,
– soupravljanja, sindikalnih pravic in svoboščin,
– ključne nacionalne strategije.
(3) Poleg področij, ki zadevajo tripartitno sodelovanje,
lahko ESS obravnava tudi druge zadeve, ki niso predmet
tripartitnega sporazumevanja, se pa nanašajo na področje
ekonomsko-socialnih zadev, če o tem odloči kolegij ESS.
4. člen
(1) ESS v okviru svojega delovanja:
– kot pomemben deležnik sodeluje pri pripravi predpisov
že pred začetkom javne obravnave in med javno obravnavo
na način, da oblikuje stališča, mnenja in priporočila k delovnim
gradivom, osnutkom in predlogom zakonov, uredb in odredb
s področja delovanja ESS, v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena,
– daje pobude za sprejem novih predpisov ali spremembo
veljavnih.

Uradni list Republike Slovenije
(2) Sodelovanje ESS pri pripravi predpisov po prejšnjem
odstavku tega člena mora potekati v rokih, ki vladi in državnemu zboru omogočajo normalno izpolnjevanje sprejetega
letnega programa obeh organov, hkrati pa tudi ustrezno vključitev ESS v pripravo predpisov. Konkretne roke za obravnavo
posameznih gradiv pred začetkom javne obravnave določi
kolegij ESS. Če v kolegiju ni doseženo soglasje glede rokov, se
upoštevajo roki, ki ne smejo preseči 30 dni pri rednih postopkih
in osem dni pri skrajšanih ali nujnih postopkih.
(3) Svoje predloge, priporočila in mnenja ESS posreduje
državnemu zboru. V skladu s sprejetim sklepom lahko predloge, priporočila in mnenja posreduje tudi državnemu svetu,
strokovni in širši javnosti.
ORGANIZACIJA IN DELOVANJE ESS
1. Sestava ESS
5. člen
(1) Tripartitna sestava ESS odraža enakopravno zastopanost treh partnerjev, in sicer predstavnikov delavcev, delodajalcev in vlade.
(2) Vsak partner imenuje svoje predstavnike v ESS. Vsak
partner ima osem članov. Vsak član ima lahko namestnika.
(3) Predstavnike delavcev imenujejo zveze in konfederacije sindikatov, ki so reprezentativne na nacionalni ravni, predstavnike delodajalcev pa združenja delodajalcev in zbornice,
ki so reprezentativne na nacionalni ravni. Predstavnike vlade
imenuje Vlada Republike Slovenije.
(4) Namestnike članov imenuje vsak partner in o njihovem
imenovanju obvesti druga dva partnerja ter sekretarja/-ko ESS.
(5) Sestava predstavnikov vsakega od partnerjev mora
zagotavljati zastopanje interesov vsakega partnerja, ki je udeležen v tripartitnem socialnem dogovarjanju.
(6) Pravice in pooblastila namestnikov ESS so enake
pravicam njihovih članov.
2. Predsednik/-ca in namestnik/-ca predsednika/-ce ESS
6. člen
(1) Predsednika/-co in namestnika/-co predsednika/-ce
ESS imenuje ESS izmed svojih članov ali namestnikov, tako
da ima vsak od partnerjev enoletni predsedniški in namestniški
mandat. Znotraj posameznega partnerja se člani lahko dogovorijo za delitev enoletnega mandata na posamezne krajše mandate. Predsednik/-ca in namestnik/-ca predsednika/-ce ESS sta
v vsakem mandatu iz iste partnerske skupine.
(2) Predsednik/-ca ESS:
– predstavlja ESS,
– sklicuje in vodi seje ESS,
– sklicuje in vodi seje kolegija ESS,
– skrbi za izvajanje pravil o delovanju ESS.
3. Sekretar/-ka ESS

ESS.

7. člen
(1) Sekretar/-ka ESS ima status uradnika in ni član/-ica

(2) Sekretar/-ka opravlja strokovna, administrativna in
druga opravila ter tehnične naloge, s katerimi se zagotavljajo
pogoji za delo ESS.
(3) Strokovno službo ESS organizira Vlada Republike
Slovenije, ki zagotovi tudi ustrezne pogoje za delo.
4. Kolegij ESS
8. člen
(1) Kolegij ESS je delovni organ ESS, ki skrbi za organizacijo njegovega dela in ga sestavljajo aktualni predsednik/-ca
ESS ter predstavnika preostalih dveh partnerjev.
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(2) Pri delu kolegija ESS sodeluje tudi sekretar/-ka ESS.
(3) Seje kolegija ESS so zaprte za javnost.
(4) Seje kolegija ESS sklicuje in vodi predsednik/-ca ESS.
(5) Kolegij ESS odloča:
– o predlogu dnevnega reda sej ESS,
– o pobudi za sklic izredne ali dopisne seje ESS,
– o pobudi za uvrstitev gradiva v obravnavo na ESS, pri
čemer kolegij ESS nima pravice zavrniti obravnave predloga,
ki se nanaša na temeljna ekonomska in socialna področja, ki
so določena v drugem odstavku 3. člena,
– o dodeljevanju predloga v obravnavo ESS, obravnavo
na strokovnem odboru ESS in v pogajalskih skupinah ESS,
– glede predlogov za udeležbo javnosti, predstavnikov
interesnih skupin ali posameznih neodvisnih strokovnjakov na
posamezni seji ESS,
– o načinu obveščanja javnosti po seji ESS.
(6) Kolegij ESS odloča soglasno.
(7) Seja kolegija je sklepčna, če se je udeležita dva od treh
članov kolegija. Če kolegij tudi ob ponovnem sklicu ni sklepčen,
odločitve iz pristojnosti kolegija sprejema predsednik/-ca ESS.
(8) Kolegij sprejme okvirni letni terminski plan z datumi
rednih sej ESS.
(9) Seja kolegija ESS poteka vsaj enkrat mesečno. Seja
se skliče najmanj osem dni pred sejo ESS.
(10) Na seji kolegija se določi osnutek dnevnega reda za
naslednjo sejo ESS.
5. Strokovni odbori ESS
9. člen
(1) Strokovni odbor ESS je delovno telo ESS, ki lahko
samostojno obravnava vprašanja s področja delovanja ESS,
in sicer v skladu s 3. členom, ter sprejema mnenja, priporočila
in stališča o obravnavanih gradivih.
(2) Strokovne odbore ESS na svoji seji ustanovi ESS.
(3) ESS ima v sestavi naslednje strokovne odbore:
– Strokovni odbor za delo in socialne zadeve, ki obravnava predvsem vprašanja s področja socialnih pravic, pravic
iz obveznega zavarovanja, delovnih razmerij, zaposlovanja ter
varnosti in zdravja pri delu;
– Strokovni odbor za finance in gospodarstvo, ki obravnava predvsem vprašanja s področja ekonomske in davčne ter
industrijske politike;
– Strokovni odbor za državno ureditev in javne zadeve,
ki obravnava predvsem vprašanja s področja pravne varnosti,
vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja in zdravja.
(4) Strokovni odbor sestavljajo predstavniki posameznega
partnerja (v nadaljnjem besedilu: člani odbora). V strokovni
odbor lahko vsak partner imenuje največ osem članov.
(5) Predloge za obravnavo na posameznem strokovnem
odboru dodeli kolegij ESS.
(6) Prvo sejo strokovnega odbora skliče kolegij ESS.
Vabilo za sejo z gradivom za obravnavo se članom odbora
posreduje najkasneje tri delovne dni pred sklicem seje.
(7) Predsedujoči strokovnemu odboru je predlagatelj gradiva, ki je v obravnavi.
(8) Predsedujoči pisno poroča o delu strokovnega odbora
ESS. Na podlagi poročila o delu kolegij ESS odloči o uvrstitvi
gradiva na sejo ESS. ESS ob zaključku dela strokovnega
odbora v zvezi s posameznim gradivom obravnava končno
poročilo strokovnega odbora in predmetno gradivo ter se do
njega opredeli.
6. Pogajalska skupina ESS
10. člen
(1) Za odločanje o posameznem vprašanju lahko ESS
ustanovi pogajalsko skupino.
(2) Ustanovitev pogajalske skupine ESS lahko predlaga
vsak partner ESS. O oblikovanju pogajalske skupine ESS
odloča ESS.
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7. Seje ESS
Sklicevanje seje
11. člen
(1) Sejo ESS skliče in vodi predsednik/-ca ESS, v njegovi
odsotnosti pa njegov namestnik. Vabilo za sejo z gradivom za
obravnavo se članom ESS in njihovim namestnikom posreduje
najkasneje sedem dni pred sklicem seje.
(2) Seja ESS je sklepčna, če je prisotna večina predstavnikov vsakega partnerja.
(3) Na seji ESS se praviloma ne obravnavajo točke dnevnega reda, za katere ustrezna gradiva niso bila predhodno
pripravljena in posredovana ter obravnavana na kolegiju ESS.
Obravnava je možna le v nujnih primerih, če se tako odloči ESS
na začetku seje ob soglasju vseh treh partnerjev.
(4) Redna seja ESS poteka praviloma enkrat mesečno.
Seja ESS je lahko tudi izredna ali izjemoma dopisna.
(5) Datumi rednih sej ESS se določijo z letnim terminskim
planom, ki ga sprejme kolegij ESS konec leta za prihodnje leto.
Potek seje
12. člen
(1) Predsednik/-ca ESS na začetku seje obvesti ESS, kdo
je, poleg članov in namestnikov, povabljen na sejo ESS.
(2) ESS na začetku seje določi končni dnevni red. Z
oznako A so določene točke dnevnega reda, ki se na seji ESS
obravnavajo prvič, z oznako B so določene točke dnevnega
reda, ki so se predhodno obravnavale v strokovni skupini ESS,
z oznako C so določene točke dnevnega reda, ki so se predhodno obravnavale v pogajalski skupini ESS.
(3) Predlogi, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, se predložijo predsedniku/-ci ESS in sekretarju/-ki
najkasneje dan pred začetkom seje do 12. ure. Predlog lahko
poda vsak od partnerjev ESS.
Nujni predlogi, da se dnevni red razširi, se predložijo
predsedniku/-ci ESS in sekretarju/-ki najkasneje dan pred začetkom seje do 12. ure. Predlog lahko poda eden od partnerjev
ESS.
(4) Posamična točka dnevnega reda pod oznako A se
obravnava po naslednjem postopku:
(a) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda
predlagatelj poda predstavitev točke in predstavi morebitne
predlagane sklepe, stališča oziroma mnenja, ki naj bi jih ESS
sprejel. Časovno se predlagatelj praviloma ne omejuje.
(b) Za predlagateljem dobijo besedo predstavniki oziroma
poročevalci, ki zastopajo predhodno usklajeno stališče svoje
partnerske skupine. Predstavitev stališča predstavnika posameznega partnerja je omejeno na deset minut. Če stališče
partnerske skupine ni predhodno usklajeno, o tem obvestijo
ESS in imajo možnost predstavitve ločenega mnenja, in sicer
vsak posamezni član ESS največ pet minut. Če več partnerskim skupinam ni uspelo uskladiti stališč, poteka predstavitev
ločenih mnenj izmenično med partnerji.
(c) Predsednik/-ca nato odpre točko dnevnega reda za
razpravo. Besedo dobijo razpravljavci po vrstnem redu, kakor
so se priglasili k razpravi, pri čemer prvi razpravljajo člani ESS.
Vsak razpravljavec ima na voljo pet minut.
(č) Vsak razpravljavec ima pravico do odgovora na razpravo drugega razpravljavca (replika), če se ta razprava nanaša na njegovo razpravo, če meni, da je bila njegova razprava
napačno razumljena ali napačno interpretirana. Replika se
omeji samo na potrebno pojasnilo in ne sme trajati več kot dve
minuti. O smiselnosti replike odloča predsednik/-ca ESS. Če
replika ni smiselna, se govorcu beseda odvzame. Replika na
repliko ni dovoljena, razen če predsednik/-ca oceni, da so bile
navedbe v repliki netočne.
(d) Predsednik/-ca lahko med sejo prekine delo ESS in
določi, kdaj se bo nadaljevalo. Kateri koli član lahko zahteva
prekinitev seje, vendar ne več kot za 15 minut enkrat pri posa-
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mezni točki dnevnega reda. Prekinitev lahko traja več, če na
obrazložen predlog o tem odloči predsednik/-ca ESS.
(e) Ko je vrstni red vnaprej priglašenih razpravljavcev
izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi še kdo razpravljati. Ko
predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, sklene
razpravo.
(f) Predlagatelj ima po razpravi možnost končne besede,
ki ne sme biti daljša od 15 minut.
(g) Predsednik/-ca ESS oblikuje sklep in ga predlaga v
sprejem.
(5) Posamična točka pod oznako B ali C se obravnava po
naslednjem postopku:
(a) Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda
predsedujoči/-a strokovnega odbora ali vodja pogajalske skupine poda poročilo o delu, predstavi morebitne predlagane
sklepe, stališča oziroma mnenja, ki naj bi jih sprejel ESS.
(b) Za predsedujočim/-o strokovnega odbora ali vodjo pogajalske skupine dobijo besedo predstavniki oziroma poročevalci, ki zastopajo predhodno usklajeno stališče svoje partnerske skupine. Predstavitev stališča predstavnika posameznega
partnerja je omejena na pet minut.
(c) Če stališče partnerske skupine ni predhodno usklajeno, o tem obvestijo ESS in imajo možnost predstavitve ločenega mnenja, in sicer vsak posamezni član ESS največ tri minute.
Če več partnerskim skupinam ni uspelo uskladiti stališč, poteka
predstavitev ločenih mnenj izmenično med partnerji.
(č) Predlagatelj gradiva ima po razpravi možnost končne
besede, ki ne sme biti daljša od deset minut.
(d) Predsednik/-ca ESS oblikuje sklep in ga predlaga v
sprejem.
Odločanje
13. člen
(1) Na seji ESS se odločitve sprejemajo soglasno. Vsak
partner ima en glas.
(2) Praviloma vsak od partnerjev pride na sejo ESS z že
usklajenimi stališči svojih članov do obravnavane tematike.
Vsak od partnerjev za posamezno obravnavano temo, ki je
predvidena na dnevnem redu seje ESS, določi svojega poročevalca, ki zastopa predhodno usklajeno stališče svoje skupine.
Ob tem ima vsak posamezni član ESS pravico do ločenega
mnenja in komentiranja.
(3) Ne glede na prvi odstavek 13. člena se ESS na predlog predsedujočega lahko odloči za sprejem sklepov, stališč
ali mnenj tudi, ko ni popolnega soglasja med člani enega od
partnerjev. V takem primeru morata za sprejem glasovati vsaj
dve tretjini članov tega partnerja. Ne glede na tako sprejete
sklepe, stališča in mnenja ESS ima vsak posamezni član ESS
pravico, da se zabeleži njegovo ločeno mnenje.
Zapisi seje
14. člen
(1) O delu na seji ESS se vodijo avdio zapisi. Na podlagi
avdio zapisa strokovna služba ESS pripravi zapisnik sej ESS.
(2) Osnutke sklepov v roku dveh delovnih dni po seji ESS
sekretar/-ka posreduje v pregled članom ESS. Osnutke zapisnikov v roku sedmih dni po seji ESS sekretar/-ka posreduje v
pregled članom ESS.
(3) Člani imajo v roku treh delovnih dni po prejemu osnutka zapisnika ali sklepov pravico do predlaganja popravkov. Predlagani popravki ne smejo spreminjati bistva sprejetih sklepov
na seji oziroma njegovega izvajanja na sami seji. V primeru
spornih vsebin odloči kolegij ESS.
Izredne seje
15. člen
(1) Izredno sejo skliče predsednik/-ca ESS na predlog
kolegija ESS.
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(2) Pobudo za sklic izredne seje lahko poda vsak član
ESS ali kolegij ESS. V pobudi morajo biti navedeni razlogi za
sklic izredne seje in priloženo gradivo za obravnavo.
(3) Izredna seja se skliče najkasneje v petnajstih dneh po
vložitvi pobude. Sklicu se priložita predlog dnevnega reda in
gradivo za obravnavo.
(4) Na predlog dnevnega reda izredne seje se uvrstijo le
točke iz pobude za sklic izredne seje, za obravnavo katerih so
izpolnjeni pogoji, določeni s temi pravili.
(5) Za potek, odločanje in zapise na izredni seji veljajo
pravila rednih sej, zapisana v 12., 13. in 14. členu teh pravil.
Dopisne seje
16. člen
(1) Dopisno sejo skliče predsednik/-ca ESS na predlog
kolegija ESS.
(2) Pobudo za dopisne seje lahko poda vsak član ESS
ali kolegij ESS. V pobudi morajo biti navedeni razlogi za sklic
dopisne seje in priloženo gradivo za obravnavo.
(3) Dopisna seja se skliče najkasneje v osmih dneh po
vložitvi pobude. Sklicu se priložita predlog sklepa in gradivo
za obravnavo.
(4) V sklicu se navede, kako in do kdaj lahko člani ESS
pošljejo svoja mnenja in stališča. Rok za pošiljanje mnenj ne
sme biti krajši od dveh delovnih dni in ne daljši od štirinajst
delovnih dni.
(5) Sklep je sprejet, če ni glasu proti. Če soglasja o
obravnavani zadevi ni, se lahko le-ta vrne na obravnavo na
kolegiju ESS.
(6) Sklep v roku treh delovnih dni po poteku dopisne seje
ESS sekretar/-ka posreduje članom ESS.
Seje delovnih teles ESS
17. člen
Pri delovanju delovnih teles ESS se smiselno uporabljajo
pravila, ki se nanašajo na delovanje ESS glede sklicevanja
seje, poteka seje, odločanja in vodenja zapisa seje.
8. Javnost dela ESS
18. člen
(1) Seje ESS so praviloma zaprte za javnost, razen če
kolegij ESS odloči drugače.
(2) Kolegij ESS lahko odloči, da se na posamezno sejo
ESS vabijo predstavniki različnih interesnih skupin in posamezni neodvisni strokovnjaki.
(3) Stališča, sklepi in mnenja se objavijo na spletni strani
ESS ali v drugih glasilih, ki jih določi ESS.
(4) Zaradi tekočega informiranja javnosti o delu ESS po
vsaki seji lahko posreduje izjavo za javnost ali skliče tiskovno
konferenco. Do zaključka posamezne seje ESS se ne dajejo
izjave za javnost s strani posameznih udeležencev na seji ESS.
9. Financiranje
19. člen
Finančna sredstva za delovanje ESS zagotavlja država iz
proračunskih sredstev.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) Določba tretjega odstavka 5. člena se začne uporabljati od začetka uporabe zakonodaje, ki ureja reprezentativnost sindikatov in delodajalcev na nacionalni ravni.
(2) Z uveljavitvijo teh pravil prenehajo veljati Pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (Uradni list RS, št. 59/94),
Popravek Pravil delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (Ura-
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dni list RS, št. 64/94), Dopolnitev Pravil delovanja Ekonomskosocialnega sveta (Uradni list RS, št. 32/95) ter Spremembe
in dopolnitve Pravil delovanja Ekonomsko-socialnega sveta
(Uradni list RS, št. 40/07).
(3) Pravila delovanja ESS začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 511-51/2016/20
Ljubljana, dne 23. decembra 2016
EVA 2016-2611-0075
Vlada Republike Slovenije
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti
Delodajalci
Gospodarska zbornica Slovenije
Marjan Mačkošek l.r.
Združenje delodajalcev Slovenije
Marjan Trobiš l.r.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Branko Meh l.r.
Združenje delodajalcev obrti
in podjetnikov Slovenije
Drago Delalut l.r.
Trgovinska zbornica Slovenije
mag. Mariča Lah l.r.
Delojemalci
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
mag. Dušan Semolič l.r.
Konfederacija sindikatov Pergam Slovenije
Jakob Krištof Počivavšek l.r.
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Peter Majcen l.r.
Konfederacija sindikatov
javnega sektorja Slovenije
Branimir Štrukelj l.r.
Neodvisnost KNSS –
Konfederacija novih sindikatov Slovenije
Evelin Vesenjak l.r.
Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Zdenko Lorber l.r.
Zveza delavskih sindikatov Slovenije –
Solidarnost
Roman Šuen l.r.
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OBČINE
BRASLOVČE
9.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
PA19 in PA18 – Parižlje (južni del)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi
30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12)
je župan Občine Braslovče dne 23. 12. 2016 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje PA19 in PA18 –
Parižlje (južni del)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15). V teh aktih je med
drugim določeno območje (PA19) za katerega je potrebno
sprejeti sanacijski OPPN. To je območje starega zazidalnega
načrta Parižlje – Odlok o ZN Parižlje (Uradni list SRS, št. 14/72,
30/79), ki je bil s sprejemom Prostorskega reda razveljavljen.
Hkrati s tem je bil s sprejemom PRO predviden tudi PA18 kot
širitev stanovanjske gradnje na jugu Pariželj, pri čemer je bila
dana možnost, da se izvede v okviru sanacijskega OPPN.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08, 108/09) pričela s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za celotni južni del
Pariželj – območje PA18 in območje PA19.
2. Predmet, programska izhodišča in namen
Za območje OPPN so značilne neurejene razmestitve
grajene strukture, neenotne gradbene parcele, različna tipologija gradnje ter nejasna in poddimenzionirana prometna mreža.
Na območju prevladujejo stanovanjske hiše, v nekaterih poteka
nemoteča spremljajoča dejavnost, urejeno je manjše športno
igrišče. Večjih prostih površin za poselitev znotraj območja ni,
možne so le parcialne zapolnitve.
Tako je predmet izdelave OPPN celovita sanacija območja z vzpostavitvijo prostorskih pogojev za gradnjo stavb na še
prostih stavbnih zemljiščih, za rekonstrukcijo in novogradnjo
na že pozidanih zemljiščih, za prenovo prometne mreže ter potrebno dogradnjo manjkajoče oziroma nezadostne komunalne
in energetske infrastrukture. Prav tako se predvidijo pogoji za
gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov.
3. Območje OPPN
Območje OPPN obsega celotni območji priprave prostorskih izvedbenih aktov PA18 in PA19 v skladu s Prostorskim
redom Občine Braslovče. Okvirno območje OPPN je veliko
cca 9,8 ha in se lahko po potrebi tudi spremeni.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izvedbo OPPN bodo temeljile na
strateških usmeritvah iz veljavnih in predvidenih prostorskih
aktov občine ter njihovih strokovnih podlag in na podlagi dejanskega stanja, razvojnih potrebah in varstvenih zahtevah
nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom za izdelavo OPPN
zagotovi pripravljavec. V postopku priprave OPPN se lahko
določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na
zahteve nosilcev urejanja prostora.
V kolikor bo za predvideno načrtovanje potrebno izvesti
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim
osnutkom akta poslati pristojnemu ministrstvu.

Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec, ki
izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca
na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon
o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04,
14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 –
ZVMS) na podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v
skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS,
št. 99/07).
5. Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave OPPN bo potekal skladno z določbami
Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12), in sicer po naslednjem okvirnem terminskem planu:
(1) Župan sprejme sklep o začetku
priprave OPPN, objava v Uradnem listu RS
in na spletnih straneh občine
(2) Izdelava osnutka OPPN

(3) Pridobivanje smernic nosilcev
urejanja prostora in odločbe MOP
o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov
OPPN na okolje (v nadaljevanju: CPVO)
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag
skladno z zahtevami v pridobljenih smernicah
ter izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
s smernicami nosilcev urejanja prostora
in izdelava gradiva za javno razgrnitev
(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi
(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu
Občine Braslovče in traja najmanj 30 dni
od objave na krajevno običajen način. Fizične
in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko
podajo svoje predloge in pripombe v času
trajanja javne razgrnitve in v času javne
obravnave
(7) Do pripomb podanih v času javne
razgrnitve župan zavzame stališča,
ki jih občina objavi na krajevno običajen način
in v svetovnem spletu ter o njih pisno seznani
lastnike zemljišč, ki so pripombe podali
(8) Dopolnitev dopolnjenega osnutka
OPPN s sprejetimi stališči iz javne razgrnitve

december
2016
30 dni /
po prejemu
geodetskega
posnetka
območja

45 dni

60 dni
10 dni

30 dni

30 dni
30 dni / po
prejemu
stališč

(9) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora na predlog OPPN
30 dni
(10) Priprava usklajenega OPPN
15 dni
(11) Sprejem OPPN na občinskem svetu
30 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev
in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec
akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od
3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo k osnutku OPPN podati smernice za njegovo pripravo, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode,
Sektor območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje,
Opekarniška cesta 2, 3000 Celje
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– Zavod za gozdove, območna enota Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade
Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
V kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno
vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo
vplivov na okolje v skladu z 58. člena ZPNačrt sporoči, ali je za
OPPN potrebno izvesti CPVO.
Po sprejetem in objavljenem sklepu o začetku postopka
OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela
osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev
smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice.
V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima
smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora
načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.
Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v
30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo
mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja
ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem postopka priprave OPPN
Parižlje južni del, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh
strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi Občina Braslovče v proračunu za leto 2017 in 2018.
8. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi
na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-7/2016-1
Braslovče, dne 23. decembra 2016
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

CELJE
10.

Sklep o začetku postopka priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Otok

Na podlagi 57. 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, 14/15
– ZUUJFO) in 32. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 106/13, 93/15) župan Mestne občine Celje sprejme

SKLEP
o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Otok
1.
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Otok (v nadaljnjem besedilu:
OPPN).

Št.
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2.
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje stanovanjske soseske Otok med Savinjo in Ljubljansko cesto ureja Odlok o ZN Otok I (UVC št. 28-300/63,
UVC št. 5-48/70, Uradni list SRS, št. 42/72, Uradni list SRS,
št. 10-221/74, Uradni list SRS, št. 15-353/74, Uradni list SRS,
št. 24-1200/75, Uradni list SRS, št. 13-594/76, Uradni list SRS,
št. 22-1412/77, Uradni list SRS, št. 24-1558/77, Uradni list
SRS, št. 16-807/79, Uradni list SRS, št. 31-1498/81, Uradni
list SRS, št. 42-1895/86, Uradni list RS, št. 1-8/91, Uradni list
RS, št. 16-631/91, Uradni list RS, št. 23-903/91, Uradni list RS,
št. 34/00, Uradni list RS, št. 105/00, Uradni list RS, št. 45/02, Uradni list RS, št. 138/04, Uradni list RS, št. 90/07, Uradni list RS,
št. 69/09) v skladu s katerim so zemljišča opredeljena kot stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo in centralne dejavnosti.
Na obravnavanem območju je potrebno skladno s smernicami
notranjega prostorskega razvoja naselij, ki so podane v Strategiji
prostorskega razvoja Slovenije in potrebami po sanacijah obstoječih stavb in urejanju javnih površin, izdelati izvedbeni prostorski
akt ter določiti pogoje za novelacijo obstoječe prostorske ureditve, saj je območje primerno zgoščeno in pozidano.
3.
(predmet, programska izhodišča, namen in ureditveno
območje OPPN)
Predmet OPPN je pridobitev pogojev za predvideno gradnjo in rekonstrukcijo obstoječih objektov in sanacijo ter dograditev komunalne, prometne in druge infrastrukture, ki bo
ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja
ter veljavnih normativov podala izvedbene pogoje za gradnjo.
Zasnova in tipologija stanovanjske zazidave mora izhajati iz morfološke analize naselja, upoštevati mora značilnosti
prostora in obstoječe grajene strukture. Pri zasnovi prostorske
ureditve je smiselno upoštevati tudi druga priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
Območje OPPN se v fazi priprave lahko obsega območje
med Jurčičevo, Trubarjevo in Čopovo ulico ter levim bregom
Savinje, dopolni s sosednjimi parcelami glede na prostorsko
zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora.
4.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena v dogovoru z Mestno občino Celje na podlagi prikaza
stanja prostora, Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine
Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88,
Uradni list RS, št. 86/01) Sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje 1986–1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski
prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) in investicijskih namer
za območje predvidenega OPPN.
5.
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice, in drugi
udeleženci, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN so:
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter
komunalo;
– Vodovod-kanalizacija, JP d.o.o.;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje;
– Telemach d.o.o.;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.;
– Energetika Celje, JP d.o.o.;
– Simbio, JP d.o.o.;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direkcija RS za vode;
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– Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat
za kulturno dediščino;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava
RS za zaščito in reševanje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.

71

150.000
0

NEDAVČNI PRIHODKI

2.703.418

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.581.607
6.300

712 Globe in druge denarne kazni

52.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714 Drugi nedavčni prihodki
72

(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Pripravo OPPN financira Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.

1.063.511

KAPITALSKI PRIHODKI

804.091

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

710.974

721 Prihodki od prodaje zalog

2.500

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73

(končna določba)

90.617

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine
74

Št. 3505-4/2016
Celje, dne 24. novembra 2016
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

1.149.213

711 Takse in pristojbine

Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena 8 tednov po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem
predloga OPPN je predviden 1 mesec po začetku priprave
OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

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

703 Davki na premoženje
706 Drugi davki

6.

8.

6.816.023

704 Domači davki na blago in storitve

(roki za postopek sprejemanja)

7.

700 Davki na dohodek in dobiček

0

TRANSFERNI PRIHODKI

514.322

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

447.210

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

67.112

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

12.437.459

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

CERKNICA
11.

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto
2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 107. člena Statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet
Občine Cerknica na 15. seji dne 15. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Cerknica za leto 2017

409 Rezerve
41

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(Vsebina odloka)
S tem odlokom Občina Cerknica za leto 2017 določa
proračun, postopke izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu:proračun).
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov

I.

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

70

DAVČNI PRIHODKI

TEKOČI TRANSFERI

2.991.123
615.689
83.320
1.977.114
80.000
235.000
4.651.489
410.000
1.706.068
485.770
2.049.651

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.564.647

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.564.647

INVESTICIJSKI TRANSFERI

230.200

431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

130.000

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

100.200

III.

PRORAČUNSKI
PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

–300.393
0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

12.137.067

750 Prejeta vračila danih posojil

0

10.818.654

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

DRUGA
OBRAVNAVA
2017

8.115.236
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Št.

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN POV.
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN KAP. DELEŽEV
C.

0

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

950.529

55

ODPLAČILA DOLGA

950.529

550 Odplačila domačega dolga

950.529

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČINIH

–1.250.921

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

XI. NETO FINANCIRANJE
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO

–950.529
300.393
1.250.921

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom izvaja Občina Cerknica.
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Občine Cerknica izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov,
v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske
dele:
– področja proračunske porabe
– glavne programe in podprograme
– prepisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te
pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim
načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Cerknica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, kot odredbodajalec, oziroma od njega pooblaščena oseba.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so
določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.
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Sredstva proračuna iz tekočih transferjev se neposrednim
in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma
dodeljuje mesečno na podlagi zahtevkov, katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova investicijskih transferjev pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena
finančna dokumentacija o izvršenih investicijah. Pri tem se
upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno
stanje proračuna.
Proračunski uporabniki so dolžni pri porabi proračunskih
sredstev za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev upoštevati določila Zakona o javnih naročilih in Uredbe o
enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost
za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna morajo vsako izplačilo
preveriti in potrditi skrbniki proračunskih postavk.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v 43. členu ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz
in 83/12 – ZVPoz-D), ki se uporabljajo za namen, določen s
tem zakonom,
– okoljske dajatve, ki so na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, predpisane zaradi obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami in zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, ki
so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske
javne službe varstva okolja in se lahko porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi predpisi varstva
okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda,
ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov,
– prihodki od najemnine za uporabo javne infrastrukture,
ki se v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja lahko uporabljajo za investicije in investicijska
vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero so zaračunani,
– prihodki od pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest,
– drugi prihodki, če je tako določeno z zakonom.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu, kot so izkazani v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko
vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, sprememba proračuna ali rebalans proračuna. O
prerazporeditvah pravic porabe občinskega finančnega načrta
med proračunskimi uporabniki in področji proračunske porabe
ter med glavnimi programi odloča župan, če nastanejo utemeljeni razlogi; če je na določenih postavkah manjša realizacija,
na drugih pa potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje
dinamika izvajanja investicij. Župan odloča o prerazporeditvi
pravic tudi v načrtu razvojnih programov.
Med izvrševanjem proračuna Občine Cerknica, finančna
služba lahko odpre nov konto ali poveča obseg sredstev na
kontu za izdatke oziroma odpre novo proračunsko postavko v
skladu s programsko klasifikacijo, če pri planiranju proračuna
ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali
načina izvedbe projekta.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna obvesti občinski svet, razen če se v navedenem obdobju sprejme
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rebalans proračuna. Z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
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premoženja ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati ali v primeru
zastaranja terjatve.

6. člen
(načrt razvojnih programov)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz
načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja
obveznosti za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane
pravice porabe na postavkah sprejetih proračunov.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Ne glede na določilo prve alineje tega člena, lahko v
primeru, ko gre za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in
evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov, nove
projekte v načrt razvojnih programov uvrsti s sklepom župan.
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v
tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v
tekoče leto, se lahko uvrstijo v načrt razvojnih programov tudi
po uveljavitvi proračuna na podlagi sklepa župana.
Župan je pooblaščen, da v postopkih priprave dokumentacije za investicijske projekte, tudi za potrebe prijav na objavljene razpise za sofinanciranje, s sklepom potrjuje dokumente
identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
7. člen
(proračunski skladi)
V proračunu se, na podlagi 42. člena Zakona o javnih
financah, 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. O uporabi
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Splošna proračunska rezervacija se oblikuje v višini
230.000 €.
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve za naravne nesreče, oblikovan na podlagi 49. člena Zakona o javnih
financah. Sredstva iz rezerve se uporabljajo za financiranje
izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč. V sredstva
proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih
prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom,
vendar največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna.
Obvezna proračunska rezerva se oblikuje v višini 5.000 €.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
8. člen
(odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje dolga)
V skladu s 77. členom Zakona o javnih financah, župan
lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga ali spremeni dinamiko plačilo dolga, če se s tem bistveno izboljšajo
možnosti za plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo
mogoče izterjati celotnega dolga.
Župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga,
katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
Župan lahko odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do
višine 9.000,00 €, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
9. člen
(zadolževanje, vračilo občinskega dolga, upravljanje
s prostimi denarnimi sredstvi)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči
o najetju likvidnostnega posojila, vendar le do višine 5 % vseh
izdatkov zadnjega sprejetega proračuna v letu 2017. Ta omejitev ne velja za zadolžitev občine za sredstva sofinanciranja
investicij iz proračuna Evropske unije – zanje se občina lahko
likvidnostno zadolži največ do višine odobrenih sredstev.
Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo,
če se s tem zmanjšajo stroški občinskega dolga ali izboljša
struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem. S prostimi denarnimi sredstvi
na računih upravlja župan.
10. člen
(obseg zadolževanja posrednih uporabnikov občinskega
proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina
ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno
ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna,
javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžijo
in izdajajo poroštva s soglasjem občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te pravne osebe zagotovljena
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Izdana
soglasja se ne štejejo v največji obseg možnega zadolževanja
občine.
6. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno zadrževanje izvrševanja proračuna)
Če se med proračunskim letom povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan, skladno s 40. členom
ZJF, za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
Sredstva proračuna se prednostno zagotavljajo za namene, ki
so določeni z zakoni oziroma občinskimi odloki in še omogočajo minimalni obseg delovanja uporabnikov.
12. člen
(začasno financiranje v letu 2018)
V obdobju začasnega financiranja Občine Cerknica v letu
2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0040/2016
Cerknica, dne 15. decembra 2016
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe oskrba s paro in vročo vodo
v Občini Cerknica

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06),
17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10,
78/15) je Občinski svet Občine Cerknica na 15. redni seji dne
15. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe oskrba s paro in vročo vodo
v Občini Cerknica
1. člen
V Odloku o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica
(Uradni list RS, št. 45/10, 80/12, 58/13) se v poglavju prehodne
in končne določbe 54.a člen spremeni, tako, da se glasi:
»Vsa določila tega odloka veljajo za celotno območje
Občine Cerknica, razen za dve območji, kot je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del tega odloka. Na tem območju se
daljinsko ogrevanje lahko izvaja tudi kot tržna dejavnost oskrbe
končnih odjemalcev v skladu z veljavno zakonodajo.«

Št.

13.

Odlok o prenehanju javnega zavoda
Dom starejših Dolsko

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 54. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93,
66/93, 45/94 odl. US 8/96, 31/00, 36/00, 127/06), prvega odstavka 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. 101/13, 55/15 – ZFISp in
96/15 – ZIPRS1617), 402.–424. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12,
57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in 6. ter 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 6/16 – UPB) je
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 12. redni seji 28. 12.
2016 sprejel

ODLOK
o prenehanju javnega zavoda
Dom starejših Dolsko
1. člen
S tem odlokom Občina Dol pri Ljubljani, kot ustanoviteljica
Javnega zavoda Dom starejših Dolsko, sprejema odločitev o
prenehanju delovanja javnega zavoda.

33

2. člen
Z dnem prenehanja zavoda, prenehajo mandati direktorja
in članov organov zavoda.
3. člen
Sredstva, ki so na računu javnega zavoda ob prenehanju
zavoda, se po poplačilu obveznosti prenesejo na ustanoviteljico. Če zavod nima dovolj sredstev za poplačilo svojih
obveznosti se obveznosti poplačajo iz proračuna Občine Dol
pri Ljubljani.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Akt o ustanovitvi Javnega zavoda Dom starejših občanov Dolsko sprejet
na 19. seji občinskega sveta dne 19. 12. 2008 vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod SRG 2011/9564 dne 19. 4. 2011.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 419-0001/2013-11
Dol pri Ljubljani, dne 28. decembra 2016
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
mag. Janez Tekavc l.r.

Št. 007-16/2016
Cerknica, dne 15. decembra 2016

DOL PRI LJUBLJANI

Stran

Javni zavod Dom starejših Dolsko, Dol pri Ljubljani 1,
1262 Dol pri Ljubljani, matična številka 3959635000, davčna
številka 62354663, vpisan v sodni register Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod Srg 2011/9564 z dne 19. 4. 2011, preneha delovati na podlagi postopka redne likvidacije.

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.
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GROSUPLJE
14.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Koščakov
hrib

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP (106/2010 – popr.), 43/11 – ZKC-C), 57/12,
57/12 – ZUPUDPP in na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) župan Občine Grosuplje objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Koščakov hrib
1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Koščakov hrib, ki ga je izdelal
Gužič Trplan arhitekti d.o.o., Ciril-Metodov trg 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: OPPN), bo potekala v času od ponedeljka,
16. januarja 2017 do vključno torka, 14. februarja 2017 v
prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
– drugo nadstropje, na Uradu za prostor, v času uradnih ur
ob ponedeljkih od 8.00–11.00 ure in od 12.00–14.30 ure, ob
sredah od 8.00–11.00 ure in od 12.00–16.30 ure, ob petkih od
8.00–11.00 ure.
OPPN bo javno dostopen na spletni strani Občine Grosuplje http://www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava OPPN bo potekala v dvorani Družbenega doma, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, v četrtek,
9. februarja 2017, ob 16.00 uri.
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3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za
njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku
OPPN Koščakov hrib lahko javnost podaja pisno na naslov:
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje, s pripisom OPPN Koščakov hrib ali v knjigo pripomb na javni razgrnitvi v času javne razgrnitve ter ustno na javni obravnavi.
4. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih
zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča
bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske
občine in ne z osebnimi podatki.
5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Občine Grosuplje http://www.
grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html
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A.

SKUPINA, PODSK.
I.

70

71

Št. 3505-0001/2014
Grosuplje, dne 3. januarja 2017
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič
Po pooblastilu župana
št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012
mag. Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave

72

73
74

IVANČNA GORICA
15.

Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica
za leto 2018

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 – ZUJFO), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) ter 7., 16.
in 30. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS,
št. 91/15 – uradno prečiščeno besedilo – UPB-2) je Občinski
svet Občine Ivančna Gorica na 18. seji dne 14. 12. 2016 sprejel

A.
II.
40

41

ODLOK
o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ivančna Gorica za leto 2018
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

42
43

III.
B.
IV.

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

75

PRORAČUN
2018

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
13.088.806,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
12.584.083,00
DAVČNI PRIHODKI
10.891.143,00
700 Davki na dohodek in dobiček
9.480.693,00
703 Davki na premoženje
1.132.250,00
704 Domači davki na blago in storitve
278.200,00
NEDAVČNI PRIHODKI
1.692.940,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
1.170.360,00
711 Takse in pristojbine
14.000,00
712 Globe in denarne kazni
29.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
92.280,00
714 Drugi nedavčni prihodki
387.300,00
KAPITALSKI PRIHODKI
123.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
50.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sred.
73.000,00
PREJETE DONACIJE
0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
TRANSFERNI PRIHODKI
381.723,00
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
381.723,00
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
0,00
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 14.273.568,70
TEKOČI ODHODKI
3.830.827,79
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
642.700,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varstvo
96.302,00
402 Izdatki za blago in storitve
2.891.825,79
403 Plačila domačih obresti
0,00
409 Rezerve
200.000,00
TEKOČI TRANSFERI
5.240.931,04
410 Subvencije
88.900,00
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
3.346.070,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
606.500,00
413 Drugi tekoči domači transferi
1.199.461,04
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.030.609,87
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.030.609,87
INVESTICIJSKI TRANSFERI
171.200,00
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
153.700,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
17.500,00
PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –1.184.762,70
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
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V.

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
0,00
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)
195.149,00
ZADOLŽEVANJE
195.149,00
500 Domače zadolževanje
195.149,00
ODPLAČILA DOLGA (550)
31.680,78
ODPLAČILA DOLGA
5503 Odplačila domačega dolga
31.680,78
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.021.294,48
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
163.468,22
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.184.762,70
STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
1.021.294,48

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu:
proračunski uporabniki), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Ivančna Gorica.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona,
ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi, in tega odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke
– konta.
(4) Proračunski uporabniki so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, opredeljene v posebnem
delu občinskega proračuna.
(5) Proračunski uporabniki ne smejo prevzemati na račun
občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim
proračunom določena sredstva za posamezne namene.
(6) Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora
biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
(7) Posamezni proračunski postavki se lahko med letom z
vidika programske klasifikacije določi drug glavni program oziroma podprogram v kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF tudi prihodki občanov,
ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
(2) Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih
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namenskih izdatkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta
proračunskega uporabnika.
(3) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za obseg
prenesenih namenskih sredstev se poveča obseg izdatkov
finančnega načrta proračunskega uporabnika na postavkah –
kontih, na katere se nanašajo in proračun.
(4) Vsi prejemki posamezne krajevne skupnosti, ki v tekočem letu niso porabljeni, se kot lastna sredstva na računih
prenesejo v naslednje leto, namen njihove porabe pa posamezna krajevna skupnost določi v svojem finančnem načrtu za
naslednje leto.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja
proračunska sredstva znotraj posamezne proračunske postavke.
(3) Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov
konto, če je to potrebno zaradi pravilne knjigovodske evidence.
(4) Župan na predlog proračunskega uporabnika odloča o
prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami
v posebnem delu proračuna v okviru področja proračunske porabe (določenega s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih
proračunov).
5.a člen
(1) Med izvrševanjem proračuna lahko župan poveča
pravico porabe na obstoječi postavki ali odpre nove postavke v
proračunu, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti, če je to potrebno za pridobivanje nepovratnih in povratnih
sredstev iz različnih virov.
(2) Sredstva za povečanje obstoječe postavke ali odprtje
nove postavke se zagotovijo iz namenskih prihodkov, oziroma
s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk,
bodisi v okviru posameznega programskega področja ali med
programskimi področji proračunske porabe.
5.b člen
(1) Prerazporeditev pravice porabe župan odobri s pisnim
sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki
in podkontu se pravica porabe povečuje in na katerih zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
(2) Krajevne skupnosti lahko na predlog predsednika sveta prerazporejajo sredstva v okviru svojega finančnega načrta.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna za prvo
polletje in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o prerazporeditvah med proračunskimi postavkami.
6. člen
(krajevne skupnosti)
(1) Krajevnim skupnostim Občine Ivančna Gorica se zagotavljajo finančna sredstva za naslednje namene in naslednjih
višinah:
1. za delovanje: 64.800,00 EUR
2. za vzdrževanje kulturnega doma posamezne Krajevne
skupnosti: 2.500,00 EUR.
(2) Pravni posli, ki jih sklene Svet Krajevne skupnosti,
katerih vrednost presega 3.000,00 evrov, so veljavni le ob
predhodnem pisnem soglasju župana.
(3) Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
(1) Proračunski uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
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(2) Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov
so uvrstitve projektov v načrt razvojnih programov in druge
spremembe projektov.
(3) Proračunski uporabnik lahko samostojno razporeja
sredstva med konti v okviru istega projekta v NRP.
(4) Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. V primerih, ko sprememba vrednosti
projekta, vrednega nad 500.000,00 evrov, presega 20 % prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, mora
spremembo predhodno potrditi občinski svet.
(5) Nove projekte lahko župan s sklepom uvrsti v načrt
razvojnih programov na predlog proračunskega uporabnika,
če proračunski uporabnik zanje zagotovi sredstva v proračunu
s prerazporeditvami pravic porabe oziroma iz naslova novih ali
večjih namenskih prihodkov.
(6) Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi
proračuna.
8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
veljavni načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati
90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2019 80 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za
blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami,
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih povratnih in nepovratnih
sredstev iz različnih virov.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega
uporabnika in načrtu razvojnih programov.
9. člen
(proračunski sklad)
(1) Proračunski sklad je sklad proračunske rezerve, oblikovane po Zakonu o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF).
(2) Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 70.000,00 evrov
župan ki o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
(1) V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom

Uradni list Republike Slovenije
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan.
(4) Na podlagi sklepa župana se sredstva razporedijo
na ustrezno proračunsko postavko proračunskega uporabnika
ali pa se odpre nova postavka v proračunu, če sredstva za
nepredviden namen niso bila zagotovljena.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
11. člen
(odpis dolga)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan dolžniku do višine 1.500,00 evrov delno ali v celoti
odpiše plačilo dolga.
12. člen
(letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
in premičnim premoženjem občine)
(1) Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
(2) Župan lahko sprejme sklep o dopolnitvi letnega načrta
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem, zaradi nujnosti izvrševanja proračunskih nalog, za nepremičnine
v posamični vrednosti do 20.000,00 EUR.
(3) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem sprejme
župan.
(4) Župan lahko prosto razpolaga s finančnim premoženjem občine v posamični vrednosti do 10.000,00 EUR. O
razpolaganju s finančnim premoženjem, katerega posamična
vrednost presega 10.000,00 EUR, odloča občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine
195.149,00 evrov.
(2) Občina v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje v letu 2019)
V obdobju začasnega financiranja Občine Ivančna Gorica
v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem
2018.
Št. 410-0087/2016-1
Ivančna Gorica, dne 14. decembra 2016
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.
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KOMEN
16.

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju
družbenih dejavnosti in turizma v Občini
Komen

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list
RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen
na 15. redni seji dne 23. 12. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o razveljavitvi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju družbenih dejavnosti
in turizma v Občini Komen
1.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju programov na področju družbenih dejavnosti in turizma v Občini Komen (Uradni list RS, št. 43/08,
25/09, 36/13).
2.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-07/2016-3
Komen, dne 23. decembra 2016
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

17.

Pravilnik o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Komen

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14),
Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade
št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski
svet Občine Komen na 15. redni seji dne 23. 12. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije
za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Komen (v
nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v
nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.

men:

2. člen
(uporaba kratic)
Kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji po-
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IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – nacionalni program športa
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
OŠ – osnovna šola
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred
Zavod VIZ – zavod s področja vzgoje in izobraževanja
ZŠIS-POK – Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite.
3. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes na področju športa v občini se uresničuje
tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ
na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
4. člen
(izvajalci LPŠ)
Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji.
5. člen
(pravica do sofinanciranja)
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini,
– imajo sedež izven občine, če izvajajo dejavnosti na območju občine, ter če športna panoga v občini še ni zastopana,
– so registrirani najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za
opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden
predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa,
najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur
(po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za
sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg
izvajanja posameznega športnega programa v merilih
drugače opredeljen,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco
članstva ter evidenco o udeležencih programa.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
6. člen
(opredelitev področij športa)
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake
dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine sofinancira naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
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1.4. Kakovostni šport
1.5. Vrhunski šport
1.6. Šport invalidov
1.7. Športna rekreacija
1.8. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NA-

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna
podpora programom
3.3. Založništvo v športu
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju
športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih organizacij
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno promocijske prireditve za podelitve
priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORONOST V
ŠPORTU
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana
v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa v Občini Komen«.
(2) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni del tega pravilnika.
7. člen
(LPŠ)
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa,
ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes
občine.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske
razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega
se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij
športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje
programov in izvajanje LPŠ.
(2) LPŠ sprejme občinski svet.
8. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)
(1) Posamezne naloge v postopku izbire izvajalcev LPŠ
opravljata dve komisiji:
– komisija za odpiranje vlog in
– strokovna komisija za oceno vlog (v nadaljevanju: strokovna komisija).
(2) Občinska uprava opravlja naloge, ki so potrebne, da
se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za komisijo za
odpiranje vlog in strokovno komisijo,
– zagotovi objavo rezultatov razpisa na spletni strani
občine,
– izdaja ustrezne upravne akte.
(3) Komisijo za odpiranje vlog imenuje župan s sklepom.
Komisijo sestavljajo trije člani in je imenovana izmed uradnikov
zaposlenih na občini.
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(4) Naloge komisije za odpiranje vlog so:
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih vlog (formalna popolnost),
– predaja ustreznih vlog in poročila strokovni komisiji.
(5) Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog izvede tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan
izmed strokovnjakov s področja športa. Mandat strokovne komisije je vezan na izvedbo javnega razpisa za posamezno
koledarsko leto. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika,
ki sklicuje in vodi seje.
(6) Naloge strokovne komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji
ter v tem pravilniku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po
področjih športa ter izvajalcih,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo
oziroma dopolnitev pravilnika,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi
vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
(7) V strokovno komisijo ne morejo biti imenovani zakoniti
zastopniki društev, ki so se prijavila na razpis in uveljavljajo
pravico do sofinanciranja programov.
(8) Prav tako se mora član komisije, ki je hkrati tudi član
društva, ki je podalo vlogo za pridobitev sredstev za sofinanciranje programov, v delu, ki se nanaša na odločanje o dodelitvi
sredstev društvu, katerega član je, iz postopka izločiti. Navedeno se posebej zabeleži v zapisniku komisije.
9. člen
(javni razpis)
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem pravilnikom,
sprejetim LPŠ in na podlagi sklepa župana občina izvede javni
razpis.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani občine.
(3) Javni razpis mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– navedbo meril za vrednotenje področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način
oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(4) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge pogoje in
merila,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen
(postopek izvedbe javnega razpisa)
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija za odpiranje
vlog v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno
izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po
katerem so bile prejete.
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(3) Komisija za odpiranje vlog na odpiranju ugotavlja
formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
11. člen
(dopolnitev vlog)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih
dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je največ osem dni
od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
12. člen
(sklep o izbiri)
Na podlagi odločitve strokovne komisije sklep o izbiri izda
občinska uprava.
13. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu sklepa.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje področij.
(2) O pritožbi odloči župan v roku petnajst dni od prejema
pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi
župan obvesti tudi strokovno komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z
izbranimi izvajalci LPŠ.
14. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
15. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
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– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po
pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more
kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti
za izbrano področje v skladu z javnim razpisom.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih
sredstev izvaja občinska uprava.
17. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)
(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje letega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih
objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi
izvajalci LPŠ.
III. KONČNA DOLOČBA
18. člen
(veljavnost Pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2016-3
Komen, dne 23. decembra 2016
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.
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PRILOGA:

MERILA, POGOJI IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMEN
VSEBINA DOKUMENTA
V Pravilniku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Komen (4. in
5. člen) so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo pravico do
sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z Merili, pogoji in kriteriji (v
nadaljevanju: merila) opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa:
1. športni programi
2. športni objekti in površine za šport v naravi
3. razvojne dejavnosti v športu
4. organiziranost v športu
5. športne prireditve in promocija športa
6. družbena in okoljska odgovornost v športu
Za športne programe, razvojne dejavnosti, organiziranost v športu ter športne prireditve se z merili
uveljavlja sistem točkovanja. Z LPŠ sprejeta merila se v času trajanja postopka JN ne smejo
spreminjati.
Posamezno področje je ovrednoteno kot vsota točk izračunanih na osnovi meril in na JR oddanih
prijav izvajalcev. Finančna vrednost posameznega področja je zmnožek med vsoto točk in aktualno
vrednostjo točke za posamezno področje športa glede na v LPŠ predvidena sredstva za to področje.
STRUKTURA DOKUMENTA
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:
- splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter
- predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja.
MERILA PO PODROČJIH ŠPORTA
1. ŠPORTNI PROGRAMI
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim
sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in
predstavljajo praviloma strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo. Pri obsegu vadbe
je ena (1) ura = 60 minut.
SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV
V merilih določeno skupno število točk se nanaša na optimalno zadostitev pogojev glede:
 predvidenega števila udeležencev vadbene skupine:
 če je prijavljenih manj udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk proporcionalno
zmanjša (= koeficient popolnosti skupine),
 če je udeležencev več, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa.
 uporabe športni panogi ustreznega športnega objekta:
 (= korekcija športni objekt),
 vodenje programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega strokovnega kadra:
 (=korekcija strokovni kader)
PREGLEDNICA A

ŠPORTNI OBJEKT

korekcijski faktor športni objekt

KOREKCIJA: ŠPORTNI OBJEKT
zunanje površine
0,800

PREGLEDNICA B

STROKOVNI KADER

korekcijski faktor strokovni kader

pokriti objekt
1,000

KOREKCIJA: STROKOVNI KADER
usposobljenost
1. stopnja
0,800

usposobljenost
2. stopnja
1,000

usposobljenost
3. stopnja
1,200

izobrazba
diplomant FŠ
1,500
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Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji dodatni pogoji:
 športni programi splošno:
 isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem prijavljenem športnem programu
 netekmovalni športni programi:
 v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (tudi s posebnimi potrebami),
športa invalidov, športne rekreacije in športa starejših se vrednotijo le udeleženci, ki niso
vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ oz. ZŠIS-POK
 tekmovalni športni programi:
 v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
kakovostnega in vrhunskega športa (tudi invalidov) se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri
NPŠZ oz. ZŠIS-POK.
 vrednotijo se le programi izvajalec LPŠ, ki imajo organizirano dejavnost in tekmujejo
najmanj v treh (3) starostnih kategorijah (v vsaki od njih mora izvajalec v programu prijaviti
minimalno 50 % udeležencev od predvidenega števila udeležencev vadbene skupine), razen
v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega pogoja ni moč izpolniti.
 ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj petih (5) tekmah v sklopu
uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, razen v panogah, kjer zaradi specifičnosti tega ni
moč izpolniti.
PRISTOJNOSTI LPŠ
LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko za športne programe dodatno opredeli:
 področja in obseg sofinanciranja športnih programov:
 kateri športni programi in v kolikšni meri se vrednotijo in sofinancirajo
 maksimalno število priznanih skupin/udeležencev na izvajalca v razpisanih športnih programih:
 koliko skupin se največ prizna posameznemu izvajalcu znotraj razpisanega programa
 popravek obsega razpisanih športnih programov:
 spremembe priznanega števila ur vadbe za posamezne skupine športnih programov
 korekcijo vrednotenja športnega objekta
 glede na dejansko uporabo športnega objekta
 korekcijo vrednotenja strokovnega kadra:
 glede na dejansko stopnjo izobrazbe in/ali usposobljenosti
 dodatne kriterije za razvrstitev športnih panog v kakovostne nivoje
 druge korekcije glede vrednotenja športnih programov
1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE (prostočasna ŠVOM)
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike
športne vadbe netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno vzgojo,
so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.
1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI
Promocijski športni programi, katerih cilj je povečanje gibalnih sposobnosti in se pretežno izvajajo v
zavodih VIZ, so: Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), Naučimo se plavati
(NSP), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP). Če se programi izvajajo v okviru obveznega učnega
procesa (kurikuluma) in/ali so financirani s strani MIZŠ (Zavoda za šport RS Planinca) niso predmet
sofinanciranja po LPŠ občine.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
prostočasna ŠVOM: promocijski programi: MS, CP, ZS, NSP,
KRP, MP

KRITERIJ VREDNOTENJA:
materialni stroški/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-1

PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI:
(MS, CP, ZS, NSP, KRP, MP)
število udeležencev programa

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

PROSTOČASNA ŠVOM
PREDŠOLSKI
(do 6 let)
1

1

ŠOLOOBVEZNI
(do 15 let)
1

1
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1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA (ŠŠT)
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih
športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne
ravni.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
prostočasna ŠVOM: Šolska športna tekmovanja (ŠŠT)

KRITERIJ VREDNOTENJA:
materialni stroški/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-2

PROSTOČASNA ŠVOM

ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA (ŠŠT)

ŠOLOOBVEZNI
(do 15 let)

velikost skupine/minimalno št. udeležencev

MLADINA
(do 19 let)

10

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA
(občinsko, medobčinsko)
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/SKUPINA
(regijsko, državno)

10

10

10

15

15

1.1.3. DODATNE URE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V ŠOLI
IN NPŠ sem prišteva dodatne ure športa v osnovnih šolah v času pouka, a izven kurikuluma.
1.1.3.1 ODDELKI Z DODATNO ŠPORTNO PONUDBO V OŠ
Projekti potekajo v OŠ in predstavljajo skupno poučevanja športa učiteljic (razredne, OPB) in
športnih pedagogov.
Kriterije/merila za vrednotenje dodatnih ur športne dejavnosti na šoli in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema! Če se sredstva za dodatno športno
ponudbo zagotavljajo na proračunskih postavkah IZOBRAŽEVANJA, program ni predmet
sofinanciranja po LPŠ občine.
1.1.3.2. ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG V OŠ
Predstavlja niz športnih aktivnostih s ciljem preobrniti negativni trend upadanja gibalnih
sposobnostih pri otrocih. Sofinanciranje iz Evropskega socialnega sklada in MIZŠ, koordinira pa ga
Zavod za šport RS Planica.
Kriterije/merila za vrednotenje projekta zdrav življenjski slog v osnovni šoli in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema! Če se sredstva za zdrav življenjski
slog zagotavljajo na proračunskih postavkah IZOBRAŽEVANJA, program ni predmet sofinanciranja po
LPŠ občine.
1.1.4. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
1.1.4.1. OBSTOJEČI ŠPORTNI PROGRAMI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (prostočasna
ŠVOM) potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur); ločeno za otroke in mladino. Raznolikost
izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ omogoča prednost športnim
društvom. Če programe izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni kader!
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
prostočasna ŠVOM: celoletni programi za otroke in mladino

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-4

PROSTOČASNA ŠVOM

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(netekmovalni programi vadbe)

PREDŠOLSKI
(do 6 let)

ŠOLOOBVEZNI
(do 15 let)

MLADINA
(do 19 let)

velikost skupine/minimalno št. udeležencev
število ur vadbe/tedensko
število tednov

10
2
30

15
2
30

15
2
30

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

60
60

60
60

60
60
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1.1.4.2 PILOTSKI PROGRAMI PROSTOČASNE ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
Pilotski športni programi za otroke in mladino predstavljajo različne pojavne oblike športne
dejavnosti, ki temeljijo na povezovanju različnih področij (interdisciplinarnost); ločeno za otroke in
mladino.
Kriterije/merila za vrednotenje pilotskih športnih programov in višino proračunskih sredstev se
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.1.5. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH
Programi v počitnicah in pouka prostih dnevih praviloma predstavljajo športne dejavnosti v
skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. Če programe izvajajo zavodi
VIZ, se ovrednoti le strokovni kader!
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
prostočasna ŠVOM: programi v počitnicah in pouka prostih
dneh

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

PREGLEDNICA ŠT. 1-1-5

PROSTOČASNA ŠVOM

OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI:
(v počitnicah in pouka prostih dneh)

PREDŠOLSKI
(do 6 let)

ŠOLOOBVEZNI
(do 15 let)

velikost skupine/minimalno št. udeležencev
število ur programa

15
20

15
20

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

20
20

20
20

1.2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI (prostočasna ŠVOM PP)
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo programi, ki so
namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi
okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje
življenje.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
prostočasna ŠVOM-PP: promocijski programi: MS, CP, ZS,
NSP, KRP, MP
prostočasna ŠVOM-PP: športne prireditve za otroke in
mladino
prostočasna ŠVOM-PP: celoletni programi
prostočasna ŠVOM-PP: programi v počitnicah in pouka
prostih dnevih

KRITERIJ VREDNOTENJA:
materialni stroški/udeleženec
materialni stroški/skupina
športni objekt in strokovni kader/skupina
športni objekt in strokovni kader/skupina

1.2.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI
POTREBAMI
Celoletni športni programi za otroke in mladino s posebnimi potrebami potekajo najmanj 30 tednov
v letu (60 ur). Med programe za otroke in mladino s posebnimi potrebami prištevamo tudi
promocijske programe in programe v počitnicah in pouka prostih dnevih.
Kriterije/merila za vrednotenje celoletnih športnih programov otrok in mladine s posebnimi
potrebami, promocijskih programov ter programov v počitnicah in pouka prostih dnevih in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.2.2. ŠPORTNE PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADINO S POSEBNIMI POTREBAMI NA REGIJSKI IN
NACIONALNI RAVNI
Športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami so organizirane na regijski in
nacionalni ravni.
Kriterije/merila za vrednotenje športnih prireditev in tekmovanj za otroke in mladino s posebnimi
potrebami in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter
programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih
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rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati
prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
1.3.1. OBČINSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE
Občinska panožna športna šola je občinski projekt na področju športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se lahko organizira v športnih društvih z ustrezno
izoblikovano tekmovalno piramido in managementom strokovnih/upravljalskih nalog. Naziv občinske
panožne športne šole izvajalec LPŠ pridobi, če v programih športne vzgoje otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport izpolnjuje naslednje pogoje:
 ima tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ,
potrjenega s strani OKS-ZŠZ,
 ima v športnih programih udeležene kategorizirane športnike (MLR, PR).
Za izvedbo občinskih panožnih športnih šol se sredstva lahko zagotovijo iz LPŠ na državnem nivoju,
lahko pa tudi občina sama razpiše projekt in zagotovi sredstva v okviru LPŠ.
Kriterije/merila za vrednotenje panožnih športnih šol na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev
se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.3.2. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT (ŠVOM usmerjenih v KŠ/VŠ)
Programi športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport so sestavni del
športnih programov v okoljih, kjer niso vzpostavljene občinske panožne športne šole.
Mladi športniki usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in rezultati v
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosežejo status
športnika mladinskega razreda in perspektivnega razreda (MLR, PR). S tem lahko pridobijo točke za
dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je kategorizacija navedena v
zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo javnega razpisa in je športnik naveden kot član društva s
sedežem v občini.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
ŠVOM usmerjenih v KŠ/VŠ: celoletni pripravljalni programi
ŠVOM usmerjenih v KŠ/VŠ: celoletni tekmovalni programi
ŠVOM usmerjenih v KŠ/VŠ: dodatni programi športnikov MLR, PR

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina
športni objekt in strokovni kader/skupina
športni objekt in strokovni kader/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 1-3-2-1

ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ – I.

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(pripravljalni programi vadbe)

PRIPRAVLJALNI
(6-7 let)

PRIPRAVLJALNI
(8-9 let)

PRIPRAVLJALNI
(10-11 let)

velikost skupine*/minimalno št. udeležencev:
individualne športne panoge, miselne igre
velikost skupine*/minimalno št. udeležencev:
kolektivne športne panoge
število ur vadbe/tedensko
število tednov

8-16

8-16

8-16

10-16

10-16

10-16

3
30

3
40

3
40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/ STROKOVNI KADER/SKUPINA

90
90

120
120

120
120

* pri upoštevanju minimalnega števila udeležencev programov kot pripomoček služi dokument »Velikost vadbenih skupin in
letni obseg vadbe v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport«, ki je dostopen na
spletni strani www.olympic.si.

PREGLEDNICA ŠT. 1-3-2-2

ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ – II.

CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(tekmovalni programi vadbe)

TEKMOVALNI
(12-13 let)

TEKMOVALNI
(14-15 let)

TEKMOVALNI
(16-17 let)

TEKMOVALNI
(18-19 let)

velikost skupine*/minimalno št. udeležencev:
individualne športne panoge, miselne igre
velikost skupine*/minimalno št. udeležencev:
kolektivne športne panoge
število ur vadbe/tedensko
število tednov

6-16

6-16

6-16

6-16

10-16

10-16

10-16

10-16

4
40

4
40

6
40

6
40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

160
160

160
160

240
240

240
240

* pri upoštevanju minimalnega števila udeležencev programov kot pripomoček služi dokument »Velikost vadbenih skupin in
letni obseg vadbe v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport«, ki je dostopen na
spletni strani www.olympic.si.
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ŠVOM USMERJENI V KŠ/VŠ - III

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi kategoriziranih športnikov)

KATEGORIZACIJA
MLR

minimalno št. udeležencev programa

KATEGORIZACIJA
PR

1

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC
TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC

1

40
40

80
80

1.4. KAKOVOSTNI ŠPORT (KŠ)
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za
pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih
tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so registrirani
skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.
1.4.1. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in
strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih
panog na nacionalni ravni.
Športniki v kakovostnem športu lahko s kvalitetnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda
(DR). S tem lahko pridobijo točke za dodatne programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod
pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo javnega razpisa in je
športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
UPORABA OBJEKTA:
kakovostni šport: športni objekt za programe KŠ
kakovostni šport: dodatni programi športnikov DR

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt/skupina
športni objekt in strokovni kader/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 1-4-1
UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA
(tekmovalni programi vadbe)
velikost skupine*/minimalno št. udeležencev:
individualne športne panoge, miselne igre
velikost skupine*/minimalno št. udeležencev:
kolektivne športne panoge
število ur vadbe/tedensko
število tednov

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

KŠ – I.
KAKOVOSTNA
RAVEN** III.

KAKOVOSTNA
RAVEN** II.

KAKOVOSTNA
RAVEN** I.

8-16

6-16

4-16

10-22

10-22

10-22

4
40

6
40

8
40

160

240

320

* pri upoštevanju minimalnega števila udeležencev programov kot pripomoček služi dokument »Velikost vadbenih skupin in
letni obseg vadbe v programih kakovostnega športa«, ki je dostopen na spletni strani www.olympic.si.
** razvrstitev v kakovostno raven je odvisna od tekmovalnih dosežkov posamezne skupine.

PREGLEDNICA ŠT. 1-4-2

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi kategoriziranih športnikov)
minimalno št. udeležencev programa

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC
TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC

KŠ – II.
KATEGORIZACIJA
DR
1

40
40

1.5. VRHUNSKI ŠPORT (VŠ)
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS dosegli naziv športnika
olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega razreda (MR).
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1.5.1. PROGRAMI ŠPORTNIH DRUŠTEV NA PODROČJU VRHUNSKEGA ŠPORTA
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. Vrhunski športniki s statusom OR, SR in/ali
MR pridobijo dodatne točke za programe športne vadbe, ki se vrednotijo pod pogojem, da je
kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo javnega razpisa in je športnik naveden
kot član društva s sedežem v občini.
Pri vrednotenju dodatnih programov kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega (SR)
in/ali olimpijskega razreda (OR) se upošteva enoten korekcijski faktor: (k.f. športni objekt=k.f.
strokovni kader=1,000)
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
vrhunski šport: dodatni programi športnikov PR, MR, SR

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/udeleženec

PREGLEDNICA ŠT. 1-5-1

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi vrhunskega športa)
minimalno št. udeležencev programa

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/UDELEŽENEC
TOČKE/STROKOVNI KADER/UDELEŽENEC

VŠ – VŠ ŠI
KATEGORIZACIJA
MR
1

80
80

KATEGORIZACIJA
SR

KATEGORIZACIJA
OR

1

120
120

1

120
120

1.5.2. ZAPOSLOVANJE VRHUNSKIH TRENERJEV
Zagotavljanje statusnih pravic vrhunskih trenerjev in ustvarjanje ugodnih pogojev za celostni razvoj
trenerskega kadra v občini se lahko omogoča tudi z zaposlovanjem le-teh.
Kriterije/merila za zaposlovanje vrhunskih trenerjev na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev
se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.5.3. NAGRADE VRHUNSKIM ŠPORTNIKOM IN TRENERJEM
Sofinanciranje nagrad za vrhunske športnike in trenerje za njihove športne dosežke je lahko
predmet sofinanciranja LPŠ na lokalni ravni.
Kriterije/merila za nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.6. ŠPORT INVALIDOV (ŠI)
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija,
vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi)
učinke.
1.6.1. OBČINSKE ŠPORTNE ŠOLE ZA ŠPORT INVALIDOV
Pravilom predstavljajo izvedbo športnih programov za invalide, ki nastanejo s povezovanjem
invalidskih ter športnih društev ter drugih organizacij, v katerih se zaposluje strokovno izobražen
kader.
Kriterije/merila za vrednotenje občinskih športnih šol invalidov na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.6.2. PILOTSKI PROGRAMI POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN INVALIDSKIH TER DOBRODELNIH
DRUŠTEV IN ZVEZ
Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih,
zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med športnimi, invalidskimi
in dobrodelnimi društvi in zvezami. Celoletni športi potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur).
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
šport invalidov: celoletni in pilotski programi

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točkah 1.6.2. je opredeljen v preglednici št. 1-7-2.
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1.6.3. DRŽAVNA PRVENSTVA ŠPORTA INVALIDOV
Državna prvenstva športnikov invalidov se v različnih panogah lahko odvijajo v različnih lokalnih
skupnostih, le-te pa takšna tekmovanja sofinancirajo.
Kriterije/merila za vrednotenje državnih prvenstev športnikov invalidov na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.6.4. PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV
Programi vrhunskih športnikov invalidov se vrednotijo na enak način kot programi vrhunskih
športnikov.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
šport invalidov: dodatni programi vrhunskih športnikov invalidov

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/udeleženec

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6.4. je opredeljen v preglednici št. 1-5-1.

1.7. ŠPORTNA REKREACIJA (RE)
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok
in mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti in
tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh
starosti (nad 19 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa (druženje, zabava),
ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
1.7.1. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA ZA ŠPORTNO REKREACIJO
Z zaposlovanjem strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo se povečuje načrtno delo in
kvaliteta športno rekreativnih programov.
Kriterije/merila za zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo na lokalni ravni
in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.7.2. CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI
Športno rekreativni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) ter predstavljajo najširšo in
najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega značaja.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
športna rekreacija: celoletni programi športne vadbe

PREGLEDNICA ŠT. 1-7-2

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

ŠI

RE

ŠSta

ŠI, RE, ŠSta
(netekmovalni programi redne vadbe)

CELOLETNI
PROGRAMI

CELOLETNI
PROGRAMI

PILOTSKI
PROGRAMI

GIBANJE ZA
ZDRAVJE

SKUPINSKA
VADBA

RAZŠIRJENE
DRUŽINE

velikost skupine/minimalno št. udeležencev
število ur vadbe/tedensko
število tednov

10
2
30

15
2
30

15
2
30

15
2
30

10
2
30

10
2
30

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

60
60

1.7.3. PILOTSKI ŠPORTNI PROGRAMI ZA KREPITEV ZDRAVJA IN DOBREGA POČUTJA
Pilotski športni programi predstavljajo programe za krepitev zdravja in dobrega počutja različnih
ciljnih skupin. Programi praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur).
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
športna rekreacija: pilotski programi

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točkah 1.7.3. je opredeljen v preglednici št. 1-7-2.

1.7.4. MNOŽIČNE DELAVSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Spodbujanje različnih oblik gibanja v delovnem okolju povečuje zanimanje za t.i. množične
delavske prireditve.
Kriterije/merila za vrednotenje množičnih delavskih športnih prireditev na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
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1.7.5. PODROČNI CENTRI GIBANJA ZA ZDRAVJE
Predstavljajo pilotsko povezovanje zdravstvenih in športnih organizacij pri izvajanju programov
športne rekreacije. Programi gibanja za zdravje praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (60
ur).
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
športna rekreacija: programi gibanje za zdravje

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točkah 1.7.5. je opredeljen v preglednici št. 1-7-2.

1.8. ŠPORT STAREJŠIH (ŠŠta)
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom
starosti in razširjenih družin; pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo »zvezo«
starejših oseb in vnukov.
1.8.1. SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH NA POVRŠINAH ZA ŠPORT V NARAVI IN V URBANEM
OKOLJU
Programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) in
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi in
urbanem okolju.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
šport starejših: celoletni programi skupinske gibalne vadbe

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točkah 1.8.1. je opredeljen v preglednici št. 1-7-2.

1.8.2. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA STROKOVNEGA KADRA ZA IZVEDBO
GIBALNIH PROGRAMOV ZA STAREJŠE
Z zaposlovanjem strokovno izobraženega kadra za šport starejših se povečuje načrtno delo in
kvaliteta programov za starejše.
Kriterije/merila za zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za šport starejših na lokalni ravni in
višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.8.3. ŠPORTNI PROGRAMI ZA ISTOČASNO ŠPORTNO VADBO RAZŠIREJENE DRUŽINE
Programi istočasne športne vadbe razširjenih družin potekajo najmanj 30 tednov v letu (60 ur) in
predstavljajo različne oblike celoletne gibalne vadbe.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
šport starejših: celoletni programi vadbe razširjene družine

KRITERIJ VREDNOTENJA:
športni objekt in strokovni kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točkah 1.8.3. je opredeljen v preglednici št. 1-7-2.

1.8.4. ŠPORTNO DRUŽABNE MEDGENERACIJSKE PRIREDITVE
Specifične medgeneracijske športne prireditve, katerih prvenstveni namen je druženje in dobro
počutje različnih generacij rekreativnih športnikov.
Kriterije/merila za vrednotenje športno družabnih medgeneracijskih prireditev na lokalni ravni in
višino sredstev iz proračuna se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben
dejavnik športnega udejstvovanja. V okviru LPŠ se na lokalni ravni prvenstveno sofinancira
posodabljanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin, vendar se za to
praviloma razpišejo posebni (od drugih področij športa ločeni) javni razpisi. V posebnih primerih, ki
jih določa zakon, se lahko sklene neposredna pogodba z izvajalci.
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3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki nepogrešljivo
podpirajo vsa ostala področja športa.
PRISTOJNOSTI LPŠ
LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko za razvojne dejavnosti v športu dodatno
opredeli:
 področja in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti ter opredeli korekcijo vrednotenja,
 maksimalno število udeležencev v programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja,
 maksimalno število projektov v založništvu, znanstveno raziskovalni dejavnosti in IKT v
športu.
3.1. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja
(univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali
izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih
NPŠZ (ločeno za programe usposabljanja in izpopolnjevanja).
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
DEJAVNOST ŠPORTA:
usposabljanje in/ali izpopolnjevanje strokovnih kadrov

PREGLEDNICA ŠT. 3-1

PROGRAMI USPOSABLJANJA IN
IZPOPOLNJEVANJA V ŠPORTU
minimalno št. udeležencev programa

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/UDELEŽENEC

KRITERIJ VREDNOTENJA:
materialni stroški/udeleženec

USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
IZPOPOLNJEVANJE
(licenciranje)
1

5

USPOSABLJANJE
(stopnja 1, 2, 3)
1

20

3.2. STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM
3.2.1. IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV
Pomembna dolžnost države je skrb za izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov, kar se
odraža v zagotavljanju enakih možnosti izobraževanja in doseganja primernega socialnega statusa
(štipendije).
Kriterije/merila za vrednotenje štipendiranja nadarjenih in vrhunskih športnikov na lokalni ravni in
višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
3.2.2. SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI ŠPORTNIKOV, SVETOVANJE O ŠPORTNI VADBI IN
STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM
Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh predstavlja osnovno
načrtovanega dela. Ustrezna vadba, prehrana in način življenja pomeni humanizacijo pri delu s
športniki. Udeleženci meritev so športniki, ki so registrirani v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za
registriranje in kategoriziranje športnikov v RS. Izvajalci meritev in svetovanj so lahko le
organizacije, ki izpolnjujejo strokovne pogoje za opravljanje dejavnosti.
Kriterije/merila za vrednotenje spremljanja pripravljenosti športnikov na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
3.2.3. SVETOVANJE PRI VKLJUČEVANJU OTROK V ŠPORT
Svetovanje o športni vadbi predvsem staršem otrok predstavlja osnovno strokovnega, načrtnega dela
v športu.
Kriterije/merila za vrednotenje svetovanja o gibalnem in telesnem razvoju otrok in njihovo
vključevanje v šport na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredli z LPŠ za leto, za
katerega se LPŠ sprejema!
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3.3. ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih
in/ali občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti.
Kriterije/merila za vrednotenje založništva v športu na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev
se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
3.4. ZNANSTVENO RAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU
Nosilci znanstveno raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno
športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v
športno prakso.
Kriterije/merila za vrednotenje znanstveno raziskovalnega dela v športu na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
3.5. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA NA PODROČJU ŠPORTA
IKT na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše in prijaznejše
udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in
spremljanje ravni učinkovitosti programov. V ta sklop ločeno sodita spletni in mobilni servis ter
razvoj in nakup aplikacij za poslovodenje športnih organizacij.
Kriterije/merila za vrednotenje informacijsko-komunikacijske tehnologije v športu na lokalni ravni
in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le-ti v dobršni meri s
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna
društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.
PRISTOJNOSTI LPŠ
LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
 obseg sofinanciranja delovanja društev na lokalni ravni,
 izbrane kriterije, ki se upoštevajo pri vrednotenju delovanja društev in njihovih zvez na
lokalni ravni,
 opredeli korekcijski faktor za delovanje društev in njihovih zvez.
4.1. DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne
organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ.
4.1.1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ NA LOKALNI RAVNI
Delovanje športnih društev je pomemben segment športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ
zagotavljajo sredstva za njihovo osnovno delovanje.
Merila določajo tri (3) različne kriterije za vrednotenje delovanja društev:
 leta neprekinjenega delovanja društva,
 člani društva s plačano članarino,
 registrirani tekmovalci pri NPŠZ.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
delovanje športnih društev na lokalni ravni

PREGLEDNICA ŠT. 4-1

KRITERIJ VREDNOTENJA:
materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE DRUŠTEV

DELOVANJE DRUŠTEV

TRADICIJA:
LETA DELOVANJA

ČLANSTVO S
PLAČANO
ČLANARINO

REGISTRIRANI
TEKMOVALCI

točke/leto delovanja
točke/član in/ali tekmovalec

5
0

0
1

0
2

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI (ne več kot)

150

150

150
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4.1.2. DELOVANJE JAVNIH ZAVODOV ZA ŠPORT NA LOKALNI RAVNI
Lokalne skupnosti so praviloma ustanoviteljice lokalnih javnih zavodov za šport, zato je njihova
dolžnost, da zagotavljajo sredstva za njihovo nemoteno delovanje.
Kriterije/merila za financiranje javnih zavodov za šport na lokalni ravni in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja.
Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje
športne kulture.
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna
tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.
Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se upoštevajo kriteriji: obseg programa
(priznano število točk), kvalitetni nivo prireditve (lokalni, občinski, regionalni, državni,…), število
udeležencev na prireditvi in tradicija (število let zaporedne izvedbe).
PRISTOJNOSTI LPŠ
LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
 obseg sofinanciranja športnih prireditev na lokalni ravni,
 maksimalno število priznanih športnih prireditev na izvajalca,
 nivoje športnih prireditev,
 korekcijski faktor za športne prireditve,
 maksimalno število udeležencev mednarodnih športnih prireditev na izvajalca.
5.1. VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE
Merila ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja velikih mednarodnih športnih
prireditev (olimpijske igre, svetovna, evropska prvenstva, sredozemske igre, univezijade…).
Sredstva lokalne skupnosti se za takšne projekte v primeru uspešne kandidature za
organizacijo/izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih.
5.2. DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne
prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi
vrednotenje izvedbe mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja svetovnega pokala,
in udeležbe športnikov na mednarodnih tekmovanjih.
S sredstvi lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNE PRIREDITVE:
športne prireditve lokalnega in občinskega pomena
športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve
udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih

PREGLEDNICA ŠT. 5-2
izvedba prireditve občinskega pomena

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/
PRIREDITEV
izvedba prireditve regionalnega pomena

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/
PRIREDITEV
izvedba prireditve državnega pomena

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/
PRIREDITEV
izvedba mednarodne športne prireditve

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/
PRIREDITEV

KRITERIJ VREDNOTENJA:
materialni stroški/prireditev
materialni stroški/prireditev
materialni stroški/udeleženec

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
do 25
udeležencev

26-50
udeležencev

51-75
udeležencev

76-100
udeležencev

101-150
udeležencev

nad 151
udeležencev

do 25
udeležencev

26-50
udeležencev

51-75
udeležencev

76-100
udeležencev

101-150
udeležencev

nad 151
udeležencev

do 25
udeležencev

26-50
udeležencev

51-75
udeležencev

76-100
udeležencev

101-150
udeležencev

nad 151
udeležencev

do 25
udeležencev

26-50
udeležencev

51-75
udeležencev

76-100
udeležencev

101-150
udeležencev

nad 151
udeležencev

10

20

0

0

20

40

0

0

30

60

160

0

40

80

200

600

60

120

280

1000

80

160

400

Število udeležencev predstavlja število aktivnih udeležencev na športni prireditvi. V kolikor število udeležencev še ni znano,
se upošteva predvideno število udeležencev po oceni organizatorja.
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5.3. OBČINSKE ŠPORTNO-PROMOCIJSKE PRIREDITVE ZA PODELITVE PRIZNANJ V ŠPORTU
Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj so predmet LPŠ na lokalnem nivoju,
vendar ni nujno, da so predmet javnega razpisa.
Merila za vrednotenje prireditev za podelitev priznanj in nagrad za vrhunske športne dosežke ter za
druge oblike promocije v športu na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za
leto, za katerega se LPŠ sprejema; ali pa se sredstva zagotovijo v posebnih proračunskih virih.
5.4. ŠPORTNA DEDIŠČINA IN MUZEJSKA DEJAVNOST V ŠPORTU
Muzejska dejavnost v športu obsega zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje premične
dediščine.
Merila ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja športne dediščine in
muzejske dejavnosti v športu. Sredstva lokalne skupnosti se za projekte zagotovijo v posebnih
proračunskih virih.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega
obnašanja.
Merila za vrednotenje družbene in okoljske odgovornosti športa na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
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18.

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti v Občini Komen

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 25. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13) ter 16. člena Statuta
Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski
svet Občine Komen na 15. redni seji dne 23. 12. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen (v nadaljevanju: pravilnik) določa pogoje,
postopke in upravičence za sofinanciranje redne dejavnosti
ljubiteljskih kulturnih društev iz proračuna Občine Komen (v
nadaljevanju: občina).
(2) Sredstva za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
(dejavnosti, ki se sofinancirajo)
(1) Iz proračuna občine se po tem pravilniku sofinancirajo
redne dejavnosti ljubiteljskih izvajalcev s področja kulture (v nadaljevanju: dejavnosti), ki potekajo redno, organizirano in ustrezno strokovno vodeno, vsaj 1-krat tedensko in vsaj 9 mesecev
v letu, izvajalci pa so dolžni svojo dejavnost javno predstaviti.
(2) Področja dejavnosti, ki se sofinancirajo po tem pravilniku so: glasbena dejavnost (vokalna in inštrumentalna glasba),
plesna dejavnost (plesna umetnost, folklorna dejavnost) in
gledališka dejavnost.
3. člen
(upravičenci)
Upravičenci do sofinanciranja dejavnosti iz proračuna
občine po tem pravilniku so kulturna društva.
4. člen
(pravica do sofinanciranja)
Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini in aktivno delujejo na območju občine,
– so v skladu z zakonodajo registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti najmanj eno leto pred objavo razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– redno dostavljajo poročila o realizaciji dejavnosti in imajo na dan prijave poravnane vse zapadle obveznosti do občine,
– za isto dejavnost niso sofinancirani iz drugih virov proračuna občine,
– izpolnjujejo druge pogoje določene z vsakoletnim razpisom.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
(uvedba postopka)
Postopek izbire dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna občine se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga
sprejme župan.
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6. člen
(javni razpis)
(1) V skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom
ter na podlagi sklepa župana občina izvede javni razpis. Javni
razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani občine.
(2) Besedilo objave razpisa mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– navedbo okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa,
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način
oddaje vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o
javnem razpisu,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih
morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa.
Rok za prijave na razpis ne sme biti krajši od 30 dni od objave.
(4) V kolikor niso vprašanja postopkov razpisa urejena z
besedilom razpisa, se za vodenje razpisa smiselno uporablja
določila zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za
kulturo ter na njegovi podlagi sprejete podzakonske akte.
7. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)
(1) Posamezne naloge v postopku izbire izvajalcev opravljata dve komisiji:
– komisija za odpiranje vlog in
– strokovna komisija za oceno vlog (v nadaljevanju: strokovna komisija).
(2) Občinska uprava opravlja naloge, ki so potrebne, da
se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za komisijo za
odpiranje vlog in strokovno komisijo,
– zagotovi objavo rezultatov razpisa na spletni strani
občine,
– izdaja ustrezne upravne akte.
(4) Komisijo za odpiranje vlog imenuje župan s sklepom.
Komisijo sestavljajo trije člani in je imenovana izmed uradnikov
zaposlenih na občini.
(5) Naloge komisije za odpiranje vlog so:
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih vlog (formalna popolnost),
– predaja ustreznih vlog in poročila strokovni komisiji.
(6) Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog izvede tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan
izmed strokovnjakov s področja kulture. Mandat strokovne
komisije je vezan na izvedbo javnega razpisa za posamezno
koledarsko leto. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika,
ki sklicuje in vodi seje.
(7) Naloge strokovne komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– priprava in potrditev meril in kriterijev za vrednotenje
prejetih vlog,
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji
ter v tem pravilniku,
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– priprava predloga izvajalcev in izbranih dejavnosti,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo
oziroma dopolnitev pravilnika.
(8) V strokovno komisijo ne morejo biti imenovani zakoniti
zastopniki društev, ki so se prijavila na razpis in uveljavljajo
pravico do sofinanciranja dejavnosti.
(9) Prav tako se mora član komisije, ki je hkrati tudi predstavnik društva, ki je podalo vlogo za pridobitev sredstev za
sofinanciranje dejavnosti, v delu, ki se nanaša na odločanje o
dodelitvi sredstev društvu, katerega član je, iz postopka izločiti.
Navedeno se posebej zabeleži v zapisniku komisije.
8. člen
(postopek izvedbe javnega razpisa)
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija za odpiranje
vlog v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno
izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po
katerem so bile prejete.
(3) Komisija za odpiranje vlog na odpiranju ugotavlja
formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
9. člen
(dopolnitev vlog)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih
dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je pet dni od
prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
10. člen
(sklep o izbiri)
(1) Strokovna komisija opravi pregled popolnih vlog ter
jih oceni na podlagi meril in kriterijev, ki so bili navedeni v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o
opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem
ocenjevanju voditi zapisnik.
(2) Znesek sofinanciranja se določi tako, da se število
točk, ki jih prejme dejavnost ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev in skupnim številom točk na javni razpis
prijavljenih izvajalcev.
(3) Na podlagi ocene vlog strokovna komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in
člani komisije.
(4) Predlog prejemnikov sredstev se predloži županu.
(5) Na podlagi predloga strokovne komisije občinska
uprava, izda o vsaki vlogi, prispeli na javni razpis sklep, s
katerim odloči o odobritvi in višini sofinanciranja ali o zavrnitvi
sofinanciranja.
(6) Župan lahko zavrne predlog komisije glede sofinanciranja posamezne dejavnosti in ga z utemeljitvijo vrne strokovni
komisiji v ponovno presojo, ne more pa sam sprejeti drugačne
odločitve, kot je predlagana s strani strokovne komisije. Župan
lahko vrne dejavnost v ponovno presojo samo enkrat v posameznem razpisu.
11. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu sklepa.
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Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje dejavnosti.
(2) O pritožbi odloči župan v roku petnajst dni od prejema
pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi
župan obvesti tudi strokovno komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z
izbranimi izvajalci.
12. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
13. člen
(pogodba)
(1) Na podlagi sklepa iz 10. člena tega pravilnika, občina
pripravi pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in
obveznosti med občino in izvajalcem, ki je bil izbran za sofinanciranje.
(2) Občina pogodbo pošlje izvajalcu in ga pozove k podpisu. V kolikor izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v 15 dneh
od prejema, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja iz občinskega proračuna, da pogodba ni sklenjena in je občina prosta
vseh obveznosti, ki so zanjo izhajale iz odločbe.
(3) Rok za podpis pogodbe se iz utemeljenih razlogov
lahko sporazumno podaljša ali skrajša s pisnim dogovorom
strank pogodbe, vendar le v skladu z roki, ki jih urejajo predpisi
o zaključku proračunskega leta.
14. člen
(sestavine pogodbe)
(1) Pogodba mora vsebovati podatke o:
– nazivu in naslovu naročnika ter izvajalcu programov,
– vsebini in obsegu programov,
– času realizacije programov,
– višini dodeljenih sredstev,
– terminskemu planu porabe sredstev,
– načinu nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo programov, ter predvidenimi sankcijami v primeru neizvajanja,
– načinu nakazovanja sredstev izvajalcu,
– načinu in vzroku spremembe višine pogodbenih sredstev,
– načinu, vsebini in roku za poročanje o realizaciji po
pogodbi,
– določilu, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more
kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– drugimi medsebojnimi pravicami in obveznostmi.
(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi druge sestavine.
15. člen
(poročanje in nadzor)
(1) Izvajalec je dolžan občinski upravi predložiti zaključno
poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe,
skladno z roki, določenimi v pogodbi.
(2) S pogodbo je lahko določena tudi obveznost delnega
poročanja. Občinska uprava lahko od izvajalca kadar koli zahteva pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana z izvajanjem
pogodbe.
(3) Občinska uprava ima pravico kadar koli izvesti nadzor
izvajanja dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja, in nadzor
namenskosti porabe sredstev po sklenjeni pogodbi. Pri tem
je izvajalec dejavnosti dolžan izvajalcu nadzora nuditi vse potrebne informacije in mu predložiti potrebna dokazila oziroma
dokumentacijo o izvedbi sofinancirane dejavnosti in nastalih
stroških v zvezi s tem.
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III. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(objava in veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-09/2016-3
Komen, dne 23. decembra 2016
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

19.

Pravilnik o sofinanciranju programov
veteranskih, domoljubnih organizacij
ter drugih posebnih skupin v Občini Komen

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena
Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16)
je Občinski svet Občine Komen na 15. redni seji dne 23. 12.
2016 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov veteranskih,
domoljubnih organizacij ter drugih posebnih
skupin v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih,
domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini
Komen (v nadaljevanju: pravilnik) določa pogoje, postopke in
upravičence za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij ter programov drugih posebnih skupin iz
proračuna Občine Komen (v nadaljevanju: občina).
(2) Sredstva za sofinanciranje programov veteranskih, domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin se zagotovijo
v proračunu občine.
2. člen
(programi, ki se sofinancirajo)
Iz proračuna občine se po tem pravilniku sofinancirajo
programi veteranskih in domoljubnih organizacij ter programi
upokojenskih organizacij in univerz za tretje življenjsko obdobje.
3. člen
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II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
(uvedba postopka)
Postopek izbire programov, ki se sofinancirajo iz proračuna občine se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga
sprejme župan.
6. člen
(javni razpis)
(1) V skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom
ter na podlagi sklepa župana občina izvede javni razpis. Javni
razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani občine.
(2) Besedilo objave razpisa mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– navedbo okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa,
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način
oddaje vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o
javnem razpisu,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih
morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa.
Rok za prijave na razpis je največ 30 dni od objave.
7. člen

(1) Upravičenci do sofinanciranja programov veteranskih
in domoljubnih organizacij so veteranske in domoljubne organizacije s sedežem ali enoto (krajevna organizacija, občinski
odbor) v Občini Komen, ki delujejo na območju občine.
(2) Upravičenci do sofinanciranja programov upokojenskih organizacij ter univerz za tretje življenjsko obdobje so upokojenske organizacije ter univerze za tretje življenjsko obdobje
s sedežem v Občini Komen, ki delujejo na območju občine.

(komisija za izvedbo javnega razpisa)

4. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
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– so registrirani po veljavni zakonodaji najmanj leto dni
pred objavo razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske in
organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– programi, ki so predmet sofinanciranja morajo imeti
jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,
– občinski upravi Občine Komen vsaj enkrat letno dostavljajo poročilo o realizaciji programov ter namenski porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz občinskega proračuna,
razen v primeru, ko kandidirajo prvič,
– za isti program niso sofinancirani iz drugih virov proračuna občine,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v kolikor
so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklih letih,
– izpolnjujejo ostale pogoje iz tega pravilnika.

(upravičenci)

(pravica do sofinanciranja)

Stran

(1) Posamezne naloge v postopku izbire izvajalcev opravljata dve komisiji:
– komisija za odpiranje vlog in
– strokovna komisija za oceno vlog (v nadaljevanju: strokovna komisija).
(2) Občinska uprava opravlja naloge, ki so potrebne, da
se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS ter
na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za komisijo za
odpiranje vlog in strokovno komisijo,
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– zagotovi objavo rezultatov razpisa na spletni strani
občine,
– izdaja ustrezne upravne akte.
(3) Komisijo za odpiranje vlog imenuje župan s sklepom.
Komisijo sestavljajo trije člani in je imenovana izmed uradnikov
zaposlenih na občini.
(4) Naloge komisije za odpiranje vlog so:
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih vlog (formalna popolnost),
– predaja ustreznih vlog in poročila strokovni komisiji.
(5) Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog izvede tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan izmed strokovnjakov z razpisanega področja. Mandat strokovne
komisije je vezan na izvedbo javnega razpisa za posamezno
koledarsko leto. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika,
ki sklicuje in vodi seje.
(6) Naloge strokovne komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– priprava in potrditev meril in kriterijev za vrednotenje
prejetih vlog,
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji
ter v tem pravilniku,
– priprava predloga izvajalcev,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo
oziroma dopolnitev pravilnika.
(7) V strokovno komisijo ne morejo biti imenovani zakoniti
zastopniki organizacij, ki so se prijavile na razpis in uveljavljajo
pravico do sofinanciranja programov.
(8) Prav tako se mora član komisije, ki je hkrati tudi član
organizacije, ki je podala vlogo za pridobitev sredstev za sofinanciranje programov, v delu, ki se nanaša na odločanje o dodelitvi sredstev organizaciji, katere član je, iz postopka izločiti.
Navedeno se posebej zabeleži v zapisniku komisije.

(2) Znesek sofinanciranja se določi tako, da se število
točk, ki jih prejme program ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev in skupnim številom točk na javni razpis
prijavljenih izvajalcev.
(3) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
(4) Predlog prejemnikov sredstev se predloži županu.
(5) Na podlagi predloga strokovne komisije občinska
uprava, izda o vsaki vlogi, prispeli na javni razpis sklep, s
katerim odloči o odobritvi in višini sofinanciranja ali o zavrnitvi
sofinanciranja.
(6) Župan lahko zavrne predlog komisije glede sofinanciranja posameznega programa in ga z utemeljitvijo vrne strokovni komisiji v ponovno presojo, ne more pa sam sprejeti drugačne odločitve, kot je predlagana s strani strokovne komisije.
Župan lahko vrne program v ponovno presojo samo enkrat v
posameznem razpisu.

8. člen

(objava rezultatov javnega razpisa)

(postopek izvedbe javnega razpisa)

Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.

(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija za odpiranje
vlog v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno
izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po
katerem so bile prejete.
(3) Komisija za odpiranje vlog na odpiranju ugotavlja
formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
9. člen
(dopolnitev vlog)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih
dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je največ osem dni
od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
10. člen
(sklep o izbiri)
(1) Strokovna komisija opravi pregled popolnih vlog ter
jih oceni na podlagi meril in kriterijev, ki so bili navedeni v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o
opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem
ocenjevanju voditi zapisnik.

11. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu sklepa.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje programov.
(2) O pritožbi odloči župan v roku petnajst dni od prejema
pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi
župan obvesti tudi strokovno komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z
izbranimi izvajalci.
12. člen

13. člen
(pogodba)
(1) Na podlagi sklepa iz 10. člena tega pravilnika, občina
pripravi pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in
obveznosti med občino in izvajalcem, ki je bil izbran za sofinanciranje.
(2) Občina pogodbo pošlje izvajalcu in ga pozove k podpisu. V kolikor izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v 8 dneh
od prejema, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja iz občinskega proračuna, da pogodba ni sklenjena in je občina prosta
vseh obveznosti, ki so zanjo izhajale iz odločbe.
(3) Rok za podpis pogodbe se iz utemeljenih razlogov
lahko sporazumno podaljša ali skrajša s pisnim dogovorom
strank pogodbe, vendar le v skladu z roki, ki jih urejajo predpisi
o zaključku proračunskega leta.
14. člen
(sestavine pogodbe)
(1) Pogodba mora vsebovati podatke o:
– nazivu in naslovu naročnika ter izvajalcu programov,
– vsebini in obsegu programov,
– času realizacije programov,
– višini dodeljenih sredstev,
– terminskemu planu porabe sredstev,
– načinu nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo programov, ter predvidenimi sankcijami v primeru neizvajanja,
– načinu nakazovanja sredstev izvajalcu,
– načinu in vzroku spremembe višine pogodbenih sredstev,
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– načinu, vsebini in roku za poročanje o realizaciji po
pogodbi,
– določilu, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more
kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– drugimi medsebojnimi pravicami in obveznostmi.
(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi druge sestavine.
15. člen
(poročanje in nadzor)
(1) Izvajalec je dolžan občinski upravi predložiti zaključno
poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe,
skladno z roki, določenimi v pogodbi.
(2) S pogodbo je lahko določena tudi obveznost delnega
poročanja. Občinska uprava lahko od izvajalca kadar koli zahteva pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana z izvajanjem
pogodbe.
(3) Občinska uprava ima pravico kadar koli izvesti nadzor
izvajanja programov, ki so predmet sofinanciranja, in nadzor
namenskosti porabe sredstev po sklenjeni pogodbi. Pri tem je
izvajalec programov dolžan izvajalcu nadzora nuditi vse potrebne informacije in mu predložiti potrebna dokazila oziroma
dokumentacijo o izvedbi sofinanciranih programov in nastalih
stroških v zvezi s tem.
III. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(objava in veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2016-3
Komen, dne 23. decembra 2016
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

20.

Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev
v Občini Komen

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS,
št. 80/09, 39/14, 39/16) je Občinski svet Občine Komen na
15. redni seji dne 23. 12. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju javnih prireditev
v Občini Komen
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v Občini
Komen (v nadaljevanju: pravilnik) določa pogoje, postopke in
upravičence za sofinanciranje javnih prireditev iz proračuna
Občine Komen (v nadaljevanju: občina).
(2) Sredstva za sofinanciranje javnih prireditev se zagotovijo v proračunu občine.
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2. člen
(predmet sofinanciranja)
(1) Iz proračuna občine se po tem pravilniku sofinancirajo
javne prireditve, ki se izvajajo kot zaključeni enkratni dogodki
na območju občine in so namenjeni širši javnosti.
(2) V skladu s tem pravilnikom se iz proračuna občine
sofinancirajo naslednje prireditve:
– turistične prireditve, ki prispevajo k turističnemu razvoju
kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini,
– kulturne prireditve, ki prispevajo k zadovoljevanju kulturnih potreb.
3. člen
(upravičenci)
Upravičenci do sofinanciranja javnih prireditev po tem
pravilniku so društva s sedežem v Občini Komen.
4. člen
(pravica do sofinanciranja)
Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– so registrirani po veljavni zakonodaji najmanj leto dni
pred objavo javnega razpisa,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, kadrovske in
organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti,
– prireditve, ki so predmet sofinanciranja morajo imeti
jasno finančno konstrukcijo in vire financiranja,
– za isto prireditev niso sofinancirani iz drugih virov proračuna občine,
– imajo do občine poravnane vse obveznosti, v kolikor
so bili sofinancirani iz občinskega proračuna v preteklih letih,
– izpolnjujejo ostale pogoje iz tega pravilnika.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
(uvedba postopka)
Postopek izbire prireditev, ki se sofinancirajo iz proračuna
občine se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme
župan.
6. člen
(javni razpis)
(1) V skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom
ter na podlagi sklepa župana občina izvede javni razpis. Javni
razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani občine.
(2) Besedilo objave razpisa mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedbo osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem
razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
– navedbo okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za
predmet javnega razpisa,
– navedbo obdobja, v katerem morajo biti porabljena
dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način
oddaje vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o
javnem razpisu,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih
morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo po-
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stopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa.
Rok za prijave na razpis je največ 30 dni od objave.
7. člen
(komisija za izvedbo javnega razpisa)
(1) Posamezne naloge v postopku izbire izvajalcev opravljata dve komisiji:
– komisija za odpiranje vlog in
– strokovna komisija za oceno vlog (v nadaljevanju: strokovna komisija).
(2) Občinska uprava opravlja naloge, ki so potrebne, da
se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– zagotovi objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS ter
na spletni strani občine,
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog,
– opravlja administrativno-tehnične naloge za komisijo za
odpiranje vlog in strokovno komisijo,
– zagotovi objavo rezultatov razpisa na spletni strani
občine,
– izdaja ustrezne upravne akte.
(3) Komisijo za odpiranje vlog imenuje župan s sklepom.
Komisijo sestavljajo trije člani in je imenovana izmed uradnikov
zaposlenih na občini.
(4) Naloge komisije za odpiranje vlog so:
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih vlog (formalna popolnost),
– predaja ustreznih vlog in poročila strokovni komisiji.
(5) Ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog izvede tričlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan izmed strokovnjakov z razpisanega področja. Mandat strokovne
komisije je vezan na izvedbo javnega razpisa za posamezno
koledarsko leto. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika,
ki sklicuje in vodi seje.
(6) Naloge strokovne komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– priprava in potrditev meril in kriterijev za vrednotenje
prejetih vlog,
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji
ter v tem pravilniku,
– priprava predloga izvajalcev,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo
oziroma dopolnitev pravilnika.
(7) V strokovno komisijo ne morejo biti imenovani zakoniti
zastopniki društev, ki so se prijavila na razpis in uveljavljajo
pravico do sofinanciranja programov.
(8) Prav tako se mora član komisije, ki je hkrati tudi član
društva, ki je podalo vlogo za pridobitev sredstev za sofinanciranje prireditev, v delu, ki se nanaša na odločanje o dodelitvi
sredstev društvu, katerega član je, iz postopka izločiti. Navedeno se posebej zabeleži v zapisniku komisije.
8. člen
(postopek izvedbe javnega razpisa)
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija za odpiranje
vlog v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno
izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po
katerem so bile prejete.
(3) Komisija za odpiranje vlog na odpiranju ugotavlja
formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi
zahtevani dokumenti.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
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9. člen
(dopolnitev vlog)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih
(8) dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je največ osem
(8) dni od prejema poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
10. člen
(sklep o izbiri)
(1) Strokovna komisija opravi pregled popolnih vlog ter
jih oceni na podlagi meril in kriterijev, ki so bili navedeni v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o
opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem
ocenjevanju voditi zapisnik.
(2) Znesek sofinanciranja se določi tako, da se število
točk, ki jih prejme prireditev ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med
obsegom sredstev in skupnim številom točk na javni razpis
prijavljenih izvajalcev.
(3) Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
(4) Predlog prejemnikov sredstev se predloži županu.
(5) Na podlagi predloga strokovne komisije izda občinska
uprava o vsaki vlogi, prispeli na javni razpis sklep, s katerim
odloči o odobritvi in višini sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja.
(6) Župan lahko zavrne predlog komisije glede sofinanciranja posamezne prireditve in ga z utemeljitvijo vrne strokovni
komisiji v ponovno presojo, ne more pa sam sprejeti drugačne
odločitve, kot je predlagana s strani strokovne komisije. Župan
lahko vrne prireditev v ponovno presojo samo enkrat v posameznem razpisu.
11. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu sklepa.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za
vrednotenje programov.
(2) O pritožbi odloči župan v roku petnajst dni od prejema
pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi
župan obvesti tudi strokovno komisijo.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z
izbranimi izvajalci.
12. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
13. člen
(pogodba)
(1) Na podlagi sklepa iz 10. člena tega pravilnika, občina
pripravi pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in
obveznosti med občino in izvajalcem, ki je bil izbran za sofinanciranje.
(2) Občina pogodbo pošlje izvajalcu in ga pozove k podpisu. V kolikor izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v osmih
(8) dneh od prejema, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja
iz občinskega proračuna, da pogodba ni sklenjena in je občina
prosta vseh obveznosti, ki so zanjo izhajale iz odločbe.
(3) Rok za podpis pogodbe se iz utemeljenih razlogov
lahko sporazumno podaljša ali skrajša s pisnim dogovorom
strank pogodbe, vendar le v skladu z roki, ki jih urejajo predpisi
o zaključku proračunskega leta.
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14. člen
(sestavine pogodbe)
(1) Pogodba mora vsebovati podatke o:
– nazivu in naslovu naročnika ter izvajalcu programov,
– vsebini in obsegu programov,
– času realizacije programov,
– višini dodeljenih sredstev,
– terminskemu planu porabe sredstev,
– načinu nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo programov, ter predvidenimi sankcijami v primeru neizvajanja,
– načinu nakazovanja sredstev izvajalcu,
– načinu in vzroku spremembe višine pogodbenih sredstev,
– načinu, vsebini in roku za poročanje o realizaciji po
pogodbi,
– določilu, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne more
kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– drugimi medsebojnimi pravicami in obveznostmi.
(2) Glede na posebnosti predmeta pogodbe lahko pogodba vsebuje tudi druge sestavine.
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79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) je Svet Mestne
občine Kranj na 23. seji dne 21. 12. 2016 sprejel

SPREMEMBO STATUTA
Mestne občine Kranj
1. člen
57. člen Statuta Mestne občine Kranj se v 8. točki spremeni tako, da se po novem glasi:
»Gorenja Sava s sedežem Gorenjesavska cesta 35a,
4000 Kranj;«
2. člen
Ta sprememba Statuta Mestne občine Kranj začne veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-3/2016-1-(41/23)
Kranj, dne 29. decembra 2016
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

15. člen
(način sofinanciranja)
Sofinanciranje prireditev se praviloma izvede po njihovem
zaključku in prejemu končnega vsebinskega in finančnega
poročila.
16. člen
(poročanje in nadzor)
(1) Izvajalec je dolžan občinski upravi predložiti končno
poročilo o poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe,
skladno z roki, določenimi v pogodbi.
(2) Občinska uprava lahko od izvajalca kadar koli zahteva pojasnila oziroma dokazila, ki so povezana z izvajanjem
pogodbe.
(3) Občinska uprava ima pravico kadar koli izvesti nadzor
izvajanja prireditev, ki so predmet sofinanciranja, in nadzor
namenskosti porabe sredstev po sklenjeni pogodbi. Pri tem
je izvajalec prireditev dolžan izvajalcu nadzora nuditi vse potrebne informacije in mu predložiti potrebna dokazila oziroma
dokumentacijo o izvedbi sofinanciranih prireditev in nastalih
stroških v zvezi s tem.
III. KONČNA DOLOČBA
17. člen
(objava in veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2016-3
Komen, dne 23. decembra 2016
Župan
Občine Komen
Marko Bandelli l.r.

KRANJ
21.

Sprememba Statuta Mestne občine Kranj

Na podlagi določb 64. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,

22.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave
ter svetlobne prometne signalizacije
na območju Mestne občine Kranj

Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. in
61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),
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),
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 –
UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 2. in
4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 15/10, 55/11, 107/12 in 72/16) in 22. člena Statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16) je Svet Mestne občine
Kranj na 23. redni seji dne 21. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju,
vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne
prometne signalizacije na območju
Mestne občine Kranj
1. člen
V prvem odstavku 2. člena Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne prometne signalizacije na
območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 94/06) (v nadaljnjem besedilu: odlok), se besedilo »obvezna« nadomesti z
besedilom »izbirna«.
Obenem se besedilo »izvajalec gospodarske javne službe« nadomesti z besedilom »izvajalec gospodarske javne službe ali koncesionar«.
2. člen
V 3. členu se besedilo spremeni tako, da se odslej glasi:
»3. člen
(vrste razsvetljave)
Razsvetljavo v Mestni občini Kranj po tem odloku predstavlja:
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1. javna razsvetljava na površinah v lasti ali v upravljanju
Mestne občine Kranj, ki je pod enakimi pogoji namenjena vsem
uporabnikom,
2. razsvetljava na površinah v lasti pravnih in fizičnih
oseb, ki ni pod enakimi pogoji namenjena vsem uporabnikom
(v nadaljevanju: zasebna razsvetljava).«.

glasi:

3. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se odslej

»Javna razsvetljava je po tem odloku razsvetljava urejena
na površinah v lasti ali v upravljanju Mestne občine Kranj, ki je
pod enakimi pogoji namenjena vsem uporabnikom, predvsem
pa:
1. razsvetljava ob javnih cestah in poteh, športnih igriščih,
rekreacijskih površinah, kopališčih in otroških igriščih v javni
lasti,
2. razsvetljava ob spomeniških, zgodovinskih ter posameznih turističnih objektih v javni lasti, če je njihovo urejanje v
pristojnosti Mestne občine Kranj,
3. razsvetljava v javnih zakloniščih,
4. razsvetljava v garažah ob stanovanjskih naseljih v lasti
Mestne občine Kranj,
5. razsvetljava na pokopališčih v lasti Mestne občine
Kranj,
6. razsvetljava na področju šol in vrtcev v lasti Mestne
občine Kranj,
7. druga razsvetljava, ki je z ustreznim predpisom opredeljena kot javna razsvetljava.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Javna razsvetljava je določena v katastru javne razsvetljave, ki ga mora voditi izvajalec javne gospodarske službe.«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se besedilo »planom« nadomesti z besedilom »načrtom urejanja javne razsvetljave«.
Črtata se drugi in tretji odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 8. člena se na vseh mestih besedilo
»vzdrževanja« nadomesti z besedilom »urejanja«.
Prav tako se v prvem odstavku besedilo »z načrtom«
nadomesti z besedilom »na podlagi načrta«.
6. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »vzdrževanja«
nadomesti z besedilom »urejanja javne razsvetljave«.
V celoti se črta četrti odstavek.
7. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »izvajalca to
opravi drugi izvajalec« nadomesti z besedilom »izvajalca posega to opravi izvajalec javne službe ali drug izvajalec pod
nadzorom izvajalca javne službe.«.
8. člen
V drugem odstavku 14. člena se besedilo »izvajalca škodo odpravi drugi izvajalec« nadomesti z besedilom »izvajalca
posega škodo odpravi izvajalec javne službe ali drug izvajalec
pod nadzorom izvajalca javne službe.«.
9. člen
V 19. členu se v 8. točki besedilo »plana del« nadomesti
z besedilom »načrta urejanja javne razsvetljave«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Ukrepi urejanja in vzdrževanja javne razsvetljave se
podrobneje določijo v koncesijski pogodbi in z letnim načrtom urejanja javne razsvetljave izvajalca javne službe
v sodelovanju z lokalno skupnostjo skladno s tehničnimi
zmožnostmi.«.
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10. člen
V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Posegi v javno razsvetljavo so dovoljeni samo, če jih
opravi izvajalec javne službe, ali če so opravljeni pod njegovim
nadzorom, v skladu z določili tega odloka.«.
11. člen
V prvem odstavku 23. člena se tretja točka spremeni tako,
da se odslej glasi:
»3. obešati ali pritrjevati kable, žice, antene in druge predmete na elemente javne razsvetljave, razen za potrebe Mestne
občine Kranj in na podlagi predhodnega soglasja pristojnega
občinskega organa,«.
12. člen
V 25. členu se besedilo spremeni tako, da se odslej glasi:
»Nadzorni organ, pristojen za izvajanje nadzora nad izvajanjem določb tega odloka, je Medobčinski inšpektorat Kranj.
Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja
občinski organ, pristojen za komunalne zadeve.«.
13. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »300.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »1.300 eurov«.
V prvem odstavku se v 1. točki besedilo »drugega, tretjega in četrtega« nadomesti z besedilom »drugega in tretjega«.
V drugem odstavku se besedilo »60.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »300 eurov«.
14. člen
V 28. členu se besedilo »60.000 tolarjev« nadomesti
z besedilom »300 eurov«..
15. člen
V 29. členu se besedilo »30.000 tolarjev« nadomesti
z besedilom »150 eurov«.
16. člen
V 30. členu se besedilo »10.000 tolarjev« nadomesti
z besedilom »50 eurov«.
17. člen
V prvem odstavku 33. člena se v 1. točki besedilo »plani«
nadomesti z besedilom »načrti urejanja javne razsvetljave«.
V prvem odstavku se besedilo 2. točke spremeni tako, da
se odslej glasi:
»2. dela mora izvajati v skladu z vsakokrat veljavnimi
predpisi, pravili stroke, veljavnimi standardi in normativi,«.
Prav tako se v prvem odstavku spremeni tudi besedilo
6. točke tako, da se odslej glasi:
»6. pripraviti je dolžan letni načrt urejanja javne razsvetljave in ga do konca meseca septembra tekočega leta kot predlog
predložiti koncedentu v potrditev,«.
V prvem odstavku se spremeni 7. točka tako, da se odslej
glasi:
»7. koncesionar mora skladno z vsakokrat veljavnimi
predpisi spoštovati mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja,«.
V prvem odstavku se v 8. točki črta besedilo »v obliki
bančne garancije«.
Na koncu prvega odstavka se doda 10. točka, ki se glasi:
»10. koncesionar mora pri izvajanju gospodarske javne
službe slediti načelu gospodarnosti preko optimizacije stroškov čez celotni življenjski cikel posameznega objekta javne
razsvetljave ter na ta način zagotavljati potencialne prihranke.«.
V drugem odstavku se spremeni tudi 1. točka tako, da
se glasi:
»1. pravico določanja letnih načrtov urejanja javne razsvetljave, katerih predloge pripravi koncesionar,«.
Obenem se v drugem odstavku doda nova 5. točka, ki
se glasi:
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»5. pravico naložiti koncesionarju izvedbo del, potrebnih
za varstvo javne razsvetljave kot javne dobrine,«, dosedanja 5.
točka pa postane 6. točka.
18. člen
V prvem odstavku 34. člena se pred besedilo »naslednje
pogoje« doda besedilo »pogoje, kot jih opredeljujejo predpisi s
področja javnega naročanja, ter«.
V prvem odstavku se črta 2. točka, ostale točke pa se
ustrezno preštevilčijo.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Z javnim razpisom se lahko določi dodatne pogoje za
izbor koncesionarja.«.
19. člen
V 36. člen se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Koncesijska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe
o izbiri koncesionarja.«.
20. člen
V drugem odstavku 37. člena se besedilo »plan vzdrževanja« nadomesti z besedilom »načrt urejanja javne razsvetljave«.

glasi:

21. člen
Šesti odstavek 38. člena se spremeni tako, da se odslej

»Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma
drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske
pogodbe.«.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega
in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s
koncesijsko pogodbo.«.
22. člen
V 41. členu se besedilo spremeni tako, da se odslej glasi:
»Merila, po katerih naročnik izbira najugodnejšo ponudbo,
morajo biti skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi s področja
javnega naročanja v razpisni dokumentaciji opisana in ustrezno
ovrednotena.«.

glasi:

Št.

24. člen
V prvem odstavku 45. člena se spremeni besedilo 2. točke tako, da se odslej glasi:
»2. ne upošteva vsakokrat veljavnih predpisov, tehničnih,
organizacijskih, stroškovnih, vzdrževalnih in drugih standardov
in pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti,«.
V prvem odstavku se doda nova 7. točka, ki se glasi:
»7. če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot gospodarska javna služba ali kot koncesionirana
gospodarska javna služba.«.
Doda se tudi nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije
izdati upravno odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem
dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.«.
25. člen
V prvem odstavku 47. člena se besedilo »tretji osebi«
nadomesti z besedilom »koncedentu, lokalni skupnosti, uporabnikom ali tretji osebi«.
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Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se odslej glasi:
»Koncesionar je dolžan v roku, ki ga določi javni razpis
za izbiro koncesionarja, z zavarovalnico skleniti zavarovanje za
škodo, ki bi jo z opravljanjem dejavnosti povzročil koncedentu
in tretji osebi, z najnižjo višino zavarovalne vsote, določeno v
javnem razpisu za izbiro koncesionarja.«.
26. člen
V 48. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glas:
»Vsebina poročila in način poročanja se natančneje določi
s koncesijsko pogodbo.«.
27. člen
V 49. členu se besedilo spremeni tako, da se odslej glasi:
»Koncesionar je dolžan izdelati in voditi kataster javne
razsvetljave v Mestni občini Kranj v enem letu po izbiri.
Kataster mora, poleg splošnih podatkov o posameznih
objektih javne razsvetljave, o njihovi lokaciji, tehničnih lastnostih in stanju, vsebovati tudi najmanj podatke o vodih in
napravah, o moči posameznih merilnih mest, obremenjenost
ipd.
Obseg in način vodenja katastra se podrobneje določi v
pogodbi.
Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se vse
spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo najkasneje v roku 30 dni od njihovega nastanka.
Kataster javne razsvetljave je javna evidenca in je last
koncedenta.«.
28. člen
V celoti se črta 50. člen.
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-60/2016-1-(46/26)
Kranj, dne 21. decembra 2016
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

23. člen
Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se odslej

»Koncesijska pogodba prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno
razmerje med koncedentom in koncesionarjem, ali z dnem
izpolnitve odložnega pogoja, če je ta s koncesijsko pogodbo
določen kot pogoj za veljavnost koncesijske pogodbe.«.
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23.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

Na podlagi 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUUJFO), 22. in 107. člena Statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 71/16) je Svet Mestne občine Kranj na
23. seji dne 21. 12. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS,
št. 17/14 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 11/15) se v
6.a členu spremeni v drugem odstavku prvi stavek, ki se po
novem glasi:
»Obvestilo o možnosti prerazporeditve že vključenega
otroka v drug vrtec se objavi na oglasni deski in spletni strani
posameznega vrtca in Mestne občine Kranj skupaj z rokom za
oddajo vloge.«
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2. člen
Spremeni se prvi odstavek 28. člena pravilnika in se po
novem glasi:
»Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi
naslednjih kriterijev:
Zap. št.
1.

a)
b)

2.
3.

a)
b)

4.
5.

a)
b)

6.

a)

b)
7.

Kriteriji
Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)
Otrok ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno prebivališče na območju Mestne občine Kranj
Otrok tujcev ima skupaj vsaj z enim od staršev začasno prebivališče na območju Mestne občine
Kranj, in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Stalnost bivanja v Mestni občini Kranj
Ob izpolnjevanju kriterija 1.a ali 1.b ima na območju Mestne občine Kranj vsaj eden od staršev
stalno prebivališče, tujec pa začasno prebivališče, neprekinjeno najmanj eno leto pred oddajo vloge.
Status (upošteva se ena izmed variant)
Oba starša oziroma eden od staršev v primeru enostarševske družine imata/ima na dan oddaje
vloge enega izmed naslednjih statusov: zaposlen, kmet, upokojenec, študent, volonter –
pripravnik (na podlagi dokazila).
Eden od staršev ima na dan oddaje vloge enega izmed naslednjih statusov: zaposlen, kmet,
upokojenec, študent, volonter – pripravnik (na podlagi dokazila).
Invalidnost staršev oziroma otrok (na podlagi dokazila).
Čakajoč otrok (upošteva se ena izmed variant)
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu med šolskim
letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu.
Otrok, ki je bil rojen v obdobju od 1. 1. preteklega leta in do 30. septembra preteklega leta ter
za katerega so starši tekom preteklega šolskega leta vložili vlogo za sprejem, pa mu med šolskim
letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu.
Vpis več otrok (upošteva se ena izmed variant)
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtce v MO Kranj dva ali več otrok
ali
v razpisanem šolskem letu bo v vrtec v MO Kranj vključen otrok iz iste družine
ali
v šolo, kamor starši vpisujejo otroka v vrtec, bo v razpisanem šolskem letu vključen otrok iz iste
družine. (Točke se dodajo le v primeru, če starši otroka vpisujejo le v vrtec, kamor bo v šolo
v razpisanem šolskem letu vključen otrok iz iste družine).
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtce v MO Kranj več hkrati rojenih otrok
(dvojčki, trojčki).
Otrok, katerega eden od staršev je zaposlen v podjetju oziroma je to podjetje organizacijsko
ali lastniško povezano s podjetjem, ki se nahaja na isti lokaciji kot podjetje, ki je del svojih
prostorov uredil za izvajanje predšolske vzgoje, in starši otroka vpisujejo le v to enoto vrtca.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Št. točk
100
100
20
60
30
10
12
12

7

12
100

3. člen
Spremembe tega pravilnika se pričnejo uporabljati pri
vpisu otrok v vrtec za šolsko leto 2017/2018 in naprej.

101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 –
ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 16.
in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Krško,
na 19. seji, dne 19. 12. 2016, sprejel

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

ODLOK
o proračunu Občine Krško za leto 2018

Št. 602-33/2016-44-(47/09)
Kranj, dne 21. decembra 2016
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

KRŠKO
24.

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS,
76/08, 79/09 in 51/10, 84/10 – odl US, 40/12 – ZUJF in 14/15
– ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Krško za leto 2018 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine
(v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del
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proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto
Naziv konta
1
2
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
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
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
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+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. - II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. - V.)

Proračun 2018
3
36.901.109
31.111.444
19.164.235
15.834.145
2.737.260
590.800
2.030
11.947.209
2.510.046
15.300
48.380
50.680
9.322.803
93.000
3.000
90.000
5.000
5.000
5.691.665
5.630.190
61.475
35.534.756
8.355.120
1.765.991
293.112
5.705.510
222.000
368.508
13.517.196
891.300
7.764.030
1.144.868
3.716.997
0
13.148.116
13.148.116
514.324
148.396
365.928
1.366.353

0
0
0
0
0
0
0
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
500 Domače zadolževanje
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
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.+X.-IX)
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

350.951
350.951
1.693.892
1.693.892
23.411
–1.342.941
–1.366.353
691.656

(2) Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov neposrednih uporabnikov (PU), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe (PPP),
glavne programe (GPR) in podprograme (PPR), predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke (PP), te pa na
podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Krško.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

s sklepom sredstva razporedi na postavko, za katero so bila
pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta
odpre nova postavka.
(2) Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega
člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v
proračun, ali pa je izdan sklep oziroma odločba pristojnega
organa ali je podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
(3) Za izvajanje politik in programov, ki se financirajo iz državnega proračuna ali iz proračuna EU lahko župan na predlog
predlagatelja med letom odpre nove postavke. Pravice porabe
se zagotovijo s prerazporeditvami pravic porabe oziroma iz
naslova večjih prihodkov proračuna od načrtovanih.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

(prerazporeditve pravic porabe, o katerih odloča
občinski svet)

7. člen
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo
sestavljata postavke in konto.
4. člen
(namenski prihodki proračuna)
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A,
15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in
83/12 – ZVPoz-D),
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispevek
ter drugi prihodki,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki od komunalnih prispevkov.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika
(v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– Občinski svet,
– Nadzorni odbor,
– Župan,
– Občinske volilne komisije,
– služba in oddelki občinske uprave po področjih,
– krajevne skupnosti,
– Medobčinski inšpektorat - skupni prekrškovni organ
občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče
in Sevnica.
6. člen

Na predlog župana občinski svet lahko neomejeno odloča
o prerazporeditvah pravic porabe v okviru posebnega dela
proračuna.
8. člen
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odloča župan)
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) Na predlog predlagatelja lahko župan neomejeno odloča o prerazporeditvah pravic porabe med področji proračunske
porabe, v kolikor se prerazporeditve nanašajo na isti projekt.
(3) Na predlog predlagatelja župan lahko odloča o prerazporeditvah pravic porabe med in v okviru področij proračunske
porabe znotraj finančnega načrta posameznega predlagatelja
in med finančnimi načrti predlagateljev v posebnem delu proračuna.
(4) Ob prerazporeditvah iz tretjega odstavka tega člena
posamezno povečanje ali zmanjšanje posamezne postavke ne
sme presegati 5 % finančnega načrta predlagatelja iz katerega
se sredstva prerazporejajo.
(5) O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno
poroča občinskemu svetu.
(6) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju 2018 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi
realizaciji.
9. člen
(prerazporeditve pravic porabe o katerih odločajo
predlagatelji FN)
Predlagatelji FN lahko prerazporejajo pravice porabe med
konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov oziroma programov.
10. člen

(dodatno pridobljena namenska sredstva)

(obravnavanje in potrjevanje investicijske dokumentacije
ter spreminjanje načrta razvojnih programov)

(1) Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska
sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, župan

(1) Župan na podlagi predloga vodje projekta obravnava
in potrjuje investicijsko dokumentacijo, kadar je skupna vre-
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dnost projekta do 500.000 EUR z DDV ter potrjuje investicijsko
dokumentacijo, potrebno za prvo fazo prijave na razne razpise.
(2) O tem župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
(3) Župan lahko spreminja vrednost posameznih projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov do
20 % vrednosti celotnega projekta ali programa. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno obvešča občinski
svet.
(4) O spremembah vrednosti projektov, ki presegajo vrednost iz prejšnjega odstavka, odloča občinski svet.
(5) Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov
na podlagi odločitve občinskega sveta.
(6) Župan lahko na predlog predlagatelja finančnega načrta odobri spremembo proračunskih virov v NRP v obdobju
sprejetih proračunov v okviru finančnega načrta predlagatelja
in v obsegu skupnega zneska proračunskih sredstev, v kolikor
to ne vpliva na uravnoteženost proračuna.
(7) Župan lahko usklajuje spremembe proračunskih virov
v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj glavnega programa sprejetega načrta razvojnih programov
za posamezno leto.
11. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
(1) Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem
letu za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše
javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v
načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice
porabe v sprejetem proračunu.
(2) V letu 2018 lahko prevzemajo obveznosti za namene,
ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedeno javno
naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi pogoji:
– za leto 2019 do višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2018;
– za leto 2020 do višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2018.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega
uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2019 za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto
2018.
(4) Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko
dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo, ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih
programov. Omejitve iz tretjega odstavka tega člena prav tako
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode komunalnih in drugih storitev potrebno
za operativno delovanje predlagateljev FN.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka
tega člena morajo biti načrtovane v okviru finančnega načrta in
načrta razvojnih programov predlagatelja FN.
12. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)
(1) Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
(2) Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja
oziroma prejemnika sredstev. Za vsak dan predčasnega plačila
znaša popust najmanj 0,0164 % dnevno, kar mora biti opredeljeno v pogodbi oziroma aneksu k osnovni pogodbi, v katerem
se določi predčasno plačilo.
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13. člen
(proračunski sklad)
(1) Proračunski sklad je:
– proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini
0,75 % od realiziranih prihodkov proračuna.
(3) Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, pri tem
skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati 15.000
EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve župan dvakrat
letno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
14. člen
(pooblastilo županu in svetu krajevne skupnosti
za odpis dolga)
(1) Župan lahko dolžniku do višine 1.100 EUR odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi
nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ
25.000 EUR.
(2) Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem
letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(3) Svet krajevne skupnosti lahko dolžniku do višine
800 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili
stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali
če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da
terjatve ni mogoče izterjati.
(4) O odpisih dolga župan in svet krajevne skupnosti
dvakrat letno obvesti Občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
15. člen
(obseg zadolževanja občine)
(1) Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki
v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se Občina Krško za proračun leta 2018
lahko zadolži do višine 350.951 EUR. Od tega lahko predstavlja 350.951 EUR dolgoročnega kredita najetega pri državnem
proračunu.
(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 %
sprejetega proračuna.
(3) O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča
župan.
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč
vpliv na upravljanje)
(1) Posredni uporabnik občinskega proračuna, katerega
ustanoviteljica je občina se lahko v letu 2018 zadolži do višine
80.000 EUR.
(2) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč vpliv se
lahko v letu 2018 zadolži do višine 500.000 EUR.
(3) Pravna oseba, v kateri ima občina prevladujoč vpliv
lahko v letu 2018 izdaja poroštva do višine glavnic 50.000 EUR.
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17. člen

(3) Če neposredni ali posredni uporabnik in drugi prejemnik sredstev občinskega proračuna ne ravna skladno z določili 2. odstavka tega člena, lahko župan izda sklep, s katerim
v celoti ali delno začasno ustavi financiranje proračunskega
uporabnika.

(splošna proračunska rezervacija)
(1) Za namene splošne proračunske rezervacije se v
proračunu predvidijo sredstva v višini 92.500 EUR.
(2) O porabi splošne proračunske rezervacije v skladu z
zakonom odloča župan.
6. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI
18. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)
(1) Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se
določi na podlagi Pravilnika o financiranju krajevnih skupnosti
v občini Krško.
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje
krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.

8. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Krško v letu
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.
23. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

19. člen

Št. 410-220/2016-O802
Krško, dne 19. decembra 2016

(prerazporeditev pravic porabe v okviru
finančnega načrta KS)
(1) V okviru finančnega načrta krajevne skupnosti lahko
pravice porabe na predlog predsednika sveta krajevne skupnosti prerazporeja svet krajevne skupnosti.
(2) Svet krajevne skupnosti v okviru sprejetega načrta
razvojnih programov lahko spreminja vrednost posameznih
projektov ali programov.
(3) V kolikor gre za prerazporeditve znotraj proračunske
postavke lahko o tem odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.
(4) O opravljenih prerazporeditvah v okviru finančnega
načrta in spremembah načrta razvojnih programov krajevna
skupnost obvesti župana in Oddelek za javne finance in proračun.
20. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevne skupnosti)
(1) Posamičen pravni posel, ki ga sklene krajevna skupnost brez predhodnega soglasja župana, je veljaven, če njegova skupna vrednost ne presega 8.000 EUR. Če skupna
vrednost posameznega pravnega posla presega 8.000 EUR,
mora krajevna skupnost pridobiti predhodno soglasje župana,
sicer je takšen pravni posel ničen.
(2) Iz določila iz 1. odstavka tega člena so izvzeti pravni
posli, ki se nanašajo na promet nepremičnin. Za njih je potrebno upoštevati določila veljavne zakonodaje.
(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti je pristojen za
izbor izvajalcev, storitev in nabavo materiala za realizacijo finančnega načrta in programa dela, če svet krajevne skupnosti
ne določi, da bo sam izvajal izbor izvajalcev.
7. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA
21. člen
(nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna )
(1) Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko
porabo sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter drugi prejemnikih opravlja
pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.
(2) Na zahtevo župana ali nadzornega odbora neposredni
in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev občinskega
proračuna morajo za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna omogočiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane
podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor in omogočiti
računalniško obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev
proračuna mora omogočiti nadzor za sredstva pridobljena iz
občinskega proračuna.

Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

KUZMA
25.

Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma
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), 40. člena Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13
– popr., 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 –
ZIPRS1617) ter 15. in 97. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni
list RS, št. 33/07, 52/10, 93/12, 69/14 in 19/15), je Občinski svet
Občine Kuzma na 14. redni seji dne 28. novembra 2016 sprejel

ODLOK
o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma
za leto 2016
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kuzma za leto 2016 (Uradni list RS, št. 15/16 in 67/16), se spremeni drugi odstavek
2. člena, ki se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Besedilo
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Reb.
proračuna
2016
v EUR
1.484.682
1.317.279
1.055.421
929.650
87.442
30.839
7.490
261.858
22.250

Uradni list Republike Slovenije
711 Takse in pristojbine
12.700
712 Denarne kazni
1.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714 Drugi nedavčni prihodki
225.907
72
KAPITALSKI PRIHODKI
10.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
10.000
73
PREJETE DONACIJE
100
730 Prejete donacije iz domačih virov
100
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
157.304
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
157.304
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
0
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.538.611
40
TEKOČI ODHODKI
586.213
400 Plače in dodatki – zaposleni
186.403
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
24.161
402 Izdatki za blago in storitve
349.895
403 Plačila domačih obresti
7.700
409 Rezerve
18.054
41
TEKOČI TRANSFERI
475.104
410 Subvencije
0
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
316.633
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
102.287
413 Drugi tekoči domači transferi
56.184
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
466.071
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
466.071
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
11.223
430 Investicijski transferi drugim ravnem
države
0
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam
9.223
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
2.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–53.928
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ)
(I.-7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ
PRIHODKI BREZ PRIHODKOV OD
OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI
BREZ PLAČIL OBRESTI)
–46.231
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71) – (40+41)
(TEKOČI PRIHODKI MINUS TEKOČI
ODHODKI IN TEKOČI TRANSFERI)
255.962
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ.
(750+751+752)
1.753
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
1.753
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750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
Stanje sredstev na računih dne preteklega
leta
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1.753

V.

0
0
0
0
0
1.753
65.246
65.246
65.246
46.340
46.340
46.340
–33.269
18.906
53.928
33.269
«

2. člen
Vse ostale določbe iz Odloka o proračunu Občine Kuzma
za leto 2016, ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v občinskem uradnem glasilu Občine Kuzma, Uradne objave Občine Kuzma.
Št. 900-0009/2016-5
Kuzma, dne 28. decembra 2016
Podžupan
Občine Kuzma
Drago Šafer l.r.

26.

Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma
v obdobju januar–marec 2017

Na podlagi 33. 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 29. ter 98. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07, 52/10,
93/12, 69/14 in 19/15) je župan Občine Kuzma dne 28. decembra 2016 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju Občine Kuzma
v obdobju januar–marec 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje
Občine Kuzma (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. ja-
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nuarja do 31. marca 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje
začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto
2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih
financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine
Kuzma za leto 2016 (Uradni list RS, št. 15/16 in 67/16; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto/
I.
70

71

72

73

74

78

II.
40

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 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 nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in dodatki – zaposleni
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

v EUR
Proračun
januar–
marec 2017
371.171
329.320
263.855
232.413
21.861
7.710
1.873
65.465
5.563
3.175
250
0
56.477
2.500
0
0
2.500
25
25
0
39.326
39.326
0
0
0
384.653
146.553
46.601
6.040

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
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi drugim ravnem
države
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.-7102)-(II.-403-404) (SKUPAJ
PRIHODKI BREH PRIHODKOV
OD OBRESTI MINUS SKUPAJ
ODHODKI BREZ PLAČIL OBRESTI)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)–(40+41) (TEKOČI PRIHODKI
MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI
TRANSFERI)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ.
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV
(IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
Stanje sredstev na računih dne
preteklega leta

87.474
1.925
4.514
118.776
0
79.158
25.572
14.046
0
116.518
116.518
2.806
0
2.306
500
–13.482
–11.558

0
63.991
0
0
438
438
438
0
0
0
0
0
438
16.312
16.312
16.312
11.585
11.585
11.585
–8.317
4.727
13.482
8.317
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki
so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni
proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se
objavijo na oglasni deski občine in na občinski spletni strani.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih
postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega
finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega
finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik
odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in
drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši
od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je navedeno v
drugem odstavku 32. člena ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in v občinskem uradnem glasilu Uradne
objave Občine Kuzma ter se uporablja od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 411-0001/2016-57
Kuzma, dne 28. decembra 2016
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

LJUBLJANA
27.

Odlok o koncesiji za upravljanje Krajinskega
parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Na podlagi 130. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06
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– ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14), 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno
besedilo) ter 23. in 24. člena Odloka o Krajinskem parku Tivoli,
Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 21. seji dne 19. 12.
2016 sprejel

ODLOK
o koncesiji za upravljanje Krajinskega
parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta odlok je koncesijski akt, ki določa predmet koncesije
za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib
kot obvezne lokalne javne službe ohranjanja narave (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in pogoje, ki jih mora izpolnjevati
koncesionar, ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem
podeljene koncesije.
2. člen
(koncedent)
Koncedent je Mestna občina Ljubljana.
II. PREDMET KONCESIJE
3. člen
Predmet koncesije za upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (v nadaljnjem besedilu: koncesija) je:
1. opravljanje varstvenih, strokovnih, nadzornih in upravljavskih nalog v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski
hrib (v nadaljnjem besedilu: krajinski park);
2. izvajanje varstvenih režimov, varstvenih usmeritev in
drugih nalog s ciljem varstva naravnih vrednot in ohranjanja
biotske raznovrstnosti;
3. izvajanje nalog javne službe ohranjanja narave po
133. členu Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS,
št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10
– ZSKZ-B in 46/14; v nadaljnjem besedilu: ZON) in 26. členu
Odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16; v nadaljnjem besedilu: odlok o
krajinskem parku).
III. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
Koncesija se podeli za izvajanje javne službe na celotnem
območju krajinskega parka.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
5. člen
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ima registrirano dejavnost, ki je potrebna za opravljanje koncesije;
2. da je organizacijsko in kadrovsko usposobljen za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, in ima za opravljanje
te dejavnosti tudi ustrezno opremo, pri čemer se:
– za organizacijsko usposobljenost šteje zagotovitev samostojne organizacijske enote za izvajanje nalog, ki so predmet koncesije, ki jo vodi strokovni vodja;
– za kadrovsko usposobljenost šteje najmanj pet zaposlenih delavcev (vključno s strokovnim vodjem), ki imajo izkušnje
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s področja ohranjanja narave in so strokovnjaki s področja biologije, gozdarstva, ohranjanja narave, krajinske arhitekture ali
geografije, od tega dva naravovarstvena nadzornika. Strokovni
vodja mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj s področja
ohranjanja narave;
– za ustrezno opremljenost štejejo ustrezna računalniška
oprema, informacijski sistem, ki je kompatibilen s koncedentovim, ustrezno prevozno sredstvo ter ustrezni poslovni prostori.
(2) Pogoje iz prejšnjega odstavka mora koncesionar izpolniti v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJA
6. člen
Koncesionar na podlagi javnega pooblastila izvaja:
1. neposredni nadzor v krajinskem parku v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave, s tem, da naravovarstveni
nadzornik izvaja vse naloge neposrednega nadzora in ukrepe,
ki jih po določilih ZON naravovarstveni nadzornik izvaja na
podlagi javnega pooblastila;
2. upravlja z bazami podatkov, ki so financirani iz javnih
sredstev in se nanašajo na krajinski park, v skladu z ZON.
VI. ZAČETEK, ČAS TRAJANJA IN PODALJŠANJE
KONCESIJE
7. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje petih let in se lahko
podaljšuje za pet let na način in pod pogoji, določenimi v tem
odloku in v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesijsko razmerje nastane in začne teči z dnem
sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša, če koncesionar izpolnjuje
vse pogoje in obveznosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe ter pridobi pozitivno oceno ZRSVN, s sklenitvijo aneksa h
koncesijski pogodbi najmanj šest mesecev pred prenehanjem
veljavnosti koncesijske pogodbe.
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(3) Način financiranja javne službe iz sredstev proračuna
MOL, ob upoštevanju ostalih virov financiranja javne službe,
ki so potrebna za izvajanje nalog za ohranjanje krajinskega
parka, se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
IX. PRAVICE IN DOLŽNOSTI KONCESIONARJA
10. člen
Koncesionar ima naslednje pravice in dolžnosti:
1. izvajati koncesijo in javna pooblastila v skladu z ZON,
odlokom o krajinskem parku, s tem odlokom, koncesijsko pogodbo, začasnimi upravljavskimi smernicami, načrtom upravljanja ter letnimi programi dela krajinskega parka;
2. izvajati koncesijo kot dober gospodar;
3. organizirati in sodelovati pri vseh naravovarstvenih
akcijah na območju krajinskega parka;
4. pridobivati od organa Mestne uprave MOL, pristojnega
za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ),
navodila za izvajanje koncesije;
5. pridobivati od organizacije, pristojne za ohranjanje
narave (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave; v nadaljnjem besedilu: ZRSVN), strokovno pomoč in usmeritve pri
izvajanju koncesije;
6. pridobivati od pristojnih organov podatke o dejstvih, ki
so pomembni za izvajanje koncesije;
7. skrbeti za obveščanje javnosti o pomembnih dogodkih
na območju krajinskega parka;
8. obveščati pristojne inšpektorate o ugotovljenih kršitvah
na območju krajinskega parka;
9. pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev
na mednarodnih in drugih razpisih;
10. najkasneje do 31. marca tekočega leta pripraviti poročilo o izvajanju letnega programa dela za preteklo leto in na
zahtevo koncedenta pripraviti vmesna poročila;
11. omogočati koncedentu dostop do baz podatkov, ki so
financirani iz javnih sredstev in se nanašajo na krajinski park,
v skladu z ZON;
12. voditi ločeno računovodstvo za javno službo v skladu
s predpisi in koncesijsko pogodbo.

VII. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
8. člen
(1) Viri financiranja javne službe so:
1. sredstva proračuna Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL);
2. dotacije in donacije;
3. vstopnine na območju krajinskega parka;
4. sredstva, pridobljena z upravljanjem nepremičnin v lasti
ustanovitelja, ki so namenjena izvajanju javne službe;
5. sredstva, pridobljena na podlagi sofinanciranja programov in projektov, ki so skladni s cilji krajinskega parka, iz lokalnih, državnih, EU in mednarodnih skladov, organov, ustanov
oziroma drugih organizacij ter drugih domačih in tujih finančnih
mehanizmov s področja varstva okolja ali ohranjanja narave;
6. prihodki od prodaje blaga in storitev, ki jih opravlja
koncesionar v zvezi z izvajanjem javne službe;
7. drugi viri.
(2) Višino vstopnine določi mestni svet s sklepom.
VIII. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
9. člen
(1) Koncedent letno zagotavlja koncesionarju sredstva
iz proračuna MOL v višini, ki zagotavlja izvajanje koncesije na
podlagi letnega programa dela krajinskega parka.
(2) Letni program dela krajinskega parka koncesionar pripravi najkasneje do 1. oktobra tekočega leta za prihodnje leto.

X. PODELITEV KONCESIJE
11. člen
(podelitev koncesije)
Koncesija za upravljanje krajinskega parka se podeli
Snagi Javnemu podjetju d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: javno
podjetje).
12. člen
(odločitev koncedenta o podelitvi koncesije)
O podelitvi koncesije odloči mestna uprava z upravno
odločbo. O pritožbi odloči župan.
13. člen
(koncesijska pogodba in organ, pooblaščen za sklenitev
koncesijske pogodbe)
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem v zvezi z opravljanjem javne službe in financiranjem se
uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
14. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na
nobeno drugo pravno ali fizično osebo.
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XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE
15. člen
Strokovni nadzor nad izvajanjem koncesije izvajata pristojni organ in ZRSVN.
XII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
16. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe;
2. z odvzemom koncesije;
3. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo in
veljavnimi predpisi.
17. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
2. z razdrtjem.
(2) Razlogi in pogoji za prenehanje koncesijske pogodbe
in druge medsebojne pravice in obveznosti se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncedent lahko z upravno odločbo odvzame koncesijo koncesionarju, če:
– koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s tem
odlokom in drugimi predpisi, pa to bistveno moti izvajanje
javne službe;
– je v javnem interesu, da se javna služba preneha izvajati
kot koncesionirana javna služba.
(2) Način in pogoji odvzema koncesije se podrobneje
določijo v koncesijski pogodbi.
XIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
(financiranje do sprejema letnega programa dela)
Do sprejema letnega programa dela krajinskega parka, skladno z odlokom o krajinskem parku in tem odlokom, koncedent
financira delovanje koncesionarja na podlagi letnega programa
dela krajinskega parka, ki je sestavni del koncesijske pogodbe.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 356-55/2015-9
Ljubljana, dne 19. decembra 2016
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

MURSKA SOBOTA
28.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka sprememb in
dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever
(poslovno trgovski objekt)

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt
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(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 ter na podlagi
21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list
RS, št. 23/07 in 49/10) izdajam

SKLEP
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno
cono Murska Sobota – sever
(poslovno trgovski objekt)
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono
Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt), katerega je
izdelal PROJEKTIVNI BIRO LAZAR, d.o.o. iz Murske Sobote.
Postopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se v skladu z
61.a členom ZPNačrt-a izvaja po skrajšanem postopku. Prostorski akt, kateri se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje
je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za
obrtno cono Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 39/97).
II.
Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega
akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska
Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III.
vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala najmanj
15 dni, in sicer od torka 17. januarja 2017 do torka 31. januarja
2017. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka bo možen v
delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V
času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki
sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2,
Murska Sobota v sredo 25. januarja 2017 ob 16. uri, kjer se bodo
lahko podale pripombe. Dopolnjen osnutek bo prikazan tudi na
spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.
III.
V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku
prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične
osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do torka 31. januarja 2017. Pripombe in pobude se lahko
vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek
za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih
javno objavila.
IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena
in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za
obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na
mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena
in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
V.
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si
Št. 3505-0012/2016-9(740)
Murska Sobota, dne 29. decembra 2016
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.
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Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega
načrta za razširjeno območje gramoznice
Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski
Soboti (regijski promocijski center)

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10, 39/15) je župan
Mestne občine Murska Sobota sprejel

SKLEP
o ustavitvi postopka priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega
načrta za razširjeno območje gramoznice
Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti
(regijski promocijski center)
1. člen
Ustavi se postopek priprave Sprememb in dopolnitev
Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje
gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti
(regijski promocijski center) (v nadaljevanju: SDUN).
2. člen
Postopek priprave se je začel na podlagi sprejete investicijske pobude občine s sprejetjem Sklepa o začetku priprave
sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski
cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center), (Uradni list
RS, št. 8/16 z dne 5. 2. 2016).
3. člen
V postopku izdelave SDUN se je obravnavalo območje na
delu parcele 5057/2, k.o. Murska Sobota, na kateri so bile predvidene drugačne vsebine in gradbenega dovoljenja za gradnjo
promocijskega objekta ne bi bilo možno dobiti. Za to območje je
bil v veljavi Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno
območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski
Soboti (Uradni list RS, št. 71/01 z dne 7. 9. 2001). Vzporedno
je potekal postopek izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti,
ki je obravnaval celo območje gramoznice. Po sprejetju in ob
uveljavitvi tega akta z objavo v Uradnem listu RS, 67/16, dne
28. 10. 2016, je bil občinski Odlok o sprejemu ureditvenega
načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/01 z dne
7. 9. 2001) v celoti preklican.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si
ter začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0001/2016-9(700)
Murska Sobota, dne 28. decembra 2016
Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek l.r.

REČICA OB SAVINJI
30.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Rečica ob Savinji

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi
61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 –
ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US in
76/14 – Odl. US), ter 15. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) na 15. seji dne 20. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Rečica ob Savinji
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno z Odlokom o Občinskem
prostorskem načrtu Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS,
št. 23/16), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Rečica
ob Savinji (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal Razvojni center PLANIRANJE d.o.o.
Celje, pod številko projekta 719/13.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, načrtovane prostorske ureditve, umestitev načrtovane ureditve v prostor, rešitve
in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
okolja in naravnih virov ter za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in pogojev priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno
dobro, etapnost izvedbe prostorskih ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v grafičnem delu OPPN, ki je skupaj z obveznimi prilogami sestavni
del tega odloka.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(predmet OPPN)
Predmet OPPN je zapolnitev prostih površin in prenova
obstoječega stavbnega tkiva znotraj strnjenega naselja Rečica ob Savinji ob upoštevanju namembnosti po posameznih
območjih.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obsega celotno območje stavbnih
zemljišč naselja Rečica ob Savinji. Površina celotnega območja
je ca. 37,9 ha, površina prostorskih enot, kjer se opredeljuje
podrobnejše prostorske izvedbene pogoje je ca. 3 ha.
(2) V območju OPPN se podrobneje opredeli prostorske
enote:
– prostorska enota A – stanovanjsko območje – individualna pozidava,
– prostorska enota B – stanovanjsko območje – individualna pozidava,
– prostorska enota C – stanovanjsko območje – individualna pozidava,
– prostorska enota D – območje športnega parka z rezervatom D-r,
– prostorska enota E – poslovno stanovanjsko območje
– individualna pozidava,
– prostorska enota cd – osrednje območje centralnih
dejavnosti,
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– prostorska enota ig – območje proizvodne dejavnosti,
– prostorska enota oš – območje osnovne šole z rezervatom oš-r,
– prostorska enota po – območje pokopališča,
– prostorska enota ik – območje objektov za kmetijsko
proizvodnjo,
– prostorska enota bp – območje brez večjih posegov,
kjer se ohranja pretežno kmetijska raba, preplet bivanje in
kmetijstvo,
– prostorska enota zc – območje zelenih površin – zelena
cezura med naseljem in pokopališčem,
– prostorska enota zd – območje drugih zelenih površin.
(3) Za izvedbo navezav na obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo so dopustni tudi posegi na zemljišča izven OPPN.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji)
(1) Območje obravnave obsega celotno naselje Rečica
ob Savinji. Predvidene ureditve ohranjajo morfološko strukturo
naselja kot tudi vedutno pojavnost naselja v širši okolici.
(2) Območje OPPN se z razvejano mrežo občinskih cest
navezuje na državno prometno omrežje na južni strani preko
regionalne ceste R III 751 Nizka–Rečica ob Savinji. Proti severu se z lokalnimi cestami in javnimi potmi navezuje z okoliškimi
podeželskimi naselji.
6. člen
(namembnost območja)
(1) Na območju OPPN so po posameznih prostorskih
enotah dovoljene naslednje dejavnosti; dejavnosti so poimenovane in opredeljene skladno s predpisi, ki urejajo standardno
klasifikacijo dejavnosti:
Prostorska
enota

Dovoljene dejavnosti / namembnost območja:

A

bivanje

B

bivanje

C

bivanje

Dz
športne dejavnosti s spremljajočimi
rezervatom dejavnostmi za potrebe delovanja športnega
za širitev D-r parka:
– trgovina na drobno,
– gostinstvo.
E

bivanje s spremljajočo poslovno dejavnostjo:
– trgovina na drobno,
– proizvodna dejavnost.

cd

osrednje območje centralnih dejavnosti:
– bivanje brez dejavnosti ali s spremljajočimi
dejavnostmi,
– trgovina na drobno,
– gostinstvo,
– intelektualne dejavnosti (informacijske in
komunikacijske, finančne in zavarovalniške,
poslovanje z nepremičninami, strokovne,
znanstvene in tehnične dejavnosti, druge
raznovrstne poslovne dejavnosti),
– dejavnosti javne uprave,
– vzgoja in izobraževanje,
– zdravstvo in socialno varstvo,
– kulturne, razvedrilne in rekreacijske
dejavnosti,
– druge dejavnosti.

ig

proizvodna dejavnost

Št.

oš z
rezervatom
za širitev
oš-r
po
ik
bp
zc
zd
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vzgoja in izobraževanje, kulturne in razvedrilne
dejavnosti, dejavnosti knjižnic, arhivov
in muzejev in druge kulturne dejavnosti,
športne dejavnosti
območje pokopališča
območje objektov za kmetijsko proizvodnjo,
obstoječa dejavnost sončne elektrarne
se lahko ohrani le v obstoječem obsegu
območje brez večjih posegov, kjer se ohranja
pretežno kmetijska raba, preplet bivanje
in kmetijstvo
zelene površine – zelena cezura
območje drugih zelenih površin

(2) V območjih prostorskih enot A, B, C, E, ig in bp ter na
celotnem območju OPPN zunaj opredeljenih prostorskih enot
so v pritličjih stavb dopustne dejavnosti v obsegu največ 50 %
BTP objekta ob pogoju, da velikost parcele zagotavlja potrebne
površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta (stanovalcev,
zaposlenih in obiskovalcev) in da je možna neposredna navezava na javne ceste. Dejavnost ne sme generirati tovornega
in večjega osebnega prometa. Možne so dejavnosti, ki ne
povzročajo prekomernih obremenitev okolja z emisijami ali
prometom ter nimajo škodljivih vplivov na bivalne in delovne
pogoje. Te dejavnosti so:
– trgovina na drobno,
– intelektualne dejavnosti (informacijske in komunikacijske, finančne in zavarovalniške, poslovanje z nepremičninami,
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, druge raznovrstne poslovne dejavnosti),
– druge dejavnosti.
(3) Obstoječe dejavnosti v objektih se ohranjajo. Obstoječih objektov, katerih dejavnost ni skladna z opredeljeno dopustno dejavnostjo v območju, ni dovoljeno povečevati.
(4) Pri gradnji novih objektov v okviru dopustnih dejavnosti
je potrebno upoštevati pogoje:
– možne so dejavnosti, ki ne povzročajo prekomernih
obremenitev okolja z emisijami ali prometom ter nimajo škodljivih vplivov na bivalne in delovne pogoje,
– poslovne dejavnosti so lahko urejene v pritličnih ali
kletnih prostorih objektov, izjemoma tudi v celem objektu, če
gre za mestotvorne dejavnosti kot so trgovina na drobno, zdravstvo, izobraževanje, kulturne dejavnosti, varstvo otrok, varstvo
starejših, varstveni center in podobno.
7. člen
(dovoljeni posegi)
(1) Na območju OPPN so ob upoštevanju vseh omejitev,
ki jih določajo varstveni in drugi režimi, določeni s predpisi in
pod pogoji določil tega odloka dovoljeni naslednji posegi:
– gradnja novih objektov, na opredeljenih lokacijah po
posameznih prostorskih enotah:
Prostorska Oznaka
enota
objektov
A
A1, A2, A3,
A4
B
B1, B2, B3,
B4, B5, B6,
B7, B8
C
C1, C2
D

D1, D2

E

E1
E2

Dopustni objekt / poseg
enostanovanjske prostostoječe
stavbe
enostanovanjske prostostoječe
stavbe
enostanovanjske prostostoječe
stavbe
športna igrišča, servisni objekti
športnega parka, parkirne površine,
zasaditev
poslovni objekt (prizidava)
enostanovanjska prostostoječa
stavba
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cd

stanovanjske stavbe
in nestanovanjske stavbe
ob upoštevanju omejitev glede
dopustnih dejavnosti

ig

vzdrževanje in funkcionalne
zaokrožitve proizvodnega
kompleksa

oš

gradnja objektov za potrebe vzgoje
in izobraževanja ter pripadajočih
zunanjih površin (parkirne površine,
zelene površine s parkovnimi
ureditvami, ureditve za šport
in rekreacijo in podobno)

po

ureditve za potrebe pokopališča
(ureditve in dograditve pokopnih
površin, poslovilnega prostora
z mrliško vežico, parkirne površine,
zasaditev)

ik

nestanovanjske kmetijske stavbe,
za obstoječo sončno elektrarno
je dopustna le odstranitev

bp

enostanovanjske prostostoječe
stavbe, nestanovanjske kmetijske
stavbe, druge nestanovanjske
stavbe za dopolnilne dejavnosti
na kmetiji

zc

prepovedani so vsi posegi v prostor
razen ureditev pešpoti, parkovna
zasaditev in oprema (klopi, koši
za odpadke, javna razsvetljava …)

zd

prepovedani so vsi posegi v prostor

– gradnja novih objektov na prostih površinah kot zapolnitve obstoječe pozidave skladno z namembnostjo območja,
– vzdrževanje in rekonstrukcije obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– odstranitve objektov,
– odstranitve objektov in gradnja novih objektov enake
namembnosti in v okviru obsega kot odstranjeni objekt,
– spremembe namembnosti objektov so možne za dejavnosti, ki so v skladu z namembnostjo območja ob upoštevanju
normativov za varstvo okolja,
– gradnje objektov in naprav komunalne, energetske in
komunikacijske infrastrukture,
– gradnje objektov prometne infrastrukture (gradnja parkirišč, dovoznih cest, postajališča za avtobuse ob regionalni cesti
v sklopu rekonstrukcije ceste, površin za pešce),
– urejanje utrjenih zunanjih in zelenih parkovnih površin,
– gradnja in postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov:
– na celotnem območju pomožni objekti v javni rabi,
priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture,
rezervoarji, pomožni komunalni objekti,

Oznaka objekta
A1, A2, A3, A4

– na območju prostostoječih stanovanjskih stavb:
majhne stavbe, sosedske ograje, vodnjaki, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, okrasni ribnik,
– objekti za oglaševanje – samo informacijske table
za lastne potrebe kot informacijski stebrički in na objektu,
– na območjih kmetijskih gospodarstev: objekti za rejo
živali, pomožni kmetijsko gozdarski objekti, objekti za
kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.
(2) Navedeni posegi so dopustni le ob upoštevanju vseh
omejitev, ki jih določajo varstveni in drugi režimi, razvidni iz karte št. 4 Zazidalna ureditvena situacija. Za gradnje in druga dela
(vključno z nezahtevnimi in enostavnimi objekti), ki posegajo na
območja varstvenih režimov je pred gradnjo potrebno pridobiti
pogoje in soglasje pristojne službe.
(3) V območju rezervatov D-r in oš-r gradnje in drugi
posegi niso dopustni.
8. člen
(predvidene odstranitve)
(1) Predvidene so odstranitve objektov (vse parcele
v k.o. Rečica ob Savinji):
– stanovanjska in gospodarska stavba na parceli št. *202,
– gospodarska stavba na parceli št. 198/32.
(2) Za potrebe izvajanja OPPN so dopustne tudi odstranitve ostalih objektov, razen na območjih registrirane kulturne
dediščine. Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra
kulturno dediščino odstraniti, in sicer ob izpolnitvi naslednjih
pogojev:
– če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki
je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če dediščina
ogroža varnost ljudi in premoženje,
– če je bila pred tem opravljena raziskava objekta in
– če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.
9. člen
(zasnova)
(1) Z urbanistično arhitekturno zasnovo območja se določi
razporeditev stavb, prometnih in zelenih površin. Kot izhodišče
se upošteva zasnovo cestnega omrežja, uličnega prostora ter
značilnosti morfološke zasnove, parcelacije naselja in silhuete
naselja.
(2) Predvidena je tipologija samostojnih objektov, ki se
zlijejo z obstoječo morfološko zasnovo zavarovane naselbinske
dediščine. Spoštuje se tradicionalna urbanistično zazidalna in
arhitekturna kontinuiteta.
10. člen
(tlorisni in višinski gabariti objektov)
(1) Velikost in umestitev predvidenih objektov je določena
s tlorisnimi gabariti objektov. Okvirni višinski gabarit predvidenih objektov v opredeljenih prostorskih enotah je določen s
številom etaž.

Tipologija objekta

Tlorisne dimenzije (m)

Etažnost

eno- ali dvostanovanjske prostostoječe stavbe

9.00 x 12.00

K (na jugozahodni obcestni
strani v celoti vkopana) + P+IP

B1, B2, B3, B4, B5, eno- ali dvostanovanjske prostostoječe stavbe
B6, B7, B8

9.00 x 12.00

P+1 ali P+1+IP

C1, C2

eno- ali dvostanovanjske prostostoječe stavbe

9.00 x 12.00

P+1 ali P+1+IP

D1, D2

servisni objekti športnega parka

E1

poslovni objekt (prizidava)

11.00 x 15.00

K (delno vkopana) +P+IP

E2

eno- ali dvostanovanjska prostostoječa stavba

9.00 x 12.00

K (delno vkopana) +P+IP

P
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(2) Tlorisni in višinski gabariti objektov zunaj opredeljenih prostorskih enot se morajo prilagoditi gabaritom obstoječe zazidave znotraj prostorske enote, prav tako to velja
za prizidave in nadzidave objektov. Za vse stavbe praviloma
podolgovat tloris v razmerju stranic najmanj 1:1.2 razen v
primeru posegov na obstoječih objektih, kjer se lahko ohranja
obstoječ gabarit. Tloris je lahko tudi lomljen, vendar mora
biti razvidna osnovna podolgovata tlorisna zasnova (L, T in
podobne oblike). Na strmejših legah mora biti daljša stranica
vzporedna s terenskimi plastnicami. S prizidavami se ne sme
bistveno porušiti zgoraj predpisanega razmerja. Tlorisni gabariti nestanovanjskih stavb (glede na dopustne dejavnosti)
morajo biti prilagojeni velikosti in legi parcele ter namembnosti
območja in funkciji stavb, slediti morajo razmerju značilnemu
za stavbno dediščino na območju.
(3) Pri določanju višine objektov je treba upoštevati pretežno višino tradicionalnih oziroma drugih kakovostnih okoliških
objektov v prostorski enoti. Novi objekti po višini ne smejo
izstopati iz celotne podobe naselja.
(4) Največji dovoljeni tlorisni in višinski gabariti dopustnih
enostavnih in nezahtevnih objektov so določeni skladno s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost.
(5) Kota tal pritličja objektov se določi na podlagi PGD
projektov dovoznih cest in je praviloma 20 cm nad koto tal dovozne ceste; podrobneje se opredeli v projektu PGD zunanje
ureditve.
11. člen
(odmiki)
(1) Odmiki od parcelnih mej:
– novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelnih mej
tako, da ni motena sosednja posest in da je možno vzdrževanje
in raba objektov v okviru parcele,
– novi objekti (nad in pod terenom) morajo biti, merjeno
od najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih parcel najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa
najmanj polovico višine objekta,
– medposestne ograje, škarpe in podporne zidove se
lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, pisno sporazumejo, sicer morajo biti oddaljene 0.50 m
od parcelne meje,
– odmiki zunanjih ureditev (privatni dovozi, dvorišča) od
parcelne meje morajo biti vsaj 0.50 m,
– odmiki spominskih obeležij in elementov urbane opreme
od parcelne meje morajo biti vsaj 0.50 m.
(2) Manjši odmiki od odmikov, navedenih v predhodnih
odstavkih tega člena, so dovoljeni ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča.
(3) Načrtovani posegi v prostor morajo biti locirani zunaj
meje priobalnega zemljišča, ki znaša 5 m od meje vodnega
zemljišča na vodotokih v območju OPPN, razen v primerih, ki
jih določajo predpisi, ki urejajo področje voda.
(4) Odmiki od gospodarske javne infrastrukture so določeni s predpisi, ki urejajo posamezne vrste gospodarske javne
infrastrukture.
12. člen
(arhitekturno oblikovanje objektov)
(1) Orientiranost objektov mora biti usklajena z obstoječo
zasnovo ožjega območja naselja, na nagnjenem terenu naj
smer slemena poteka vzporedno s plastnicami terena oziroma
skladno z gručasto zasnovo obstoječih objektov. Nove gradnje
v obcestnem prostoru morajo slediti prepoznavni gradbeni liniji
obstoječih objektov.
(2) Oblikovanje objektov in zunanjih ureditev se prilagodi
značaju in merilu širšega prostora ter sledi avtohtoni arhitekturi.
Fasade bodo oblikovane in konstrukcijsko zasnovane sodobno
z uporabo enostavnih pravokotnih rastrov. Barve fasade so prevladujoči svetli topli barvni toni, v kombinaciji s steklom, lesom
in sodobnimi obložnimi materiali. Oblikovanje lesenih arhitek-
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turnih elementov mora izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja,
lahko tudi na sodoben način.
(3) Strehe stanovanjskih objektov so simetrične dvokapnice. V prostorski enoti B so strehe naklona 38 do
42 stopinj, sicer je dopusten naklon 32 do 45 stopinj. Strehe
nadstreškov so ravne ali v minimalnem naklonu, takšne so
lahko tudi strehe dozidav. Osvetlitev podstrešnih prostorov
je dovoljena s strešnimi okni, frčadami in drugimi oblikami
odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od osnovne strehe in
naj bodo na posamezni strehi poenoteno oblikovane. Polkrožne frčade in velike trapezne frčade, ki obsegajo pretežno
dolžino strehe niso dopustne. Gradnja stolpičev in šotorastih
streh ni dovoljena. Kritina je opečna ali njej podobna po barvi
in teksturi.
(4) Strehe nestanovanjskih objektov so lahko zunaj območja naselbinske dediščine in vplivnega območja kulturnega
spomenika tudi ravne ali v blagem naklonu.
(5) Dozidave in nadzidave objektov se morajo v prostorskih razmerjih in razmerjih gradbenih mas skladati s celotno
stavbno maso, oblikovanjem in uporabljenimi gradbenimi materiali osnovnega objekta, z osnovno stavbo mora oblikovati
celovito prostorsko kompozicijo.
(6) Zunanje ureditve in urbana oprema se izvedejo po
načelih sodobnega oblikovanja in se med seboj oblikovno
uskladijo.
13. člen
(ureditev zunanjih površin)
(1) Območja načrtovanih ureditev se napajajo preko novih
dovoznih priključkov, ki se navezujejo na obstoječe javne poti
in lokalno cesto. Območje prostorske enote B se prometno
naveže s treh smeri na obstoječe javne poti.
(2) Od območja B se proti zahodu izvede peš povezava.
(3) Ob individualnih stanovanjskih objektih se uredi tlakovane površine za dostope in bivalne terase. Ostale površine
se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi
vrstami.
(4) Morebitni podporni zidovi naj ne bodo višji od 1.50 m,
v primeru višjih se mora teren urejati v terasah oziroma z
modeliranjem terena. Podporni zidovi se zazelenijo s popenjavkami.
(5) Sosedske ograje na območju prostostoječih stanovanjskih stavb so lahko mrežne, lesene, zidane kot stebrički
z vmesnimi lesenimi ali perforiranimi polnili iz sodobnih materialov ali prednostno z zasaditvijo živice za katero se uporabi avtohtone rastlinske vrste. Ograjevanje s polnimi zidovi
ni dopustno. Višine ograj so dopustne do 2.00 m. Dopustno je
ograjevanje športnih igrišč s transparentnimi ograjami (žične,
lesene) v kombinaciji z zasaditvijo ter postavitev varovalnih
ograj, višine ograj so določene z namembnostjo.
(6) Preuredi se osrednji trški prostor pred cerkvijo
sv. Kancijana. Trg (križišče) se uredi kot skupen prometni
prostor, namenjen vsem vrstam prometa in občasnim prireditvam. Obstoječi oporni zid in stopnišče pred cerkvijo se
preoblikuje v stopničasto ovalno obliko – amfiteater, ki sledi
novemu tlakovanju trga in trg poveže s cerkvijo; v času prireditev amfiteater postane tribuna za gledalce. Predvidena
je prestavitev sramotilnega stebra – prangerja na ustreznejšo lokacijo. Prestavi se tudi avtobusno postajališče, novo
se uredi ob regionalni cesti v sklopu rekonstrukcije ceste.
Obstoječa ozelenitev se odstrani in nadomesti z novo. Namestijo se elementi urbane opreme: svetilke javne razsvetljave, klopi, informacijske table, koši, korita za rože, pitnik
in podobno.
(7) Ob parkirnih in prometnih površinah se v čim večji
meri uredijo drevoredi in gručaste zasaditve drevja in grmovnic.
(8) Ekološki otoki se uredijo ob poteh za skupine objektov.
So ograjeni in kjer mejijo na zelenice, ozelenjeni s popenjavkami oziroma obsajeni.
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V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
Splošni pogoji za potek in gradnjo prometne, komunalne,
energetske in komunikacijske infrastrukture na območju OPPN
so:
– pri nadaljnjem načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati vse pogoje pridobljenih smernic k OPPN,
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo
komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo na
kraju samem,
– trase komunalnih, energetskih, komunikacijskih objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naravnih in grajenih struktur,
– 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 izdelavi idejnih
rešitev za to območje,
– 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,
– dopušča se uporaba alternativnih virov energije za energetsko oskrbo objektov (geotermalna, sončna ipd.) v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje.
15. člen
(cestno omrežje)
(1) V območju OPPN se nahaja omrežje javnih kategoriziranih cest z varovalnimi pasovi:
– regionalna cesta III. reda RIII-751, odsek 5507 Nizka–Rečica ob Savinji z varovalnim pasom 15 m,
– lokalna cesta LC 267063, z varovalnim pasom 6 m,
– več javnih poti, z varovalnim pasom 3 m.
(2) Za vse posege v območju varovalnih pasov je potrebno pridobiti soglasje upravljavca.
(3) Načrtovani objekti morajo biti od zunanjega roba asfalta regionalne ceste odmaknjeni najmanj 5,00 m, vegetacija,
ograje in podobno pa najmanj 2,00 m, hkrati novi objekti, vegetacija oziroma posegi ne smejo ogrožati prometne ureditve
in prometne varnosti na državni cesti in ne smejo omejevati
preglednosti na cestnih priključkih oziroma križiščih. Postavitev
prometne signalizacije in opreme je v pasu 2,00 m od zunanjega roba vozišča.
(4) Odtekanje vode z državne ceste ne sme biti ovirano.
Padavinske in druge odpadne vode z načrtovanih ureditev ne
smejo pritekati na državno cesto ali na njej zastajati in ne sme
biti speljana v naprave za odvodnjavanje cestnega telesa.
(5) Upravljavec državne ceste ne bo zagotavljal ukrepov
varstva pred hrupom za območje obstoječe poselitve, kakor
tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so oziroma
bodo posledica obratovanja ceste na delu državne ceste v
območju OPPN. Pri novogradnjah ali prenovah objektov v varovalnem pasu državne ceste, upravljavec ne prevzema nobene
finančne ali druge odgovornosti zaradi hrupa, tresljajev, izpušnih plinov, svetlobnega onesnaževanja in ostalih dejavnikov
prometa, izvajanja del rednega in investicijskega vzdrževanja,
rekonstrukcij, modernizacij ali drugih del v zvezi z izboljšanjem
stanja državne ceste in podobnega.
(6) Območja načrtovanih ureditev se napajajo preko novih
dovoznih priključkov, ki se navezujejo na obstoječe javne poti
in lokalno cesto.
(7) Območje prostorske enote B se prometno naveže na
jugovzhodni strani na obstoječo javno pot. Parkirne površine
so na severni strani območja, izvedejo se s travnimi ploščami.
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(8) Ograje na uvozu na parcelo (dvoriščna vrata) se od
roba javne ceste odmakne najmanj 5 m, preglednost cestnih
priključkov se zagotavlja z izborom morebitne ograje.
(9) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
cestnega omrežja se upoštevajo predpisi, ki urejajo načrtovanje
cest.
16. člen
(parkirne površine)
(1) Na območjih individualne stanovanjske pozidave se
parkirne površine uredijo na dvoriščih ob posameznih objektih.
Dostopne poti morajo omogočati obračanje vozil, tako da je
preprečena vzvratna vožnja oziroma obračanje vozil na kategorizirane javne ceste.
(2) Za dejavnosti se število parkirišč določa v skladu s tehničnimi normativi za projektiranje posameznih vrst objektov. Na
vseh javnih parkiriščih je treba, skladno s predpisi, zagotoviti
ustrezno število parkirnih mest za invalidne osebe.
17. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Zagotoviti je potrebno zadostno količino zdrave pitne
vode za vse prebivalce občine in zadostno količino vode ustrezne kakovosti za vse vrste gospodarske izrabe.
(2) V območju obdelave je zgrajeno javno vodovodno
omrežje, ki je v upravljanju Javnega komunalnega podjetja
Mozirje.
(3) Celotno območje Občine Rečica ob Savinji se oskrbuje
z vodovodnim sistemom Letošč, ki zagotavlja zadostne količine
vodnih virov.
(4) Na območju predvidenih prostorskih ureditev je že
zgrajeno obstoječe vodovodno omrežje, ki ga je potrebno na
območju urejanja B delno prestaviti in obnoviti.
(5) Prestavitev se izvede s cevovodom iz nodularne litine
DN 100.
18. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) V območju obdelave je zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje, ki je sestavljeno iz mešanega in ločenega dela.
Omrežje je navezano na občinski sistem odvajanja in čiščenja
odpadne vode, ki se navezuje na centralno čistilno napravo
Mozirje.
(2) Na območju predvidenih prostorskih ureditev naselja
se uredi in razširi omrežje odvajanja odpadne in padavinske
vode s priključki na obstoječi javni kanalizacijski sistem.
(3) Na območju prostorske enote D je namesto odvajanja
komunalnih voda v javno kanalizacijo dopustna izgradnja male
komunalne čistilne naprave. Padavinske odpadne vode se lahko zbirajo v zbiralnikih meteornih vod, ki se jih ponovno uporabi
za zalivanje športnih površin.
(4) Na območju prostorske enote B se izvede ločen sistem kanalizacije. Meteorna kanalizacija se preko cevnega zadrževalnika odvaja v vodotok, fekalna v javno kanalizacijo.
(5) Na preostalem območju OPPN so tla skladno z izdelanim geološkim poročilom (izdelal Blan d.o.o., št. GM-246/2015,
8. 10. 2015) primerna za ponikanje. Ponikalnice morajo biti
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Na
območju vzhodno od vodotoka Rečica se zaradi strmega terena priporoča izvedba razpršenega ponikanja in izdelava geološkega poročila, s katerim se bo ugotovila globina laporja.
Pri dimenzioniranju ponikalnic se upošteva vodoprepustnost
za zemeljske prode k=10-3 m/s (za območje označeno z F1 v
karti 5 Situacija poteka omrežij in priključevanja objektov na
komunalno, energetsko in komunikacijsko infrastrukturo), za
glineno meljne zemljine pa k=10-5 m/s (za preostalo območje
OPPN označeno z F2).
(6) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti na tak način, da bo v čim večji meri
zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar po-
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meni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda
pred iztokom v površinske odvodnike ali kanalizacijo (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno).
(7) Pri načrtovanju, odvajanju in čiščenju odpadnih voda
se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.

(2) Razsvetljava mora ustrezati določilom predpisov, ki
urejajo svetlobno onesnaženje okolja in zmanjševanje porabe
električne energije.

19. člen

(1) Na območju OPPN je izgrajeno telekomunikacijsko
omrežje (v nadaljevanju: TK omrežje) v upravljanju Telekom
Slovenije d.d. in kabelsko razdelilni sistem (v nadaljevanju:
KRS) v upravljanju Telemach.
(2) Pri vseh posegih v prostor je treba upoštevati obstoječe TK omrežje in ga po potrebi ustrezno zaščititi ali prestaviti,
kar se izvede pod nadzorom in po navodilih upravljavca. Priključitev novih objektov na TK omrežje se izdela v fazi PGD za
posamezne posege v prostor. Kolikor zmogljivost obstoječega
TK omrežja ne bo ustrezala novim potrebam, je treba dograditi
obstoječe omrežje. Uporabijo naj se PVC cevi premera 110 mm
ali 125 mm in PEHD cevi premera 50 mm, izvede se jašek
in stebriček na začetku gradbene cone posega, ki omogoča
vgraditev prenosnega medija.
(3) Za potrebe realizacije OPPN se na TK omrežju predvidi:
– do prostorskih enot A, C in E se predvidi cevna kanalizacija od lokacije centrale,
– za prostorsko enoto B se predvidi cevne povezave od
kabelskega jaška pri nekdanji centrali ob objektu na naslovu
Rečica ob Savinji 105.
Za izvedbo navedene TK infrastrukture je potrebno izdelati samostojno projektno dokumentacijo.
(4) Na območju OPPN se ustrezno dogradi in razširi
omrežje KRS.

(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za predvideno izgradnjo OPPN-ja bo potrebno po prostorskih enotah na novo položiti NN elektro-energetske vode,
preurediti obstoječe NN nadzemne in podzemne elektroenergetske vode, prestaviti obstoječe SN podzemne vode, položiti
nove SN podzemne vode, preurediti obstoječo TP Rečica Bloki.
(2) Po posameznih prostorskih enotah bo potrebno:
– prostorska enota A:
– položiti NN kabelski izvod iz TP Rečica Zajc s postavitvijo razdelilne omarice (RO) in dveh priključno merilno
razdelilnih omaric (MRO) za priključitev novih objektov in
dela obstoječega omrežja,
– predelava NN omare na TP Rečica Zajc,
– ločiti obstoječe NN omrežje iz TP Rečica Bloki v tč. A,
– preurediti del obstoječega NN omrežja severno od
tč. A,
– prostorska enota B:
– odklopiti obstoječi priključni NN kablovod iz objekta,
ki se ruši,
– položiti dva posamezna NN kabelska izvoda iz TP
Rečica Bloki za predvidene razdelilne omare,
– položiti en posamezni NN izvod iz TP Rečica Bloki
za predvideno priključno merilno omarico za predviden
nov objekt B1,
– položitev NN kablovodov iz razdelilnih omaric do
sedmih priključno merilnih omaric za priključitev novih
objektov B2 in B8,
– predvideti SN kabelsko kanalizacijo za položitev SN
kablovoda od TP Rečica Bloki do obstoječe TP Rečica
Banko,
– prostorska enota C:
– preureditev obstoječega NN omrežja iz TP Rečica
Bloki iz nadzemnega v podzemno po predvideni rušitvi,
– položitev NN kablovodov iz razdelilnih omaric do treh
priključno merilnih omaric za priključitev novih objektov
C1 in C2 ter enega obstoječega objekta,
– prostorska enota D:
– prestaviti obstoječi SN kablovod za TP Solker na
vzhodno mejo OPPN-ja izven območja predvidene gradnje športnega objekta,
– preureditev obstoječega NN omrežja iz TP Rečica
Bloki iz nadzemnega v podzemno,
– prestavitev obstoječe merilne omarice in NN priključnega kablovoda iz objekta v prostostoječo priključno
merilno omarico,
– prostorska enota E:
– preureditev obstoječega NN omrežja iz TP Rečica
Bloki iz nadzemnega v podzemno ter postavitev dveh
razdelilnih omaric,
– položitev NN kablovodov iz razdelilnih omaric do
dveh priključno merilnih omaric za priključitev obstoječih
objektov ter položitev NN kablovoda do obstoječega NN
kabla za priključitev enega obstoječega objekta.
(3) Izdelana je strokovna podlaga Idejni projekt Ureditev
električnih vodov na območju OPPN Rečica ob Savinji (izdelal
Elektro Celje, d.d., št. 131/2015, junij 2015), ki je osnova za
izdelavo projektne dokumentacije.
20. člen
(javna razsvetljava)
(1) Javne površine se opremijo z javno razsvetljavo, skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine.

21. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)

22. člen
(plinovodno omrežje)
V naselju Rečica ob Savinji ni izgrajenega in predvidenega plinovodnega omrežja.
23. člen
(ogrevanje in učinkovita raba energije)
(1) Ogrevanje objektov je iz individualnih kurišč, vendar
s pogojem obvezne uporabe ekološko sprejemljivih goriv:
lahko kurilno olje, utekočinjen naftni plin, lesna biomasa, s
katerimi se ne bo dodatno onesnaževalo okolja. Za ogrevanje objektov in pripravo tople vode se lahko uporabljajo
obnovljivi viri ogrevanja (sončna elektrarna, geotermalno
ogrevanje ipd.).
(2) Na območjih pozidave, kjer je predvidena visoka gostota pozidave in v primeru sočasne gradnje je možno ogrevanje iz skupne kotlovnice za več objektov.
(3) Pri ogrevanju s tekočim naftnim plinom naj bodo rezervoarji locirani na vizualno neizpostavljenih mestih.
(4) Pri projektiranju in gradnji novih objektov se upošteva
normative in predpise, ki urejajo učinkovito rabo energije in
uporabo obnovljivih virov energije.
24. člen
(odpadki)
(1) Način zbiranja in odvoz odpadkov se uredi skladno s
predpisi, ki urejajo zbiranje in predajanje odpadkov.
(2) Posode za zbiranje odpadkov se postavi ob dovozni
cesti na posameznih parcelah, namenjenih gradnji. Za ločeno
zbiranje posameznih vrst odpadkov se v skladu z občinskimi
predpisi na primerno dostopnih mestih v naselju locira zbiralnice nenevarnih frakcij (ekološki otoki).
(3) Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti
ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki
ga predpisujejo veljavni predpisi in področni predpisi o posameznih nevarnih snoveh.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
25. člen
(ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
(1) V območju OPPN se nahaja več enot kulturne dediščine, in sicer šest območij kulturnih spomenikov, vplivno območje
kulturnega spomenika in 14 enot stavbne dediščine. Pretežni
del območja OPPN je v območju naselbinskega kulturnega
spomenika Rečica ob Savinji – Staro trško jedro.
(2) Pri posegih v registrirano dediščino, za katere je po
predpisih, ki urejajo graditev, potrebno gradbeno dovoljenje,
upoštevajo naslednje varstvene usmeritve:
– pri posameznih nepremičninah se ohranjajo njihovi gabariti, zunanjščina, razmerja s sosednjimi nepremičninami in
njihova uporaba.
(3) Na območjih registrirane kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
– prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene
vrednosti,
– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in
situ),
– ne prizadenejo varovanih vrednot ali materialne substance, ki jo nosi.
(4) Na območjih registrirane kulturne dediščine ni dovoljeno:
– odstraniti (rušiti) registrirane kulturne dediščine,
– posegati v prostor ali izvajati dejavnosti na način, ki bi
prizadel varovane vrednote območja ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.
(5) Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra
kulturno dediščino odstraniti, in sicer ob izpolnitvi naslednjih
pogojev:
– če se ugotovi njena dotrajanost ali poškodovanost, ki
je ni mogoče odpraviti z običajnimi sredstvi, ali če dediščina
ogroža varnost ljudi in premoženje,
– če je bila pred tem opravljena raziskava objekta in
– če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija.
(6) Na območju naselbinskega kulturnega spomenika Rečica ob Savinji – Staro trško jedro je treba upoštevati splošni
varstveni režim za naselbinske spomenike:
– varujejo se morfološka zasnova in parcelacija naselja,
– javni prostori in njihova oprema,
– ulične fasade in strehe v njihovi materialni pojavnosti in
barvni skladnosti,
– gabariti,
– meje,
– silhuete naselja.
(7) V vplivnem območju kulturnega spomenika je potrebno upoštevati naslednji režim varstva:
– ohranja se prostorska identiteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,
– prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti
negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine,
– dovoljene so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno
uporabo kulturne dediščine.
(8) Za posamezne kulturne spomenike je potrebno upoštevati splošni varstveni režim:
– varujejo se vse zunanje značilnosti, kot so gabariti,
zasnova pročelij, tlorisni razporedi, značilni naravni in umetni
materiali ter konstrukcijske značilnosti, ustrezna namembnost,
značilna pojavnost v prostoru, arheološke plasti in razmerja
spomenika in posebej njegovo vplivno območje.
(9) Dodatni varstveni režim za stavbno dediščino določa
ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
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– oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad,
oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),
– funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega
zunanjega prostora,
– sestavine in pritikline,
– stavbno pohištvo in notranja oprema,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico
(pripadajoči odprti prostor z niveleto površin in lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
– celovitost dediščine v prostoru in
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(10) Na celotnem območju OPPN veljajo splošna zakonska določila glede varstva arheoloških ostalin:
– strokovni nadzor nad posegi: v 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 dediščine omogočiti dostop do
zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje
strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča, investitor
ali odgovorni vodja naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti
pristojni zavod vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del,
– odkritje arheološke ostaline: ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki
najditelja, lastnika zemljišča, investitorja ali odgovornega vodjo
del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti krajevno
pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost
poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče
z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne
opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali
prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj
arheološke ostaline.
(11) Za vse posege v kulturni spomenik, vplivno območje
kulturnega spomenika ali varstveno območje dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
26. člen
(varstvo zraka)
(1) Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi delci zaradi del v času gradnje in izpustov plinov gradbenih strojev
in transportnih vozil, mora investitor zagotoviti, da izvajalec
med gradnjo izvaja naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– preprečevanje prašenja z odkritih delov območja ureditve, prometnih in manipulativnih površin, vlaženje materialov,
nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem
vremenu,
– preprečevanje raznosa materialov z gradbišč, primerna razporeditev in ureditev začasnih in drugih dovoznih poti
na gradbišče, redno čiščenje prometnih površin na območju
urejanja in javnih prometnih površin, ureditev čim krajših poti
za prevoze za potrebe ureditev in gradbišč ter sprotno rekultiviranje območij večjih posegov,
– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.
(2) Za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov se izvedejo naslednji ukrepi:
– kot energetski vir za oskrbo s toploto se uporabljajo
ekološko sprejemljiva goriva oziroma obnovljivi viri energije,
– gradnja novih objektov se izvede v skladu s predpisi, ki
urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.
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27. člen
(varstvo voda)
(1) Varstvo kakovosti voda se zagotavlja z gradnjo kanalizacijskega omrežja. Na območju predvidenih prostorskih
ureditev naselja se uredi in razširi omrežje odvajanja odpadnih
vod s priključki na obstoječi javni kanalizacijski sistem.
(2) Pri načrtovanju, odvajanja in čiščenju odpadnih voda
se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
28. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla se izvedejo na način, da se prizadene čim
manj talne površine.
(2) Pri gradnji se uporabljajo prevozna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le takšne vrste materialov, za katere obstajajo dokazila o neškodljivosti za okolje. S
prometnih površin, gradbenih površin in odlagališč gradbenega
materiala se omeji in prepreči emisije prahu. S teh površin se
prepreči tudi odtekanje vode.
29. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje OPPN je pretežno opredeljeno z II. stopnjo
varstva pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju, katero morajo na stiku dosegati tudi
območja prostorskih enot ig in ik, kjer je sicer opredeljena
IV. stopnja.
(2) Za zmanjšanje emisij hrupa med gradnjo se izvajajo
naslednji ukrepi:
– uporabljajo se delovne naprave in gradbeni stroji, ki
so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih
strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo
na prostem,
– upoštevajo se časovne omejitve rušitev in gradbenih
del v vplivnem območju stavb z varovanimi prostori (dnevni čas
med 6:00 in 18:00 uro od ponedeljka do sobote, ob nedeljah in
praznikih, ki so dela prosti dnevi, pa samo izjemoma oziroma v
primeru neodložljivih del),
– transportne poti na območje ureditve potekajo izven
stanovanjskih območij,
– delovodje morajo zagotoviti ustrezno disciplino na gradbišču, zvočni signali naj se uporabljajo le v nujnih primerih, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku,
– v primeru, da bi meritve hrupa v času gradnje pokazale preseganje dovoljenjih ravni hrupa, je potrebno zagotoviti
ustrezne dodatne zaščitne ukrepe, pri čemer imajo prednost
ukrepi zmanjšanja emisije hrupa – zmanjša se število strojev,
ki delujejo sočasno.
30. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
Javna in druga razsvetljava se uredi tako, da ne povzroča
svetlobnega onesnaževanja. Vse svetilke se izvedejo tako, da
je svetloba usmerjena izključno v tla.
31. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Pri ravnanju z odpadki je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise, ki urejajo področje ravnanja z
odpadki. Vse vrste nastalih odpadkov se ločeno zbira in
predaja pooblaščenim zbiralcem oziroma predelovalcem ali
odstranjevalcem.
(2) Način zbiranja in odvoz odpadkov se uredi skladno
z določili, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki v občini.
Posode za ločeno zbiranje odpadkov se postavi na ekološko
tehnično brezhibne prostore ob dovoznih cestah in poteh, namenjenih za intervencijo in odvoz odpadkov.
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(3) Pri ravnanju z odpadki nastalimi pri rušenju in gradnji
objektov je investitor dolžan upoštevati veljavne predpise s
področja ravnanja z odpadki in izvajati naslednje ukrepe:
– vse vrste nastalih odpadkov je potrebno ločeno zbirati
in jih predati pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki,
– zemljino, ki nastane zaradi gradbenih del se v čim večji
meri ponovno uporabi na sami lokaciji posega. Pri ravnanju z
zemljino je investitor dolžan upoštevati določbe veljavne zakonodaje v zvezi z vnosom zemeljskega izkopa in odlaganjem
odpadkov na odlagališča.
32. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot ali zavarovanih
območij z naravovarstvenim statusom.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO
TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM
33. člen
(varstvo pred poplavo)
(1) Območje OPPN je delno poplavno ogroženo ob visokih vodah Rečice.
(2) Za območje OPPN je izdelana študija Izdelava kart
poplavne in erozijske nevarnosti ter kart razredov poplavne
in erozijske nevarnosti na območju Občine Rečica ob Savinji
(Inženiring za vode d.o.o., št. A62-FR/09, september 2010).
Glede na študijo spada del območja OPPN v razrede preostale,
majhne in srednje poplavne nevarnosti.
(3) Celoviti ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti
niso predvideni, zato so posegi v prostor na območju razreda
preostale in majhne poplavne nevarnosti omejeni z upoštevanjem pogojev in omejitev skladno z Uredbo o pogojih za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih
zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Uradni list RS, št. 89/08), na območju razreda srednje
poplavne nevarnosti pa prepovedani oziroma omejeni z upoštevanjem pogojev in omejitev skladno z Uredbo.
(4) Pri načrtovanih posegih v prostor je potrebno upoštevati meje priobalnega zemljišča, ki znaša 5 m od meje vodnega
zemljišča na vodotokih v območju OPPN, razen v primerih, ki
jih določajo predpisi, ki urejajo področje voda. Za obstoječe
objekte in naprave so dopustne rekonstrukcije, adaptacije ali
obnove, ki bistveno ne spreminjajo namembnosti in velikosti
objekta.
(5) Premostitve preko vodotoka so dopustne kot objekti
javne infrastrukture. Načrtovane ali izvedene morajo biti tako,
da ne bodo imele negativnega vpliva na vodni režim in stanje
voda. Konstrukcije premostitev je potrebno načrtovati brez
vmesnih podpor oziroma tako, da elementi ne bodo posegali
v svetli profil struge. Pri temeljenju je potrebno upoštevati erozijsko delovanje vodotoka. Premostitvene odprtine morajo prevajati visoke vode (Q100) z ustreznim varnostnim nadvišanjem
oziroma morajo biti tolikšne, da ne bodo povzročale negativnih
vplivov na vode in vodni režim, na poplavno varnost območja
in obstoječih objektov, na predvidene objekte in okolje nasploh.
(6) Pri načrtovanju, odvajanja in čiščenju odpadnih voda
se upoštevajo predpisi, ki urejajo odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda.
(7) Izpusti padavinskih in očiščenih komunalnih vod v
vodotok morajo biti načrtovani tako, da ne segajo v svetli profil
vodotoka. Izpustne glave morajo biti oblikovane po naklonom
brežin vodotoka. Na območju izpustov mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.
(8) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno
vplivali na vodni režim ali stanje voda, vsi posegi na poplavnem
območju se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja
Direkcije RS za vode.
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34. člen

– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode,
– 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,
– v času gradnje zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno 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.

(varstvo pred potresom)
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne
ogroženosti po EMS. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila predpisov, ki urejajo potresno odporno gradnjo.
Upošteva se projektni pospešek tal v (g) 0.150.
35. člen
(zaklanjanje)
Gradnja zaklonišč ali ojačitev prve plošče ni potrebna.
36. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost se zagotovi z dovozi za intervencijska
vozila po obstoječem in predvidenem omrežju cest. Varen umik
se zagotovi na zunanje zelene površine in interne prometne
površine. Zunanje stene in strehe stavb se načrtuje in gradi
tako, da se izpolni zahteve glede požarne varnosti v stavbah
in ob upoštevanju odmika prepreči širjenje požara na sosednje
parcele.
(2) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz načrtovanega
vodovodnega in hidrantnega omrežja. Hidrantno omrežje se
načrtuje skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo hidrantnega
omrežja.
(3) Skladno s predpisi, ki urejajo zasnove in študije požarne varnosti, se v projektni dokumentaciji izdela študija požarne
varnosti.
37. člen
(erozijska, plazljiva in plazovita ogroženost)
(1) Območje OPPN ni erozivno in plazovito ogroženo.
(2) Območje prostorske enote bp vzhodno od potoka Rečica je potencialno plazljivo. Za načrtovanje objektov je na tem
območju potrebno obvezno pridobiti geološko geomehansko
poročilo za temeljenje in gradnjo objektov.
38. člen
(razlitje nevarnih snovi)
Na območjih, kjer je na povoznih površinah pričakovati
razlitja olj, se povozne površine izvedejo v neprepustni izvedbi,
padavinske vode se z njih odvajajo preko lovilca olj.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
39. člen
(etapnost)
Načrtovane prostorske ureditve se lahko izvajajo etapno
po posameznih objektih. Za vsako etapo gradnje je treba zagotoviti pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zunanjo ureditev, pri čemer je potrebno upoštevati
tudi potrebne odstranitve in prestavitve. Posamezna etapa ne
sme onemogočati ali spreminjati skupne končne zasnove prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter zunanjih
ureditev.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
40. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje varnosti in kakovosti bivalnega okolja
med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– morebitne poškodbe okoliških objektov, infrastrukture
in naprav, nastale zaradi gradnje, mora investitor sanirati na
svoje stroške,

41. člen
(merila in pogoji za parcelacijo)
Posameznim novim objektom v določenih prostorskih
enotah so opredeljene nove zemljiške parcele namenjene gradnji in so razvidne iz grafičnega dela OPPN.
XI. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
42. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom:
– spremembe tlorisnih gabaritov objektov do +2.00 m, ob
obveznem upoštevanju v OPPN določenih zahtevanih odmikov
in odmikov od vodov gospodarske javne infrastrukture,
– odstopanja od ureditev prometnega, komunalnega, energetskega in komunikacijskega omrežja na območju
OPPN na podlagi ustrezne projektne dokumentacije, če se pri
nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki
so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika ali če to pogojujejo primernejši obratovalni
parametri, ekonomsko primernejša investicijska vlaganja. Spremembe se uskladijo z upravljavci posamezne gospodarske
javne infrastrukture.
– na območju prostorske enote B je dopustna izvedba individualnih zadrževalnikov padavinskih vod znotraj posameznih
parcel namenjenih gradnji.
(2) Odstopanja so dopustna, če ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN in arhitekturne zasnove ter ne poslabšujejo prostorske in okoljske razmere.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL
IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI
PODROBNEGA NAČRTA
43. člen
(prenehanje veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN realizira
v celoti), se opredelijo ustrezne enote urejanja prostora s podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki se vključijo v
občinski prostorski načrt.
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45. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
republiške in občinske inšpekcijske službe.
46. člen
(zaključevanje že začetih postopkov)
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se
začeli pred uveljavitvijo tega odloka se končajo po določbah
izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za
izdajo gradbenega dovoljenja.
47. člen
(veljavnost odloka)
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3500-0001/2016-60
Rečica ob Savinji, dne 21. decembra 2016
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

31.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
zemljišču s parcelno številko 353, k.o. Poljane
(922)

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02, 97/03 – odl. US, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A,
47/04, 62/04 – odl. US, 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, 19/15) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine
Rečica ob Savinji na 12. seji dne 14. 6. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču
s parcelno številko 353, k.o. Poljane (922)
I.
Občina Rečica ob Savinji ukine status javnega dobra
zemljišču v k.o. Poljane (922):
– parcelna številka 353, v izmeri 910 m².
II.
Na zemljišču iz I. člena tega sklepa se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Rečica ob Savinji.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2016-13
Rečica ob Savinji, dne 20. decembra 2016
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.
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XIII. KONČNE DOLOČBE
44. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Občine Rečica ob Savinji in na Upravni enoti Mozirje.
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32.

Pravilnik o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Sevnica

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1 in
15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa
v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS,
št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 in
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15
– UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 19. redni seji dne
20. 12. 2016 sprejel

PRAVILNIK
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije
za vrednotenje in delitev sredstev, namenjenih za uresničevanje javnega interesa na področju športa v Občini Sevnica
(v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v
nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
(opredelitev javnega interesa)
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami,
ki so opredeljene v nacionalnem programu športa (v nadaljevanju: NPŠ) in izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa
(v nadaljevanju: IN NPŠ) ter se uresničuje tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ
na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
3. člen
(izvajalci LPŠ)
(1) Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva in klubi, ki so registrirana in delujejo v
Občini Sevnica,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
s sedežem v Občini Sevnica,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in
opravljajo nepridobitno dejavnost.
(2) Javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih
ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, ne morejo biti izvajalci letnega programa športa po tem pravilniku.
4. člen
(pravica do sofinanciranja)
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Sevnica,
– se pravočasno prijavijo na razpis,
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– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– v programe vključujejo pretežno občane Občine Sevnica,
– prijavljene programe izvajajo na območju Občine Sevnica,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur,
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva, klubi in/ali zveze športnih
društev) ter evidenco o udeležencih programov,
– občini redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami na predpisanih obrazcih ter
druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa,
in sicer najkasneje do 31. 1. za preteklo leto.
(2) Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi
pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
(opredelitev področij športa)
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake
dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
c) Prostočasna športna vzgoja mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu
2.2. Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora
športu)
2.3. Založništvo v športu
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih zvez
4. ŠPORTNE PRIREDITVE
5. ŠPORTNI OBJEKTI IN NARAVNE POVRŠINE
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji« (v nadaljevanju: merila).
Merila so sestavni del pravilnika in se jih v času od dneva
objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ do zaključka
razpisnega postopka ne spreminja.
6. člen
(LPŠ)
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa,
ki so v danem koledarskem letu opredeljena v javnem interesu
občine. Za koledarsko leto ga sprejme občinski svet, praviloma
po sprejemu občinskega proračuna.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske
razmere v lokalnem športu, se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega
se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
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– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij
športa,
– morebitne dodatne pogoje in zahteve za vrednotenje
programov in izvajanje LPŠ.
7. člen
(postopek izbora izvajalcev LPŠ)
Postopek izbora izvajalcev LPŠ, razdelitev finančnih sredstev in nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za
šport v občini poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za izvedbo postopka javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za sofinanciranje
športnih vsebin,
– zbiranje in strokovna ocenitev prispelih vlog predlagateljev,
– obveščanje predlagateljev (sklep),
– obravnava pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb z izbranimi izvajalci,
– spremljanje izvajanja izbranih področij in namenske
porabe proračunskih sredstev,
– obravnava poročil o izvedenih področjih športa in ocenitev skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
8. člen
(komisija)
(1) Komisija je sestavljena iz šestih članov, ki jih s sklepom imenuje župan.
Član komisije je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ni predsednik, zastopnik ali odgovorna oseba upravičenca iz 3. člena
pravilnika.
(2) Naloge komisije so:
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev, navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji
ter v tem pravilniku,
– priprava predloga za dodelitev sredstev po posameznih
izvajalcih in področjih športa,
– vodenje zapisnika o svojem delu,
– priprava predloga sklepov o izbiri izvajalcev LPŠ,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo
oziroma dopolnitev pravilnika.
(3) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja
pristojen uslužbenec občinske uprave, ki je tudi član komisije.
9. člen
(javni razpis)
(1) Po sprejemu LPŠ se opredelijo razpisni pogoji za
izbor področij športa. Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok
določi župan.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– ime in objava naročnika,
– predmet javnega razpisa,
– upravičene izvajalce za prijavo na LPŠ,
– pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega
razpisa,
– merila za vrednotenje področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge (razpisni
rok) in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o
javnem razpisu,
– informacijo o dostopu do razpisne dokumentacije.
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(3) Razpisni rok ne sme biti krajši od petnajst dni in ne
daljši od trideset dni.
(4) Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Sevnica,
povzetek pa v Uradnem listu Republike Slovenije in v medijih.
10. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki prejemniku omogočajo izdelati popolno vlogo
za dodelitev sredstev.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– informacijo o dostopnosti do Pravilnika o postopku
in merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge pogoje in
merila ter
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
11. člen
(vloga)
(1) Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena
do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa. Rok za predložitev vlog mora biti dovolj dolg, da lahko vlagatelj pripravi
kakovostno vlogo v skladu z zahtevanimi pogoji v razpisni
dokumentaciji.
(2) Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku,
ovitek pa mora biti označen z »Ne odpiraj – javni razpis šport!«
ter navedbo naziva in naslova predlagatelja vloge.
12. člen
(postopek izvedbe javnega razpisa)
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija na način, ki je
predviden v javnem razpisu.
(2) Odpirajo se samo pravočasno in pravilno odpremljene
vloge, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost
vlog glede na to, ali so bili priloženi vsi zahtevani dokumenti.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi
člani in vsebuje:
– kraj in čas odpiranja vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitev o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
13. člen
(dopolnitev vloge)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge formalno in vsebinsko niso
popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vloge je osem dni
od dneva vročitve poziva.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
14. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Na osnovi predloga komisije občinska uprava s sklepom odloči o izbiri izvajalcev. Sklep vsebuje odločitev o višini
doseženih točk, o višini odobrenih sredstev ter obrazložitev.
(2) Zoper sklep je možno podati pritožbo v roku osem
dni po vročitvi sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila,
pogoji in kriteriji za vrednotenje področij športa.
(3) O pritožbi odloči župan najkasneje v dveh mesecih od
prejema pritožbe. Odločitev župana je dokončna.
(4) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na
Upravno sodišče Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset
dni od dneva vročitve odločbe.
(5) Vložen upravni spor ne zadrži sklenitve pogodb z
izbranimi izvajalci LPŠ.
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15. člen
(objava rezultatov javnega razpisa)
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
16. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)
(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbo o
sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca področij športa,
– vsebina in obseg izbranih področij športa,
– čas realizacije področij športa,
– višina in način (roki) izplačila sredstev za izbrana področja športa,
– način nadzora nad izvajanjem LPŠ in nad namensko
porabo proračunskih sredstev,
– rok za oddajo poročil,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi
sredstva vrniti v občinski proračun,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če izvajalec ne podpiše pogodbe v roku petnajstih dni
od dneva vročitve pogodbe v podpis, se šteje, da je odstopil od
zahteve za sofinanciranje.
17. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti
za izbrana področja v skladu z javnim razpisom.
(2) Spremljanje realizacije izbranih področij športa in namenskega koriščenja proračunskih sredstev izvaja občinska
uprava, ki obravnava prejeta poročila in oceni skladnost realizacije programov s pogodbenimi določili. V kolikor izvajalci ne
izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za neizpolnjen del programa finančna sredstva ne izplačajo oziroma
jih morajo vrniti.
(3) Strokovna služba občinske uprave lahko izvaja nadzor
nad izvajanjem programov z napovedanimi in nenapovedanimi
obiski. Ob obisku se zapiše zapisnik v dveh izvodih, katerega podpišeta in prejmeta en izvod izvajalec in en izvod občinska uprava.
(4) V primeru, da strokovna služba iz prejšnjega odstavka
ugotovi, da izvajalec programa ne izvaja ali ga ne izvaja v skladu s prijavo na javni razpis in opredelitvijo v pogodbi, se o tem
pisno opozori izvajalca. V primeru, da izvajalec kljub pisnem
opozorilu ne začne izvajati programa v skladu z opredelitvijo v
pogodbi, se sofinanciranje ustavi ali ustrezno zmanjša.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica
(Uradni list RS, št. 100/13).
19. člen
(veljavnost pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0004/2016
Sevnica, dne 21. decembra 2016
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.
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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI SEVNICA
VSEBINA DOKUMENTA
Po Pravilniku (3. in 4. člen) so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih
pogojev pridobijo pravico do sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z
Merili, pogoji in kriteriji (v nadaljevanju: merila) opredeljeni načini vrednotenja naslednjih
področij športa:
1. športni programi
2. razvojne dejavnosti v športu
3. organiziranost v športu
4. športne prireditve
5. športni objekti in naravne površine
Za športne programe, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu in športne
prireditve se z merili uveljavlja sistem točkovanja. Z LPŠ sprejeta merila se v času trajanja
postopka javnega razpisa ne smejo spreminjati.
Posamezno področje je ovrednoteno kot vsota točk izračunanih na osnovi meril in na javnem
razpisu oddanih prijav izvajalcev. Finančna vrednost posameznega področja je zmnožek
med vsoto točk in aktualno vrednostjo točke za posamezno področje športa glede na v LPŠ
predvidena sredstva za to področje.
STRUKTURA DOKUMENTA
Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:
- splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter
- predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja.
MERILA PO PODROČJIH ŠPORTA

1. ŠPORTNI PROGRAMI
Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi,
njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del
športa in praviloma predstavljajo strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo.
SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV
V merilih določeno število točk (glej tabele) se nanaša na optimalno zadostitev pogojev
glede:
- predvidenega števila udeležencev vadbene skupine: če je prijavljenih manj udeležencev
(vendar ne manj kot polovico od zahtevanega števila udeležencev), kot zahtevajo merila, se
število točk proporcionalno zmanjša; če je udeležencev v skupini več, to ne vpliva na
dodatno vrednotenje programa (= koeficient popolnosti skupine);
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- uporabe primernega športnega objekta (= korekcija športni objekt);
Tabela 1: Športni objekt
ŠPORTNI OBJEKT

Korekcijski
faktor

Bazen

1

Športni dom

1

Športna dvorana
Telovadnice OŠ Sava
Kladnika Sevnica, OŠ Boštanj,
OŠ Krmelj, OŠ Tržišče, OŠ
Milana Majcna Šentjanž, OŠ
Blanca, ŠD Partizan Boštanj,
pokrito strelišče

1

1

Strelišče

0,5

Zunanje športne površine

0,5

Balinišče

0,5

Ogrevana, razsvetljena soba
(miselne igre)

0,5

*Društvom/klubom oziroma uporabnikom se sofinancirajo stroški glede na dejansko uporabo
objekta – obvezna priloga so računi oziroma jih po uradni dolžnosti pridobi Občina Sevnica.
- vodenje programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega strokovnega kadra
(= korekcija strokovni kader);
Tabela 2: Strokovni kader
STROKOVNI KADER

Korekcijski
faktor

I. Strokovni nivo

1

II. Strokovni nivo

1,1

III. Strokovni nivo

1,2

- določitev primerne višine materialnih stroškov izvedbe športnega programa (= korekcija
materialni stroški).
Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji DODATNI POGOJI:
- športni program – splošno: isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem
prijavljenem športnem programu;
- prostočasni/netekmovalni športni programi: v programih prostočasne športne vzgoje otrok
in mladine, obštudijskih športnih dejavnostih, športa invalidov, športne rekreacije in športa
starejših se vrednotijo le udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme Nacionalnih
panožnih športnih zvez (v nadaljevanju: NPŠZ);
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- tekmovalni športni programi:
a) v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport in kakovostnega športa se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s Pogoji, pravili in
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ;
b) vrednotijo se samo programi izvajalcev LPŠ, ki imajo dejavnost organizirano in
tekmujejo vsaj v treh starostnih kategorijah, razen v panogah, kjer zaradi svoje specifičnosti
pogoja ni mogoče izpolniti;
c) ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj treh (3) tekmovanjih
(tekmah) v sklopu uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, razen v panogah, kjer zaradi
svoje specifičnosti pogoja ni mogoče izpolniti.
RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG
Izvajalci LPŠ so lahko razvrščeni v tri (3) skupine:
- izvajalci programov v individualnih športnih panogah,
- izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah,
- izvajalci programov v miselnih igrah.
PRISTOJNOSTI LPŠ
LPŠ za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko za športne programe dodatno opredeli:
- področja in obseg sofinanciranja športnih programov (kateri športni programi in v kolikšni
meri se vrednotijo in sofinancirajo);
- maksimalno število priznanih skupin/udeležencev na izvajalca v razpisanih športnih
programih (koliko skupin se največ prizna posameznemu izvajalcu znotraj razpisanega
programa);
- popravek obsega razpisanih športnih programov (spremembo priznanega števila ur vadbe
za posamezne skupine športnih programov);
- korekcijo vrednotenja športnega objekta (glede na dejansko uporabo športnega objekta);
- korekcijo vrednotenja strokovnega kadra (glede na dejansko stopnjo izobrazbe in/ali
usposobljenosti);
- korekcijo vrednotenja materialnih stroškov športnih programov.

1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE (prostočasni ŠOM)
Opredelitev področja po NPŠ
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane
oblike športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo
šolsko športno vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.
a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok:
je športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so prostovoljno vključeni v programe športa in
skozi igro spoznavajo posamezne elemente športa.
Programi:
- Ciciban planinec,
- drugi prostočasni športni programi.
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Tabela 3: Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA
ŠPORTNI PROGRAM

Strokovni kader

Športni objekt

Materialni stroški

ŠT. UDELEŽENCEV V
VADBENI SKUPINI

Ciciban planinec*
10 ur
0
10 točk
10
Drugi prostočasni športni
programi
60 ur
60 ur
0
15
*V programu Ciciban planinec se vrednoti do 5 planinskih izletov v trajanju posameznega izleta v obsegu najmanj
2 uri.

b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok:
je redna dejavnost otrok od 6. leta do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v
programe športa.
Programi:
- Mladi planinec,
- drugi prostočasni športni programi.
Tabela 4: Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA
ŠPORTNI PROGRAM

Strokovni kader

Športni objekt

Materialni stroški

ŠT. UDELEŽENCEV V
VADBENI SKUPINI

Mladi planinec**
48 ur
0
10 točk
15
Drugi prostočasni športni
programi
80 ur
80 ur
0
15
**V programu Mladi planinec se vrednoti 8 planinskih izletov v trajanju posameznega izleta v obsegu najmanj 6
ur.

c) Prostočasna športna vzgoja mladine:
je dejavnost mladih od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v programe
športa.
Programi:
- drugi prostočasni športni programi.
Tabela 5: Prostočasna športna vzgoja mladine
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA
ŠPORTNI PROGRAM
Drugi prostočasni športni
programi

Strokovni kader

Športni objekt

Materialni stroški

ŠT. UDELEŽENCEV V
VADBENI SKUPINI

80 ur

80 ur

0
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1.2. OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Opredelitev področja po NPŠ
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu
delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja.
Obštudijske športne dejavnosti predstavljajo različne organizirane in samoorganizirane (pri
samoorganiziranih oblikah se študentom zagotovi le prostor za izvajanje športnih dejavnosti)
oblike športnih dejavnosti v kraju študija in v domačem kraju bivanja študenta.
Tabela 6: Obštudijske športne dejavnosti
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA
ŠPORTNI PROGRAM
Obštudijske športne dejavnosti

Strokovni kader

Športni objekt

Materialni stroški

ŠT. UDELEŽENCEV V
VADBENI SKUPINI

60 ur

60 ur

0

12

1.3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI
Opredelitev po NPŠ
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni
programi, ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi ni/ali
pridobljenimi okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno
integracijo v vsakdanje življenje.
Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno.
Med programe za otroke in mladino s posebnimi potrebami prištevamo tudi promocijske
športne programe v počitnicah in pouka prostih dnevih.
Tabela 7: Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA
ŠPORTNI PROGRAM
Celoletni športni programi otrok
Celoletni športni programi
mladine

Strokovni kader

Športni objekt

Materialni stroški

ŠT. UDELEŽENCEV V
VADBENI SKUPINI

60 ur

60 ur

0

5

60 ur

60 ur

0

5

1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT
Opredelitev področja po NPŠ
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok
spekter programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja
vrhunskih športnih rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato
morajo izvajalci izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠ.
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Tabela 8: Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
OBSEG
SOFINANCIRANJA
PROGRAMA
ŠPORTNI
PROGRAM
Cicibanke /
Cicibani
Ml. deklice /
Ml. dečki
St. deklice /
St. dečki
Kadetinje /
Kadeti
Mladinke /
Mladinci

Stroko
vni
kader
min 90
ur
min
120 ur
min
140 ur
min
160 ur
min
180 ur

Športni
objekt

ŠT. UDELEŽENCEV V SKUPINI

Materia
lni
stroški

Košarka

Mali
nogomet

Nogomet

Odbojka

Rokomet

Individualne
panoge

20 točk

10

10

10

10

10

8

8

20 točk

10

10

10

10

10

8

8

20 točk

10

10

10

10

10

8

8

0

10

10

10

10

10

8

8

0

10

10

10

10

10

8

6

min 90 ur
min 120
ur
min 140
ur
min 160
ur
min 180
ur

Miselne
igre

1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT
Opredelitev področja po NPŠ
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za
pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih
tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS-ZŠZ, in so
registrirani skladno s pogoji NPŠZ ter OKS-ZŠZ.
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število
športnikov in strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj
posameznih športnih panog na nacionalni ravni.
Tabela 9: Kakovostni šport
OBSEG
SOFINANCIRANJA
PROGRAMA
ŠPORTNI
PROGRAM
Kolektivne
panoge
Individualne
panoge
Miselne igre

Stroko
vni
kader
0
0
0

Športni
objekt
min
240 ur
min
240 ur
min
240 ur

ŠT. UDELEŽENCEV V SKUPINI

Materialni
stroški

Košarka

Mali
nogomet

Nogomet

Odbojka

Rokomet

Individualne
panoge

Miselne
igre

0

10

10

10

10

10

/

/

0

10

10

10

10

10

8

/

0

10

10

10

10

10

/

6

1.6. VRHUNSKI ŠPORT
Opredelitev področja po NPŠ
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki
Sloveniji v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo javnega razpisa navedeni kot člani športnega
društva s stalnim prebivališčem v občini in so s svojimi športnimi dosežki dosegli naziv
športnika svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda. Obvezna priloga je izpis ali
potrdilo OKS.
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Tabela 10: Kategorizacija športnikov
ELEMENT VREDNOTENJA:
DOSEŽENA STOPNJA
KATEGORIZACIJE

Število priznanih
dodatnih točk

Športnik/ca svetovnega razreda

600 točk

Športnik/ca mednarodnega
razreda

480 točk

Športnik/ca perspektivnega
razreda

360 točk

Športnik/ca državnega razreda

180 točk

Športnik/ca mladinskega razreda

120 točk

* Vrednotenje točke se zniža za 50% za športnike, ki nimajo stalnega prebivališča v občini
Sevnica.
1.7. ŠPORT INVALIDOV
Opredelitev področja po NPŠ
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija,
vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja) učinke.
Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih
dejavnostih, zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med
športnimi, invalidskimi in dobrodelnimi društvi in zvezami. Celoletni športni programi potekajo
najmanj 30 tednov v letu oziroma 60 ur letno.
Tabela 11: Šport invalidov
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA
ŠPORTNI PROGRAM
Celoletni programi

Strokovni kader

Športni objekt

Materialni stroški

ŠT. UDELEŽENCEV V
VADBENI SKUPINI

60 ur

60 ur

0

5

1.8. ŠPORTNA REKREACIJA
Opredelitev področja po NPŠ
Športna rekreacija občanov do 65 let predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in
prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijskih dejavnosti in tekmovalnega športa.
Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh starosti (nad 18 let)
in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje, zabava),
ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
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Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 60 ur
letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe
netekmovalnega značaja.
Tabela 12: Športna rekreacija
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA
ŠPORTNI PROGRAM
Celoletni programi občanov do
65 let

Strokovni kader

Športni objekt

Materialni stroški

ŠT. UDELEŽENCEV V
VADBENI SKUPINI

60 ur

60 ur

0

12

1.9. ŠPORT STAREJŠIH
Opredelitev področja po NPŠ
Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65.
letom starosti.
Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših potekajo najmanj 30 tednov v letu
oziroma 60 ur letno.

Tabela 13: Šport starejših
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA
ŠPORTNI PROGRAM
Celoletni programi občanov nad
65 let

Strokovni kader

Športni objekt

Materialni stroški

ŠT. UDELEŽENCEV V
VADBENI SKUPINI

60 ur

60 ur

0

12

2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
Opredelitev področja po NPŠ
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja
(univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali
izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih
organih NPŠZ.
Usposabljanje strokovnih kadrov v športu razumemo kot programe, kjer se različno
izobraženi kadri usposobijo na področju posameznih športnih panog, kar jim omogoči delo v
športu. Programi izpopolnjevanja pa so krajši programi za kadre, ki so že izobraženi ali
usposobljeni za delo v športu, pa si želijo ali pa z vidika zahtev morajo nadgraditi svoje
znanje.
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Tabela 14: Usposabljanje/izpopolnjevanje – element za vrednotenje
PROGRAM
Usposabljanje/izpopolnjevanje

ELEMENT ZA VREDNOTENJE
Kotizacija

Tabela 15: Usposabljanje in izpopolnjevanje

OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA

IZPOPOLNJEVANJE
(licenciranje)
ŠT. TOČK/
UDELEŽENCA

USPOSABLJANJE
(stopnja 1)

USPOSABLJANJE
(stopnja 2)

USPOSABLJANJE
(stopnja 3)

10

15

20

5

Dodatna pogoja glede usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu:
- posamezni prijavitelj lahko prijavi na usposabljanje in izpopolnjevanje največ deset (10)
različnih oseb;
- sredstva se izvajalcem povrnejo v višini odobrenih sredstev glede na vrednost točke po
izvedbi usposabljanja oziroma izpopolnjevanja, in sicer na podlagi izstavljenega zahtevka in
fotokopije pridobljenega potrdila o usposobljenosti oziroma licenci ter fotokopije računa in
dokazila o plačilu.
2.2. INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (PODPORA ŠPORTU)
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa predstavlja neposredno
podporo za učinkovitejše in prijaznejše udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi
v športu) ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti programov.
Tabela 16: Informacijsko komunikacijska tehnologija

OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA

DRUGE
SPLETNE
APLIKACIJE

IKT PODPORA
ŠPORTU
Število projektov
TOČKE/PROJEKT

NAKUP IKT ZA
ŠPORT

LASTNA
SPLETNA
APLIKACIJA

VODENJE IKT
PROJEKTA

IZDELAVA IKT
PROGRAMA

1

1

1

1

1

1

2

3

5

10

2.3. ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih
periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih
dejavnosti.
Tabela 17: Založništvo v športu
OBSEG SOFINANCIRANJA PROGRAMA
PROGRAMI ZALOŽNIŠTVA V
ŠPORTU
Število projektov v založništvu
ŠT. TOČK/PROJEKT

PROPAGANDNO
GRADIVO

OBČASNE
PUBLIKACIJE

1

1

1

2

5

10

15

STROKOVNA
LITERATURA
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3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE
Kriterije sofinanciranja OŠZ in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za
katerega se LPŠ sprejema.
4. ŠPORTNE PRIREDITVE
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo
okolja. Tam kjer potekajo športne prireditve, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva
in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in
pokalna tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.
Iz LPŠ se sofinancirajo materialni stroški izvedbe športnih prireditev.
Tabela 18: Športne prireditve
VRSTA PRIREDITVE
Izvedba prireditve lokalnega pomena
Izvedba prireditve občinskega pomena
Izvedba prireditve državnega pomena

ŠT. TOČK
50
100
150

Dodatni pogoji za izvedbo športne prireditve:
- izvajalcu se sofinancirata največ dve prireditvi,
- prireditev ne sme biti sofinancirana iz drugih občinskih sredstev,
- sredstva se izvajalcem povrnejo na podlagi izstavljenega zahtevka po izvedeni prireditvi v
višini odobrenih sredstev glede na vrednost točke, ki mora vsebovati obvezne priloge, in
sicer fotokopije računov in dokazil o plačilu o namenski porabi sredstev.
5. ŠPORTNI OBJEKTI IN NARAVNE POVRŠINE
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je
pomembne dejavnik športnega udejstvovanja.
Športni prostori v šolah morajo biti kar najbolje izkoriščeni, tudi za potrebe učencev, staršev
in društev zunaj šolskih delovnih dni. Tako je mogoče ustvariti povezave med športom v
družini, šoli in društvih. V občini Sevnica so na razpolago naslednje telovadnice, ki so v
upravljanju šol:
- spodnja in zgornja telovadnica v Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica,
- telovadnica v Osnovni šoli Blanca,
- telovadnica v Osnovni šoli Boštanj,
- telovadnica v Osnovni šoli Tržišče,
- telovadnica v Osnovni šoli Milana Majcna Šentjanž,
- telovadnica v Osnovni šoli Krmelj.
Javni športni objekti v občinski lasti se morajo uporabljati v javno dobro in za namen, za
katerega so bili zgrajeni.
Vsi javni objekti v lasti Občine Sevnica in so v upravljanju JZ KŠTM Sevnica, se dajejo
uporabnikom v brezplačni najem. Uporabniku se zaračunajo le obratovalni stroški, stroški
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rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške
zavarovanja in drugi stroški.
Občina Sevnica zagotavlja za pokrivanje obratovalnih stroškov, ki jih ima v upravljanju JZ
KŠTM Sevnica, za posamezne uporabnike, ki so registrirani v občini Sevnica in uporabljajo
objekte za opravljanje svoje dejavnosti (redna vadba ipd.) ter ne gre za pridobitno uporabo,
95% obratovalni stroškov (izvzete so rekreativne skupine).
JZ KŠTM Sevnica ima v upravljanju naslednje športne objekte:
- Športno dvorano Sevnica,
- Športni dom Sevnica,
- Bazen Sevnica,
- Fitnes studio Sevnica,
- Skate park,
- igrišče v Florjanski ulici.
Javne športno rekreacijske površine:
- nogometno igrišče pri Športnem domu Sevnica,
- igrišče v Drožanjski ulici,
- fitnes naprave na območju ob Savi,
- fitnes naprave v Krmelju in Boštanju,
- pristan Orehovo.
Dogovori o uporabi športnih objektov se sklenejo med upravljavci in uporabniki.
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SLOVENJ GRADEC
33.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu individualne zazidave
Šmartno-Krnice (SC8)

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno
prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno
prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet
Mestne občine Slovenj Gradec na 22. redni seji dne 21. 12.
2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu individualne zazidave
Šmartno-Krnice (SC8)
1. člen
V Odloku o zazidalnem načrtu individualne zazidave
Šmartno-Krnice (SC8) (Uradni list RS, št. 8/90), se na koncu
odstavka doda novi 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave ŠmartnoKrnice (SC8) (Uradni list RS, št. 8/90), ki jih je izdelal Urbis
d.o.o. Maribor, pod št. proj. 2016/OPPN-022.«
2. člen
Za 2. členom odloka se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(vsebina sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (krajše ZN)
iz 2. člena obsegajo odlok, grafični del in obrazložitev sprememb in dopolnitev ZN.
Grafični del:
1. Izsek iz veljavnega prostorskega plana
z mejo območja sprememb in dopolnitev ZN
M – 1:1000
2. Izsek iz veljavnega ZN z mejo sprememb in dopolnitev
M – 1:500
3. Območje ZN z obstoječim parcelnim
stanjem
M – 1:500
4. Zazidalna situacija
M – 1:500
5. Komunalna situacija
M – 1:500
6. Geodetski in količbeni načrt
M – 1:500«
3. člen
Za 3. členom odloka se doda novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(meja območja sprememb in dopolnitev ZN)
Območja sprememb in dopolnitev ZN načrtovane prostorske ureditve obsega parcele:
– k.o. Legen (851) – 599/1, 587/7, 600/5, 600/7, del 587/8.
Skupno območje sprememb in dopolnitev ZN je 1969 m2.
Območje SD ZN obega tudi izgradnjo in prilagoditve infrastrukturnih in energetskih priključkov in naprav potrebnih za
funkcioniranje načrovanih objektov.«
4. člen
Za 5. členom odloka se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
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»5.a člen
(pogoji za urbanistično oblikovanje območja in postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov)
Velikost načrtovanih stavb je razvidna iz kartografskih
prilog. V kartografskih prilogah je označeno območje pozidave,
natančneje prostor kamor se lahko objekti umestijo. Natančna
mikrolokacija, velikost in oblika objekta se bodo opredelili v
projektni dokumentaciji. Objekt je lahko manjšega tlorisnega
gabarita kot je prikazan, nižje etažnosti, klet ni obvezna, vse
v okviru prostora območja pozidave. Območja pozidave ni dovoljeno presegati. Prikazana je gradbena linija (neprekinjena
črta), ki predstavlja linijo na katero morajo biti z enim robom
fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljišču ob tej
liniji. Dopustni so le manjši zamiki fasade od gradbene linije
(do 1 m).
Izven območja pozidave je možna gradnja enostavnih in
nezahtevnih objektov, pod pogojem, da se ne posega v trase
komunalnih vodov in območja varovanj oziroma so za take
primere pridobljena soglasja upravljavcev. Pri postavitvi nadstreška kot nezahtevnega ali enostavnega objekta ob cesti, se
le-ta lahko dotika stanovanjskega objekta.
Pri postavitvi garaže mora biti le-ta od ceste odmaknjena
najmanj 2 m.
V skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov,
je dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih
objektov:
Nezahtevni objekti:
– majhna stavba,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zidovi,
– mala komunalna čistilna naprava.
Enostavni objekti:
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave,
– pomožni objekt v javni rabi,
– ograje,
– podporni zidovi,
– mala komunalna čistilna naprava.
– rezervoar,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (bazen za kopanje, grajen ribnik, okrasni bazen),
– pomožni komunalni objekt.«
5. člen
6. člen veljavnega odloka (Pogoji za arhitektonsko oblikovanje objektov) se črta in nadomesti z novim besedilom, ki
se glasi:
»Vertikalni gabarit objektov je K+P+M (klet, pritličje, mansarda). Strehe so dvokapnice z naklonom strešin 38–45°. Kritina je načrtovana v temni barvi. Fasade objektov v svetlih,
pastelnih barvah.«.
6. člen
V 7. členu veljavnega odloka (Pogoji komunalnega urejanja), se zamenja odstavek z naslovom Kanalizacija z besedilom, ki se glasi:
»Fekalne odplake celotnega naselja se priključijo na javno
kanalizacijsko omrežje sistema Slovenj Gradec s končno dispozicijo na centralni čistilni napravi.
Meteorne vode se vodijo ločeno po obstoječi meteorni
kanalizaciji z izpustom v Mislinjo.«
V 7. členu veljavnega odloka (Pogoji komunalnega urejanja), se dopolni odstavek z naslovom Vodovod z besedilom,
ki se glasi:
»Pri nadaljnjem načrtovanju in projektiranju ter izvedbi
posameznih priklopov je potrebno upoštevati določila veljavnega pravilnika o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
vodovodnega omrežja.«
V 7. členu veljavnega odloka (Pogoji komunalnega urejanja), se zamenja odstavek z naslovom Elektrika z besedilom,
ki se glasi:
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»Preskrba naselja Šmartno-Krnice je zagotovljena iz obstoječe TP Krnice. Za posamezne objekte je potrebno izvesti
ustrezen NN izvod iz obstoječe TP oziroma obstoječega NN
omrežja in priključnih omaric.
Pri načrtovanju in gradnji objektov ter izvedbi posameznih
priklopov je potrebno dosledno upoštevati pogoje upravljavca
in distributerja. Vsa dela izvajati v skladu s pogoji upravljavca
in ustreznega soglasja.«
V 7. členu veljavnega odloka (Pogoji komunalnega urejanja), se dopolni odstavek z naslovom Ogrevanje z besedilom,
ki se glasi:
»Dopustna je izvedba alternativnih načinov ogrevanja (izkoriščanje sončne energije, sistemi ogrevanja s toplotno črpalko, ipd.). V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa voda-voda
bo investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega
soglasja moral pridobiti vodno dovoljenje za neposredno rabo
vode za pridobivanje toplote.«
V poglavju VI. se naslov POGOJI KOMUNALNEGA UREJANJA dopolni s poglavjem in besedilom, ki se glasi: REŠITVE
IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV
IN OHRANJANJA NARAVE TER REŠITVE IN UKREPI ZA
OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM,
zato se doda novi 7.a člen in besedilo, ki se glasi:
»7.a člen
Varstvo voda
Območje sprememb in dopolnitev ZN leži izven vseh
vodovarstvenih območij.
Ohranjanje narave
Obravnavano območje se nahajajo izven varovanih območij.
Ravnanje z odpadki
Odvoz odpadkov se bo izvajal skladno z Odlokom o
načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji. V naselju bo izvršen odvoz
odpadkov v sistemu ločenih frakcij (mokro-suho). Pri vsakem
objektu bosta nameščena dva zabojnika.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) Območje sprememb in dopolnitev ZN se nahaja izven
naravnih omejitev kot so poplavna ogroženost ter visoki nivoji
podzemnih voda, nahaja pa se na plazljivo in erozijsko ogroženem območju. Na podlagi geološko geomehanskega poročila
območje ni plazovito, izvedejo se ustrezni ukrepi za odvod zalednih talnih vod. Temeljenje se izvede na izboljšana temeljna tla.
Pri izvedbi zemeljskih del je potreben geomehanski nadzor. Meteorne vode se odvajajo ločeno preko obstoječe meteorne kanalizacije. Možno je delno ponikanje pod pogojem
posebne izvedbe ponikovalnic (območje ponikovalnice se zamenja s prepustnejšo zemljino).
(2) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. Tveganje
nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje.
Predvidene stavbe in ureditve morajo biti projektirane za
omenjeni projektni pospešek tal. V skladu z določili predpisa
o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov morajo biti le-ti
projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi
in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije
ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
(3) Za primere razlitja nevarnih snovi (olja, goriva) je
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco
o nevarnih snoveh, ki se uporabljajo na gradbišču. Možnost
razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na
minimalno ob upoštevanju sledečega:
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
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– nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih
in strojnih olj,
– nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov ter
– nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki
gradbenih in drugih materialov.
(4) V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče
skladno z veljavnimi predpisi.
Varstvo pred požarom
(1) Območje sprememb in dopolnitev ZN obsega območje, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja zelo majhna.
Možnost za nastanek požara ne obstaja, verjetnost vžiga je
minimalna. V kolikor izbruhne požar se zelo počasi širi ali pa
ugasne.
(2) Načrtovani stanovanjski stavbi se uvrščata med požarno manj zahtevne objekte. Doseganje predpisane ravni
požarne varnosti izhaja iz posameznih načrtov, kot so določeni v predpisih o projektni dokumentaciji o graditvi objektov.
Obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta je elaborat
»zasnova požarne varnosti«.
(1) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnim hidrantnim omrežjem. Upravljavec vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z
10 l/sekundo vode za gašenje.
(2) Za omejitev širjenja požara je zagotovljen minimalen
odmik 4,00 m sosednjih stanovanjskih objektov na sosednjih
parcelah. Stavba mora biti projektirana in grajena tako, da je
ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo
hiter in varen umik.
(3) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko prometnih poti izven območja sprememb in dopolnitev ZN. Kinematični elementi cestnega priključka morajo zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot tudi komunalnemu 3-osnemu vozilu,
gasilskemu vozilu ipd.«
7. člen
V poglavju VII. Obveznosti izvajalcev in investitorjev se
črtajo 8., 9. in 10. člen odloka, dodata se novi 8. in 9. člen in
besedilo, ki se glasi:
»8. člen
(organizacija gradbišča in delovišča)
(1) Območje gradbišča in delovišča je območje sprememb
in dopolnitev ZN.
(2) Gradbišče se zavaruje z ograjo.
(3) Gradbišče in način dela se organizira tako, da gradnja
zavzema čim manj prostora in, da je preprečeno onesnaževanje tal. Pri odrivih zemlje se zagotovi, da se humusna plast
skrbno odgrne in deponira ločeno od ostalega materiala ter se
takoj po končani gradnji uporabi za ureditev odprtih površin.
(4) Transport materiala poteka po obstoječih javnih cestah.
(5) Na celotnem območju gradbišča, transportnih in manipulativnih površin, se zagotovi zbiranje in odstranjevanje
odpadne embalaže v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju
z embalažo in odpadno embalažo.
(6) Po končani gradnji se odstrani vse za potrebe gradnje
postavljene objekte in vse ostanke začasno deponiranih materialov ter površine uredi skladno z načrtovanim namenom.«
»9. člen
(obveznosti investitorja)
(1) Investirorji in izvajalci so na celotnem območju veljavnega zazidalnega načrta in območju sprememb in dopolnitev
dolžni izvesti komunalno in prometno infrastrukturo v skladu z
določili veljavnega odloka in sprememb in dopolnitev odloka ter
v skladu s pogoji posameznih upravljavcev in Mestne občine
Slovenj Gradec.
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(2) Na območju SD ZN je potrebno zgraditi navezovalno
kanalizacijo do priključka obstoječe fekalne in meteorne kanalizacije, ki se nahaja v obstoječi cesti št. 879281. Izgradnja
mora omogočati tudi navezovanje preostalega še nepozidanega območja.
(3) Zgraditi je potrebno ustrezni nizkonapetostni priključek
do obstoječe omarice, priključno mesto je TP Krnice.
(4) Na območju SD ZN je potrebno zgraditi navezavo do
priključka na obstoječe javno vodovodno omrežje, ki se nahaja
v obstoječi cesti št. 879281. Izgradnja mora omogočati tudi
navezovanje preostalega še nepozidanega območja.
(5) Pred začetkom del pravočasno obvestiti upravljavce
komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov in naprav ter upravljavce prometne infrastrukture, z njimi evidentirati
obstoječe objekte in naprave ter uskladiti vse posege v območje objektov in naprav in v njihove varovalne pasove.
(6) O vseh motnjah, do katerih bi eventuelno prišlo pri
komunalni in energetski oskrbi ter zagotavljanju elektronskih
komunikacij, pravočasno obvestiti pristojne upravljavce in uporabnike.
(7) V času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje
okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe
tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, v primeru nezgode pa
zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih oseb.
(8) Objekte in naprave med gradnjo ustrezno zaščititi, po
končani gradnji pa eventuelno nastale poškodbe sanirati.
(9) V najkrajšem možnem času odpraviti vse morebitne
negativne posledice in poravnati vso nastalo škodo v prostoru,
ki bi nastala zaradi gradnje in obratovanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(10) V primeru ogrevanja s toplotno črpalko tipa voda-voda ali zemlja-voda (geosonda) pridobiti vodno soglasje.«
8. člen
(vpogled sprememb in dopolnitev ZN iz 1.a člena)
Spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu
individualne zazidave Šmartno-Krnice (SC8) so stalno na vpogled pri občinski upravi Mestne občine Slovenj Gradec, Uradu
župana.
9. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0008/2016
Slovenj Gradec, dne 8. decembra 2016
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

34.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu poslovno
storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare
in severne obvoznice Stari trg

Na podlagi 60. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B,
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno
prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno
prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je Občinski svet
Mestne občine Slovenj Gradec na 22. redni seji dne 21. 12.
2016 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu poslovno
storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare
in severne obvoznice Stari trg
1. člen
V Odloku o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari
trg (Uradni list RS, št. 104/06), se na koncu odstavka doda novi
1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
(spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene
cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg
(Uradni list RS, št. 104/06), ki jih je izdelal Urbis d.o.o. Maribor,
pod št. proj. 2015/LN-006.«
2. člen
Za 2. členom odloka (vsebina odloka) se doda novi
2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
(vsebina sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta)
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta
(krajše OLN) iz 2. člena obsegajo odlok, kartografske priloge in
obrazložitev sprememb in dopolnitev OLN.«
3. člen
Za 3. členom odloka (opis ureditvenega območja) se doda
novi 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
(opis ureditvenih območij sprememb in dopolnitev OLN)
Spremembe in dopolnitve OLN se nanašajo na posamezna območja in dele območij, kar je razvidno iz kartografskega
dela odloka. V preostalih območij se dopolni samo tesktualni
del v posameznih členih.«
4. člen
Za 4. členom odloka (ureditveno območje po parcelah) se
doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(ureditvena območja sprememb in dopolnitev OLN
po parcelah)
Območje sprememb in dopolnitev OLN (prikazano v kartografskem delu) po trenutnem katastrskem načrtu zajema
parcele:
– Območje 1 – k.o. Slovenj Gradec (850) št.: del 291/1,
del 290, del 289/3, del 288, del 286/12, del 286/19, del 277/11;
k.o. Vrhe (847) št.: 605/34, 605/35. Območje 1 se razširi še na
del območja Po1, ki ni del OLN, in predstavlja parcele št. del
289/3, del 290 in del 291/1 vse k.o. Slovenj Gradec (850).
– Območje 2 – k.o. Slovenj Gradec (850) št.: 271/17,
278/7, 278/8, 277/15, 271/20, 265/17, 265/8 in 265/8.
– Območje 3 – k.o. Slovenj Gradec (850) št.: 286/9.
– Območje 4 – k.o. Slovenj Gradec (850) št.: 263/3,
271/12, 286/2, 286/15, 285/2, del 286/14, 286/13, del 288,
289/8, 289/6, 289/7, 287, 286/3.
– Območje 5 – k.o. Slovenj Gradec (850) št.: del 289/5,
289/4, del 289/9, del 289/11, del 289/12, del 291/1, del 289/3.
– Območje 6 – k.o. Slovenj Gradec (850) št.: del 254/1,
255, del 262, del 1008/34 in del 1010/1.«
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5. člen
5. člen odloka (funkcije in dejavnosti) se v celoti briše in
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– rušitve,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
(4) Vrste dopustnih objektov, ki se dopuščajo skladno z
veljavnimi predpisi ter v okviru določil tega odloka.
Stanovanjske stavbe:
– enostanovanjske stavbe,
– večstanovansjke stavbe.
Nestanovanjske stavbe:
– gostinske stavbe,
– poslovne in upravne stavbe,
– trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti,
– stavbe za promet (garažne stavbe),
– industrijske stavbe in skladišča,
– stavbe splošnega družbenega pomena.
Gradbeno inženirski objekti:
– ceste,
– cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski
vodi,
– drugi gradbeni inženirski objekti (objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, ograja, oporni zid, škarpa),
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu
z določili tega odloka,
– postavitev pomožnih objektov v javni rabi, kamor sodi
postavitev urbane opreme,
– postavitev začasnih, montažnih, nadomestnih objektov
v času gradnje.
Dopustna je gradnja objektov za namene rabe alternativnih energetskih virov energije – fotovoltaične elektrarne,
kolektorji, geotermalni energetski viri ipd. Tovrstni objekti se
umeščajo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja
obravnave in širše skladno z namensko rabo območja. Energetski objekti:
– solarne elektrarne, toplarne – naprave za soproizvodnjo
toplote in energetike iz biomase, na bazi geotermalne energije.
Dopustna je postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z določili tega odloka.

»5. člen
(pogoji glede vrste dopustnih dejavnosti, dopustnih gradenj
in dopustnih objektov na območjih)
(1) Območje je opredeljeno kot stavbno zemljišče z namensko rabo poslovno storitvene dejavnosti.
(2) Vrste dopustnih dejavnosti:
– stanovanja,
– proizvodnja (manjši obrati),
– promet in skladiščenje (logistične, transportne, skladiščne),
– trgovina,
– gostinstvo,
– informacijske in komunikacijske dejavnosti,
– strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
– dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne
socialne varnosti,
– izobraževanje,
– zdravstvo in socialno varstvo,
– kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
– druge dejavnosti.
(3) Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del, ki se
dopuščajo:
– dozidave in nadzidave obstoječih in novih objektov s
ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti objektov,
– povezovanje objektov (lahko v eni ali več etažah),
– gradnja nadstrešnic,
– rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja novih objektov,
– funkcionalne spremembe objektov za sodobnejše tehnologije, energetske sanacije,
– gradnja in rekonstrukcija objektov in naprav za potrebe
komunale, energetike, prometa in zvez,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,

Dopustne dejavnosti in dopustni objekti glede na območja:
Območje

Funkcija stavb in površin

1

stanovanja, trgovina, poslovna, storitvena,
gostinstvo, informacijske in komunikacijske
dejavnosti,strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, dejavnost javne uprave in
obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti, izobraževanje, zdravstvo in socialno
varstvo, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, druge dejavnosti.
trgovina, gostinstvo, poslovna, storitvena,
informacijske in komunikacijske dejavnosti,
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, dejavnost javne uprave in obrambe,
dejavnost obvezne socialne varnosti, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo,
kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, druge dejavnosti.

2

3

poslovna, storitvena,
proizvodnja (manjši obrati), promet in skladiščenje (logistične, transportne, skladiščne), trgovina, informacijske in komunikacijske dejavnosti, strokovne, znanstvene in
tehnične dejavnosti

Tlorisna dimenzija dolžina x širina
v m (stavbni tip)
10 X 11
(stavba tipa G)
18 x 18
(stavba tipa H)

Maks. višina
(v m)
9

Etažnost

14

P+2+M

25 x 17, 25 x 25, 26 x 27
15 x 15
(4 x stavba tip B)

10

P+1

32 x 22 (2 x stavba tip E)

25

P+3

P+1
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25 x 18, 25 x 20, 25 x 22
(10 x stavba tip C)
25 x 20
(2 x stavba tip A)

10

P+1

15

P+2

26 x 15 (oziroma v primeru delitve
parcele 18 x 15 m), 20 x 18, 18 x 16
(4 x stavba tip F oziroma v primeru
delitve parcele 5 x stavba tip F)
26 x 20
(2 x stavba tip D)
11 X 14
(1 x stavba tip I)

10

P+1

10

P+2

10

P+1+M
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4
4

5

poslovna, storitvena, raziskovalna, proizvodnja (manjši obrati)
poslovna, storitvena,
proizvodnja (manjši obrati), promet in skladiščenje (logistične, transportne, skladiščne), informacijske in komunikacijske dejavnosti, strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti
poslovna, storitvena, trgovina, gostinstvo,
kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, druge dejavnosti.

5

trgovska, storitvena, poslovna

6

stanovanja, poslovna, storitvena

Št.

6. člen
6. člena odloka (gradnja enostavnih objektov) se v celoti
črta in nadomesti z novim členom in besedilom, ki se glasi:
»6. člen
(gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) V skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, je dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
Nezahtevni objekti:
– majhna stavba,
– pomožni objekti v javni rabi,
– ograje,
– podporni zidovi,
– mala komunalna čistilna naprava,
– nepretočna greznica,
– vodnjak, vodomet,
– samostojna parkirišča,
– objekt za oglaševanje.
Enostavni objekti:
– majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave,
– pomožni objekt v javni rabi,
– ograje,
– podporni zidovi,
– mala čistilna naprava,
– nepretočna greznica,
– rezervoar,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja,
– objekt za oglaševanje,
– pomožni komunalni objekti,
– pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekti za spremljanje
stanja okolja in naravnih pojavov.
(2) Dopustna je gradnja objektov za namene rabe alternativnih energetskih virov energije – fotovoltaične elektrarne, kolektorji, geotermalni energetski viri ipd. Tovrstni objekti
se umeščajo kot spremljajoča dejavnost za potrebe območja
obravnave in širše skladno z namensko rabo območja. Energetski objekti:
– solarne elektrarne, toplarne – naprave za soproizvodnjo
toplote in energetike iz biomase, na bazi geotermalne energije.
(3) Postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov ne sme
ovirati rabe prostora, objektov in sosednjih parcel, izgradnje,
rabe in vzdrževanja javne infrastrukture. Prav tako ne sme
ovirati prometa, zmanjševati preglednosti in varnosti za vse
uporabnike.«
7. člen
Za 8. členom odloka (prikazi kartografskega dela) se doda
novi 8.a člen, ki se glasi:

99

«

»8.a člen
(prikazi kartografskega dela sprememb in dopolnitev OLN)
Karte kartografskega dela sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta prikazujejo:
1. Prikaz namenske rabe prostora
1.1 Izsek iz grafičnih prilog kartografskega
dela prostorskega plana
M – 1:5000
1.2 Izsek iz veljavnega OLN
M – 1:1000
2. Prikaz ureditvenega območja sprememb
in dopolnitev OLN z načrtom parcel
2.1 Območje OLN z obstoječim parcelnim
stanjem
M – 1:1000
3. Prikaz območja sprememb in dopolnitev
OLN in načrtovanih ureditev v širšem prostoru
3.1 Pregledna situacija širšega območja načrtovanih rešitev
M – 1:5000
4. Prikaz umestitve načrtovanih ureditev v
prostor s prikazom vplivov in povezav prostorskih
ureditev s sosednjimi območji
4.1 Ureditvena situacija
M – 1:1000
4.2 Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji
M – 1:1000
4.3 Prikaz ureditve glede poteka omrežij in
priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo M – 1:1000
4.4 Prometno tehnična situacija s prikazom
priključevanja na obstoječo prometno ureditev
M – 1:1000
5. Prikaz območja sprememb in dopolnitev
OLN z načrtom parcel
5.1 Načrt parcelacije
M – 1:1000«
8. člen
V 9. členu odloka se v poglavju Stavba tipa D črta prva
alinea in doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
Horizontalni, vertikalni gabariti objektov in ureditev so razvidni iz kartografskega dela iz kart št. 4.1 »Ureditvena situacija«
in št. 4.2 »Prikaz ureditve s funkcionalno oblikovalskimi pogoji«.
Stavba tipa G
– Stanovanjska stavba, stavba ima značaj vrstne hiše z
dopustnimi dejavnostmi iz 5. člena odloka.
– Natančnejši tloris stavbe se določi v projektni dokumentaciji, ob upoštevanju gradbene meje, gradbene površine in
vertikalnih gabaritov. Stavba je lahko manjše ali večje tlorisne
velikosti kot je prikazano v kartografskih prilogah, vendar v
območju gradbene meje in površine.
– Stavba je lahko podkletena.
– Streha je lahko ravna ali v naklonih do 40°.
– Pri oblikovanju fasade je zaželena poenotena uporaba
materialov v barvni lestvici svetlih toplih zemeljskih tonov. Uporabljajo se lahko sodobni materiali kot so omet, vidni betoni,
steklo, les in drugi sodobni obložni materiali.

Stran

100 /

Št.

1 / 6. 1. 2017

– Dovoz do stavb je načrtovan z »Vzporedne ceste«, s
severno zahodne strani, kjer je načrtovano tudi parkirišče.
– Vhod v stavbo je načrtovan s severno zahodne strani,
natančneje se določi v projektni dokumentaciji.
Stavba tipa H
– Stanovanjska stavba, stavba je večstanovanjska z dopustnimi dejavnostmi iz 5. člena odloka.
– Natančnejši tloris stavbe se določi v projektni dokumentaciji, ob upoštevanju gradbene meje, vertikalnih gabaritov.
Stavba je lahko manjše ali večje tlorisne velikosti kot je prikazano v kartografskih prilogah, vendar v območju gradbene meje.
– Stavba je lahko podkletena.
– Streha je lahko ravna ali v naklonih do 40°.
– Pri oblikovanju fasade je zaželena poenotena uporaba
materialov v barvni lestvici svetlih toplih zemeljskih tonov. Uporabljajo se lahko sodobni materiali kot so omet, vidni betoni,
steklo, les in drugi sodobni obložni materiali.
– Dovoz do stavb je načrtovan z »Vzporedne ceste«, s
severno zahodne strani, kjer so načrtovana tudi parkirišča.
– Vhod v stavbe se natančneje določi v projektni dokumentaciji.
Stavba tipa I
– Stavba je enostanovanjska in prostostoječa z dopustnimi dejavnostmi iz 5. člena odloka.
– Natančnejši tloris stavbe se določi v projektni dokumentaciji, ob upoštevanju gradbene meje in vertikalnih gabaritov,
ki so razvidni iz kartografskih prilog. Stavba je lahko manjše ali
večje tlorisne velikosti kot je prikazano v kartografskih prilogah,
vendar v območju gradbene meje.
– Stavba je lahko podkletena.
– Streha je lahko ravna ali v naklonih do 40°.
– Pri oblikovanju fasade je zaželena poenotena uporaba
materialov v barvni lestvici svetlih toplih zemeljskih tonov. Uporabljajo se lahko sodobni materiali kot so omet, vidni betoni,
steklo, les in drugi sodobni obložni materiali.
– Dovoz do stavbe je načrtovan s Sejmiške ceste.
– Vhod v stavbo se natančneje določi v projektni dokumentaciji.«
9. člen
V 15. členu odloka (mirujoči promet) se briše točka (2).
10. člen
V 18. členu odloka (ureditve prostih površin in zasaditve)
se v točki (2) briše drugi stavek. Na koncu člena se dodajo nove
točke (5, 6, 7) z besedilom, ki se glasi:
»(5) Ureditev prostih površin izhaja in funkcionalno–oblikovalske razporeditve stavb, ureditve parkirišč in dovoznih
cest. Uredijo se tlakovane ali asfaltirane manipulativne površine, pešpoti oziroma pločniki, ki jih dopolnjujejo zelene površine,
sestavljene z dreves, grmovnic in tratnih plošč.
Površine za skupno druženje na prostem se predvidijo
med objekti, opremijo se s klopmi, koši, igrali, zasadijo z zelenjem, travo, drevesi in podobno. Med seboj se ti prostori lahko
povežejo s tlakovanimi potmi in manjšimi ambientalnimi prostori. Na zunanjih prostorih, kjer je pritličje stavbe namenjeno
skupnemu druženju ali gostinskim dejavnostim, se lahko pred
stavbo postavijo mize, stoli in klopi ali podobna urbana oprema.
(6) V sklopu urejanja odprtih površin je potrebno lokacije
zastav, izveskov, informacijskih tabel ipd. predvideti tako, da
njihova postavitev ne ovira preglednosti.
(7) Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno
samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem. Elementi cest ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju
na tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine morajo biti brez grajenih in komunikacijskih ovir.«
11. člen
V 21. členu odloka (odvajanje meteornih ter komunalnih
odpadnih vod) se na koncu doda nova (5) in (6) točka z besedilom, ki se glasi:
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»(5) Kanalizacijski sistem mora biti v celoti načrtovan
vodotesno. Projektne rešitve odvodnjavanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih vod morajo biti skladne z
veljavno zakonodajo s tega področja in zahtevami smernic
direkcije RS za vode.
(6) Na lokaciji območja 6 poteka obstoječa javna kanalizacija, ki jo je zaradi načrtovane gradnje potrebno prestaviti.«
12. člen
Člen št. 22 (elektroenergetska infrastruktura) se v celoti
črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Na obravnavanem območju potekajo obstoječi in
predvideni elektoenergetski vodi, ki jih je potrebno prestaviti
oziroma zaščititi.
(2) Napajanje predvidenih objektov se izvede iz predvidene trafo postaje – TP Ozare 2. Lokacija TP je na parceli
289/8 k.o Slovenj Gradec. Zgradi se montažna betonska TP
z možnostjo transformatorja do 1x 1000 kVA. Predvidena TP
Ozare 2 se vključi v obstoječi 20 kV kablovod, ki poteka preko
parcele. Iz predvidene TP se položi ustrezno NN omrežje do
predvidene zazidave. Za posemezne priključke se izvedejo
merilne omarice.
(3) Vsa dela se izvajajo v skladu z izdelanimi strokovnimi
podlagami (Idejna zasnova napajanja z električno energijo,
Elektro Celje d.d., št. projekta 313/16, september 2016), ki so
sestavni del sprememb in dopolnitev OLN.«
13. člen
V 23. členu odloka (plinovodno omrežje) se črta (1) točka
in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(1) Izvede se priklop na mestno plinsko distribucijsko
omrežje v skladu z veljavnim odlokom. Pri načrtovanju in projektiranju plinovoda je potrebno upoštevati že izvedeno in načrtovano plinovodno omrežje ter vse veljavne predpise za
graditev plinovodov. Upoštevajo se pogoji upravljavca.«
14. člen
Člen št. 24 (TK omrežje in omrežje KRS) se v celoti črta
in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»(1) Na obravnavanem območju poteka obstoječe TK
omrežje, ki ga je potrebno ustrezno zaščititi, prestaviti in razširiti v skladu z načrtovanimi ureditvami.
(2) Navezava na obstoječe TK omrežje se izvede na TK
kabelsko kanalizacijo na južni strani severne obvoznice, v podaljšku Sejmiške ceste in dovozni cesti v IC Ozare.
(3) Izdelati je potrebno ustrezno projektno dokumentacijo
za razširitev TK omrežja. Predvidi se v celoti kot dvocevna
kabelska kanalizacija. Vsi priključki so zemeljski.«
15. člen
Za členom št. 25 odloka (odstranjevanje odpadkov) se
doda novi 25.a člen (ogrevanje) z besedilom, ki se glasi:
»(1) V skladu s občinskim odlokom je predviden priklop
na mestno plinsko distribucijsko omrežje. Načrtovani objekti se
lahko ogrevajo na plin.
(2) Dopustna je izvedba alternativnih načinov ogrevanja
(izkoriščanje sončne energije, sistemi ogrevanja s toplotno črpalko ipd.). V primeru uporabe toplotnega vira – podtalne vode
ali vertikalne zemeljske sonde, je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja izdelati Analizo tveganja za onesnaženje
skladno z določili veljavne zakonodaje in pred izdajo vodnega
soglasja pridobiti vodno dovoljenje.«
16. člen
V 28. členu odloka (voda, vodnogospodarske ureditve in
zaščitni ukerepi) se k točki (4) doda besedilo, ki se glasi:
»Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo morajo biti odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba
brežine vodotokov Suhadolnica in Gmajnica, 5,0 m.«
Prav tako se v točki (7) na koncu doda besedilo, ki se
glasi:
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»V projektni dokumetaciji za pridobitev vodnega soglasja
je potrebno izdelati ustrezno hidrološko analizo in zagotoviti
ukrepe za zagotavljanje poplavne varnosti.
Za vse predvidene vodnogospodarske ureditve (prestavitev Gmajnice) je potrebno pridobiti vodno soglasje.«
16.a člen
V 29. členu odloka (varstvo pred hrupom) se doda četrta
točka, ki se glasi:
»(4) V območju 1, je zaradi gradnje stanovanjskih objektov,
da bo zagotovljena predpisana raven hrupa v skladu z uredbo,
predhodno pred gradnjo objektov v sklopu komunalne ureditve
območja, potrebno postaviti protihrupno zaščito v delu, ki je prikazan na grafični prilogi Ureditvena situacija, list št. 4.1.«
17. člen
V 31. členu odloka (varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami) se na koncu doda točka (3) in (4) z besedilom, ki
se glasi:
»(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu
»zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa
v elaboratu »študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji
požarne varnosti.
(4) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne
nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,100 g. Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju majhno. Predvidene stavbe in ureditve morajo biti projektirane za omenjeni
projektni pospešek tal. V skladu z določili predpisa o mehanski
odpornosti in stabilnosti objektov morajo biti le-ti projektirani,
grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi
in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije
ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.«
Na koncu 31. člena se doda 31.a člen s poglavjem (Varstvo kulturne dediščine) in besedilom, ki se glasi:
»31.a člen
(varstvo kulturne dediščine)
Na območju OLN ni zavarovanih in registriranih območij
kulturne dediščine ali arheoloških najdišč.
Splošna zakonska določila glede varstva arheoloških
ostalin:
– v 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
dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi;
– ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč
splošni varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje,
da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili
arheološke stroke.«
18. člen
V 33. členu odloka (etape) se briše točka (3). Doda se
nova točka (3) z besedilom, ki se glasi:
»(3) Spremembe in dopolnitve OLN se lahko izvajajo
v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka
etapa mora biti zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno ureditvijo in
priključki ter zunanjimi ureditvami.«
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19. člen
V 37. členu odloka (tolerance glede stavb in območij v poslovno-storitveni coni) se v točki (3) doda nov stavek, ki se glasi:
»Pri objektu A v območju 4 lahko gradbena površina sega
izven gradbenih mej za največ 2,0 m na južno stran.«
V 37. členu odloka se v točki (4) briše prvi del stavka. Novi
stavek se glasi:
»Stavbni tip A v območju 4 in stavbni tip D v območju 5,
so lahko od določene maksimalne višine nižji za največ 50 %,
ostale stavbe so lahko poljubno nižje.«
V točki (6) se briše zadnji stavek.
Na koncu 37. člena odloka se dodajo točke (9, 10, 11, 12,
13 in 14) z besedilom, ki se glasi:
»(9) V območjih 2, 3, 4 in 5 je dovoljena postavitev nadstrešnic oziroma pokritje manipulativnih zunanjih skladiščnih
površin in parkirišč tudi izven območja načrtovanih stavb v
kartografskih prilogah. Višina pokritja se prilagodi tehnološkim
potrebam. Pokritje je lahko samostojno ali izvedeno kot podaljšek stavbe.
(10) V območju 5 je pri stavbi tipa F tlorisnih dimenzij
26 x 15 m dopustno razdružiti gradbeno parcelo na dva dela,
pri čemer vmesna parcelna linija, ki deli gradbeno parcelo
sledi vmesni liniji gradbenih parcel objektov D (linijo določata
točki 487 in 470). V primeru razdružitve gradbene parcele na
dve samostojni gradbeni parceli, je na vsako od novonastalih parcel znotraj gradbene meje možno umestiti samostojen
objekt maksimalnih tlorisnih dimenzij 18 x 15 m s samostojnim
priključevanjem na javno gospodarsko infrastrukturo. Objekta
sta lahko poljubno umeščena znotraj gradbene meje (lahko se
stikata ali pa sta razdružena), njuno natančno lego in velikost
se določi v projektni dokumentaciji v skladu z odlokom.
(11) Gradbeni meji se v območju 5 pri objektih D in v primeru delitve gradbene parcele pri objektu F povečata za 6 m
proti zahodu. Za umestitev in določitev velikosti objektov veljajo
določila 9. člena odloka in tolerance glede preseganja gradbene površine (3. točka 37. člena), kjer je to prostorsko možno.
(12) V primeru razdruževanja gradbene parcele v območju 5 je moč posamezne dovoze in priključke na javno gospodarsko infrastrukturo določene v kartografskem delu ukiniti
oziroma njihove lokacije prilagoditi zazidavi.
(13) V območju 4 je možno zmanjšati gradbeni parceli
osrednjima objektoma C (tlorisnih dimenzij 26 x 20 m) na
severni strani za približno 6 m in ta del priključiti h gradbenim
parcelam objektoma A v območju 4. V tem primeru se gradbena
meja objektoma C poveča za 3 m proti severu.
Temu primerno je moč spremeniti tudi posamezne dovoze in priključke na javno gospodarsko infrastrukturo k tem
objektom.
(14) V območju 1 je v delu, kjer je predvidena gradnja
vrstnih hiš znotraj posameznega sklopa združenih objektov
možno umestiti bivalno enoto za potrebe oseb s posebnimi
potrebami.«
20. člen
(vpogled sprememb in dopolnitev OLN iz 1.a člena)
Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta
so stalno na vpogled pri občinski upravi Mestne občine Slovenj
Gradec, Uradu župana.
21. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2014
Slovenj Gradec, dne 7. decembra 2016
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.
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35.

Pravilnik o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32,
110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA), Resolucije o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–
2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji
za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z
dne 26. 8. 2014) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2) je Občinski svet
Mestne občine Slovenj Gradec na 22. seji dne 21. 12. 2016
sprejel

PRAVILNIK
o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Mestni občini
Slovenj Gradec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije
za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih za uresničevanje
javnega interesa na področju športa v Mestni občini Slovenj
Gradec (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa
športa (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen
(uporaba kratic)
men:

Kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo naslednji po-

DL – državna liga
IN NPŠ – izvedbeni načrt nacionalnega programa športa
JR – javni razpis
LPŠ – letni program športa
NPŠ – nacionalni program športa
NPŠZ – nacionalna panožna športna zveza
OKS-ZŠZ – Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
OŠ – osnovna šola
OŠZ – občinska športna zveza
SR, MR, PR, DR, MLR – svetovni, mednarodni, perspektivni, državni in mladinski razred
Zavod VIZ – zavod s področja vzgoje in izobraževanja
ZŠIS-POK – Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
MOSG – Mestna občina Slovenj Gradec.
3. člen
(opredelitev javnega interesa v športu)
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami,
ki so opredeljene v NPŠ in IN NPŠ in se uresničujejo tako, da
se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ
na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj
dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
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4. člen
(izvajalci LPŠ)
Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva
s sedežem v občini,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
5. člen
(pravica do sofinanciranja)
(1) Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno leto,
oziroma na območju občine izvajajo programe v športnih panogi, ki v lokalnem okolju še ni prisotna,
– imajo za prijavljene dejavnosti:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter
ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden
predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa,
najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 40 ur (po dve
uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov, in je obseg izvajanja posameznega
športnega programa v merilih drugače opredeljen,
– v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco
članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter
evidenco o udeležencih programa.
(2) Športna društva in njihove zveze, ki imajo sedež v
Slovenj Gradcu, imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
6. člen
(opredelitev področij športa)
(1) Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake
dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
3.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
v športu
3.2. Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna
podpora programov
3.3. Založništvo v športu
3.4. Znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
3.5. Informacijsko komunikacijska tehnologija na področju
športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
4.1. Delovanje športnih društev in zvez
4.2. Delovanje javnih zavodov za šport
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5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
5.1. Velike mednarodne športne prireditve
5.2. Druge športne prireditve
5.3. Občinske športno-promocijske prireditve za podelitve
priznanj v športu
5.4. Športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V
ŠPORTU
Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana
v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji«.
(2) Za vrednotenje in izbor posameznih področij LPŠ so
določeni merila, pogoji in kriteriji, ki vsebujejo:
– navedbo športnih področij, ki so v javnem interesu in ki
jih opredeljuje NPŠ,
– obseg športnih področij in elemente vrednotenja,
– kriterije vrednotenja posameznih področij,
– razvrstitev izvajalcev programov športa v skupine:
– društva, ki so tekmovalnega značaja
– društva, ki so rekreativnega značaja.
(3) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje in izbor dejavnosti na vseh področjih športa so sestavni del tega pravilnika.
(4) Razvrstitev izvajalcev programov športa v skupine pripravi Športna zveza Slovenj Gradec v skladu z veljavnim Pravilnikom za razvrščanje izvajalcev programov športa v skupine.
7. člen
(LPŠ)
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa,
ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes
občine. LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, v postopku priprave pa enakovredno sodelujejo predstavniki OŠZ
oziroma pristojne regijske pisarne OKS-ZŠZ, v primeru, da
OŠZ ne obstaja.
(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske
razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega
se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij
športa,
– morebitna dodatna merila, pogoje in zahteve za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
(3) LPŠ sprejme občinski svet, ki mora pred tem pridobiti
mnenje OŠZ. V primeru, da OŠZ ne obstaja, soglasje k LPŠ
daje pristojna regijska pisarna OKS-ZŠZ.
8. člen
(komisija za izvedbo JR)
(1) Komisijo, ki vodi postopek JR, s sklepom imenuje
župan.
(2) Komisija je sestavljena iz petih članov, od katerih
morajo biti najmanj trije imenovani na predlog OŠZ in po en
predstavnik občinskega sveta in zavoda za šport. V primeru,
da OŠZ ne obstaja, se tri člane imenuje na predlog pristojne
regijske pisarne OKS-ZŠZ.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje
lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem
delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna absolutna večina, za odločanje pa navadna večina članov.
(4) Naloge komisije so:
– pripravi in pregleda razpisno dokumentacijo,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in
kriterijev navedenih v JR oziroma razpisni dokumentaciji ter v
tem pravilniku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po
področjih športa ter izvajalcih,
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– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo
oziroma dopolnitev pravilnika,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi
vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
(5) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja
za šport pristojen delavec občinske uprave oziroma druga pooblaščena in strokovno usposobljena organizacija.
9. člen
(JR)
(1) V skladu s sprejetim LPŠ, veljavno zakonodajo in tem
pravilnikom ter na podlagi sklepa župana občina izvede JR.
(2) JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo upravičenih izvajalcev za prijavo na LPŠ,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
– višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
– navedbo meril za vrednotenje področij športa,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način
oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– besedilo javnega razpisa,
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do pravilnika o postopku in
merilih za sofinanciranje LPŠ v občini ter druge pogoje in
merila,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
10. člen
(postopek izvedbe JR)
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na
način, ki je predviden v JR.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno
izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po
katerem so bile prejete.
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost
vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog,
– imena navzočih članov komisije in ostalih prisotnih,
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
11. člen
(dopolnitev vlog)
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih
dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem
dni od prejema sklepa.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega
odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
12. člen
(sklep o izbiri)
Na osnovi odločitve Komisije za izvedbo JR sklep o izbiri
izda pristojni organ občinske uprave.
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13. člen

18. člen

(pritožbeni postopek)

(uporaba javnih športnih objektov in površin)

(1) Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu
sklepa. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in
kriteriji za vrednotenje področij.
(2) O pritožbi odloči župan v roku trideset dni od prejema
pritožbe. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi
župan obvesti tudi Komisijo za izvedbo JR.
(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor
na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku
trideset dni od vročitve odločbe.
(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z
izbranimi izvajalci LPŠ.

(1) Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje letega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih
objektov in površin pred drugimi uporabniki.
(2) Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi
izvajalci LPŠ.
(3) MO Slovenj Gradec oziroma za to pooblaščena institucija za področje športa upravljavcu športnega objekta in
površin za uporabo vadbenega prostora prizna materialne
stroške, ki se krijejo iz sredstev lokalne skupnosti za izvajanje programov športa v javnem interesu. Višina stroškov iz
predhodnega člena, se podrobneje opredeli s sklepom, ki ga
Mestna občina Slovenj Gradec, oziroma za to pooblaščena
institucija za področje športa, izda vsako leto. Upravljavec
mora urnik uporabe prostora in podatke o uporabnikih prostora, posredovati MO Slovenj Gradec, oziroma pooblaščeni
instituciji najkasneje v mesecu novembru za naslednje leto,
o tekočem koriščenju prostora pa do 5. v mesecu, za pretekli
mesec. Izvajalci programov športa, ki delujejo v javnem interesu in imajo sedež v Mestni občini Slovenj Gradec, imajo
za programe športa, izven obsega opredeljenega v pogodbi,
pravico do znižane cene, ki znaša z odstotkom določen del
neprofitne cene, za izvajanje naslednjih dejavnosti: – 70 %
redna, organizirana vadba športne in rekreacijske dejavnosti
(tudi ob sobotah in nedeljah), redna tekmovanja. Prednost
koriščenja športnih objektov v javni lasti, imajo izvajalci programov športa v javnem interesu v MO Slovenj Gradec, v
naslednjem vrstnem redu:
1. obvezni programi šolske športne vzgoje,
2. šport otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
3. vrhunski šport,
4. prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
5. kakovostni šport,
6. športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov,
7. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
8. obštudijske športne dejavnosti.
Glede na zvrst športa imajo prednost koriščenja prostih
terminov društva – klubi, katerih člani imajo status kategoriziranih športnikov.
Upravljavci lahko dajejo v uporabo in najem objekte in
površine namenjene športu, drugim pravnim in fizičnim osebam (najemnik) prvenstveno za izvajanje športnih in vzgojno
izobraževalnih dejavnosti, lahko pa tudi za izvajanje, kulturnih, humanitarnih, komercialnih in zabavnih dejavnosti.
V soglasju z Mestno občino Slovenj Gradec ali od nje
pooblaščeno institucijo, upravljavci s pravili podrobneje določijo način in pogoje uporabe površin in objektov ter ukrepe,
ki jih bodo uveljavili ob neupoštevanju pravil in v pogodbi
opredeljenih obveznosti.
Upravljavec v začetku koledarskega leta izračuna neprofitno ceno uporabe športnih površin (vadbeni prostor, spremljajoči prostor), za izvajanje programov športa.
Cena za komercialne in druge prireditve, je stvar dogovora med upravljavcem in najemnikom, vendar ne sme biti
nižja od cene najema za namen športa.
Upravljavec je dolžan voditi poslovanje s športnim objektom in površinami (funkcionalni prostor) na ločenem kontu.
Sredstva pridobljena za uporabo športnih objektov in površin, je upravljavec dolžan porabiti namensko za vzdrževanje
in izboljšanje stanja športnih objektov.
Mestna občina Slovenj Gradec neposredno izvaja in
zagotavlja sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov in
površin v javni lasti in izgradnjo športnih objektov, ter zagotavlja upravljavcem sredstva za redno vzdrževanje v lasti MO
Slovenj Gradec.

14. člen
(objava rezultatov JR)
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo v
občinskem glasilu in/ali na spletni strani občine.
15. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– pričakovane dosežke,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in izvedbo dejavnosti, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ
po pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne
more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
16. člen
(začasno sofinanciranje)
(1) Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ
se lahko določena področja športa sofinancirajo na osnovi dokumenta o začasnem sofinanciranju (pogodba, sklep).
Dokument se lahko sklene samo z izvajalci LPŠ, ki so imeli
enake dejavnosti sofinancirane že v preteklem koledarskem
letu in je izvajalec vložil zahtevo po začasnem sofinanciranju.
(2) Dokument določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči
ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za
svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem
letu.
(3) Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ
se že nakazana sredstva poračunajo.
17. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti
za izbrano področje v skladu z JR.
(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava. Za vodenje postopkov
vrednotenja ter spremljanja izvajanja programov športa pa
lahko župan pooblasti primerno usposobljeno strokovno organizacijo.
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III. PREHODNI DOLOČBI
19. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje programov športa v javnem interesu,
uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 110/10, 27/13 in 111/13).
20. člen
(veljavnost pravilnika)
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOSG so sestavni del
tega pravilnika.
Št. 7-9/2016
Slovenj Gradec, dne 7. decembra 2016
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.
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MERILA, POGOJI IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOSG
VSEBINA DOKUMENTA

V Pravilniku (4., 5. člen) so opredeljeni izvajalci LPŠ, ki ob izpolnjevanju določenih pogojev pridobijo
pravico do sofinanciranja. Za uresničevanje javnega interesa v športu so z Merili, pogoji in kriteriji (v
nadaljevanju: merila) opredeljeni načini vrednotenja naslednjih področij športa:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

športni programi
športni objekti in površine za šport v naravi
razvojne dejavnosti v športu
organiziranost v športu
športne prireditve in promocija športa
družbena in okoljska odgovornost v športu

Za večino področij športa (programi, dejavnosti, organiziranost, prireditve, promocije) se z merili
uveljavlja sistem točkovanja. Vrednost področja predstavlja seštevek točk, ki jih prejmejo izvajalci na
osnovi na JR oddanih prijav. Vnaprej dogovorjena merila se v času trajanja postopka JR ne smejo
spreminjati. Finančna vrednost predstavlja zmnožek med seštevkom točk in aktualno vrednostjo
točke, ki je določena glede na v LPŠ predvidena sredstva.
Nekatera področja športa (npr.: objekti) praviloma niso predmet javnega razpisa, pač pa se na osnovi
sprejetega LPŠ iz sredstev proračuna občine (so)financirajo drugače. V merilih so predvideni možni
načini (so)financiranja.
STRUKTURA DOKUMENTA

Vsako področje športa v merilih je opredeljeno s:
•
•

splošno opredelitvijo področja po NPŠ ter
predstavitvijo kriterijev in tabelaričnim prikazom vrednotenja.

1. ŠPORTNI PROGRAMI

Posamezne oblike športa imajo različne cilje in so prilagojene različnim skupinam ljudi, njihovim
sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti. Športni programi so najbolj opazen del športa in
predstavljajo praviloma strokovno organizirano in vodeno celoletno športno vadbo.
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SPLOŠNI POGOJI VREDNOTENJA PODROČJA ŠPORTNIH PROGRAMOV

V merilih določeno skupno število točk (glej preglednice) se nanaša na optimalno zadostitev pogojev
glede:
• predvidenega števila udeležencev vadbene skupine:
 če je prijavljenih manj ali več udeležencev, kot zahtevajo merila, se število točk
proporcionalno zmanjša ali zveča (= koeficient popolnosti skupine). Ta določba velja
izključno za programe šport otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
• vodenja programa s strani primerno izobraženega in/ali usposobljenega strokovnega kadra:
 (= korekcija strokovni kader)
PREGLEDNICA ŠT. 0/2

KOREKCIJA: STROKOVNI KADER

STROKOVNI KADER

usposobljenost
2. stopnja

korekcijski factor: strokovni kader

0,800

usposobljenost izobrazba:
3. stopnja
diplomant FŠ

1,000

1,200

Glede udeležencev vadbe v športnih programih se upoštevajo naslednji dodatni pogoji:
• športni programi SPLOŠNO :
 Isti udeleženec se pri istem izvajalcu ovrednoti le v enem športnem programu.
• netekmovalni športni programi:
 v programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine (s posebnimi potrebami),
obštudijskih športnih dejavnosti, športa invalidov, športne rekreacije in športa starejših se
vrednotijo samo tisti udeleženci, ki niso vključeni v tekmovalne sisteme NPŠZ (oz. ZŠIS‐POK).
• tekmovalni športni programi :
 v programih športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
kakovostnega in vrhunskega športa (invalidov) se vrednotijo le športniki, ki so v skladu s
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS registrirani pri NPŠZ
(oz. ZŠIS‐POK),
 vrednotijo se samo športniki, ki v letu financiranja dopolnijo starost 12 let;
 vrednotijo se samo programi izvajalcev LPŠ, ki imajo dejavnost organizirano in tekmujejo vsaj
v treh starostnih kategorijah, razen v športnih panogah, kjer zaradi svoje specifičnosti tega
pogoja ni mogoče izpolniti.
 ekipe in/ali posamezniki morajo dokazati udeležbo na najmanj treh (3) tekmah/tekmovanjih
v sklopu uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ, razen v športnih panogah, kjer zaradi svoje
specifičnosti tega ni mogoče izpolniti.
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RAZVRŠČANJE ŠPORTNIH PANOG
(1) Razvrščanje izvajalcev programov športa, ki so sofinancirani iz javnih sredstev, se izvede v
skladu s Pravilnikom o merilih Športne zveze Slovenj Gradec za razvrščanje izvajalcev
programov športa v razrede.
»PRISTOJNOSTI« LPŠ
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
 področja in obseg sofinanciranja športnih programov:
 kateri športni programi in v kolikšni meri se sofinancirajo,
 maksimalno število priznanih skupin/udeležencev na izvajalca v razpisanih športnih
programih:
 koliko skupin se največ prizna posameznemu izvajalcu znotraj razpisanega programa,
 popravek obsega posameznih športnih programov:
 spremembe priznanega števila ur vadbe za posamezne skupine športnih programov,
 korekcijo vrednotenja športnega objekta

glede na dejansko uporabo športnega objekta,
 korekcijo vrednotenja strokovnega kadra:
 glede na dejansko stopnjo izobrazbe in/ali usposobljenosti (korekcija: strokovni kader),
 dodatne kriterije za razvrstitev športnih panog v kakovostne nivoje;
 nosilce in izvajalce posameznih programov, še posebej programov nacionalnega
značaja ali posebnega pomena za lokalno skupnost,
 druge korekcije glede vrednotenja športnih programov.

1.1. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine predstavlja širok spekter športnih dejavnosti za
populacijo od predšolskega do vključno srednješolskega obdobja. Vrednotijo se organizirane oblike
športne dejavnosti netekmovalnega značaja za otroke in mladino, ki nadgrajujejo šolsko športno
vzgojo, so vzgojno naravnani in niso del uradnih tekmovalnih sistemov NPŠZ.
1.1.1. PROMOCIJSKI ŠPORTNI PROGRAMI
Med prostočasne športne programe nacionalnega značaja, ki se pretežno izvajajo v zavodih VIZ,
prištevamo: Šolska športna tekmovanja, Naučimo se plavati (NSP), Mali sonček (MS), Ciciban
planinec (CP), Zlati sonček ZS), Krpan (KRP) in Mladi planinec (MP). Če se program izvaja v okviru
obveznega učnega procesa (kurikuluma) in/ali je financiran s strani MIZŠ (Zavoda za šport RS Planica),
ni predmet sofinanciranja po LPŠ občine. Koordinacijo programov nacionalnega značaja izvaja
Športna zveza Slovenj Gradec.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo stroški izvedbe posameznih programov:
ŠPORTNI PROGRAM:
prostočasna ŠVOM: promocijski programi: ŠŠT,MS, CP, ZS, NSP,

KRITERIJ VREDNOTENJA:
stroški/skupina
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1.1.1.1.
NAUČIMO SE PLAVATI
Sofinancira se program plavalnega opismenjevanja v predšolskem obdobju ali v prvi triadi osnovne
šole, vendar ne obvezni program plavalnega opismenjevanja.
Sredstva iz LPŠ se preko razpisa zagotovijo instituciji, za katero se program izvaja. Institucija sama
izbere izvajalca programa.
Sredstva zagotovljena z LPŠ za plavalno opismenjevanje se enakomerno razdelijo med vse udeležence
po sistemu: Vsak udeleženec se točkuje z 1 točko. Seštevek udeležencev/točk se deli s sredstvi
razpisanimi v LPŠ.
1.1.2. ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
Šolska športna tekmovanja, ki se izključno izvajajo v zavodih VIZ, predstavljajo udeležbo šolskih
športnih ekip na organiziranih tekmovanjih v razpisanih športnih panogah od lokalne do državne
ravni.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se v celoti financirajo stroški izvedbe programa na občinski ravni, ki
zajemajo stroške sojenja in prevoza, ter stroške udeležbe na tekmovanjih višjega nivoja, ki zajemajo
samo stroške prevoza.
1.1.3. DODATNE URE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V ŠOLI
IN NPŠ sem prišteva dodatne ure športa v osnovnih šolah v času pouka, a izven kurikuluma.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko sofinancira športnega pedagoga za skupno poučevanje učitelja
razrednega pouka in športnega pedagoga v prvi in drugi triadi osnovne šole in/ali dodatne ure
športne vzgoje v osnovni šoli.
Merila za vrednotenje dodatnih ur športne dejavnosti na šoli in višina proračunskih sredstev se
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
1.1.4. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
Obstoječi celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine potekajo najmanj
30 tednov v letu. Raznolikost izvajalcev omogoča kakovostno ponudbo, ob enakih pogojih pa LPŠ
omogoča prednost športnim društvom. Če programe izvajajo zavodi VIZ, se ovrednoti le strokovni
kader!
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN
MLADINE (S POSEBNIMI
POTREBAMI)

PREGLEDNICA ŠT. 1‐1‐4
CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI
(netekmovalni programi vadbe)
velikost skupine (št. udeležencev)
število ur vadbe/tedensko
število tednov
URE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA
*Število ur je enako število točk.

MLADINA
PREDŠOLSKI ŠOLOOBVEZ MLADINA PREDŠOLSKI ŠOLOOBVEZ
PP (do 19
NI
NI
(do 19 let) PP (do 6 let)
(do 6 let)
let)
(do 15 let)
PP (do 15

8‐20

8‐20

8‐20

5‐10

5‐10

5‐10

1
2
2
1
2
2
30
30
30
30
30
30
do 40 ur do 80 ur do 80 ur do 40 ur do 80 ur do 80 ur
Do 40

do 80

do 80

do 40

do 80

do 80
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Ob obstoječih celoletnih športnih programih prostočasne športne vzgoje otrok in mladine se v občini
lahko ovrednotijo tudi pilotski programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine. Merila za
vrednotenje pilotskih programov in višina proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega
se LPŠ sprejema!
1.1.5. PROGRAMI V POČITNICAH IN POUKA PROSTIH DNEVIH
Programi v času počitnic in pouka prostih dni praviloma predstavljajo športne dejavnosti v
skrajšanem obsegu (tečaji, projekti), ki jih ponujajo različni izvajalci. Če programe izvajajo zavodi VIZ,
se ovrednoti le strokovni kader!
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
prostočasna ŠVOM: programi v počitnicah in pouka prostih dneh športni objekt in strokovni
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.1.5. je opredeljen v preglednici št. 1‐1‐5.
PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN
PREGLEDNICA ŠT. 1‐1‐5
MLADINE (S POSEBNIMI POTREBAMI)
OBČASNI ŠPORTNI PROGRAMI:
(v počitnicah in pouka prostih dneh)
velikost skupine (št. udeležencev)

8‐20

8‐20

5‐10

5‐10

število ur programa

5‐10

5‐10

5‐10

5‐10

Število ur programa (počitnice)

10‐20

10‐20

10‐20

10‐20

Število ur programa (tabori/dan)

10

10

10

10

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

1.2.

PREDŠOLSKI ŠOLOOBVEZNI PREDŠOLSKI ŠOLOOBVEZNI
(do 6 let)
(do 15 let) PP (do 6 let) PP (do 15 let)

Število ur je enako število točk.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Prostočasno športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami predstavljajo športni programi,
ki so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi
okvarami, in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje
življenje.
1.2.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI
POTREBAMI
Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov oz. 40 ur do največ 30 tednov oz. 80 ur letno.
Med programe za otroke in mladino s posebnimi potrebami prištevamo tudi športne programe
nacionalnega značaja in programe v počitnicah in pouka prostih dnevih.
1.2.2. ŠPORTNE PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADINO S POSEBNIMI POTREBAMI
Šolska športna in druga tekmovanja za otroke in mladino s posebnimi potrebami so organizirana na
regijski in nacionalni ravni. Če so športne prireditve za otroke in mladino s posebnimi potrebami
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predmet sofinanciranja v lokalni skupnosti, se merila za vrednotenje in višina proračunskih sredstev
se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
prostočasna ŠVOM‐PP: Promocijski programi: MS, CP, ZS, NSP, materialni stroški/udeleženec
prostočasna ŠVOM‐PP: Športne prireditve za otroke in mladino materialni stroški/skupina
prostočasna ŠVOM‐PP: Celoletni programi
športni objekt in strokovni
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.2.1 in 1.2.2 je opredeljen v preglednicah št.
1‐1‐4 in 1‐1‐5.
1.3.

OBŠTUDIJSKE ŠPORTNE DEJAVNOSTI

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Programi obštudijske športne dejavnosti predstavljajo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in
pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov sedečega načina življenja.
1.3.1. CELOLETNI ŠPORTNI PROGRAMI OBŠTUDIJSKIH ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
Celoletni športni programi obštudijskih dejavnosti so organizirane in strokovno vodene oblike
športne dejavnosti.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
obštudijska športna dejavnost: celoletni programi
športni objekt in strokovni
obštudijska športna dejavnost: občasni projekti na nacionalni
športni objekt in strokovni
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.3.1. je opredeljen v preglednici št. 1‐3‐1.
PREGLEDNICA ŠT. 1‐3‐1

ŠPORT ŠTUDENTOV

OBŠTUDIJSKA ŠPORTNA VADBA
(netekmovalni programi vadbe)

CELOLETNI PROGRAMI

velikost skupine (št. udeležencev)
število ur vadbe/tedensko
število tednov
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA

16‐20
2
30
80

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

do 80 ur

1.3.2. ŠPORTNE PRIREDITVE ŠTUDENTOV NA UNIVERZIRETNI IN NACIONALNI RAVNI
V kolikor prireditve na univerzitetni in nacionalni ravni postanejo predmet sofinanciranja na lokalni
ravni, se merila za vrednotenje in višina proračunskih sredstev opredeli z LPŠ za leto, za katerega se
LPŠ sprejema!
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1.4. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport predstavlja širok spekter
programov za otroke in mladino, ki se s športom ukvarjajo zaradi doseganja vrhunskih športnih
rezultatov. Programi vključujejo načrtno skrb za mlade športnike, zato morajo izvajalci izpolnjevati
prostorske, kadrovske in druge zahteve NPŠZ.
1.4.1. OBČINSKE PANOŽNE ŠPORTNE ŠOLE
Občinska panožna športna šola je občinski projekt namenjen dodatnemu financiranju programov
športa otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport izvajalcem, ki izkazujejo ustrezno
organiziranost in kakovost izvajanja programov.
Naziv občinske panožne športne šole izvajalec LPŠ pridobi, če v programih športne vzgoje otrok in
mladine usmerjenih v KŠ in VŠ izpolnjuje naslednje pogoje:
 ima tekmovalce v vseh starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema NPŠZ,
potrjenega s strani OKS‐ZŠZ,
 ima kategoriziranega športnika v zadnjih dveh letih,
 da je izvajalec programa razvrščen najmanj v 1. razred po razvrstitvi izvajalcev
programov športa v razrede, ki ga pripravi Športna zveza
 da je športna panoga na nacionalni ravni razvrščena najmanj v 3. razred,
 strokovni kader z ustrezno izobrazbo ali usposobljenostjo najmanj 3. stopnje,
 ima status društva, ki deluje v javnem interesu.
Posameznega izvajalca se vrednoti na podlagi naslednjih meril:
 razvrstitev športnih panog v razrede na nacionalni ravni
 olimpijska športna panoga
 število registriranih športnikov
 kategorizirani športniki (preglednica 1‐6‐1‐1)
 strokovni kader (preglednica 0‐2)
 tekmovalna uspešnost v preteklem letu
PREGLEDNICA ŠT. 1‐4‐1‐1
RAZRED
KOEFICIENT

RAZVRSTITEV NPŠZ
1
1,2

2
1

PREGLEDNICA ŠT. 1‐4‐1‐2

3
0,8

NEOLIMPIJSKI
DA
NE
1
0,8

ŠT. REGISTRIRANIH ŠPORTNIKOV
KADETI
12‐15 LET

število udeležencev programa
TOČKE/MS/UDELEŽENEC

OLIMPIJSKI/

1
3

MLADINCI

ČLANI

16‐19 LET
1
4

NAD 20 LET
1
6
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PREGLEDNICA 1-4-1-3
Mesto

OI

SP, YOG

EP, EYOF, MI

DP

člani člani do 23 let do 18 let člani do 23 let do 18 let člani do 23 let do 18 let do 14 let

432 216
144
108
162
108
81
54
36
27
20
1
376 188
124
92
141
93
69
47
31
23
17,5
2
328 164
108
80
123
81
60
41
27
20
15
3
208 104
68
52
78
51
39
26
17
13
10
4
144 72
48
36
54
36
27
18
12
9
7
5
112 56
36
28
42
27
21
14
9
7
5
6
64 32
20
16
24
15
12
8
5
4
3
10 – 15
16
12
18
12
9
6
4
3
2
Udeležba 48 24
*Točke v ekipnih športih se pomnožijo s faktorjem 3.
*Rezultati se upoštevajo samo za tiste športne discipline, ki se nahajajo na spisku kategoriziranih
disciplin pri OKS (rezultati z uradnih tekmovanj NPŠZ).
*Upošteva se najboljši uradni rezultat, ki ga je dosegel član kluba v posamezni starostni kategoriji.
Iz naslova občinskih panožnih športnih šol se sofinancira strokovno delo. Podrobnosti razmerij med
sofinancerjem in prejemnikom se opredeli v pogodbi.
Iz naslova občinskih panožnih športnih šol se v LPŠ zagotovijo tudi sredstva za sofinanciranje
trenerjev oz. strokovnih delavcev, ki izvajajo program nacionalne panožne športne šole, v višini
plačila prispevkov 16,1% na bruto plačo sofinancirano s strani ministrstva, ki predstavlja največ 75%
celotne plače trenerja oz. strokovnega delavca in razliko do polne bruto bruto plače sklenjene s
pogodbo med ministrstvom, NPZ, klubom in trenerjem. Sofinancirajo se lahko tudi ostali stroški v
zvezi z delom, kot so prehrana med delom, potni stroški in regres za letni dopust. Sofinancirajo se
lahko le trenerji, ki so zaposleni v klubih s sedežem v MO Slovenj Gradec.
Višino proračunskih sredstev za vrednotenje panožnih športnih šol na lokalni ravni se opredeli z LPŠ
za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
V IN LPŠ se lahko zagotovijo sredstva za: sofinanciranje trenerjev oz. strokovnih delavcev, ki so
zaposleni v društvu in glede na izobrazbo in strokovno usposobljenost ustrezajo pogojem za izvajanje
programa. V LPŠ se za ta namen zagotovijo sredstva najmanj v višini 50% povprečne bruto plače po
merilih opredeljenih za občinske panožne športne šole v Pravilniku o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa na državni ravni.

1.4.2

PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KŠ IN VŠ

Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko izvajalec
LPŠ pridobi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
 ima tekmovalce v najmanj 3 starostnih kategorijah uradnega tekmovalnega sistema
NPŠZ, potrjenega s strani OKS‐ZŠZ,
 strokovni kader z ustrezno izobrazbo ali usposobljenostjo
 ima status društva, ki deluje v javnem interesu
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Posameznega izvajalca se vrednoti na podlagi naslednjih meril:
 število registriranih športnikov
 kategorizirani športniki (preglednica 1‐6‐1‐2)
 strokovni kader (preglednica 0‐2)
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠVOM usmerjeni v KŠ/VŠ: celoletni tekmovalni programi
športni objekt in strokovni
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.4.2. je opredeljen v preglednici št. 1‐4‐2‐1
Natančnejši pregled potrebnega števila udeležencev vadbenih skupin in strokovno utemeljenega
števila ur vadbe na letni ravni po posameznih športnih panogah je podan v posebni prilogi
(preglednica 1‐4‐2‐1: velikosti vadbenih skupin in letni obseg vadbe v programih športa otrok in
mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport)
Mladi športniki usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport lahko s kvalitetnim delom in rezultati v
skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov dosežejo status
športnika mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda. S tem
pridobijo BONUS točke za programe dodatne športne vadbe, ki pa se vrednotijo le pod pogojem, da
je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS‐ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član
društva s sedežem v občini. Točkovanje za kategorizirane športnike iz kolektivnih in individualnih
športov je razvidno iz tabele, ki je na koncu tega sklopa (preglednica št. 1‐6‐1‐1).

1.5. KAKOVOSTNI ŠPORT
OPREDLITEV PODROČJA PO NPŠ
V skupino kakovostnega športa prištevamo športnike in športne ekipe, ki ne izpolnjujejo pogojev za
pridobitev statusa vrhunskega športnika, nastopajo na mednarodnih tekmovanjih, v uradnih
tekmovalnih sistemih NPŠZ do naslova državnega prvaka, ki jih potrdi OKS‐ZŠZ, in so registrirani
skladno s pogoji NPŠZ ter OKS‐ZŠZ.

1.5.1. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA PROGRAME KAKOVOSTNEGA ŠPORTA
Kakovostni šport je pomembna vez med programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, ter vrhunskega športa, saj vključujejo večje število športnikov in
strokovnega kadra, kar omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih
panog na nacionalni ravni.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
UPORABA OBJEKTA:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
kakovostni šport: športni objekt za programe KŠ
športni objekt/skupina
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.5.1. je opredeljen v preglednici št. 1‐5‐1.
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KAKOVOSTNI ŠPORT

UPORABA ŠPORTNEGA OBJEKTA
(tekmovalni programi vadbe)

4. , 5. RAZRED

3. RAZRED

2. RAZRED

1. RAZRED

velikost skupine (št. udeležencev: individualne)

10

8

6

4

velikost skupine (št. udeležencev: kolektivne)

12

12

12

12

velikost skupine (št. udeležencev: miselne) igre)

10

8

6

4

število ur vadbe/tedensko

4

6

8

10

število tednov

40

40

40

40

TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

160

240

320

400

*

Natančnejši pregled potrebnega števila udeležencev vadbenih skupin in strokovno utemeljenega
števila ur vadbe na letni ravni po posameznih športnih panogah je podan v posebni prilogi. Zgornjo
tabelo se lahko dopolni s podatki za povsem konkretno imenovane športne panoge!
*Razvrstitev izvajalcev programa športa pripravi Športna zveza Slovenj Gradec (4. odstavek 6. člena.
Veljavnega pravilnika).
1.6. VRHUNSKI ŠPORT
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Vrhunski šport predstavlja programe priprav in tekmovanj vrhunskih športnikov, ki so v skladu s
Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji v zadnji
objavi OKS‐ZŠZ pred objavo JR navedeni kot člani športnega društva s sedežem v občini in so s svojimi
športnimi dosežki dosegli naziv športnika svetovnega (SR), mednarodnega (MR) ali perspektivnega
razreda (PR).
1.6.1. PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV – ŠPORTNIH DRUŠTEV
Osnovni cilj teh programov je vrhunski športni dosežek. V dodatne program vrhunskega športa so
uvrščeni aktivni športniki s statusom SR, MR in PR.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
vrhunski šport: dodatni programi športnikov PR, MR, SR
materialni stroški/udeleženec
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.6.1. je opredeljen v preglednici št. 1‐6‐1.
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PREGLEDNICA ŠT. 1‐6‐1

VRHUNSKI ŠPORT (INVALIDOV)

PROGRAMI DODATNE ŠPORTNE VADBE
(tekmovalni programi vrhunskega športa)

KATEGORIZACIJA KATEGORIZACIJA KATEGORIZACIJA
PR
MR
SR

število udeležencev programa
TOČKE/MS/UDELEŽENEC

1
80

1
100

1
120

TOČKE/SKUPINA

20

25

30

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI 1‐6‐1‐1
dodatne točke
Individualni
šport

Kolektivni
šport

Mladinski
razred

20

5

Državni razred

40

10

Perspektivni
razred

80

20

Mednarodni
razred

100

25

Svetovni razred

120

30

RAZRED

1.6.2. ZAPOSLOVANJE VRHUNSKIH TRENERJEV
Merila za zaposlovanje vrhunskih trenerjev na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se
opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.6.3. NAGRADE VRHUNSKIM ŠPORTNIKOM IN TRENERJEM
Nagrade vrhunskim športnikom in trenerjem so v merilih opredeljene v okviru področja: športne
prireditve in promocija športa.
1.6.4. DELOVANJE OLIMPIJSKO UNIVERZITETNEGA ŠPORTNEGA CENTRA
Merila za delovanje olimpijsko univerzitetnega športnega centra na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!

1.7. ŠPORT INVALIDOV
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Šport invalidov v svojih pojavnih oblikah predstavlja pomembne psihosocialne (rehabilitacija,
vključenost v družbo) kot tudi športne (športna rekreacija, tekmovanja, paraolimpijski športi) učinke.
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1.7.1. OBČINSKE ŠPORTNE ŠOLE INVALIDOV
Merila za vrednotenje občinskih športnih šol invalidov na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev
se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!

1.7.2. PILOTSKI PROGRAMI POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN INVALIDSKIH DRUŠTEV IN ZVEZ
Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih dejavnostih,
zato se z različnimi programi spodbuja povezovanje športnih aktivnosti med športnimi, invalidskimi in
dobrodelnimi društvi in zvezami. Celoletni športni programi potekajo najmanj 30 tednov v letu
oziroma do največ 80 ur letno.

S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
Šport invalidov: celoletni programi
športni objekt in strokovni
Šport invalidov: občasni projekti
športni objekt in strokovni
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točkah 1.7.2. je opredeljen v preglednici št. 1‐7‐2.
PREGLEDNICA ŠT. 1‐7‐2
ŠPORTNI PROGRAMI INVALIDOV
(netekmovalni programi vadbe)
velikost skupine (št. udeležencev)
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA
* Število točk je enako številu ur.

ŠPORT INVALIDOV
CELOLETNI
PROGRAMI

OBČASNI
PROGRAMI

8‐10
80

8‐10
10‐20

1.7.3. DRŽAVNA PRVENSTVA ŠPORTA INVALIDOV
Merila za vrednotenje državnih prvenstev športnikov invalidov na lokalni ravni in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.7.4. PROGRAMI VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV INVALIDOV
Programi vrhunskih športnikov invalidov se vrednotijo na enak način kot programi vrhunskih
športnikov. S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
ŠPORTNI PROGRAM:
Šport invalidov: dodatni programi vrhunskih športnikov invalidov materialni stroški/udeleženec
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.7.4. je opredeljen v preglednici št. 1‐6‐1.
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ŠPORTNA REKREACIJA

OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Športna rekreacija predstavlja smiselno nadaljevanje obvezne in prostočasne športne vzgoje otrok in
mladine, športne vzgoje otrok s posebnimi potrebami, obštudijskih športnih dejavnosti in
tekmovalnega športa. Športna rekreacija je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih vseh
starosti (nad 18 let) in družin s ciljem aktivne in koristne izrabe človekovega prostega časa (druženje,
zabava), ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na rekreativnih tekmovanjih.
1.8.1. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA ZA ŠPORTNO REKREACIJO
Merila za zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za športno rekreacijo na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!

1.8.2. CELOLETNI CILJNI ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI
Celoletni programi športne rekreacije potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma največ 80 ur
letno ter predstavljajo najširšo in najpestrejšo izbiro organizirane športne vadbe netekmovalnega
značaja.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

Športna rekreacija: celoletni programi

športni objekt in strokovni
kader/skupina

Športna rekreacija: občasni projekti

športni objekt in strokovni
kader/skupina

Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točkah 1.8.2, 1.8.3 in 1.8.5 je opredeljen v
preglednici št. 1‐8‐1.
PREGLEDNICA ŠT. 1‐8‐1
ŠPORTNA REKREACIJA
(netekmovalni programi vadbe)
velikost skupine (št. udeležencev)
število tednov
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA
* Število točk je enako številu ur.

ŠPORTNA REKREACIJA
CELOLETNI
PROGRAMI

OBČASNI
PROGRAMI

10‐20
30
do 80 ur

10‐20
15
do 30 ur

1.8.3. PILOTSKI ŠPORTNI PROGRAMI
Merila za vrednotenje pilotskih športnih programov za krepitev zdravja in dobrega počutja na lokalni
ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
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1.8.4. MNOŽIČNE DELAVSKE ŠPORTNE PRIREDITVE
Merila za vrednotenje množičnih delavskih športnih prireditev na lokalni ravni in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!
1.8.5. PODROČNI CENTRI GIBANJA ZA ZDRAVJE
Predstavljajo pilotsko povezovanje zdravstvenih in športnih organizacij pri izvajanju programov
športne rekreacije.
Merila za vrednotenje področnih centrov gibanja za zdravje na lokalni ravni in višino proračunskih
sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!

1.9.

ŠPORT STAREJŠIH
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Šport starejših predstavlja športno rekreativno dejavnost odraslih ljudi nad doseženim 65. letom
starosti in razširjenih družin, pri čemer pod pojmom »razširjena družina« razumemo »zvezo«
starejših oseb in vnukov.
1.9.1. SKUPINSKA GIBALNA VADBA STAREJŠIH IN ISTOČASNA ŠPORTNA VADBA RAZŠIRJENE
DRUŽINE
Celoletni programi skupinske gibalne vadbe starejših ter programi istočasne športne vadbe razširjenih
družin potekajo najmanj 30 tednov v letu oziroma 80 ur letno in predstavljajo različne oblike
celoletne gibalne vadbe. Programi potekajo na površinah v naravi in urbanem okolju.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNI PROGRAM:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
Šport starejših: celoletni programi skupinske gibalne vadbe
športni objekt in strokovni kader/skupina
Šport starejših: celoletni programi vadba razširjene družine
športni objekt in strokovni kader/skupina
Obseg vrednotenja športnih programov navedenih v točki 1.9.1. je opredeljen v preglednici št. 1‐9‐1.
PREGLEDNICA ŠT. 1‐9‐1
ŠPORT STAREJŠIH
(netekmovalni programi vadbe)
velikost skupine (št. udeležencev)
TOČKE/ŠPORTNI OBJEKT/SKUPINA

ŠPORT STAREJŠIH
SKUPINSKA
VADBA

8‐12
80

RAZŠIRJENE
DRUŽINE

8‐12
80

119
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1.9.2. ZAPOSLOVANJE STROKOVNO IZOBRAŽENEGA KADRA
Merila za zaposlovanje strokovno izobraženega kadra za šport starejših na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!

1.9.3. ŠPORTNO DRUŽABNE MEDGENERACIJSKE PRIREDITVE
Merila za vrednotenje športno družabnih medgeneracijskih prireditev na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!

2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Učinkovita in dostopna mreža kakovostnih športnih objektov in površin za šport je pomemben
dejavnik športnega udejstvovanja. V okviru LPŠ se na lokalni ravni sofinancira posodabljanje in
investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin, medtem ko redna vzdrževalna dela
in obratovanje niso predmet sofinanciranja LPŠ.
Merila (sistem točkovanja) ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja športnih
objektov in površin za šport v lokalni skupnosti. Sredstva lokalne skupnosti za tovrstne projekte se
zagotavljajo v posebnih proračunskih virih, izvajalci pa so izbrani na specifičen način.
2.1.
ENERGETSKE IN ŠPORTNO‐TEHNOLOŠKE POSODOBITVE ŠPORTNIH OBJEKTOV
2.2.
TRAJNOSTNA UREDITEV, INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN POSODOBITEV NARAVNIH
POVRŠIN ZA
ŠPORT
2.3.
NOVOGRADNJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
Razvojne dejavnosti prvenstveno predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki
nepogrešljivo podpirajo vsa ostala področja športa.
»PRISTOJNOSTI« LPŠ
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
 področja in obseg sofinanciranja razvojnih dejavnosti ter opredeli korekcijo
vrednotenja,
 maksimalno število udeležencev v programih usposabljanja in/ali izpopolnjevanja,
 maksimalno število projektov v založništvu, znanstveno‐raziskovalni dejavnosti in IKT
v športu.
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USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja
(univerzitetni in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, medtem ko programe
usposabljanja in izpopolnjevanja izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/ali
izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancira do 2/3 dejanske vrednosti usposabljanja za
osnovne programe ter do ½ kotizacije za licenčne seminarje in seminarje za sodnike.
Sofinancirana sredstva se izplačajo po opravljenem usposabljanju na podlagi predloženih dokazil v
mesecu decembru za tekoče leto.
3.2.

STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA PROGRAMOM

3.2.1. IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH IN VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV
Pomembna dolžnost države je skrb za izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov, kar se
odraža v zagotavljanju enakih možnostih izobraževanja in doseganju primernega socialnega statusa.
Merila za vrednotenje izobraževanja (štipendiranja) nadarjenih in vrhunskih športnikov na lokalni
ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema!

3.2.2. SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI, SVETOVANJE, STROKOVNA PODPORA
Ugotavljanje in spremljanje pripravljenosti športnikov na vseh ravneh ter svetovanje predstavlja
osnovo načrtnega dela. Ustrezna vadba, prehrana in način življenja pomeni humanizacijo pri delu s
športniki. Udeleženci meritev so športniki, ki so registrirani v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za
registriranje in kategoriziranje športnikov v RS. Izvajalci meritev in svetovanj so lahko le organizacije,
ki izpolnjujejo strokovne pogoje za opravljanje dejavnosti.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
DEJAVNOST ŠPORTA:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje
materialni stroški/udeleženec
Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 3.2.2. je opredeljen v preglednici št. 3‐2‐2.
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SPREMLJANJE PRIPRAVLJENOSTI ŠPORTNIKOV

PREGLEDNICA ŠT. 3‐2‐2

3.3.

SPREMLJANJE
PRIPRAVLJENOSTI

IZVEDBA MERITEV

MERITVE IN
OBDELAVA

CELOSTNA
IZVEDBA

minimalno število udeležencev
projekta

20

20

20

TOČKE/MS/UDELEŽENEC

1

2

3

ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Založništvo v športu predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih in
občasnih športnih publikacij ter propagandnega gradiva na temo športnih dejavnosti.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
DEJAVNOST ŠPORTA:

KRITERIJ VREDNOTENJA:

založništvo v športu
materialni stroški/projekt
Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 3.3. je opredeljen v preglednici št. 3‐3.

PREGLEDNICA ŠT. 3‐3

ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU

PROGRAMI ZALOŽNIŠTVA V ŠPORTU

PROPAGANDNO
GRADIVO

OBČASNE
PUBLIKACIJE

STROKOVNA
LITERATURA

število projektov v založništvu
TOČKE/MS/PROJEKT

1

1

1

2

5

10

3.5. ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ
Nosilci znanstveno‐raziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno
športno sfero in/ali gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v
športno prakso.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
DEJAVNOST ŠPORTA:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
znanstvenoraziskovalna dejavnost
materialni stroški/projekt
Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 3.4. je opredeljen v preglednici št. 3‐4.
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ZNANSTVENO‐RAZISKOVALNA
DEJAVNOST

IZVEDBA MERITEV

MERITVE IN
OBDELAVA

CELOSTNA
IZVEDBA

število projektov v ZRI

1

1

1

TOČKE/MS/PROJEKT

2

5

10

INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (PODPORA ŠPORTU)
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

IKT na področju športa predstavlja neposredno podporo za učinkovitejše in prijaznejše udejstvovanje
v športu (obseg e‐informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni
učinkovitosti programov.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
DEJAVNOST ŠPORTA:
KRITERIJ VREDNOTENJA:
informacijsko‐komunikacijska tehnologija (podpora športu)
materialni stroški/projekt
Obseg vrednotenja razvojnih dejavnosti navedenih v točki 3.5. je opredeljen v preglednici št. 3‐5.

PREGLEDNICA ŠT. 3‐5

INFORMACIJSKO‐KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V ŠPORTU
DRUGE
SPLETNE
APLIKACIJE

NAKUP IKT ZA
ŠPORT

LASTNA
SPLETNA
APLIKACIJA

VODENJE IKT
PROJEKTA

IZDELAVA IKT
PROGRAMA

število projektov IKT

1

1

1

1

1

TOČKE/MS/PROJEKT

1

2

3

5

10

IKT PODPORA ŠPORTU

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
Športna društva kot interesna in prostovoljna združenja občanov, kjer le‐ti v dobršni meri s
prostovoljnim delom uveljavljajo svoje interese, so temelj slovenskega modela športa. Športna
društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih oblik športa.
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»PRISTOJNOSTI« LPŠ

Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
 obseg sofinanciranja delovanja društev na lokalni ravni,
 izbrane kriterije, ki se upoštevajo pri vrednotenju delovanja društev in
njihovih zvez na lokalni ravni,
 opredeli korekcijski faktor za delovanje društev in njihovih zvez.
 opredeli sredstva za delovanje športne zveze.
4.1.

DELOVANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Področje obsega delovanje društev in njihovih zvez na lokalni ravni, kar zaradi ohranjanja osnovne
organizacijske infrastrukture športa predstavlja javni interes, zato je pomemben segment LPŠ.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
delovanje športnih društev na lokalni ravni
delovanje občinskih športnih zvez (OŠZ)

KRITERIJ VREDNOTENJA:
materialni stroški/društvo in/ali
materialni stroški/OŠZ in OD za

Obseg vrednotenja delovanja športnih društev navedenih v točki 4.1. je opredeljen v preglednici št. 4‐
1.

PREGLEDNICA ŠT. 4‐1
DELOVANJE DRUŠTEV
ŠPORTNO DRUŠTVO

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: DELOVANJE DRUŠTEV

ŠTEVILO ČLANOV

ŠTEVILO REGISTRIRANIH
ČLANOV

1

4

*Število članov je enako število točk
Društva so temelj organiziranega športa v Sloveniji in najmnožičnejša oblika voluntarizma. Iz sredstev
lokalne skupnosti se sofinancirajo materialni stroški za osnovno delovanje društev.
Iz sredstev lokalne skupnosti se lahko zagotovi sofinanciranje delovanja društev, ki so po merilih
Športne zveze Slovenj Gradec razvrščena v 1. kakovostni razred v skladu z veljavnim Pravilnikom za
razvrščanje izvajalcev programov športa skupine. V tem primeru se sredstva iz letnega programa
športa razdelijo med upravičena športna društva v enakem deležu. Društva, ki so sofinancirana iz
tega naslova, niso upravičena do sofinanciranja iz ostalih sredstev, ki so v LPŠ namenjena za
delovanje društev.
Občinske športne zveze (OŠZ) so reprezentativni predstavniki in zastopniki interesov civilne športne
družbe na lokalni ravni. Sofinanciranje delovanja OŠZ na lokalni ravni je domena LPŠ lokalne
skupnosti; merila za vrednotenje delovanja OŠZ in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za
leto, za katerega se LPŠ sprejema; ali pa se sredstva zagotovijo v posebnih proračunskih virih. Za
osnovno delovanje zveze, ki je del organiziranega športa na nacionalni ravni (članica OKS‐ZŠZ), se iz
sredstev lokalne skupnosti sofinancirajo materialni stroški in stroški strokovnega kadra.
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5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja.
Kjer potekajo, imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje
športne kulture.
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška in pokalna
tekmovanja) ni predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.
Vsako društvo ima možnost prijaviti samo eno prireditev.
Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu ter rangiranju le‐teh se upoštevajo kriteriji:
obseg programa (priznano število točk), kvalitetni nivo prireditve (lokalni, občinski, regionalni,
državni,…), število udeležencev na prireditvi in tradicija (število let zaporedne izvedbe).
V kolikor društvo, ki je kandidiralo na JR za izvedbo športne prireditve, in so mu bila za ta namen
zagotovljena sredstva iz LPŠ, športne prireditve ne izvede iz neopravičljivih razlogov, pri naslednjem
JR ni upravičeno do sredstev za športne prireditve.
»PRISTOJNOSTI« LPŠ
Letni program športa (LPŠ) za koledarsko leto, za katerega je sprejet, lahko dodatno opredeli:
 obseg sofinanciranja športnih prireditev na lokalni ravni,
 maksimalno število športnih prireditev,
 nivoje športnih prireditev,
 korekcijski faktor za športne prireditve,
 maksimalno število udeležencev mednarodnih športnih prireditev na izvajalca.

5.1.
VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE
Merila (sistem točkovanja) ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja velikih
mednarodnih športnih prireditev (olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva, sredozemske igre,
univerzijade…). Sredstva lokalne skupnosti se za takšne projekte v primeru uspešne kandidature za
organizacijo in izvedbo zagotovijo v posebnih proračunskih virih.
5.2.

DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
OPREDELITEV PODROČJA PO NPŠ

Med druge športne prireditve prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne
prireditve in druge športne prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so
usmerjene k povečanju števila športno dejavnega prebivalstva. V merilih je predvideno tudi
vrednotenje izvedbe mednarodnih športnih prireditev, ki pa ne presegajo nivoja svetovnega pokala,
in udeležbe športnikov na mednarodnih tekmovanjih.
5.2.1. Mednarodne športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 na prireditvi nastopajo tekmovalci iz najmanj treh tujih držav,
 prireditev je odmevna v kraju (potrebna najava v tiskanem in glasovnem mediju…),
 na njej nastopajo domači športniki,
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se delno ali v celoti odvija v MO Slovenj Gradec,
na prireditvi sodeluje najmanj 10 ekip oziroma 100 udeležencev.

5.2.2. Športne prireditve na državni ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:




prireditev se delno ali v celoti odvija na območju MO Slovenj Gradec,
na njej nastopajo domači športniki,
na prireditvi sodeluje najmanj 8 ekip oziroma 70 udeležencev.

5.2.3. Medobčinske, občinske in druge športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje
pogoje:






prireditev se delno ali v celoti odvija na območju MO Slovenj Gradec,
prireditev ima tradicijo (najmanj tri leta),
je odmevna pri občanih in dostopna vsem,
na njej sodeluje najmanj 6 ekip oziroma 30 posameznikov,
medobčinska prireditev se razlikuje od občinske po tem, da so iz drugih občin vsaj tri ekipe
oziroma 10 posameznikov.

Izvajalec mora teden pred izvedbo prireditve o tem obvestiti MO SG. Dodeljena sredstva se izplačajo
po izvedeni prireditvi in dostavljenem poročilu na obrazcu, ki je kot priloga razpisu. Poročilo je
potrebno dostaviti na MO Slovenj Gradec.
Dodeljena sredstva se izplačajo po izvedeni prireditvi in dostavljenem poročilu o izvedbi le upravi MO
SG.
S sredstvi lokalne skupnosti (LPŠ) se lahko sofinancirajo:
ŠPORTNE PRIREDITVE
športne prireditve lokalnega in občinskega pomena
športne prireditve državnega pomena in mednarodne prireditve
udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih

KRITERIJ VREDNOTENJA:
materialni stroški/prireditev
materialni stroški/prireditev
materialni stroški/udeleženec

Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po preglednici št. 5.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

PREGLEDNICA ŠT. 5
Lansko št. udeležencev
/
Nivo prireditve

30‐70

71‐100

101‐150

151 ‐
200

201 ‐
300

301 ‐
500

501 in
več

Občinska šp. prireditev

10

20

30

40

50

60

70

Medobčinska šp.
prireditev

20

30

40

50

60

70

80

‐

60

70

80

90

100

120

Državna šp. prireditev
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Jubilejna prireditev

Se prizna vsakih 10 let. Točkam se prišteje 20% le teh.

Uradna prireditev NPŠZ

V kolikor je prireditev na seznamu NPŠZ, se točkam prišteje 20% le teh.

5. 3. OBČINSKE ŠPORTNO‐PROMOCIJSKE PRIREDITVE ZA PODELITEV PRIZNANJ V ŠPORTU
Občinske športno promocijske prireditve za podelitev priznanj so predmet LPŠ na lokalnem nivoju,
vendar ni nujno, da so predmet JR.
Merila za vrednotenje prireditev za podelitev priznanj in nagrad za vrhunske športne dosežke ter za
druge oblike promocije v športu na lokalni ravni in višino proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za
leto, za katerega se LPŠ sprejemali pa se sredstva zagotovijo v posebnih proračunskih virih.

5.5. ŠPORTNA DEDIŠČINA IN MUZEJSKA DEJAVNOST V ŠPORTU
Merila (sistem točkovanja) ne urejajo načina in višine vrednotenja/sofinanciranja področja športne
dediščine in muzejske dejavnosti v športu. Sredstva lokalne skupnosti se za projekte zagotovijo v
posebnih proračunskih virih.
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega
obnašanja.
Merila za vrednotenje družbene in okoljske odgovornosti športa na lokalni ravni in višino
proračunskih sredstev se opredeli z LPŠ za leto, za katerega se LPŠ sprejema.
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36.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra:
(št. 13.1)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – UPB2), Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15) in Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) v zvezi z razpolaganjem
s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne občine
Slovenj Gradec, je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 22. seji dne 21. 12. 2016 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.1)
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na
zemljišču s parc. št. 382/3, k.o. 850 – Slovenj Gradec in na
zemljišču s parc. št. 382/4, k.o. 850 – Slovenj Gradec.
(2) Na nepremičninah iz prve točke tega sklepa z izbrisom zaznambe javnega dobra prenehata imeti značaj javnega
dobra.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0044/2016, zveza na spis: 478-0127/2016
Slovenj Gradec, dne 22. decembra 2016
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE
37.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Šmarješke Toplice

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 –
ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. št. 39/06 – UPB2, 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 30/06), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 –
odl. US in 32/16), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr, 115/05 – odl. US, 120/06
– odl. US, 126/07, 57/09 – odl. US, 108/09, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13 in 19/15), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), Uredbe o
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 17. člena Statuta
Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07 in 33/10)
in Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke
Toplice (Uradni list RS, št. 101/07 in 100/08) je Občinski svet
Občine Šmarješke Toplice na 19. seji dne 20. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Šmarješke Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odlok ureja zahteve za oskrbo s pitno vodo in zahteve pri lastni oskrbi s pitno vodo, način opravljanja obvezne
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občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in lastne oskrbe prebivalcev s
pitno vodo ter pravice in dolžnosti uporabnikov in upravljavcev
na območju Občine Šmarješke Toplice, tako da določa:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
III. STANDARDI OPREMLJENOSTI
IV. NAČRTOVANJE VODOVODA
V. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE
VI. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA
STORITEV
VII. MERITVE IN ODČITAVANJE
VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV
IX. PREKINITEV DOBAVE
X. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi
objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v
Tehničnem pravilniku o javnem vodovodu na območju Občine
Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: Tehnični pravilnik).
2. člen
(namen)
Namen tega odloka je:
– zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z
učinkovitim izvajanjem javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno
vodo in varstvo virov pitne vode,
– določiti obveznosti občin in izvajalcev javne službe pri
opravljanju javne službe,
– določiti obveznosti uporabnikov pri koriščenju javne
službe,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov financiranja in nadzora nad izvajanjem javne službe.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. interno vodovodno omrežje je vodovod z vsemi elementi, ki so priključeni za obračunskim vodomerom,
2. izgube pitne vode iz vodovoda (v nadaljnjem besedilu:
vodne izgube) so razlika med načrpano ali odvzeto pitno vodo
iz zajetja ali zajetij za pitno vodo, ki napaja vodovod, in pitno
vodo, ki je iz vodovoda dobavljena uporabnikom javne službe,
uporabnikom posebnih storitev ali prebivalcem pri lastni oskrbi
s pitno vodo,
3. javna površina je površina grajenega javnega dobra lokalnega ali državnega pomena, katere uporaba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem,
4. javni vodovod je vodovod, ki je kot občinska gospodarska javna infrastruktura namenjen izvajanju javne službe;
del javnega vodovoda je tudi zunanje hidrantno omrežje za
gašenje požarov, ki je neločljivo hidravlično povezano z javnim
vodovodom,
5. javno hidrantno omrežje so objekti in naprave namenjeni izključno za gašenje požarov,
6. lastna oskrba s pitno vodo je oskrba stavb in gradbenih
inženirskih objektov s pitno vodo na območjih, kjer občina javne
službe ne zagotavlja in se pri odvzemu vode iz podzemnih ali
površinskih voda izvaja na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
7. območje javnega vodovoda je območje, ki vključuje območja poselitve, obstoječa in predvidena poselitvena območja
ali njihove dele ter posamezne stavbe ali gradbene inženirske
objekte, za katere občina zagotavlja izvajanje javne službe
ali je v občinskih predpisih zanje predvideno izvajanje javne
službe iz enega javnega vodovoda,
8. območje poselitve je območje, določeno v operativnem
programu oskrbe s pitno vodo,
9. obračunski vodomer je naprava za merjenje porabe
pitne vode iz javnega vodovoda, ki je nameščen pred odje-
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mnim mestom in je osnova za obračun izvedenih storitev javne
službe,
10. obstoječa stavba je stavba, zgrajena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev,
11. odjemno mesto je mesto spoja interne vodovodne
napeljave z obračunskim vodomerom,
12. pitna voda je pitna voda v skladu s predpisom, ki ureja
pitno vodo,
13. posebna storitev je oskrba z vodo iz javnega vodovoda, ki se ne šteje za javno službo,
14. priključek stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod (v nadaljnjem besedilu: vodovodni priključek)
je cevovod od javnega vodovoda do odjemnega mesta in
njegova oprema; elementi spoja na javni vodovod, odjemno
mesto in obračunski vodomer so sestavni deli vodovodnega
priključka,
15. priprava pitne vode je obdelava vode s postopki, ki
zagotavljajo skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode v
skladu s predpisom, ki ureja pitno vodo,
16. rezervno zajetje za pitno vodo je objekt, ki je kot
aktivna rezerva namenjen neposrednemu odvzemu vode iz
vodnega telesa za oskrbo javnega vodovoda s pitno vodo,
17. sistem za oskrbo s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu:
vodovodni sistem ali vodovod) je sistem elementov vodovoda,
kot so cevovodi, črpališča, vodohrani, naprave za pripravo pitne vode in druga pripadajoča oprema, ki pretežni del rednega
obratovanja deluje kot samostojen sistem, hidravlično ločen
od drugih vodovodov in ima enega upravljavca; priključki so
del vodovoda,
18. upravljavec javnega vodovoda je pravna oseba, ki jo
v skladu s predpisi, ki urejajo javno službo, občina določi ali
izbere za izvajalca javne službe,
19. upravljavec zasebnega vodovoda je pravna ali fizična
oseba, s katero imajo lastniki zasebnega vodovoda sklenjeno
pogodbo o njegovem upravljanju,
20. vodovarstveno območje je območje, določeno v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
21. zajetje za pitno vodo je objekt, ki je namenjen neposrednemu odvzemu vode iz vodnega telesa za oskrbo s pitno
vodo,
22. zasebni vodovod je vodovod, ki je v zasebni lasti in
namenjen lastni oskrbi s pitno vodo,
23. zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je
zbirni kataster o omrežjih in objektih gospodarske javne infrastrukture, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije na
podlagi predpisov, ki urejajo prostorsko načrtovanje,
24. uporabnik, je fizična ali pravna oseba, ki odvzema
vodo iz javnega vodovoda,
25. stavbe in gradbeno inženirski objekti, v katerih se
zadržujejo ljudje ali se v njih pitna voda uporablja za oskrbo
živali so vse stavbe in gradbeno inženirski objekti, ki jih definira enotna klasifikacija vrst objektov (CC-SI), Uradni list RS,
št. 109/11, razen stavb, definiranih pod razredom 1242, 1252,
podrazredom 12711, 12713 (razen vinskih kleti in zidanic),
12714, 12730, 12740 (razen prve in tretje alineje), ter gradbeno
inženirskih objektov, definiranih pod oddelkom 21, 22 (razen
podrazred 22232), 23 (razen razreda 2302 in 2303), 24 (razen
podrazred 24203).
4. člen
(javna služba)
(1) V okviru javne službe se izvaja oskrba stavb in gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo iz javnega vodovoda,
če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za
oskrbo živali.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za javno službo ne
šteje oskrba nestanovanjskih stavb in gradbenih inženirskih
objektov ter nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah s pitno vodo ne glede na to, ali se zagotavlja iz javnega
vodovoda, če:
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– se voda rabi za namen, ki ni oskrba s pitno vodo in za
katerega je treba pridobiti vodno pravico v skladu s predpisom,
ki ureja vode, in
– iz vode nastaja industrijska odpadna voda v skladu s
predpisom, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se takrat, kadar se
oskrba s pitno vodo zagotavlja iz javnega vodovoda, za javno
službo šteje:
– oskrba stavb ali gradbenih inženirskih objektov s pitno
vodo v delu, kjer se v njih izvajajo državne ali občinske javne
službe,
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje javnih
površin,
– oskrba javnega hidrantnega omrežja za gašenje požarov s pitno vodo,
– oskrba s pitno vodo, ki je na javnih površinah namenjena splošni rabi in
– oskrba s pitno vodo za pranje ali namakanje površin, ki
pripadajo stavbi iz prvega odstavka tega člena, če letna količina
vode ne presega 50 m3.
5. člen
(zagotavljanje javne službe)
(1) Občina zagotavlja javno službo na območju Občine
Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina).
(2) Za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot
javna služba, mora vodno pravico v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, pridobiti občina. Postopek pridobitve vodnega dovoljenja
vodi upravljavec.
(3) V okviru izvajanja javne službe lahko občina zagotavlja
tudi izvajanje investicijskega vzdrževanja javnega vodovodnega omrežja in naprav, za kar občina zagotavlja sredstva iz
svojega proračuna.
6. člen
(uporabniki in bodoči uporabniki javne službe
in njihove obveznosti)
(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe
ali gradbenega inženirskega objekta, ki je priključen na javni
vodovod in se zanj zagotavlja javna služba.
(2) Če je stavba, del stavbe ali gradbeni inženirski objekt
v solastnini, lahko obveznosti uporabnikov javne službe iz
prejšnjega odstavka prevzame eden od solastnikov, če je med
njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(3) V večstanovanjskih stavbah, v katerih ni zagotovljenega ločenega odjema pitne vode po posameznih stanovanjskih
enotah, obveznosti uporabnikov javne službe izvršuje upravnik
stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov
stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večstanovanjskih stavb.
(4) Obveznosti uporabnika so:
– redno vzdrževanje internega vodovodnega omrežja, na
način, da ne bo motena oskrba stavbe s pitno vodo,
– zaščita vodomernega jaška in vodomera pred poškodbami in zmrzaljo,
– omogočanje dostopa do vodomernega jaška in vodovodnega priključka,
– pisno obveščanje upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na stavbi ali inženirskem objektu, ki
imajo vpliv na odvzem in obračun vode,
– redno plačevanje storitev upravljavcu,
– urejanje medsebojnih delitev stroškov v večstanovanjskih stavbah in
– upoštevanje ukrepa racionalne rabe vode zaradi pomanjkanja vode ali drugih izrednih dogodkov.
(5) Bodoči uporabnik je:
– lastnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta iz prvega odstavka 11. člena tega odloka, ali njegov pooblaščenec, ali
– eden od lastnikov stavbe, dela stavbe ali gradbeno inženirskega objekta iz prvega odstavka 11. člena tega odloka,
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če gre za solastništvo in je med lastniki o tem dosežen pisni
dogovor, ali njihov pooblaščenec, ali
– eden od lastnikov dela stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta iz prvega odstavka 11. člena tega odloka, če gre za
večstanovanjsko stavbo brez upravnika in je med lastniki o tem
dosežen pisni dogovor, ali
– upravnik stavbe ali gradbeno inženirskega objekta iz
prvega odstavka 11. člena tega odloka, če gre za večstanovanjsko stavbo ali gradbeno inženirskega objekta z upravnikom.
(6) Obveznost bodočega uporabnika iz prejšnjega odstavka tega člena je, da se najkasneje v roku šestih mesecev po
prejemu obvestila upravljavca javnega vodovoda iz sedmega
odstavka 11. člena tega odloka o možnosti in obveznosti priključitve na javno vodovodno omrežje, priključi na javni vodovod.

(5) Občina zagotavlja vodenje evidence zasebnih vodovodov in njenih upravljavcev na svojem območju.
(6) Izvajalec javne službe in upravljavec vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav skrbi za tekoče izvajanje vseh nalog,
ki mu jih, kot upravljavcu nalaga zakonodaja, skrbi za tekoče
vzdrževanje vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav, izvaja
vsa intervencijska vzdrževanja javnih vodovodnih omrežij in
naprav.

7. člen
(lastna oskrba s pitno vodo)
Lastna oskrba s pitno vodo se lahko izvaja na območjih
poselitve in za posamezne stavbe ali gradbene inženirske
objekte, kjer občina ne zagotavlja javne službe.

(1) Območje poselitve s 50 ali več prebivalci s stalnim
prebivališčem in z gostoto poselitve večjo od pet prebivalcev s
stalnim prebivališčem na hektar mora biti opremljeno z javnim
vodovodom.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti z javnim vodovodom opremljeno tudi območje poselitve z manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in gostoto poselitve manjšo ali
enako pet prebivalcev s stalnim prebivališčem na hektar, razen
če se na območju poselitve izvaja lastna oskrba s pitno vodo ali
samooskrba objekta s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, in sta hkrati izpolnjena naslednja pogoja:
1. da se iz posameznega zasebnega vodovoda oskrbuje
manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem in
2. da je letna povprečna zmogljivost posameznega zasebnega vodovoda manjša kot 10 m3 pitne vode na dan.
(3) Predvidena poselitvena območja morajo biti pred začetkom uporabe stavb na njih opremljena z javnim vodovodom,
če je predvideno, da bodo na njih izpolnjeni pogoji iz prvega ali
drugega odstavka tega člena.

II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
8. člen
(določitev območij javnih vodovodov)
Območja javnega vodovoda so določena s predpisom
občine in so lokacijsko opredeljena s topološko pravilnimi poligoni, ki jih določajo točke z ravninskimi koordinatami v državnem koordinatnem sistemu in so prikazana v katastru javnega
vodovodnega omrežja izvajalca javne službe, ločeno za:
1. območja javnega vodovoda, kjer se v skladu s prvim
ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo
(v nadaljevanju: Uredba) izvaja javna služba,
2. območja javnega vodovoda, kjer je v skladu s prvim
ali drugim odstavkom 9. člena Uredbe predvideno izvajanje
javne službe,
3. območja javnega vodovoda, kjer se javna služba izvaja,
čeprav ne gre za območja javnega vodovoda iz 1. točke tega
odstavka in
4. območja javnega vodovoda, kjer je predvideno izvajanje javne službe, čeprav ne gre za območja javnega vodovoda
iz 2. točke tega odstavka.
9. člen
(določitev upravljavca vodovoda)
(1) Izvajalec javne službe in upravljavec vseh javnih vodovodnih omrežij in naprav na območju Občine Šmarješke Toplice
je javno podjetje Komunala Novo mesto d.o.o..
(2) V primeru lastne oskrbe s pitno vodo mora zasebni
vodovod imeti upravljavca, če oskrbuje:
– eno ali več stanovanjskih stavb, v katerih je skupno pet
ali več stanovanj, v katerih prebivajo osebe s stalnim prebivališčem,
– eno ali več stanovanjskih stavb z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjskih stavb za posebne namene, gostinskih
stavb, upravnih ali pisarniških stavb, trgovskih ali drugih stavb
za storitvene dejavnosti, stavb za promet ali stavb za izvajanje
elektronskih komunikacij, industrijskih stavb ali skladišč in stavb
splošnega družbenega pomena in
– eno ali več stavb ali gradbenih inženirskih objektov,
kjer je omogočena splošna raba vode iz zasebnega vodovoda.
(3) Lastniki zasebnega vodovoda iz prejšnjega odstavka
morajo skleniti pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda s
pravno ali fizično osebo in o upravljavcu zasebnega vodovoda
pisno obvestiti občino.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba o upravljanju zasebnega vodovoda ne sklene, če imajo stavbe iz tretjega
odstavka tega člena enega lastnika, ki je hkrati upravljavec
zasebnega vodovoda. Lastnik zasebnega vodovoda mora o
njegovem upravljanju pisno obvestiti občino.

III. STANDARDI OPREMLJENOSTI
10. člen
(opremljenost naselij)

11. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)
(1) Stavba ali gradbeni inženirski objekt iz prvega odstavka 4. člena tega odloka, ki leži znotraj območja javnega
vodovoda in so zanj izpolnjeni tehnično dobavni pogoji, mora
biti priključen na javni vodovod v skladu s tem odlokom, Tehničnim pravilnikom in v skladu s soglasjem izvajalca javne službe.
(2) Na javni vodovod mora biti priključena vsaka stavba ali
gradbeni inženirski objekt posebej, zanje pa mora biti zagotovljeno merjenje porabe pitne vode z obračunskim vodomerom.
(3) V večstanovanjskih stavbah mora biti za posamezne
dele stavbe (stanovanjske in poslovne) zagotovljeno merjenje
porabe pitne vode z ločenimi obračunskimi vodomeri.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih,
ko se na kmetijskem gospodarstvu ali v nestanovanjskih stavbah, ki predstavljajo zaokroženo celoto in imajo enega lastnika,
s pitno vodo iz javnega vodovoda oskrbuje več stavb, lahko
zagotavlja odjem pitne vode z enim odjemnim mestom.
(5) Ne glede na določbe drugega odstavka tega člena
se lahko za posamezno stavbo ali gradbeno inženirski objekt
izvede tudi več vodovodnih priključkov, če so izpolnjeni pogoji,
opredeljeni v tem odloku in Tehničnem pravilniku.
(6) Načrtovanje in gradnjo vodovodnega priključka mora
zagotoviti bodoči uporabnik iz osmega odstavka 6. člena tega
odloka najkasneje v roku šestih mesecev po prejemu obvestila
upravljavca javnega vodovoda o možnosti in obveznosti priključitve na javno vodovodno omrežje.
(7) Obvestilo o možnosti in obveznosti priključitve na
javno vodovodno omrežje izda upravljavec javnega vodovoda
v roku 30 dni po prevzemu vodovodnega omrežja v poslovni
najem.
12. člen
(prepoved priključitve na javni vodovod)
(1) Stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, za katerega odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ni
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urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju odpadne vode, in predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje
komunalne in padavinske odpadne vode, izvajalec javne službe
ne sme priključiti na javni vodovod.
(2) Če lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
za rabo pitne vode iz javnega vodovoda, ki ne šteje za javno
službo, ni pridobil vodne pravice v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, izvajalec javne službe stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, ne sme priključiti na javni vodovod.
13. člen
(prepoved lastne oskrbe s pitno vodo)
(1) V stavbi, ki leži znotraj območja javnega vodovoda,
kjer se izvaja javna služba, ni dovoljena lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je v stavbi, ki še ni
priključena na javni vodovod in so postopki za priključitev v
teku, do priključitve na javni vodovod lastna oskrba s pitno
vodo dovoljena.
(3) Zajetja za pitno vodo, iz katerega se s pitno vodo
oskrbuje javni vodovod, se ne smejo uporabljati za lastno
oskrbo prebivalcev s pitno vodo ali druge rabe vode, razen če
gre za oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovoda, za katero je
pridobljena vodna pravica v skladu s predpisi, ki urejajo vode.
IV. NAČRTOVANJE VODOVODA
14. člen
(javna pooblastila)
(1) Upravljavec javnega vodovoda izdaja smernice in
mnenja k medobčinskim in občinskim prostorskim aktom, za
kar mora pripravljavec prostorskega akta predložiti dokumentacijo ki jo določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja.
(2) Upravljavec javnega vodovoda kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja in projektne pogoje k projektnim dokumentacijam za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektnim
dokumentacijam za izvedbo, če nameravana gradnja leži na
območju varovalnega pasu gospodarske javne infrastrukture v
pristojnosti upravljavca javnega vodovoda, ali če nameravana
gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne infrastrukture v
pristojnosti upravljavca javnega vodovoda, za kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določajo predpisi s področja
gradnje. Kadar nameravana gradnja predstavlja gradnjo gospodarske javne infrastrukture v pristojnosti upravljavca javnega
vodovoda, mora vložnik vloge za izdajo soglasja k projektni
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja in k projektni dokumentaciji za izvedbo k vlogi priložiti pisno soglasje
lokalne skupnosti k obsegu gospodarske javne infrastrukture.
(3) Upravljavec javnega vodovoda kot pristojni soglasodajalec izdaja soglasja za priključitev, če se nameravana ali
obstoječa gradnja priključi na gospodarsko javno infrastrukturo
v pristojnosti upravljavca javnega vodovoda, za kar mora investitor predložiti dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi
objektov. Namesto soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Soglasje
za priključitev ne nadomešča soglasja k projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(4) Upravljavec javnega vodovoda kot pristojni soglasodajalec sodeluje v postopkih pridobitve uporabnih dovoljenj. Vloga
za izvedbo postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja, za
objekte, ki predstavljajo gospodarsko javno infrastrukturo v
pristojnosti upravljavca javnega vodovoda, se odda na pristojno
upravno enoto izključno po pridobitvi veljavnega zapisnika o
ustreznosti objektov in omrežij vodovoda, ki ga izda operativni
sektor upravljavca.
(5) Stroške za pripravo in izdajo dokumentov, definiranih
v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena, ter stroške
za sodelovanje v postopku, definiranem v četrtem odstavku
tega člena, upravljavcu javnega vodovoda občina zagotovi iz
proračuna.
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15. člen
(gradnja novega vodovoda)
(1) Pri načrtovanju novih javnih vodovodov morajo lastniki, investitorji, načrtovalci in upravljavci zagotoviti načrtovanje,
ki bo zagotavljalo gospodarno, ekonomično in varno vodovodno omrežje z prednostnim izkoriščanjem obstoječega vodovoda ter prednostno in racionalno rabo obstoječih vodnih virov.
(2) Pri načrtovanju in gradnji javnih vodovodov je potrebno prednostno zagotavljati, da se povečuje izkoriščenost že
izvedenega vodovodnega omrežja, zaradi česar se prednostno
načrtuje in izvaja tekoče investicijsko vzdrževanje obstoječega
vodovodnega sistema.
(3) Pri načrtovanju in gradnji javnih vodovodov je potrebno
upoštevati vso veljavno zakonodajo in predpise, še posebno
določbe Uredbe, tega odloka in Tehničnega pravilnika.
(4) Pri načrtovanju vodovoda je investitor dolžan pridobiti
vsa soglasja definirana v 14. členu tega odloka.
(5) Investitor je dolžan pridobiti soglasja definirana v
14. členu odloka tudi v primerih, ko se za izvedbo vodovoda izdeluje le projekt za izvedbo. V tem primeru je potrebno pridobiti
soglasja k projektu za izvedbo.
(6) Investitor je dolžan pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji za izvedbo tudi v primeru, če to od njega, v sklopu
izdaje soglasja k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, zahteva upravljavec javnega vodovoda, za kar
mora investitor predložiti projektno dokumentacijo za izvedbo.
(7) Če priključitev novega javnega vodovoda ali porabnikov pitne vode na obratujoči javni vodovod ni možna zaradi nezadostne tehnološke zmogljivosti obratujočega javnega
vodovoda, ima obnova oziroma rekonstrukcija obratujočega
javnega vodovoda, zlasti z vidika zmanjševanja vodnih izgub,
prednost pred zagotavljanjem novih vodnih virov.
(8) Če priključitev novega javnega vodovoda na obratujoči
javni vodovod ni možna zaradi nezadostnih količin pitne vode
iz obstoječih vodnih virov obratujočega javnega vodovoda,
ima povečanje zmogljivosti vodnih virov obratujočega javnega vodovoda ali njihova nadomestitev z drugimi obratujočimi
obstoječimi vodnimi viri prednost pred zagotavljanjem novih
vodnih virov za nov javni vodovod.
(9) Če je za priključitev novega javnega vodovoda na
obratujoči javni vodovod treba zagotoviti nove vodne vire, ima
priključitev na nov ali obratujoči transportni vodovod prednost
pred zagotavljanjem novih vodnih virov pitne vode.
(10) Načrtovalec mora merila iz tega člena upoštevati pri
izboru variante oskrbe s pitno vodo pri izvedbi prostorskega
akta, ki je podlaga za poseg v prostor objektov in opreme komunalnega opremljanja predvidenega poselitvenega območja.
16. člen
(prednostna raba vode iz vodovoda)
(1) Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode
iz vodovodov se upošteva, da ima raba vode za oskrbo s pitno
vodo prednost pred rabo vode za druge namene.
(2) Če javni vodovod ne more zagotavljati oskrbe s pitno
vodo sočasno z zagotavljanjem pogojev za obratovanje zunanjega hidrantnega omrežja za gašenje požarov, se viri za
zadostno oskrbo z vodo za gašenje zagotovijo na drug način v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred požarom.
(3) Če se v skladu s prejšnjim odstavkom požarna varnost
zagotavlja z hidrantnim omrežjem za gašenje požarov, ki ni del
javnega vodovoda, mora biti to hidravlično ločeno od javnega
vodovoda. S priključkom na javni vodovod se lahko izvede tudi
napajanje požarnega bazena, kateri mora biti prav tako hidravlično ločen od javnega vodovoda. V obeh primerih mora biti
priključitev na javni vodovod izvedena preko merilnika pretoka,
in sicer skladno s postopkom za priključitev na javni vodovod.
(4) V primeru pomanjkanja pitne vode ali poškodb javnega
vodovoda, zaradi katerih je lahko ogrožena zmogljivost oskrbe
s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda omeji odjem pitne
vode iz javnega vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima
oskrba s pitno vodo prednost pred drugimi rabami vode.
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(rezervne zmogljivosti in varno obratovanje vodovoda)
(1) Javni vodovodi se načrtujejo tako, da imajo zagotovljene rezervne kapacitete virov pitne vode ali rezervna zajetja
za pitno vodo, s katerimi se povečujeta zanesljivost in varnost
obratovanja javnega vodovoda.
(2) Pri načrtovanju rezervnih zmogljivosti javnih vodovodov se poleg območij poselitve upoštevajo tudi obstoječa in
predvidena poselitvena območja, za katera je predvideno, da
se bodo s pitno vodo oskrbovala iz javnega vodovoda.
(3) Vsak javni vodovod mora imeti zagotovljena rezervna
zajetja za pitno vodo, iz katerih se lahko v nujnih primerih zagotavlja oskrba s pitno vodo na območju javnega vodovoda,
vsaj v nujnem obsegu porabe pitne vode, pri čemer se za nujni
obseg porabe pitne vode šteje zagotavljanje pitne vode za pitje
in osnovno higieno prebivalstva ter nujne dejavnosti za delo in
življenje na območju javnega vodovoda, kar pomeni najmanj
10 litrov vode na prebivalca na dan.
(4) Rezervno zajetje za pitno vodo je drugo neodvisno
zajetje za pitno vodo, ki napaja isti javni vodovod.
(5) Za rezervno zajetje za pitno vodo se lahko šteje tudi
drug neodvisen javni vodovod, če je izvedena ustrezna povezava in je v programu oskrbe s pitno vodo iz 8. točke 22. člena
tega odloka opredeljen režim obratovanja obeh javnih vodovodov v primeru njegove uporabe.
(6) Šteje se, da je rezervno zajetje za pitno vodo neodvisno, če se rezervno zajetje ali zajetja javnega vodovoda iz
prejšnjega odstavka nahajajo izven območja zajetja za pitno
vodo, ki je v skladu s predpisom, ki ureja kriterije za določitev
vodovarstvenega območja, določeno za ožje vodovarstveno
območje ali izpolnjuje kriterije za ožje vodovarstveno območje.
(7) Izvajalec javne službe lahko nadomesti rezervna zajetja za pitno vodo z dovažanjem pitne vode za javne vodovode,
ki oskrbujejo s pitno vodo manj kot 300 prebivalcev s stalnim
prebivališčem, pri čemer mora za vsakega prebivalca zagotoviti
najmanj nujni obseg porabe pitne vode iz tretjega odstavka
tega člena.
18. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)
(1) Izvajalec javne službe mora vodne izgube iz javnega
vodovoda spremljati in evidentirati v vodni bilanci.
(2) Izvajalec javne službe mora pripraviti program ukrepov
za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa oskrbe
s pitno vodo.
(3) Lastnik javnega vodovoda zagotavlja finančna sredstva za izvedbo investicij in investicijskega vzdrževanja v skladu s programom za zmanjšanje vodnih izgub iz prejšnjega
odstavka.
(4) Upravljavec javnega vodovoda mora zagotavljati izvedbo rednega vzdrževanja in ukrepov za zmanjšanje vodnih
izgub, ki nastajajo pri rednem obratovanju javnega vodovoda.
(5) Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub morata
lastnik in upravljavec javnega vodovoda vodne izgube zmanjšati na dopustno raven vodnih izgub.
(6) Kot dopustna raven vodnih izgub se v skladu s 33. členom uredbe o oskrbi s pitno vodo šteje 25 odstotkov celotne
količine pitne vode, določene v vodnem dovoljenju za oskrbo
s pitno vodo.
19. člen
(priključitev stavb ali gradbeno inženirskih objektov
na javni vodovod)
(1) Za načrtovanje in izgradnjo vodovodnega priključka
je odgovoren bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena
tega odloka.
(2) Za priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod mora bodoči uporabnik iz petega odstavka
6. člena tega odloka pri upravljavcu javnega vodovoda izvesti
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prijavo vodovodnega priključka ter z izvajalcem javne službe
skleniti pogodbo o priključitvi na javni vodovod.
(3) Priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega objekta
na javni vodovod se izvede v skladu s pogoji iz soglasja iz
tretjega odstavka 14. člena tega odloka, katerega upravljavec
javnega vodovoda izda na zahtevo bodočega uporabnika iz
petega odstavka 6. člena tega odloka.
(4) K prijavi vodovodnega priključka mora bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega odloka priložiti:
– gradbeno ali uporabno dovoljenje za stavbo ali gradbeno inženirski objekt, ali potrdilo upravne enote, da je bila stavba
ali gradbeno inženirski objekt zgrajen pred l. 1967,
– izjavo lokalne skupnosti, v primeru izvedbe vodovodnega priključka skladno z določili 4. točke tega člena,
– odločbo o odmeri komunalnega prispevka,
– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (če
odločba določa, da se komunalni prispevek plača v več obrokih, je potrebno predložiti dokazila o poravnavi vseh zapadlih
obveznostih, do dneva prijave vodovodnega priključka),
– dokazila o pridobljenih pravicah graditve vodovodnega
priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
– osebne podatke.
(5) Vodovodni priključek se lahko izvede tudi na zemljiščih, na katerih je predvidena raba pitne vode za kmetijske
ali druge namene, kar mora določati soglasje občine. V tem
primeru so vse obveznosti in dolžnosti prenesene na lastnika
zemljišča.
(6) Vodovodni priključek se lahko izvede le ob izpolnjevanju vseh pogojev, ki jih določa četrti odstavek tega člena,
in sicer kot stalni vodovodni priključek, ki je v uporabi celotno
življenjsko dobo stavbe ali gradbeno inženirskega objekta oziroma do njegove ukinitve.
(7) Ukinitev vodovodnega priključka se izvede ali na osnovi pisne vloge, katero mora lastnik ali s strani solastnikov pooblaščena oseba vložiti pri upravljavcu javnega vodovoda, ali
izredno, v kolikor so izpolnjeni pogoji, definirani v Tehničnem
pravilniku. V obeh primerih vsi stroški ukinitve vodovodnega priključka bremenijo lastnika oziroma solastnike stavbe ali
gradbeno inženirskega objekta.
(8) Izvedbo in ukinitev vodovodnega priključka lahko izvede izključno upravljavec javnega vodovoda.
20. člen
(začasni vodovodni priključek)
(1) Ne glede na določbe šestega odstavka 19. člena
tega odloka se lahko za obstoječ objekt s stalno ali začasno
prijavljeno osebo in objekt, za katerega se oskrba s pitno vodo
zagotavlja skladno z določili prvega odstavka 4. člena tega
odloka, ki nima izpolnjenih vseh pogojev za pridobitev stalnega
vodovodnega priključka, izvede začasni vodovodni priključek.
Začasni vodovodni priključek se izvede na osnovi soglasja o
izvedbi začasnega vodovodnega priključka, ki ga na predlog
upravljavca javnega vodovoda, izda občina. Začasni vodovodni
priključek se izvede največ za obdobje 10 let.
(2) Za začasno priključitev stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod mora bodoči uporabnik iz
petega odstavka 6. člena tega odloka, pri upravljavcu javnega
vodovoda izvesti prijavo o priključitvi na javni vodovod ter z
upravljavcem javnega vodovoda skleniti pogodbo o priključitvi
na javni vodovod.
(3) Začasna priključitev stavbe ali gradbeno inženirskega
objekta na javni vodovod se izvede v skladu s pogoji iz soglasja
iz odstavka 14. člena tega odloka, katerega upravljavec javnega vodovoda izda na zahtevo bodočega uporabnika iz petega
odstavka 6. člena tega odloka.
(4) K prijavi začasnega vodovodnega priključka mora
bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega odloka,
priložiti:
– soglasje o izvedbi začasnega vodovodnega priključka,
– odločbo o odmeri komunalnega prispevka,
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– dokazilo o poravnanem komunalnem prispevku (če
odločba določa, da se komunalni prispevek plačuje v več obrokih, je potrebno predložiti dokazila o poravnavi vseh zapadlih
obveznosti, do dneva prijave vodovodnega priključka),
– dokazila o pridobljenih pravicah graditve vodovodnega
priključka po zemljiščih, ki niso v lasti lastnika stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
– osebne podatke.
(5) Bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega
odloka z izvedenim začasnim vodovodnim priključkom je dolžan v roku trajanja začasnega vodovodnega priključka, urediti
vse pogoje za pridobitev stalnega vodovodnega priključka ter
najkasneje na dan poteka začasnega vodovodnega priključka
pri upravljavcu javnega vodovoda urediti stalni vodovodni priključek, skladno z določili 19. člena tega odloka.
(6) Če bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega
odloka z izvedenim začasnim vodovodnim priključkom, v roku
ne uredi vse potrebne pogoje za pridobitev stalnega vodovodnega priključka ter ne poda prijavo za stalni vodovodni priključek, mora upravljavec javnega vodovoda izvesti izredno ukinitev začasnega vodovodnega priključka. Vsi stroški povezani z
izredno ukinitvijo začasnega vodovodnega priključka bremenijo
lastnika oziroma solastnike stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta z izvedenim začasnim vodovodnim priključkom.
21. člen
(gradbiščni vodovodni priključek)
(1) Ne glede na določbe šestega odstavka 19. člena
tega odloka se lahko za čas gradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta, z izdanim gradbenim dovoljenjem, izvede
gradbiščni vodovodni priključek.
(2) Za gradbiščni vodovodni priključek mora bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega odloka, pri upravljavcu
javnega vodovoda izvesti prijavo vodovodnega priključka ter z
upravljavcem javnega vodovoda skleniti pogodbo o priključitvi
na javni vodovod. V primeru, če je bodoči uporabnik iz petega
odstavka 6. člena tega odloka pravna oseba, lahko namesto
sklenitve pogodbe o izvedbi gradbiščnega priključka, upravljavcu javnega vodovoda preda naročilnico za izvedbo gradbiščnega vodovodnega priključka.
(3) K prijavi gradbiščnega vodovodnega priključka mora
bodoči uporabnik iz petega odstavka 6. člena tega odloka,
priložiti:
– gradbeno dovoljenje za stavbo ali gradbeno inženirski
objekt in
– osebne podatke.
(4) Rok trajanja gradbiščnega priključka sovpada s trajanjem izgradnje stavbe ali gradbeno inženirskega objekta,
najdlje za obdobje 1 leta in se ga lahko podaljšuje ob soglasju
upravljavca javnega vodovoda, vendar največ do začetka uporabe stavbe ali gradbeno inženirskega objekta.
(5) Ukinitev gradbiščnega vodovodnega priključka se
izvede ali na osnovi vloge za ukinitev gradbiščnega vodovodnega priključka, katero mora bodoči uporabnik iz petega
odstavka 6. člena tega odloka vložiti pri upravljavcu javnega
vodovoda, ali izredno, v kolikor so izpolnjeni pogoji, definirani
v Tehničnem pravilniku. V obeh primerih vsi stroški ukinitve
vodovodnega priključka bremenijo lastnika oziroma solastnike
stavbe ali gradbeni inženirskega objekta.
V. OBVEZNE STORITVE IN NALOGE JAVNE SLUŽBE
22. člen
(obseg storitev javne službe)
V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v
skladu s predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo
in oskrbo s pitno vodo,
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2. uporabnikov javne službe o izvajanju javne službe o
njihovih obveznostih in izvajanju javne službe,
3. redno vzdrževanje javnega vodovoda,
4. redno vzdrževanje javnemu vodovodu pripadajočih
zunanjih hidrantnih omrežij za gašenje požarov v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo pred požari,
5. redno vzdrževanje priključkov na javni vodovod,
6. vodenje evidenc v skladu s 24. členom Uredbe,
7. poročanje v skladu s 26. členom Uredbe,
8. izdelavo programa oskrbe s pitno vodo v skladu s
25. členom te Uredbe,
9. izvajanje notranjega nadzora in drugih nalog, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo,
10. monitoring kemijskega in mikrobiološkega stanja
vode iz zajetja za pitno vodo,
11. monitoring količine iz zajetja za pitno vodo odvzete
vode v skladu s pogoji vodnega dovoljenja za oskrbo s pitno
vodo in monitoring iz zajetja za pitno vodo odvzete vode za
drugo rabo, ki ni oskrba s pitno vodo, če se ta odvzema iz
javnega vodovoda v skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja
ali koncesije,
12. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
drugih ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vodovarstvena
območja,
13. občasno hidravlično modeliranje javnega vodovoda,
14. izdelavo programa ukrepov v primeru izrednih dogodkov na javnem vodovodu v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
15. izdelavo programa ukrepov v primerih izrednih dogodkov zaradi onesnaženja,
16. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na območju javnega vodovoda,
17. priključevanje novih uporabnikov javne službe. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom javne službe v skladu s
predpisi, standardi in normativi, ki urejajo pitno vodo in oskrbo
s pitno vodo in
18. izvajanje in priprava programa razvoja javnega vodovoda.
23. člen
(oskrba s pitno vodo iz zasebnih vodovodov)
V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vodovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda zagotoviti
izvajanje javne službe skladno z Uredbo.
24. člen
(storitve v zvezi s priključki stavb – vodovodnimi priključki)
(1) Vodovodni priključek je del vodovoda, ki povezuje
javno javni vodovod in vodomerni jašek z vgrajenim obračunskim vodomerom.
(2) Lokacijo vodomernega jaška določi upravljavec javnega vodovoda in se praviloma postavlja na parcelni meji, ki
je najbližja javnemu vodovodu.
(3) Obračunski vodomer predstavlja razmejitveno mesto
vodovodnega priključka in internega vodovodnega omrežja.
Vsi elementi za obračunskim vodomerom so del interne instalacije, ki je v upravljanju in vzdrževanju lastnika oziroma
uporabnika.
(4) Vodovodni priključek je last uporabnika in se prenese
v upravljanje upravljavcu javnega vodovoda na osnovi pogodbe za izgradnjo vodovodnega priključka.
(5) Upravljavec javnega vodovoda mora voditi kataster
vodovodnih priključkov.
(6) Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati vodovodne priključke in obračunske vodomere v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja meroslovje.
(7) Poškodba priključka ali vodomera kot posledica izvajanja zemeljskih del ali zmrzali se ne krije iz naslova vzdrževanja vodovnih priključkov.
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25. člen
(prenos novozgrajenih in obnovljenih vodovodov
v last lokalne skupnosti in prenos v poslovni najem)
(1) Vsa novozgrajena vodovodna omrežja s pripadajočimi objekti, ki jih prostorski akti definirajo kot javna in ki jih na
osnovi pogodbe o komunalnem opremljanju gradijo zasebni
investitorji, morajo zasebni investitorji po izgradnji predati v
last pristojni lokalni skupnosti, skladno z določili pogodbe o
komunalnem opremljanju.
(2) Za prevzem objektov in omrežij vodovoda iz prvega
odstavka tega člena mora biti predložena naslednja dokumentacija:
– projektna dokumentacija, izdelana v skladu in v obsegu
veljavne zakonodaje, najmanj pa PID,
– geodetski načrt novega stanja zemljišča, izdelan skladno z veljavno zakonodajo in internimi navodili upravljavca
javnega vodovoda,
– dokazilo o zanesljivosti objekta, izdelan v skladu z
veljavno zakonodajo in z vsemi prilogami, navedenimi na tabelaričnem seznamu prilog,
– garancije,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe,
– veljaven zapisnik o ustreznosti objektov in omrežij vodovoda, ki ga izda operativni sektor upravljavca javnega vodovoda.
(3) Novozgrajeno ali obnovljeno vodovodno infrastrukturo
je lokalna skupnost dolžna predati v poslovni najem upravljavcu
javnega vodovoda, praviloma v roku treh mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja ali podpisu zapisnika o končanju
del, pri čemer je dolžna predati vso dokumentacijo iz drugega
odstavka tega člena.
26. člen
(kataster javnega vodovoda)
(1) Vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra javnega
vodovodnega omrežja izvaja upravljavec javnega vodovoda v
skladu z zakonodajo. Stroški izvajanja se krijejo iz proračunskih
sredstev pristojne lokalne skupnosti.
(2) V katastru javnega vodovoda se vodijo podatki o vseh
objektih, omrežju in napravah javnega vodovoda.
27. člen
(uporaba javnih hidrantov)
(1) Hidranti na javnem omrežju so objekti in naprave kolektivne rabe, namenjeni zagotavljanju požarne varnosti, zato
morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Sredstva
za pokrivanje stroškov vzdrževanja, obratovanja hidrantnega
omrežja in porabljene pitne vode upravljavcu javnega vodovoda zagotavlja pristojna lokalna skupnost.
(2) Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požarov in
za druge intervencije ob naravnih in drugih nesrečah brez poprejšnjega soglasja upravljavca. V tem primeru mora uporabnik
naknadno obvestiti upravljavca javnega vodovoda o uporabi,
trajanju in količini odvzete vode.
(3) Odvzem vode iz javnega hidranta, ki ni namenjena
gašenju požara, je dovoljena samo s predhodnim pisnim soglasjem upravljavca javnega vodovoda, ki določi mesto in način
odvzema vode.
28. člen
(varovanje obstoječe infrastrukture)
(1) Vsakdo, ki na trasi ali v varovalnem območju javnega
vodovodnega omrežja ali vodovodnega priključka namerava
izvajati dela, ki lahko škodno vplivajo na javni vodovod ali vodovodni priključek, si je dolžan pridobiti pred pričetkom del soglasje upravljavca javnega vodovoda in pri upravljavcu javnega
vodovoda naročiti odkaz obstoječega javnega vodovodnega
omrežja ali vodovodnega priključka.
(2) V primeru povzročitve poškodbe javnega vodovodnega omrežja ali vodovodnega priključka je povzročitelj poškodbe
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dolžan takoj obvestiti upravljavca javnega vodovoda o vrsti,
kraju in času nastale poškodbe.
(3) Vse povzročene poškodbe na javnem vodovodnem
omrežju ali vodovodnih priključkih lahko odpravlja izključno
upravljavec javnega vodovoda, na stroške povzročitelja poškodbe.
(4) Kakršnekoli posege na javnem vodovodu in vodovodnih priključkih lahko izvaja izključno le upravljavec javnega
vodovoda.
(5) V okviru izvajanja investicijskih vzdrževanj je potrebno za nemoteno obratovanje obstoječega javnega vodovoda in nemoteno oskrbo uporabnikov, v kolikor je to potrebno, izvesti ustrezen obvod, ki ga lahko izvede izključno
upravljavec.
VI. VIRI FINANCIRANJA
IN NAČIN OBRAČUNAVANJA STORITEV
29. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja javne službe so:
– prihodek od izvajanja storitev oskrbe s pitno vodo,
– subvencije,
– sredstva občinskega proračuna,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– druga sredstva.
30. člen
(vrste uporabnikov)
Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, so razdeljeni v naslednje skupine:
– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti,
– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
31. člen
(zaračunavanje storitev)
(1) V okviru javne službe oskrbe s pitno vodo se uporabnikom zaračunavajo naslednje storitve:
– omrežnina,
– vodarina.
(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške storitev oskrbe s
pitno vodo od dneva priključitve na javni vodovod.
32. člen
(elementi cene storitve gospodarske javne službe)
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine, ki se pri kalkulaciji cene in na
računu prikazujejo ločeno.
33. člen
(omrežnina in plačilo za vodno pravico)
(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture na
območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo, in zajemajo:
– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te
javne službe (stroški amortizacije se izračunavajo po metodi
časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe ob upoštevanju življenjske
dobe v skladu z amortizacijskimi stopnjami predpisov, ki urejajo
oblikovanje cen komunalnih storitev),
– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe,
– stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod,
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– stroške nadomestil za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za
zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve
ukrepom vodovarstvenega režima,
– plačilo za vodno pravico v skladu s prepisi, ki urejajo
vode in
– odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim
financiranjem gradnje in obnove infrastrukture javne službe
oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na
podlagi podpisanih pogodb.
(2) Omrežnina iz prvega odstavka tega člena se določi na
letni ravni in se obračunava glede na zmogljivost priključkov,
določenih s premerom vodomera (DN), skladno s spodnjo
preglednico:
PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE

DN ≤ 20

1

20 < DN < 40

3

40 ≤ DN < 50

10

50 ≤ DN < 65

15

65 ≤ DN < 80

30

80 ≤ DN < 100

50

100 ≤ DN < 150

100

150 ≤ DN

200

(3) V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim
vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka
tega člena, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor
omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega premera
tega vodomera.
(4) Omrežnina se za posamezni obračunski vodomer izračuna tako, da se vsota vseh stroškov omrežnine deli z vsoto
faktorjev omrežnine na obračunskih vodomerih. Tako dobljeni
količnik se nato pomnoži s faktorjem omrežnine glede na premer posameznega obračunskega vodomera.
(5) Če je stavba opremljena s kombiniranim obračunskim
vodomerom, se za tak vodomer upošteva faktor, določen za
vodomer z višjim premerom.
(6) Če stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, nima obračunskega vodomera, se
omrežnina obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno
s premerom priključka, v skladu s preglednico iz drugega odstavka tega člena.
(7) V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako
stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu z zgornjo preglednico.
(8) Plačilo za vodno pravico se za posameznega uporabnika določi ob smiselni uporabi drugega, tretjega, četrtega,
petega, šestega in prejšnjega odstavka tega člena.
34. člen
(vodarina)
(1) Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja
javne službe.
(2) V vodarino se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo
naslednje skupine:
– neposredne stroške materiala in storitev,
– neposredne stroške dela,
– druge neposredne stroške,
– splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo
stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih
sredstev, storitev in dela,
– splošne nabavno prodajne stroške, ki vključujejo stroške
materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev,
storitev in dela,
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– splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev
in dela,
– obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne
službe,
– neposredne stroške prodaje,
– stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in
za vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub v skladu s
predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo,
– druge poslovne odhodke in
– donos v skladu s 16. točko 2. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
35. člen
(obračun vodarine)
(1) Količina porabljene vode iz javnega vodovodnega
omrežja se meri v m3 po stanju, odčitanem na vodomeru.
Stanje na vodomeru se odčitava najmanj enkrat letno za gospodinjstva, za večje odjemalce (industrijo in večstanovanjske
stavbe) pa vsak mesec. Znotraj obračunskega obdobja uporabnik mesečno plačuje akontacije za predvideno porabo vode, ki
je enaka povprečni porabi vode posameznega uporabnika v
preteklem obračunskem obdobju. Upravljavec javnega vodovoda lahko določi akontacije tudi drugače.
(2) Višino akontacije praviloma določi upravljavec javnega
vodovoda, uporabnik pa ima pravico zahtevati spremembo
višine akontacije.
(3) V primeru, da upravljavec javnega vodovoda ali uporabnik ugotovi, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati
dejanske porabe vode, se za čas od zadnjega odčitka do ugotovitve okvare vodomera poraba pitne vode obračuna v višini
uporabnikove povprečne porabe v preteklem letu.
(4) Količina porabljene vode pri nedovoljenem odvzemu
se določi na osnovi predpisane količine iz uredbe o okoljskih
dajatvah. Pri nedovoljenem odvzemu vode se uporabniku obračuna porabljena voda za celotno obdobje obstoja nedovoljenega odvzema oziroma najmanj za obdobje enega leta.
(5) Uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda ne sme odvzemati pitne vode iz javnega hidranta. Za
posamezen nedovoljen odvzem vode iz javnega hidranta se
kršitelju zaračuna porabljena voda v višini predpisane količine
za zagotavljanje požarne varnosti, ki znaša 72 m3.
(6) Normirana poraba se za stavbe, opremljene z obračunskimi vodomeri, določi z upoštevanjem zmogljivosti vodomerov in faktorjev, navedenih v preglednici iz drugega odstavka
30. člena, pri čemer se za vodomer DN 20 upošteva normalna
poraba, ki znaša 1,2 m3 pitne vode na dan. V večstanovanjskih
stavbah se normirana poraba lahko določi glede na dejansko
število oseb, ki prebivajo v stavbi, s tem da se upošteva poraba
0,15 m3 na osebo na dan.
(7) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena
se za nestanovanjske stavbe, stanovanjske stavbe za posebne
namene in gradbene inženirske objekte celotna poraba upošteva kot normalna poraba pitne vode.
(8) Poraba pitne vode, ki je na letni ravni večja od normirane porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, je prekomerna poraba pitne vode, katere cena se poveča za 50 %.
Obračunava se lahko v mesečnih akontacijah, določenih glede
na dejansko prekomerno porabo v preteklem obračunskem
obdobju. Tako pridobljen prihodek zniža obračunsko ceno za
to javno službo.
36. člen
(cene storitev GJS)
(1) Cene storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo za območje Občine Šmarješke Toplice predlaga izvajalec javne službe skladno z določili prvega odstavka 5. člena
Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jo predloži
pristojnemu občinskemu organu v potrditev.
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(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z
Zakonom o DDV.
(3) Izvajalec javne službe za preteklo obračunsko obdobje
ugotovi razliko med potrjeno in obračunsko ceno storitev.
(4) Ugotovljena razlika med potrjeno in obračunsko ceno
glede na dejansko količino opravljenih storitev v preteklem
obračunskem obdobju se v elaboratu upošteva pri izračunu
predračunske cene za prihodnje obdobje.
(5) Izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat.
Če razlika iz prejšnjega odstavka presega deset odstotkov od
potrjene cene, mora elaborat poslati pristojnemu občinskemu
organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cene.
37. člen
(subvencioniranje storitve GJS)
(1) Če se ob potrditvi cene iz elaborata pristojni občinski organ odloči za nižjo zaračunano ceno, ki se zaračuna
uporabnikom, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz
proračuna občine.
(2) Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka
v izračunu cen storitev za uporabnike, ki so gospodinjstva ali
izvajalci nepridobitnih dejavnosti.
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(4) Vodomer se vgrajuje v predpisan vodomerni jašek, ki
ga določi upravljavec javnega vodovoda.
(5) Vodomer mora biti pregledan in overjen po predpisih
za standardizacijo in meroslovje.
(6) Vodomere namešča, zamenjuje in vzdržuje izključno
upravljavec javnega vodovoda.
(7) Uporabnik lahko od upravljavca javnega vodovoda
zahteva izredno kontrolo vodomerne naprave. Če vodomer
deluje izven meja predpisane točnosti v škodo uporabnika,
nosi vse stroške upravljavec javnega vodovoda, v nasprotnem
primeru pa uporabnik.
(8) Stroški ki nastanejo zaradi poškodbe ali zmrzali vodomera, se ne krijejo iz naslova redne menjave in bremenijo
uporabnika.
(9) Odštevalni vodomeri, ki so nameščeni za obračunskim
vodomerom so del interne instalacije, zato niso v upravljanju in
vzdrževanju upravljavca javnega vodovoda.
(10) Velikost vodomera določi izdelovalec projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Velikost vodomera se lahko, v kolikor so izpolnjeni dobavni pogoji, na osnovi pisnega
zahtevka lastnika oziroma solastnikov objekta spremeni, pri
čemer stroški spremembe bremenijo lastnika oziroma solastnike objekta.

38. člen
(odpis vodarine)
Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno
velika poraba vode, delno odpiše stroške vodarine v skladu z
Internim pravilnikom upravljavca o načinu obračunavanja vode
v primeru večjega izliva.

VIII. EVIDENCE UPORABNIKOV
42. člen
(evidence uporabnikov)

(1) Posebne storitve izvajalca javne službe so storitve, ki
jih izvajalec javne službe opravlja in pri tem uporablja javno infrastrukturo (na primer zagotovitev uporabe javne infrastrukture
za drugo neposredno rabo vode (tehnološke vode) v skladu z
zakonom, ki ureja vode uporabnikom, ki niso uporabniki storitev
javne službe).
(2) Izvajalec javne službe lahko opravlja posebne storitve
iz prejšnjega odstavka v soglasju z lastnikom javne infrastrukture, pri čemer ne sme ustvarjati negativne razlike med prihodki
in odhodki, ki izvirajo iz tega naslova.
(3) Prihodki posebnih storitev se upoštevajo tako, da se
zmanjša lastna cena posamezne javne službe.

(1) Za potrebe poslovanja upravljavec javnega vodovoda
vodi in vzdržuje evidenco uporabnikov.
(2) Osnovna evidenca uporabnikov za fizične osebe vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika,
– ime, priimek in naslov stalnega ali začasnega prebivališča nosilca gospodinjstva (ulica, kraj, hišna številka, število
oseb v gospodinjstvu),
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(3) Upravljavec javnega vodovoda lahko za posameznega
uporabnika z njegovim soglasjem zbira tudi podatke o:
– številki osebnega računa,
– davčni številki,
– deležu lastništva,
– EMŠO.
(4) Evidenca uporabnikov za pravne osebe in samostojne
podjetnike vsebuje naslednje podatke:
– šifro uporabnika in plačnika,
– šifro dejavnosti (SKD),
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika,
– naslov,
– transakcijski račun,
– davčno številko,
– znesek poravnanih in neporavnanih obveznosti,
– datum vnosa podatkov.
(5) Poleg navedenih podatkov vsebujeta evidenci tudi
naslednje podatke:
– podatke o merilnih napravah in priključnem cevovodu,
– lastništvo nepremičnine.

VII. MERITVE IN ODČITAVANJE

(dodatne evidence v večstanovanjskih stavbah)

39. člen
(plačilo, ugovor na račun in opominjanje)
(1) Uporabnik mora plačati zaračunano storitev najpozneje v osemnajstih dneh od datuma izstavitve računa, razen če
sklenjena pogodba oziroma zakon ne določata drugače. Reklamacija uporabnika na prejeti račun mora biti pisna, podana
v roku osmih dni od datuma izstavitve računa.
(2) Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju
zaračunanih stroškov oskrbe s pitno vodo lahko izvajalec javne
službe uporabniku po izpeljanem postopku obveščanja izvede
odklop vodovodnega priključka oziroma začne postopek izterjave po sodni poti.
40. člen
(posebne storitve)

43. člen
41. člen
(uporaba vodomerov)
(1) Glavni obračunski vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in je namenjen merjenju porabe pitne vode.
(2) Tip vodomera določi upravljavec javnega vodovoda.
(3) Odčitavanje vodomera je v pristojnosti upravljavca
javnega vodovoda in se izvaja najmanj dvakrat letno.

(1) Lastniki, najemniki in upravniki večstanovanjskih stavb
morajo upravljavca javnega vodovoda pravočasno pisno obveščati o:
– statusnih in lastninskih spremembah, ki vplivajo na
razmerje med dobaviteljem in odjemalcem;
– vseh spremembah naslova za dostavo računov in drugih podatkih ter skrbeti, da tudi njihov pravni naslednik vstopi
v obstoječe razmerje.
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(2) Pisno obvestilo iz predhodnega odstavka velja od
prvega naslednjega obračunskega obdobja in obsega:
– ime, priimek in novi naslov dotedanjega in novega
odjemalca,
– listino o prenosu lastninske pravice (razen upravnik),
– številko in naslov odjemnega mesta,
– podpisano izjavo novega lastnika, najemnika na obrazcu upravljavca, da vstopa v že sklenjeno pogodbeno razmerje.
(3) Do prejema popolnega obvestila je za vse obveznosti
zavezan dotedanji lastnik, najemnik.
44. člen
(pridobivanje evidenc)
Upravljavec javnega vodovoda pridobiva evidence od
uporabnikov, upravnikov, organov lokalne skupnosti, državnih
organov in služb, ustanovljenih na podlagi Zakona o lokalni
samoupravi, Zakona o javnih gospodarskih službah. Zbrani
podatki so varovani na podlagi Zakona o varovanju osebnih
podatkov.
45. člen
(izstavitev računa za večstanovanjski objekt)
Če je v stavbi več uporabnikov in je nameščen samo en
glavni obračunski vodomer, se račun lahko izstavi:
– upravniku večstanovanjske stavbe; v tem primeru
upravnik razdeli stroške na posamezne uporabnike znotraj
stavbe in v celoti poravna račun upravljavcu javnega vodovoda;
– vsakemu uporabniku posebej, če vsi uporabniki v stavbi
ali upravnik v njihovem imenu sklenejo pisni dogovor z upravljavcem javnega vodovoda glede načina obračuna, ključa
delitve, ki mora biti za vse uporabnike enoten in načinom plačila
nastalih stroškov takšne delitve;
– v primerih solastništva stavbe je plačnik računa komunalne storitve solastnik v razmerju do deleža lastnine vpisane
v zemljiško knjigo ali drugo ustrezno listino, ki je podlaga za
solastništvo. Solastniki stavbe lahko sklenejo medsebojni pisni
dogovor s katerim uredijo drugačen način plačevanja in ta pisni
dogovor predložijo upravljavcu javnega vodovoda.
IX. PREKINITEV DOBAVE
46. člen
(prekinitev dobave uporabniku po uradni dolžnosti
in na zahtevo uporabnika)
(1) Upravljavec javnega vodovoda je dolžan uporabniku
prekiniti dobavo pitne vode v naslednjih primerih:
– če je bil priključek na javni vodovod izdelan brez soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca javnega
vodovoda ali brez nadzora ter prevzema s strani upravljavca
javnega vodovoda;
– če vodomerni jašek ali interna instalacija uporabnika
ni tehnično ustrezna in je zaradi tega oteženo vzdrževanje ali
ogrožena kakovost pitne vode;
– če uporabnik ali bodoči uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda opravlja posege v naprave in objekte, ki jih ima v upravljanju upravljavec;
– če uporabnik ali bodoči uporabnik ne dopusti upravljavcu javnega vodovoda opravljati nujnih vzdrževalnih del na
javnem vodovodu ali vodovodnem priključku;
– če uporabnik odvzema vodo pred vodomerno napravo,
ali če odstrani vodomerno napravo;
– če uporabnik brez soglasja upravljavca javnega vodovoda dovoli priključitev drugega uporabnika na svoje interno
omrežje;
– če notranje instalacije in naprave uporabnika ovirajo
redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik oviranja
noče odstraniti;
– če uporabnik brez privolitve upravljavca javnega vodovoda odstrani plombo, vodomer ali kako drugače spremeni
način izvedbe priključka;
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– če uporabnik krši navodila, priporočila in predpise o
varčevanju z vodo v izrednih primerih (redukcije);
– če uporabnik onemogoča upravljavcu javnega vodovoda odčitavanje in pregled vodomerne naprave;
– če uporabniku preneha veljavnost začasnega priključka;
– če uporabnik ne plača računa za dobavo vode.
(2) Dobava vode se prekine do odprave vzroka za prekinitev. Za vnovično vzpostavitev dobave vode mora uporabnik
plačati vse nastale stroške odklopa, priklopa ali poskusa odklopa po ceniku upravljavca javnega vodovoda.
(3) Na zahtevo uporabnika lahko upravljavec javnega
vodovoda izvede začasen odklop vodovodnega priključka.
Stroške začasnega odklopa in vnovične priključitve pitne vode
plača uporabnik po ceniku upravljavca javnega vodovoda.
47. člen
(prekinitev dobave uporabnikom za krajši čas)
(1) Upravljavec javnega vodovoda lahko uporabniku javne
službe prekine oskrbo s pitno vodo, če uporabnik s svojim ravnanjem ogroža nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo drugih
uporabnikov javne službe.
(2) Upravljavec javnega vodovoda lahko začasno prekine
ali omeji oskrbo s pitno vodo v primeru izvedbe vzdrževalnih del
na javnem vodovodu ali vodovodnih priključkih.
(3) V primeru načrtovanih vzdrževalnih del upravljavec
javnega vodovoda o predvidenem času in trajanju prekinitve
ali omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti najmanj en dan pred predvideno prekinitvijo na krajevno
običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(4) V primeru nepredvidljivih vzdrževalnih del upravljavec javnega vodovoda o predvidenem trajanju prekinitve ali
omejitve oskrbe s pitno vodo uporabnike javne službe obvesti
na krajevno običajen način in z objavo na svoji spletni strani.
(5) V primeru prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno vodo,
ki nastopi zaradi višje sile ali zaradi preprečitve ogrožanja
zdravja ter življenja ljudi in živali, upravljavec javnega vodovoda
o predvidenem trajanju prekinitve ali omejitve oskrbe s pitno
vodo uporabnike javne službe obvesti na krajevno običajen
način takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po
prekinitvi ali omejitvi.
(6) V primeru prekinitve oskrbe s pitno vodo, ki je daljša
od 24 ur, mora upravljavec javnega vodovoda uporabnikom
javne službe zagotoviti pitno vodo vsaj za nujni obseg porabe.
48. člen
(ukrepi ob pomanjkanju vode)
(1) V primeru pomanjkanja pitne vode v vodovodnem
sistemu, lahko upravljavec javnega vodovoda izda ukrep o
racionalni rabi, s katerim omeji uporabo pitne vode.
(2) O izdanem ukrepu o racionalni rabi pitne vode je
upravljavec javnega vodovoda dolžan takoj, ko je to mogoče,
najpozneje pa v roku 24 ur po začetku veljave ukrepa o racionalni rabi, s katerim se omeji uporabo pitne vode pisno, po
elektronski pošti obvestiti Občino Šmarješke Toplice in občinski
inšpektorat, uporabnike javne službe pa na krajevno običajen
način.
(3) Ukrep o racionalni rabi pitne vode uporabnikom prepovedujejo rabo pitne vode iz vodovodnega omrežja za namene:
– zalivanja vrtov, zelenic in nogometnih igrišč,
– polnjenje bazenov,
– pranje vozil,
– polnjenje individualnih rezervoarjev in
– čiščenje javnih površin.
(4) Ukrep opredeljen v tem členu ne velja za delo avtopralnic, katerih osnovna dejavnost je čiščenje vozil.
(5) O prenehanju ukrepa o racionalni rabi pitne vode je
upravljavec javnega vodovoda dolžan takoj, ko je to mogoče,
najpozneje pa v roku 24 ur po prenehanju veljave ukrepa o
racionalni rabi, s katerim je bila omejena uporabo pitne vode
pisno, po elektronski pošti obvestiti Občino Šmarješke Toplice
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in občinski inšpektorat, uporabnike javne službe pa na krajevno
običajen način.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA
IN KAZENSKE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
(10) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz devetega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

49. člen
(inšpekcijski organ)

51. člen

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja inšpekcijski organ, ki ima v primeru ugotovljenih
nepravilnosti in pomanjkljivosti pravico in dolžnost odrediti vse
ukrepe v skladu s tem odlokom in z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor.
(2) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni kršitve določil odloka in kršitelje prijaviti pristojnemu občinskemu inšpekcijskemu organu, ki deluje na območju Občine Šmarješke Toplice.

(prehodni roki)

50. člen
(globe)
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek pravna
oseba – upravljavec javnega vodovoda, če:
– ravna v nasprotju z 12. členom,
– ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 18. člena,
– ravna v nasprotju z 22. členom,
– ravna v nasprotju s petim odstavkom 24. člena,
– ravna v nasprotju s 26. členom,
– ravna v nasprotju s 46. členom,
– ravna v nasprotju z drugim in četrtim odstavkom 48. člena.
(2) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe – upravljavca.
(3) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto ter sedmo
alinejo četrtega odstavka 6. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 9. člena,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju s 23. členom,
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 27. člena,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z vsebino prve do desete alineje prvega odstavka 46. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 48. člena.
(4) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(5) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz tretjega
odstavka tega člena posameznik – uporabnik.
(6) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek bodoči
uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju z devetim odstavkom 6. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim in četrtim odstavkom 9. člena,
– ravna v nasprotju s 13. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z vsebino prve do četrte alineje prvega odstavka 46. člena,
– ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 48. člena.
(7) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz šestega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno
opravlja dejavnost.
(8) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz šestega
odstavka tega člena posameznik – bodoči uporabnik.
(9) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek upravnik
večstanovanjske stavbe pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
če ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 6. člena.

Tehnični pravilnik o javnem vodovodu na območju Občine
Šmarješke Toplice iz 2. člena tega odloka sprejeme Občinski
svet Občine Šmarješke Toplice v roku enega leta od uveljavitve
tega odloka.
52. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Šmarješke Toplice
(Uradni list RS, št. 10/14).
53. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0009/2016-2
Šmarjeta, dne 20. decembra 2016
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

ŽUŽEMBERK
38.

Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto
2018

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB,
14/13 – popr. in 110/13) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk
(Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Žužemberk na predlog župana na 16. seji dne 23. 12. 2016 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Žužemberk za leto 2018
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
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A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto

Naziv konta

1

2

I.
70

72

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

3

700 Davki na dohodek in dobiček

3.400.000

703 Davki na premoženje

223.330

704 Domači davki na blago in storitve

105.800
12.000

347.710
7.000
12.900

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

17.000

714 Drugi nedavčni prihodki

115.500

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

104.000

PREJETE DONACIJE (730)

3.000
101.000
11.200

730 Prejete donacije iz domačih virov

11.200

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

11.330.000

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

5.275.000

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

6.055.000

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

16.052.440

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
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+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi domači transferi

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.487.667
272.500
42.467
1.154.180
3.500
15.000
2.316.595
370.850
1.442.000
104.400
399.345
12.213.978

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.213.978
43

III.

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)

34.200

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

32.200

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

2.000

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)

V.

440 Dana posojila
VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

511.000

500 Domače zadolževanje

511.000

ODPLAČILA DOLGA (550)

85.000

550 Odplačila domačega dolga

85.000

500.110

712 Denarne kazni

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

74

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

3.741.130

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

4.241.240

711 Takse in pristojbine

139

B.

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
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SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 15.686.440

706 Drugi davki
71

Št.
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VIII.

0

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

426.000

XI.

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

366.000

XII.

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

60.000

0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Žužemberk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske vrstice, ki jo
sestavljata postavke in konto.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
– prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja,
– prihodki od komunalnih prispevkov,
– prihodki iz naslova požarne takse, ki se namenijo za
sofinanciranje nabave gasilske opreme,
– prejete donacije,
– namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij.
5. člen
(predlagatelji finančnih načrtov)
Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika
(v nadaljevanju: predlagatelji FN) so:
– občinski svet,
– nadzorni odbor,
– župan,
– občinska uprava,
– organ skupne občinske uprave Suhe krajine.
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6. člen

(dodatno pridobljena namenska sredstva)
Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva
razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena
ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre
nova postavka.
Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega
člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v
proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa
in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.
7. člen
(prerazporejanje pravic porabe, o katerih odloča župan)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Na predlog predlagatelja lahko župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in konti, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje
nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva.
O opravljenih prerazporeditvah župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
8. člen
(prerazporeditev pravic porabe, o katerih odločajo
predlagatelji FN)
Predlagatelji FN lahko prerazporejajo pravice porabe med
konti v okviru proračunske postavke. Pri tem se ne smejo spreminjati vrednosti posameznih projektov oziroma programov.
9. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko neomejeno spreminja vrednost posameznih
projektov ali programov iz sprejetega načrta razvojnih programov. O spremembah vrednosti projektov župan dvakrat letno
obvešča občinski svet.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Investicijsko dokumentacijo s sklepom potrdi župan občine, in sicer Dokumente identifikacije investicijskih projektov
– DIIP ter Novelacije investicijskih programov. Občinski svet s
sklepom potrdi Investicijske programe – IP in Predinvesticijske
zasnove – PIZ.
10. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu
za investicijske odhodke in investicijske transfere razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov in če so zanj že načrtovane pravice porabe
v sprejetem proračunu.
V letu 2018 lahko prevzemajo obveznosti za namene, ki
zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če je izvedeno javno naročilo v skladu s prvim odstavkom tega člena in pod naslednjimi
pogoji:
– za leto 2019 do višine 60 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2018;
– za leto 2020 do višine 40 % obsega pravic porabe, zagotovljenih na postavkah investicijskih odhodkov in investicijskih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2018.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v letu 2019 za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe, zagotovljenih na postavkah tekočih odhodkov in tekočih
transferov v finančnem načrtu predlagatelja FN za leto 2018.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti za študije, investicijsko dokumentacijo, idejne zasnove in drugo osnovno dokumentacijo,
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ki je potrebna za uvrstitev projekta v načrt razvojnih programov.
Omejitev iz prvega in drugega odstavka tega člena prav tako
ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami
in zakupnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti za dobavo
elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev,
potrebnih za operativno delovanje predlagateljev FN.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov predlagatelja FN.
11. člen
(plačilni roki v breme občinskega proračuna)
Za poravnavo obveznosti v breme občinskega proračuna
se uporabljajo plačilni roki kot so določeni v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Predčasno plačilo je možno na podlagi odobritve župana
in če je dosežen popust s strani izvajalca, dobavitelja oziroma
prejemnika sredstev. Popust ne more biti nižji kot znaša 3-mesečni EURIBOR povečan za dve odstotni točki na dan podpisa
pogodbe oziroma aneksa k osnovni pogodbi, katerem se določi
predčasno plačilo.
12. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so sredstva sklada proračunske rezerve oblikovani po ZJF in Statuta Občine Žužemberk.
Župan lahko odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, pri
tem skupna višina porabljenih sredstev ne sme presegati
2.000 EUR. O porabi sredstev proračunske rezerve župan
dvakrat letno poroča občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
13. člen
(pooblastilo županu za odpis dolgov)
Župan lahko dolžniku do višine 500 EUR odpiše oziroma
delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti
premoženja dolžnika, da terjatev ni mogoče izterjati, vendar
skupno ne več kot 0,1 % primerne porabe določene Občini
Žužemberk za proračunsko leto.
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklem
letu, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati. O odpisu dolga
župan dvakrat letno obvesti občinski svet.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
14. člen
(zadolževanje in poroštva)
Občina Žužemberk se bo v letu 2018 dolgoročno zadolževala. Občina Žužemberk v letu 2018 ne bo izdajala poroštev.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanja proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči
o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
O najetju posojila in namenih zadolževanja odloča župan.
15. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,
v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna ter druge
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno
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prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s
soglasjem občine, če imajo te osebe zagotovljena sredstva za
servisiranje dolga iz neproračunskih virov. Zadolžujejo se lahko
do skupne višine 300.000 EUR in izdajajo poroštva do skupne
višine 50.000 EUR.

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Poslovna cona Klek

16. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE

(splošna proračunska rezervacija)

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Žužemberk (Uradni list RS,
št. 55/14; v nadaljevanju OPN) sprejme občinski podrobni
prostorski načrt Poslovna cona Klek (v nadaljevanju OPPN),
ki ga je izdelalo podjetje Topos d.o.o., pod št. 01/16 – OPPN
v oktobru 2016.

Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 3.000 EUR.
7. NADZOR NAD IZVRŠEVANJEM PRORAČUNA
17. člen
(nadzor nad izvrševanjem občinskega proračuna)
Nadzor nad pravilno, racionalno, smotrno in namensko
porabo sredstev pridobljenih iz občinskega proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih ter drugi prejemnikih opravlja
pristojni organ občinske uprave in nadzorni odbor.
Na zahtevo župana ali nadzornega odbora neposredni in
posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev občinskega
proračuna morajo za sredstva pridobljena iz občinskega proračuna omogočiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane
podatke, listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor in omogočiti
računalniško obdelavo teh podatkov. Drugi prejemnik sredstev
proračuna mora omogočiti nadzor za sredstva pridobljena iz
občinskega proračuna.
Če neposredni ali posredni uporabnik in drugi prejemnik
sredstev občinskega proračuna ne ravna skladno z določili
drugega odstavka tega člena, lahko župan izda sklep, s katerim
v celoti ali delno začasno ustavi financiranje proračunskega
uporabnika.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Žužemberk v
letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-42/2016
Žužemberk, dne 27. decembra 2016
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.

39.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Poslovna cona Klek

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
(109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena
Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je
Občinski svet Občine Žužemberk na 14. seji dne 6. 10. 2016
sprejel

2. člen
(vsebina OPPN in njegovih prilog)
OPPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela
ter prilog:
A1. TEKSTUALNI DEL (ODLOK)
A2. GRAFIČNI DEL
1
Izsek iz grafičnih prilog izvedbenega dela
OPN Občine Žužemberk s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju,
M 1:3000
2
Umestitev območja urejanja:
2.1 Prikaz območja urejanja v širšem prostoru
(TTN), M 1:5000
2.2 Pregledna situacija (DOF), M 1:7000
3
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji, M 1:7000
4
Geodetski načrt z mejo območja OPPN,
M 1:1000
5
Prikaz ureditev glede postavitve objektov
znotraj območja OPPN:
5.1 Ureditvene enote, M 1:1000
5.2 Ureditvena situacija, M 1:1000
6
Prikaz ureditev glede poteka omrežij
in priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro,
M 1:1000
7
Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
ter prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred
požarom, M 1:1000
8
Načrt parcelacije s tehničnimi elementi
za zakoličbo, M 1:1000
B. POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH
ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV
O PROSTORSKI UREDITVI
C. PRILOGE
1. Planska podlaga za OPPN
2. Prikaz stanja prostora
3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo
rešitve OPPN
4. Smernice nosilcev urejanja prostora
5. Mnenja nosilcev urejanja prostora
6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN
7. Povzetek za javnost
8. Odločba Ministrstva za okolje in prostor glede
CPVO.
3. člen
(pomen izrazov)
(1) Ureditvena enota (v nadaljevanju tudi UE) je sklop
gradbenih parcel s skupnimi značilnostmi glede vrste dejavnosti ter urbanistično-arhitekturnih pogojev za gradnjo objektov
in ostalih ureditev.
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(2) Podenota je del ureditvene enote s posebnimi značilnostmi, za katero veljajo tudi določila in pogoji za načrtovanje v
sklopu ureditvene enote, katere del je. Podenote so prikazane
v grafičnem delu odloka, list 5.1 Ureditvene enote.
(3) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali
več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma
na katerem je predviden objekt in na katerem so utrjene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev
površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
(4) Površina za gradnjo stavb je del gradbene parcele,
ki predstavlja omejitveni prostor za gradnjo nestanovanjske
stavbe in je prikazana v grafičnem delu, list 5.2 Ureditvena situacija. Na površini za gradnjo stavb je poleg ene ali več nestanovanjskih stavb dovoljena tudi gradnja gradbeno inženirskih
objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov ter spremljajočih
zunanjih ureditev (manipulativne površine, nakladalne rampe,
parkirišče, zelenice, brežine ipd.).
(5) Funkcionalni element stavbe je del osnovnega kubusa
stavbe (kot eden ali več manjših izzidkov osnovnega kubusa),
ki služi njenemu funkcioniranju, in sicer: nadstreški, balkoni,
nakladalne rampe, zunanje stopnice, komunikacijska jedra,
vhodi, vetrolovi in podobno.
(6) Kota platoja predstavlja izhodiščno koto grobo urejenega terena in je prilagojena koti osrednje dostopne ceste.
(7) Praviloma pomeni, da je treba upoštevati določila
odloka, če pa to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni
možno, je treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in
utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za
poseg v prostor.
II. OBMOČJE UREJANJA
4. člen
(umestitev poslovne cone v prostor)
Poslovna cona Klek se nahaja v območju opuščenega
kamnoloma, jugovzhodno od naselja Žužemberk ob regionalni
cesti R1-216/1158 Žužemberk–Dvor (v nadaljevanju tudi regionalna ali državna cesta). Vzporedno z regionalno cesto, na
njeni južni strani, teče reka Krka.
5. člen
(ureditveno območje OPPN)
(1) Območje, ki predstavlja opuščen že delno saniran
kamnolom, leži na izrazito razgibanem reliefu ob reki Krki.
Osrednji del območje kamnoloma se nahaja na nadmorski višini približno 193 m n.v. – 195 m n.v. (ob regionalni cesti), najvišji
del (zgornja terasa) pa na koti od 238 m n.v.
– 240 m n.v.. Kamnolom se na severu zajeda v travnato
pobočje, na jugovzhodu se dotika gozda. Kamnita stena je
delno zazelenjena, neenakomerno pa je zazelenjen tudi parter
kamnoloma. Na jugu, jugozahodu in zahodu visok ozelenjen
greben, ki je poraščen z visokoraslim drevjem in grmovjem, ločuje eksploatacijsko območje kamnoloma. Na vzhodnem robu
območja že obratuje čistilna naprava z zbirnim centrom za
odpadke in transformatorska postaja, osrednji del pa je zgolj
izravnan in zaraščen.
(2) Območje se napaja z regionalne ceste preko dveh obstoječih priključkov. V neposredni bližini se nahaja tudi vsa potrebna infrastruktura (čistilna naprava, trafo postaja, vodovodno
omrežje s hidrantom, telekomunikacijsko omrežje neposredno
ob regionalni cesti itn.).
(3) Meja OPPN je prikazana v grafičnem delu odloka in je
povzeta iz grafičnega dela OPN, pri čemer je iz območja izvzeta površina regionalne ceste (PC). V OPPN, velikosti približno
7,5 ha, so vključena naslednja zemljišča oziroma deli zemljišč
s parc. št.: 366/62, 369/2, 366/85, 366/88, 366/87, 366/89,
366/90, 1944/2, 366/63, 366/91, 366/65, 373/1, 373/9, 373/2,
373/3, 373/4, 373/5, 373/10, 373/6, 373/7, 373/8, 366/73,
366/68, 366/79, 366/80, 366/66, vse k. o. Žužemberk.
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III. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
6. člen
(prostorske ureditve)
(1) Območje je namenjeno gradnji nestanovanjskih stavb
s spremljajočimi ureditvami znotraj gradbenih parcel (parkirišča, manipulacija, zelenice), ureditvi zelenih površin (obstoječe
brežine ob cesti, zelena bariera med območjem okoljske infrastrukture in ostalim območjem ter sanacija teras opuščenega
kamnoloma).
(2) Z OPPN se načrtujejo tudi zunanje prostorske ureditve
za nemoteno izvedbo in rabo načrtovanih stavb in spremljajočih
ureditev iz prvega odstavka tega člena, in sicer:
– prometne ureditve,
– komunalna in energetska infrastruktura.
7. člen
(posegi izven območja OPPN)
S priključevanjem prometne infrastrukture na regionalno
cesto ter navezavo infrastrukturnih vodov in naprav izven območja OPPN se zagotavlja funkcioniranje objektov in ureditev,
ki so načrtovani v območju OPPN.
8. člen
(ureditvene enote in zasnova območja)
(1) Območje urejanja je razdeljeno na pet ureditvenih enot
(UE1 do UE5):
– UE1 – območje za razvoj gasilsko reševalnega centra;
– UE2 – območje za umeščanje dejavnosti javnega značaja;
– UE3 – območje okoljske infrastrukture;
– UE4 – območje zelenih površin;
– UE5 – območje prometne in ostale infrastrukture.
(2) Enota EU4 vključuje tri podenote:
– UE4a – ureditev brežin ob regionalni cesti;
– UE4b – zelena bariera med različnimi programi;
– UE4c – sanacija teras kamnoloma.
(3) Zasnova območja – opis ureditvenih enot:
UE1 – območje za razvoj gasilsko reševalnega centra:
Območje se nahaja v osrednjem delu OPPN ob notranji dostopni cesti. Praviloma se nameni razvoju regionalnega gasilsko
izobraževalnega centra za praktično usposabljanje gasilcev. V
okviru razvoja dejavnosti gasilsko reševalnega centra se opredelijo površine za razvoj poligona za usposabljanje gasilcev
(plato za vaje, stolp za vaje, bazen za vajo in plato za tehnično
reševanje); površine za razvoj objektov za potrebe gasilsko
reševalnega centra, v katerega sodijo garaže za interventna
in ostala vozila, servisni objekt za spremljajoče aktivnosti, garderobe, učilnice ipd.; površine za manipulacijo in parkirišča.
Prikaz umestitve stavb v grafičnem delu, list št. 5.2 Ureditvena
situacija, je zgolj informativna. Končna rešitev se določi v projektni dokumentaciji, skladno z določili tega odloka. Glede na
potrebe v prihodnosti je možno v tej UE umeščati tudi druge
vrste objektov oziroma dejavnosti skladno s tem odlokom.
UE2 – območje za umeščanje dejavnosti javnega značaja: Območje se zahodno od priključka, vzporedno z regionalno cesto. Med predvideno površino za gradnjo in cesto se
ohranja zelena brežina kot bariera v odnosu do ceste. UE2 se
nameni organizaciji dejavnostim javnega značaja kot so športno rekreacijski in turističnih programi, dejavnosti terciarnega
sektorja (storitev, promet, trgovina) ipd., skladno z interesom
in potrebami občine ter določili tega odloka. Prikaz umestitve
stavb v grafičnem delu, list št. 5.2 Ureditvena situacija, je zgolj
informativna. Končna rešitev se določi v projektni dokumentaciji, skladno z določili tega odloka.
UE3 – območje okoljske infrastrukture: Območje se nahaja na vzhodu OPPN in je dostopno z regionalne ceste preko
obstoječega priključka. V tej UE so že izvedeni čistilna naprava,
zbirni center za kosovne odpadke površine za potrebe javne
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komunalne dejavnosti (zimska služba, skladišča in garaže za
vozila) ter transformatorska postaja. V okviru razvoja komunalnih dejavnosti se predvidi dolgoročna potreba širitve čistilne
naprave, program pa se definira v kasnejših fazah. Širitev
območja se nameni za objekte in naprave, ki tehnološko zaokrožujejo sedanjo dejavnost.
UE4 – območje zelenih površin: Znotraj te UE se na
različnih lokacijah nahaja več podenot, ki predstavljajo zelene
površine:
– UE4a – ureditev brežin ob regionalni cesti: Večje brežine ob regionalni cesti (južni in zahodni del) se ohranjajo
kot zelena bariera v odnosu do regionalne ceste.
– UE4b – zelena bariera med različnimi programi: Med
vzhodnim in zahodnim delom oziroma med območjem za
komunalno dejavnost (UE3) ter osrednjim delom, se na
novo vzpostavi zelena površina, kot bariera med vsebinsko nekompatibilnimi programi.
– UE4c – sanacija teras kamnoloma: ta podenota zajema severni del območja – terase nekdanjega kamnoloma.
Le-te se sanirajo, humuzirajo in zazelenijo na način, da se
izboljša krajinska slika izpostavljenega dela kamnoloma.
UE5 – območje prometne in ostale infrastrukture: Območje te UE zajema notranjo dostopno cesto, ki napaja gradbene
parcele osrednjega dela OPPN in se priključuje na regionalno
cesto. Večji del infrastrukture, ki omogoča obratovanje predvidenih objektov, je predviden v osrednji cesti.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
9. člen
(medsebojni vpliv in povezave s sosednjimi območji)
(1) Kamnolom je odmaknjen od centra naselja Žužemberk
in je vidno izpostavljen iz smeri jugovzhoda, pri čemer poslabšuje pogled proti cerkvi sv. Mohorja in Fortunata. Vsak površinski kop je pojav, ki se najpogosteje dojema kot degradacija
(rana v prostoru), kar je posledica njegove vidnosti, onemogočanja drugih rab, trajne spremembe reliefa, uničenja vegetacije
in poslabšanja ekoloških razmer nasploh. Zaradi zelene bariere
ter urejene površine črpališča in zbirno reciklažnega centra, je
z nivoja ceste za voznika manj opazen.
(2) Obravnavano območje predstavlja velik potencial za
razvoj naselja in širšega prostora. S programsko sanacijo se
bodo zagotovile razvojno prostorske možnosti za vzpostavitev mreže javnega prostora trenutno degradiranega območja.
Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo
imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, zdravstvenega varstva ter ostalega varstva in zaščite
okolja. Dolgoročni vpliv sanacije območja, z vidika kulturne
krajine, bo pozitiven.
(3) Tik ob vzhodni strani območja urejanja se načrtuje obvoznica Žužemberk, ki se z deviacijo obvozne ceste priključuje
na regionalno cesto, zato je potrebno pri načrtovanju upoštevati projekt obvoznice. Ureditev območja OPPN se napaja z
regionalne ceste I. reda R1-216/1158 Žužemberk–Dvor preko
dveh priključkov. Vzhodni priključek je obstoječ in se ob izvedbi
obvozne ceste Žužemberk prilagodi novim rešitvam tako, da
se naveže na deviacijo obvozne ceste. Zahodni priključek, ki
je v naravi že nakazan se rekonstruira za potrebe napajanja
osrednjega dela območja. Zelena cezura – pobočje proti glavni
cesti se načeloma ohranja oziroma uredi na način, da omogoča
preglednost priključevanja na regionalno cesto.
(4) V prostoru je kot glavno linijo zaznati smer prometnic,
ki predstavljajo osnovno strukturno os v smeri vzhod-zahod.
To naj bo izhodišče pri načrtovanju geometrije predvidenih
ureditev. Pogledi se iz območja odpirajo proti regionalni cesti
tj. proti jugu, s steno nekdanjega kamnoloma pa se zapirajo
proti severu. To narekuje smer kvalitetnejšega oblikovanja fasad proti regionalni cesti.
(5) Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo
zemljišča znotraj ureditvenega območja ter zemljišča izven
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območja OPPN, ki so namenjena za gradnjo prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Pri in po izvedbi prostorskih
ureditev bo dodatno obremenjeno obstoječe infrastrukturno
omrežje. Povečanje vplivov na prometno omrežje ne bo. Zaradi oviranja prometa na cesti, vsled tehnologije izvajanja del,
si mora investitor od upravljavca pridobiti odločbo za delno
zaporo ceste.
V. LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE
ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO OBJEKTOV
10. člen
(vrste gradenj)
V posameznih ureditvenih enotah so glede na načrtovane programe dovoljene gradnje novih objektov, rekonstrukcije
objektov, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve
objektov. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti dela
ali celotnih objektov znotraj dopustnih dejavnosti, določenih
s tem odlokom. Dovoljena je gradnja komunalne in prometne
infrastrukture.
11. člen
(vrste objektov)
(1) V posameznih ureditvenih enotah so dovoljene naslednje vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov (povzeto
po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega
pomena Uradni list RS, št. 109/11).
V UE1 – območje za razvoj gasilsko reševalnega centra in
UE2 – območje za umeščanje dejavnosti javnega značaja:
1 / Stavbe:
1 / Stavbe:
12 / Nestanovanjske stavbe:
– 121 Gostinske stavbe;
– 122 Poslovne in upravne stavbe;
– 123 Trgovske in stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena; razen
1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
– 127 Druge nestanovanjske stavbe; le 12740 Druge
stavbe, ki niso uvrščene drugje.
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti transportne infrastrukture:
– 211 Ceste; 21120 Lokalne ceste, javne poti.
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
– 221 Distribucijski cevovodi, distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja.
24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti; le 24205 Drugi
gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
V UE3 – območje okoljske infrastrukture:
1 / Stavbe: Dovoljeno je graditi le stavbe, ki so v skladu z
osnovnim namenom UE3.
– 122 Poslovne in upravne stavbe;
– 125 Industrijske stavbe in skladišča;
– 127 Druge nestanovanjske stavbe; le 12740 Druge
stavbe, ki niso uvrščene drugje.
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti prometne infrastrukture:
– 211 Ceste,
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti; le 24203
Objekti za ravnanje z odpadki in 24205 Drugi gradbeni
inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
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V UE4 – območje zelenih površin:
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti prometne infrastrukture:
– 211 Ceste: 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosto čas;
– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti: 24205 Drugi
gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
V UE5 – območje prometne in ostale infrastrukture:
2 / Gradbeni inženirski objekti:
21 / Objekti prometne infrastrukture:
– 211 Ceste,
22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:
– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti: 24205 Drugi
gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
(2) Poleg stavb iz predhodnih alinej so za namen predvidenih posegov po tem OPPN v območju urejanja, kjer je dovolj
razpoložljivega prostora, tudi tam, kjer ni površine za gradnjo
stavb, dovoljene tudi gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi zakonskih in podzakonskih aktov v povezavi z
določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
skladno s podrobnejšo namensko rabo površin, določenih v
OPN.
(3) V primeru spremembe zakonodaje se vrste objektov iz prve (1) točke dopuščajo skladno s trenutno veljavno
zakonodajo, veljavnim planskim aktom občine in s smiselnim
upoštevanjem tega člena odloka.
12. člen
(vrste dejavnosti)
(1) Pri umestitvi vsebine znotraj območja OPPN je ena od
glavnih izhodišč kompatibilnost programov. V območju OPPN
so po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) dovoljene naslednje
dejavnosti:
V UE1 – območje za razvoj gasilsko reševalnega centra in
UE2 – območje za umeščanje dejavnosti javnega značaja:
– (G) TRGOVINA;
– (I) GOSTINSTVO;
– (J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJKSE DEJAVNOSTI;
– (M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI;
– (N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI;
– (O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; 84
Dejavnost javne uprave in obrambe; le 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost (razen: 84.23 Sodstvo);
– (P) IZOBRAŽEVANJE: le 85.5 Drugo izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje;
– (R) KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE
DEJAVNOSTI;
– (S) DRUGE DEJAVNOSTI: razen 96.03 Pogrebna dejavnost;
– (U) DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ
IN TELES
V UE3 – območje okoljske infrastrukture:
Stavbe naj bodo namenjene osnovnemu namenu
(E) OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA, druge vsebine so dopustne,
kadar so neposredno vezane na osnovno dejavnost (za potrebe spremljajočih dejavnosti: uprava, pisarne itn.).
(2) Zelene površine v UE4 se lahko ohranjajo in/ali urejajo
in/ali na novo vzpostavijo z namenom zaščite med različnimi
programi ali v odnosu do regionalne ceste. Terase opuščenega
kamnoloma se sanirajo, območje pa se nameni za prostoča-
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sovne dejavnosti (šport in rekreacijo) in/ali kot spremljajoča
dejavnost vsebin predvidenih objektov v UE1 in UE2.
(3) Območje UE5 se nameni za gradnjo prometnic ter
ostale komunalno-energetske infrastrukture itn.
(4) V primeru spremembe zakonodaje se vrste dejavnosti
dopuščajo, skladno s trenutno veljavno zakonodajo, veljavnim
planskim aktom občine in s smiselnim upoštevanjem tega
člena odloka.
13. člen
(vrste ureditev)
V območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– krajinske ureditve (kot je npr. ureditev cvetličnjakov,
zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja zunanjih teras oziroma
platojev, pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).
14. člen
(gradbene parcele)
(1) Gradbene parcele so določene tako, da omogočajo
gradnjo ter nemoteno uporabo in vzdrževanje objektov ter
zagotavljanje požarne varnosti, vključno z manipulativnimi površinami, parkiriščem, zelenicami ter dostopom s cestnega
omrežja.
(2) Velikosti in oblike gradbenih parcel so določene v
grafičnem delu, list 8 Načrt parcel s tehničnimi elementi za
zakoličbo.
(3) Gradbene parcele se lahko združujejo, glede na potrebe posameznih programov pa tudi delijo oziroma se na novo
oblikujejo, pri čemer mora biti omogočen dostop s prometnih
površin, nove parcele pa morajo omogočati njihovo funkcionalno uporabo za namen, določen s tem odlokom. Kota platoja
gradbene parcele se prilagodi koti dostopne ceste.
15. člen
(površina za gradnjo stavb)
(1) Na površini za gradnjo stavb je znotraj posamezne
gradbene parcele možno osnovni volumen stavbe umeščati
tako, da so zagotovljeni požarni odmiki in interventne poti ter
odmiki od meje gradbene parcele minimalno 4 m. Vse zunanje ureditve v sklopu stavb, funkcionalni elementi stavb ter
enostavni in nezahtevni objekti lahko presegajo površino za
gradnjo stavb, če je zagotovljen razpoložljiv prostor za funkcioniranje stavbe. Odmik funkcionalnih elementov stavbe od meje
gradbene parcele je lahko 1,5 m, v primeru manjšega odmika
pa je potrebno pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča.
(2) Na površini za gradnjo stavb se lahko izvedejo tudi
izključno gradbeno inženirski objekti (parkirne in/ali manipulativne površine ipd.).
(3) V primeru, da se znotraj gradbene parcele ustvari
zasnova z več stavbami, je potrebno znotraj gradbene parcele
zagotoviti dostopno cesto ter med stavbami upoštevati ustrezne odmike.
(4) Z delitvijo ali združevanjem gradbenih parcel se delijo
oziroma združuje tudi površine za gradnjo stavb, pri čemer
se pri delitvi površina za gradnjo stavb opredeli z odmiki od
parcelnih mej, ki so določeni v prvem (1) odstavku tega člena.
Posledično s spremembo se uredijo tudi dostopi na gradbene
parcele.
16. člen
(pogoji za arhitekturno oblikovanje stavb v UE1 in UE2)
(1) Podrobnejši pogoji za umestitev in oblikovanje stavb:
Tipologija:
– Definirana je kot ena ali več prostostoječih enot, ki
je lahko poljubno razgibana znotraj dovoljenega gabarita na
površini za gradnjo stavbe. Ob stavbi se dopuščajo tudi nadstreški, zunanje stopnice ipd. Oblikovanje naj bo sodobno, ob
upoštevanju njene funkcije in tehnologije.
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Velikost in zmogljivost:
– Horizontalni gabarit: Tlorisne dimenzije osnovnih kubusov so v odvisnosti od funkcije stavbe in velikosti gradbene
parcele.
– Vertikalni gabarit: Stavbe ne smejo presegati višine
15 m pri čemer se, zaradi tehnoloških zahtev, za manjše dele
stavb oziroma samostojne tehnološke objekte (dimnik, stolp,
dvigalo in podobno), dopuščajo tudi večje višine v skladu s
tehnološkimi zahtevami za posamezno dejavnost.
Oblikovanje zunanje podobe:
– Konstrukcija: Dovoljene so vse vrste konstrukcij.
– Streha: Praviloma ravna ali poševna z nižjim naklonom,
skrita za obodnim vencem. Streha je lahko tudi z naklonom
strešin do 45º, če je prilagojena funkciji objekta ter novim trendom oblikovanja streh. Možna je kombinacija streh. Na strehah
je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, oddajnike, reklame,
vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva
na podobo območja in širše okolice.
– Kritina: Kritina je pogojena s tehnološko rešitvijo strehe.
Dovoljeni so temnejši toni, zaželeni v sivi ali rjavi barvi. Prepovedana je uporaba svetlečih in bleščečih materialov.
– Fasada: Stavbe se oblikuje kot mestotvorno arhitekturo,
ki je hkrati skladna s krajinsko sliko območja. Pri oblikovanju
fasad je dovoljena uporaba sodobnih materialov (les, kamen,
pločevina, omet, beton) v kombinaciji s steklom na način, da
se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura, pri
čemer morajo biti kvalitetno oblikovane vse fasade. Vzdolž
regionalne ceste je obvezno mestotvorno oblikovanje celotne
poteze.
Lega na zemljišču:
– Lega: Ena ali več stavb se glede na prostorske potrebe
dejavnosti locira na površini za gradnjo stavb, pri čemer je treba
zagotoviti zadostne manipulativne in parkirne površine. Stavbe
morajo biti umeščene tako, do so zagotovljeni ustrezni odmiki,
ki zagotavljajo požarno varnost, ustrezne sanitarno-higienske
pogoje (osončenje, prevetritev ipd.) ter ustrezno površino za
normalno vzdrževanje posamezne stavbe. Stavbe ob regionalni cesti naj bodo praviloma vzporedne z njo.
– Kota pritličja: je največ 0,50 m nad koto platoja zunanje
ureditve.
Zunanja ureditev:
– Dostopi na parcelo se uredijo z osrednje dostopne ceste
glede na končno organizacijo stavb na parceli ter njihovo zasnovo. V primeru dveh ali več stavb na parceli se dostop lahko
zagotovi znotraj gradbene parcele. Parkirne in manipulativne
površine ter zelenice se uredijo odvisno od potreb dejavnosti
in razpoložljivega prostora na parceli.
– V sklopu gradbene parcele je za potrebe dejavnosti v
stavbi predvidena ureditev parkirnih mest za stranke in zaposlene. Poleg zunanjih parkirnih površin se dodatna parkirna
mesta glede na potrebe dejavnosti izvedejo v kletni etaži stavbe. Na parkiriščih je potrebno zagotoviti tudi parkirna mesta za
funkcionalno ovirane osebe ter parkirna mesta za kolesa. Parkirišča se po potrebi opremi s polnilci za električne avtomobile.
Parkirišča se lahko zaščitijo pred vremenskimi vplivi kot npr. z
nadstreškom ali podobno.
– Del nepozidanih površin znotraj gradbene parcele se,
ob zagotovitvi zadostne manipulacije in parkirišč, zazeleni
(zatravi, zasadi z drevesi, grmovnicami itn.) v kombinaciji s
tlakovanimi površinami oziroma uredi tako, da bo omogočeno
kakovostno okolje z upoštevanjem širšega koncepta krajinske
ureditve območja.
– Možna je postavitev reklamnih stebrov.
Ostalo:
– Stavbe morajo biti projektirane in izvedene v skladu s
predpisi o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih
stavb.
– Pri načrtovanju objektov v sklopu gasilsko reševalnega
centra je ob določilih tega odloka potrebno upoštevati normative Gasilske zveze Slovenije.
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– Prikaz umestitve objektov iz grafičnih prilog, list št. 5.2
Ureditvena situacija (shema objektov) je informativen, končna
rešitev se določi v projektni dokumentaciji skladno z določili
tega odloka in z dopustnimi odstopanji.
Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli:
– FZ (faktor zazidanosti): do 0,60;
– FI (faktor izrabe): do 1,50.
17. člen
(pogoji za arhitekturno oblikovanje objektov v UE3)
(1) Stavbe v UE3 morajo biti oblikovane v skladu s funkcionalnimi zmogljivostmi in tehničnimi pogoji ter v največji možni
meri integrirane v krajino. Praviloma gre za pritlične objekte,
razen kadar tehnologija narekuje drugače.
(2) Nadzemni deli objektov in naprav ne smejo degradirati pomembnih pogledov. Le-ti naj bodo oblikovno nevtralni z
izčiščeno formo in z nerefleksnimi površinami. Pri oblikovanju
fasade je dovoljena uporaba in kombinacija sodobnih materialov, kot so les, kamen, pločevina, omet, beton.
(3) Novozgrajeni objekti se glede na kompatibilno vsebino
ogradijo z žičnato ograjo v naravni barvi kovine ali zeleni barvi
do višine največ 3,00 m.
18. člen
(pogoji za gradnjo nadkritih skladišč, nadstreškov
za avtomobile ipd.)
Nadstrešnice (nadkrita skladišča, nadstreški za avtomobile ipd.), kot samostojni objekti (manj zahtevni ali nezahtevni
ali enostavni objekt) ali kot del objekta, so lahko lesene, kovinske ali betonske konstrukcije z ravno ali enokapno streho
(z naklonom do 15˚). Dimenzije objekta in postavitev le-tega
na parcelo ne sme ovirati dostopa in manipulacije na dvorišču.
Vertikalni gabarit objekta mora biti nižji od ostalih objektov na
parceli. Postavijo se lahko minimalno 1,5 m od gradbene parcele oziroma manj ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča
pod pogojem, da je zagotovljena požarna varnost objektov ter
ustrezna površina za normalno obratovanje in vzdrževanje
posameznega objekta.
19. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti postavljeni
v podrejenem položaju glede na glavno stavbo na gradbeni
parceli in oblikovani skladno s podrobnejšo namensko rabo
območja ter z ostalimi okoliškimi objekti. Za določitev velikosti
in zmogljivosti, odmikov ter oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov na območju urejanja se uporabljajo določila
predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost in smiselno
določila veljavnega OPN.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti se na gradbeno parcelo umeščajo z upoštevanjem ustreznih odmikov in sicer
minimalno 1,5 m od meje gradbene parcele oziroma manj ob
soglasju lastnika sosednjega zemljišča pod pogojem, da je
zagotovljena požarna varnost objektov ter ustrezna površina
za normalno obratovanje in vzdrževanje posameznega objekta.
Ograje in podporni zidovi morajo biti minimalno 0,5 m od meje
gradbene parcele, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča
pa se lahko postavijo tik do oziroma na parcelno mejo.
20. člen
(usmeritve za ureditev zelenih površin)
(1) Obstoječe brežine ob regionalni cesti na južnem in
deloma zahodnem delu OPPN se ohranjajo kot zelena bariera
v odnosu do regionalne ceste, vendar se uredijo do te mere, da
ni nikakršnih ovir v preglednostnem trikotniku. Med osrednjim
delom OPPN in območjem okoljske infrastrukture se vzpostavi
nova zelena površina kot bariera med različnimi programi. Leta se zasadi z avtohtono drevesno in grmovno vegetacijo. Na
severnem delu ureditvenega območja se terase nekdanjega
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kamnoloma sanirajo, humuzirajo in zazelenijo na način, da
se izboljša krajinska slika izpostavljenega dela kamnoloma.
Sanacija brežin bo potekala od zgoraj navzdol.
(2) Ostale zelene površine se predvidijo v sklopu gradbene parcele. Na zelenicah posameznih gradbenih parcel se
lahko uredijo zatravljene površine, cvetličnjaki in (ali) zasaditev
nizkega grmičevja. Na zelenicah je dovoljena poleg hortikulturne ureditve ureditev pešpoti, dostopov na parcele, postavitev
informativnih in reklamnih tabel za lastne potrebe ter infrastrukturnih objektov.
(3) Drevesno vegetacijo se izbira v skladu z želenim
učinkom ter namenom zasaditve. Predvsem je pri tem treba
upoštevati razmere v prostoru: talne razmere (globina, zbitost,
kvaliteta tal, prepustnost), klimatske razmere, nadmorska višina, osončenost, obremenitev zaradi bližine ceste (posipanje
soli, onesnaževanje).
(4) Vzorec zasaditve površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in
priključevanj ter namestitve prometne signalizacije. Zasaditve
s krošnjami ne smejo segati v profil državne ceste ter ne smejo
ogrožati varnosti v cestnem svetu.
(5) Višinske razlike v terenu se premosti z izvedbo brežin
v naklonu do 1:2, strmejše naklone brežin pa se ojača po sistemu armirane zemljine. Brežine se lahko urejajo tudi kaskadno
z vmesnimi zazelenitvami. Kjer takšna izvedba ni možna, se
zavarovanje brežine izvede samo s podpornimi zidovi.
(6) Izvedba podpornih zidov se prilagodi statičnim razmeram na terenu. Podporni zidovi se lahko ob soglasju lastnika
sosednjega zemljišča postavijo tik do oziroma na parcelno
mejo, sicer pa tako, da se ob gradnji in njegovem vzdrževanju
ne posega na sosednje zemljišče.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
21. člen
(pogoji za izvedbo prometnega omrežja)
(1) Območje OPPN se nahaja v varovalnem pasu regionalne ceste I. reda R1-216/1158 Žužemberk–Dvor od km 0,525
do km 1,053 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste.
Hitrost na delu državne ceste, od km 0,390 (levo) do km 0,758
(levo), se omeji na 60 km/h, zaradi zahtevnega terena.
(2) Območje OPPN se napaja preko dveh cestnih priključkov na državno cesto. Na jugovzhodu območja v km 1,028 na
levi strani stacionaže državne ceste se ohranja obstoječ dostop
do območja okoljske infrastrukture (UE3). Le-ta se sočasno z
izvedbo predvidene obvoznice Žužemberk (po projektu: Obvozna cesta Žužemberk, IDZ–18/2011, Topos d.o.o., Novo
mesto) priključi na deviacijo obvoznice, št. 3. Za dostop na
ostali del območja na jugozahodni strani, se vzpostavi oziroma
rekonstruira že nakazan (obstoječ) priključek v km 0,758 (levo).
Le-ta se predvidi za komunalno in interventno vozilo ter za
tovorna vozila. Obstoječ priključek v km 0,535 (levo) se ukine.
Cestni priključki morajo biti pravokotni na os ceste, pregledni
in zgrajeni v niveleti z javno cesto. Vzdolžni nagibi priključkov
smejo imeti od robov vozišča asfaltne lokalne ceste maksimalni
vzdolžni naklon 6 % na dolžini merodajnega vozila. Zaradi preglednosti, je ob cestnih priključkih potrebno urediti brežine do
tolikšne mere, da ni ovir v preglednostnem trikotniku.
(3) V prvi fazi realizacije se izvede priključek brez zavijalnih pasov na glavni prometni smeri. Po znanih končnih
obremenitvah, ki jih bo generiral promet cone, se v zadnji fazi
realizacije preveri potrebnost dodatnih zavijalnih pasov, in sicer
s štetjem prometa ob delovanju cone. S pridobitvijo takratnih
končnih podatkih se preveri potrebnost dodatnih ukrepov na
območju križišča. Investitor je dolžan po pridobitvi usmeritev
študije izvesti ukrepe, ki jih bo le-ta narekovala. Za optimalne
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rešitve, glede določitve levo-zavijalnih pasov in dolžini le-teh,
na državni cesti je potrebno izdelati prometno študijo s kapacitetno analizo. Študija mora biti recenzirana s strani za to
usposobljenih strokovnjakov.
(4) Za napajanje objektov v UE1 in UE2 se v nadaljevanju
priključka proti vzhodu načrtuje osrednja dostopna cesta, ki se
zaključi s krožnim obračališčem (2r = 28 m). Profil načrtovane
osrednje dostopne ceste je 8,50 m (bankina: 1 m + cestišče:
2 x 3,25 m + bankina: 1 m).
(5) Površine za potrebe parkiranja so opredeljene na
gradbenih parcelah posameznih objektov glede na razpoložljiv
prostor. Investitorji so dolžni zagotoviti zadostno število parkirnih mest za svoje dejavnosti v okviru svoje gradbene parcele
tako za stranke kot za zaposlene skladno z veljavnim planskim
aktom občine. V primeru, da le-te ne zadoščajo potrebam
konkretne dejavnosti, jih je potrebno zagotoviti na v okviru
načrtovanega objekta. Zagotovljena morajo biti tudi mesta za
invalide in za parkiranje koles.
(6) Peš in kolesarski promet se znotraj cone odvijata po
vozišču notranje dostopne ceste. Kolesarski promet se priključi na predvideno Državno kolesarsko povezavo. Predvidena
daljinska kolesarska steza je med naseljema Žužemberk in
Dvor opredeljena na desni strani reke Krke po lokalnih cestah.
(7) Kot požarne poti se opredelijo vse notranje ceste, ki so
za ta namen označene v grafičnem delu, list 7 Prikaz ureditev,
potrebnih za obrambo ter varstvo okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
(8) Splošni pogoji:
– Pri projektiranju cestnega omrežja in prometnega režima se upošteva aktualna zakonodaja ter tehnični predpisi s
področja cestogradnje in varnosti v cestnem prometu.
– Vse prometne površine se izvedejo z elementi, ki bodo
omogočali osnovne dostope in uporabo tudi za funkcionalno
ovirane ljudi.
– Predvideni objekti morajo biti s celotnimi zunanjimi
ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami od
zunanjega roba vozišča državne ceste odmaknjeni v skladu s
predpisi s področja cestogradnje.
– Zemeljska dela se lahko opravljajo le v takšni meri, da to
ne vpliva na stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste
in na varnost prometa.
– Trase vodov gospodarske javne infrastrukture v območju državne ceste (cestni svet z varovalnimi pasovi in zračni
prostor v višini 7 m nad najvišjo točko vozišča) morajo biti
načrtovane izključno v podzemni izvedbi.
– Morebitna osvetljenost mora biti projektirana v skladu z
zakonodajo s področja osvetljenosti državnih cest, upoštevajoč
priporočila SDR-Cestna razsvetljava PR 5/2 in predpise o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Osvetlitev
objektov ne sme negativno vplivati na udeležence v cestnem
prometu.
– Meteorna in druga voda ne sme pritekati na cesto ali na
njej zastajati, zato se predvidi ustrezno odvodnjavanje.
– Vzorec zasaditve površin ob cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in
priključevanj ter namestitve prometne signalizacije. Zasaditve
s krošnjami ne smejo segati v profil državne ceste ter ne smejo
ogrožati varnosti v cestnem svetu.
– Skladno s cestno zakonodajo v varovalnem pasu državnih cest ni dovoljeno postavljati tabel, napisov in drugih
objektov ali naprav za reklamiranje, slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje. V primeru postavitve tovrstnih objektov
na območju urejanja pa si mora investitor pridobiti predhodno
soglasje upravljavca državne ceste.
22. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko urejanje
ter priključevanje)
(1) Objekti morajo biti priključeni na komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje, priključitev se izvede skladno s
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pogoji upravljavcev komunalnih in energetskih vodov in naprav.
Gradnja vodov in naprav komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno z gradnjo stavb znotraj posamezne
ureditvene enote in lahko poteka tudi sočasno.
(2) Večji del infrastrukture se predvidi v predvideni interni
dostopni cesti z navezavo na infrastrukturo čistilne naprave.
23. člen
(vodovod)
(1) Območje OPPN se bo oskrbovalo s pitno vodo preko predvidenega javnega vodovoda (v nadaljevanju JVO) ter
priključnih vodov, in sicer glede na predvidene potrebe. Projektirani vodovod, ki poteka v regionalni cesti, se priključuje na
JZ na obstoječe omrežje znotraj sedanjega centra za zbiranje
kosovnih odpadkov.
(2) Znotraj OPPN v UE3 se nahaja obstoječa ČN, ki se z
vodo oskrbuje, preko vodovodnega priključka, iz PE 90 cevi,
kateremu tlačno črto zagotavlja VH Zafara, na koti 311 m n v..
(3) Hidrantno omrežje je predvideno na dostopnih mestih,
in sicer pokrivajo največ 80m oddaljenosti.
(4) Pri načrtovanju vodovodnega omrežja je potrebno
upoštevati predvideno novogradnjo javnega vodovodnega
omrežja po projektu »Suhokranjski vodovod«, izdelovalec Topos d.o.o. Novo mesto.
(5) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati določila o odmikanju in križanju z drugo infrastrukturo ter
vse potrebne predpise o tehnični izvedbi in uporabo objektov in
naprav javnih in zasebnih vodovodov.
(6) Za projektiranje JVO je potrebno pridobiti projektne
pogoje upravljavca, kot tudi soglasje k PGD in PZI projektni
dokumentaciji.
24. člen
(kanalizacija)
(1) Javno kanalizacijsko omrežje (v nadaljevanju JKO) se
izvede v ločenem sistemu.
(2) Odvodnjavanje fekalnih vod se preko povezovalnih
kanalov odvaja na obstoječo ČN.
(3) Meteorne vode se odvajajo v naravni odvodnik – reko
Krko. Meteorne vode iz streh in tlakovanih, a nepovoznih površin, se odvedejo direktno, le preko peskolovov, medtem ko pa
je potrebno cestne, parkirne in druge vozne površine odvesti v
odvodnik preko lovilca olj.
(4) V primeru, da bodo komunalne odpadne vode preveč
onesnažene, se predvidi ustrezno predčiščenje.
(5) Pri priključevanju na kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati vse potrebne predpise o javni kanalizaciji, o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih
komunalnih in padavinskih voda ter o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(6) Za projektiranje JKO je potrebno pridobiti projektne
pogoje upravljavca, kot tudi soglasje k PGD in PZI projektni
dokumentaciji.
25. člen
(električno omrežje)
(1) Predvidene prostorske ureditve segajo v varovalni pas
obstoječe elektroenergetske infrastrukture (EE vodi in naprave). Pri umestitvi predvidenih objektov je zato potrebno obstoječe elektroenergetsko omrežje ustrezno varovati oziroma po
potrebi umakniti skladno s tehničnimi normativi in standardi.
(2) Oskrba objektov z električno energijo na območju
OPPN se zagotovi iz obstoječe transformatorske postaje (TP)
20/0,4 kV Čistilna naprava ŽBK Z-195 v primeru enega ali več
merilnih mest, katerih lastnik bo Občina Žužemberk. V primeru,
da bo več lastnikov merilnih mest pa bo potrebno obstoječi TP
s priključnim SN kablovodom urediti status javnega značaja v
skladu z veljavno zakonodajo oziroma bo potrebno za napajanje načrtovanih objektov v poslovni coni izgraditi novo TP s
priključnim SN kablovodom.
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(3) Priklop načrtovanih objektov na distribucijsko omrežje
se izvede glede na priključne moči preko novih NN vodov
tipiziranih presekov iz obstoječe TP. Vsi predvideni zemeljski
vodi, ki bodo potekali pod voznimi površinami oziroma bodo
križali komunalne vode se uvlečejo v njim namenjeno kabelsko
kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij.
(4) Na območju urejanja se izvede klasična javna razsvetljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od
40 m. Kable vodimo ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski
kanalizaciji. Svetilke so tipizirane.
(5) Pri načrtovanju elektroenergetskega omrežja je potrebno upoštevajo tudi sledeče pogoje:
– Pred pričetkom posegov v prostor je potrebno zagotoviti
nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih
vodov.
– Vse tangence je potrebno projektno obdelati v smislu
dolgoročnih rešitev, tangirane vode pa predhodno nadomestiti z
nadomestnimi vodi, pri čemer se kakovost napajanja obstoječih
odjemalcev ne sme poslabšati.
– Minimalni odmiki od sosednjih komunalnih vodov in
naprav ter križanja se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi
in normativi.
– Vso elektroenergetsko infrastrukturo (eventualne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit, novogradnja elektroenergetske infrastrukture) je v fazi projektne dokumentacije
potrebno projektno obdelati v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
– Priključitev objektov na elektroenergetsko omrežje se
izvede skladno s pogoji upravljavcev energetskih vodov in
naprav.
(6) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko
napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s
pocinkanim valjancem FeZN.
26. člen
(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)
(1) Obstoječe TK omrežje poteka na vzhodu območja
OPPN, v primeru tangence le-tega je potrebno izdelati načrt
zaščite in prestavitve TK omrežja.
(2) Za napajanje objektov se predvidijo telekomunikacijski razvodi v kabelski kanalizaciji, ki se priključijo na obstoječe omrežje na zahodu območja. Osnovni medij prenosa
so optična vlakna, kar je potrebno upoštevati pri nadaljnjem
projektiranju. Priključni vodi in odjemna mesta se morajo temu
primerno izvesti.
(3) V fazi pridobivanja projektne dokumentacije (PGD,
PZI) si morajo investitorji pridobiti soglasje in soglasje za priključitev.
27. člen
(ogrevanje)
Za gorivo se prednostno uporabljajo energenti iz obnovljivih virov energije.
28. člen
(odpadki)
(1) Na jugovzhodu ureditvenega območja v UE3 se nahaja centralna čistilna naprava in zbirno reciklažni center za
potrebe zbiranja in predelave ostalih odpadkov, ki nimajo značaj komunalnih.
(2) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih, na posameznih lokacijah, znotraj območja urejanja in redno odvažajo v
Center za ravnanje z odpadki Dolenjske, v Leskovec. Zabojniki
se locirajo tako, da je možen odvoz s komunalnim vozilom.
(3) Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža/papir, kartoni, lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali
odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno in
jih odvažati v nadaljnjo predelavo. Zabojnike za ločeno zbiranje
odpadkov se postavi na ekološko tehnično ustrezen prostor.
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(4) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen
s predpisi o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja
ostankov komunalnih odpadkov na območju Občine Žužemberk.
(5) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati in jih sanirati na način skladno s predpisi
o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
29. člen
(kulturna dediščina)
Na območju OPPN ni evidentirane kulturne dediščine.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
30. člen
(varovanje pred prekomernim hrupom)
(1) Glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju,
predvidena Poslovna cona (centralne dejavnosti), spada v območje III. stopnje varstva pred hrupom (v nadaljevanju: SVPH),
območje komunalne infrastrukture (UE3) pa spada v območje
IV. SVPH. V območje IV. SVPH umeščamo tudi regionalno
cesto, ki na jugu meji na območje poslovne cone. Na vseh
stičnih območjih med III. in IV. SVPH se ohranja oziroma na
novo vzpostavi zelena bariera, ki služi tudi kot blažilec hrupa.
(2) V primeru prekoračitve mejnih vrednosti hrupa v okolju
v času obratovanja je umestitev novih hrupnejših dejavnosti dopustna le, če je moč s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma
zaščito zmanjšati vpliv zunanjega hrupa na dovoljeno raven.
(3) Izvedba morebitnih potrebnih protihrupnih ukrepov, ki
so posledica obratovanja državne ceste mora biti sestavni del
komunalne opreme območja. Za zmanjšanje hrupa, ki ga povzroča promet z državne ceste, je potrebno izvesti protihrupne
ukrepe (aktivni/pasivni). V fazi projektiranja je treba upoštevati
obremenitve s hrupom, zaradi prometa na državni cesti ter načrtovati zvočno zaščito objektov in zunanjih površin na način,
da dovoljene vrednosti tudi v dolgoročnem obdobju (20-let)
ne bodo presežene. Za vse varovane prostore stavb mora
biti predvidena ustrezna pasivna zaščita (stavbno pohištvo)
v skladu z določili o zvočni zaščiti stavb. Upravljavec državne
ceste ne bo zagotavljal nobenih dodatnih ukrepov varstva
pred hrupom za območje Poslovne cone, kot tudi ne zaščite
pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja
državne ceste na tangiranem odseku.
31. člen
(varovanje pred onesnaženjem zraka)
(1) Predvidena obremenitev zraka, zaradi izgradnje območja proizvodno storitvene cone, ne sme presegati dovoljenih
koncentracij v skladu z določili o mejnih, opozorilnih in kritičnih
emisijskih vrednostih snovi v zraku.
(2) Pri ureditvi ogrevanja stavb je treba upoštevati določila
predpisov o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
32. člen
(varovanje pred onesnaženjem voda)
(1) Odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod je predvideno s priključitvijo na obstoječo čistilno napravo znotraj OPPN,
padavinske vode pa se preko meteorne kanalizacije speljejo v
reko Krko. Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na
njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje.
Pri izvedbi ponikovalnic je potrebno predvideti ukrepe za pre-
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prečitev udora ponikanih vod v cestna telesa. Onesnažene padavinske vode se lahko odvaja le preko lovilcev olj in maščob.
(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z določili
predpisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode. Emisije v vodotok naj bodo urejene tako, da
bodo skladne z določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo ter določili
predpisa o stanju površinskih voda.
(3) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih
odpadnih voda z javnih cest mora biti skladna z določili predpisa o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih
cest in določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo na način, da bo v
čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z
urbanih površin, pri čemer se predvidi zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v površinske odvodnike ali padavinsko kanalizacijo (npr.: zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni).
(4) Padavinske vode ne smejo pritekati na cesto ali na
njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje.
(5) Vsi kanali in jaški kanalizacijskega omrežja morajo biti
grajeni vodotesno.
(6) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno
onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin prosto v zemljo.
(7) Viške materialov ni dovoljeno nekontrolirano odlagati
na teren. Gradbeni material se začasno odlaga znotraj posamezne gradbene parcele in se reciklira.
33. člen
(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)
Za zagotavljanje potreb po električni energiji se uporablja
obstoječa TP, ki predstavlja nizkofrekvenčni vir sevanja. Za
obratovanje le-te se morajo upoštevati določila predpisa o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju ter
določila predpisa o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje. V primeru, da se pokaže potreba po novih TP, se
za postavitev in obratovanje le-teh upoštevajo enaka določila.
34. člen
(osončenje fasad in odprtih površin)
Pri umestitvi stavb znotraj gradbene parcele je treba
upoštevati medsebojne odmike, ki bodo zagotovili ustrezen
kot osončenja fasad in odprtih površin preko celega leta. Lega
stavb oziroma organizacija notranjih prostorov mora biti predvidena tako, da se v največji možni meri zagotovi primerno /
dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev za pisarniške
prostore.
35. člen
(varovanje krajinskih značilnosti)
(1) Predvidene gradnje in ureditve se umeščajo v prostor,
ki je zaradi zemeljskega izkopa že degradiran. S predvidenimi
ureditvami se izboljša kvaliteta mikrolokacije, kot tudi krajinska
slika širšega območja.
(2) Pri zazelenitvi območja bo treba doseči stanje, ki se
bo vizualno vključilo v krajinsko sliko območja. Nove reliefne
poteze naj se čimbolj prilagodijo okolici, hkrati pa naj odražajo
človekov poseg in hkrati zagotavljajo stabilnost tal in površinskega pokrova ter možnost ustrezne rabe tega prostora oziroma naravno sukcesijo.
(3) Na južnem in zahodnem robu območja se ohranjajo
in uredijo obstoječe zelene cezure kot bariera v odnosu do
regionalne ceste, znotraj območja pa se vzpostavi pas zelenih
površin. Terase nekdanjega kamnoloma se sanirajo humuzirajo
in zatravijo, oziroma se izvede zasaditev z avtohtono grmovno
in drevesno vegetacijo. Brežine se ravno tako zatravijo in zasadijo s pomočjo mrež.
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(4) Pri ozelenitvah se praviloma uporablja avtohtone vrste
drevnine. Neavtohtone vrste se uporabijo, če je drevnina namenjena inženirsko biološki ozelenitvi brežin ali zaradi drugih
tehničnih pogojev.
36. člen
(varovanje plodne zemlje in tal)
(1) Skladiščenje in ravnanje z nevarnimi in vnetljivimi
snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve, laki, topila itn.) se mora
izvajati v pokritih prostorih, urejeni pa morajo biti tako, da se ob
morebitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreže in zadrži.
(2) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše
površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo
sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna
zemlja odlaga v pasovih, višine do 2 m ter nato uporabi pri
končni ureditvi območja.
(3) Potrebno je upoštevati predpise o varstvu tal.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
37. člen
(naravne omejitve)
Območje OPPN ne sodi v območje, ki bi bilo ogroženo
zaradi poplav in visoke podtalnice, erozije ter različnih plazov,
zato dodatni ukrepi za zagotovitev potrebnega varstva s tega
področja pri gradnji stavb in ostalih ureditev niso potrebni.
38. člen
(zaklanjanje)
Glede na določila predpisa o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito
pred vojnimi udejstvovanji, le-teh ni potrebno predvideti. V vseh
novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.
39. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja
mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi
predpisi. Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi
(živali) in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom,
se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva
ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države). Notranji
prometni sistem cest omogoča dostop do objektov z vseh
strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo
in za razmeščanje opreme za gasilce v skladu z določbami
odloka o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST
DIN 14090 (Uradni list RS, št. 117/03). Na območju urejanja je
obstoječe hidrantno omrežje, ki zagotavlja zadostne količine
požarne vode po določilih predpisa o tehničnih normativih za
hidrantno omrežje za gašenje požarov. Razmik med samostoječimi objekti mora biti tak, da se ne omogoča prenos požara z
objekta na objekt (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni
odmiki med stavbami).
(2) Za zagotovitev ustrezne požarne varnosti na območju
OPPN se morajo upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe
požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov z možnostjo
širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom
za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu –
zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v
elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji
požarne varnosti.
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40. člen
(potresna varnost)
(1) Predvidene stavbe in ureditve morajo biti projektirane
za projektni pospešek tal, ki znaša 0,175 g. V skladu z določili
predpisa o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov morajo
biti le-ti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim
bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo
povzročili:
– porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
– deformacij, večjih od dopustnih ravni,
– škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi
in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije
ali
– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je
nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
(2) Intervencijske in evakuacijske poti so zagotovljene po
predvidenih prometnicah, parkiriščih. Tako bodo zagotovljeni
pogoji za varen umik ljudi, živali ali premoženja.
X. NAČRT PARCELACIJE
41. člen
(podatki za parcelacijo)
(1) Načrt parcelacije je razviden iz grafičnega dela, list 8
Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo in prikazuje površine za gradnjo javne infrastrukture in gradbenih parcel.
Mejne točke parcel so opredeljene po koordinatnem sistemu
D96-TM in so razvidne iz istega načrta.
(2) Gradbene parcele je možno na novo oblikovati po
pogojih 14. člena tega odloka.
(3) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v
javno korist so, v območjih javnih površin, dopustne delitve in
drugi geodetski postopki vseh zemljiških parcel, ki so potrebne
za gradnjo javnih cest in druge infrastrukture, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
42. člen
(faznost)
(1) OPPN se lahko izvaja fazno na način, da so posamezne faze prostorskih ureditev zaključene funkcionalne celote,
ki lahko služijo svojemu namenu tudi brez izvedbe ostalih
delov prostorske ureditve. V sklopu zaključenih funkcionalnih
celot mora biti sočasno zagotovljena vsa pripadajoča javna in
ostala infrastruktura, ki je po tem odloku zahtevana za uporabo
posameznih stavb.
(2) V prvi fazi je možna le izvedba prometne in ostale
infrastrukture predvidene s tem OPPN.
(3) Po končanju gradbenih del na celotnem območju ali na
posameznih odsekih se sanira začasne površine deponij. Vse,
z gradnjo prizadete površine, je potrebno krajinsko ustrezno
urediti.
XII. VELIKOST DOPUSTNH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE
ZA IZVAJANJE OPPN
43. člen
(velikost dopustnih odstopanj)
Znotraj območja OPPN so dopustne naslednje tolerance:
– Podane so maksimalne višine stavb, vendar so dovoljeni tudi nižji gabariti.
– Gradbene parcele in posledično tudi površine za gradnjo stavb je možno združevati in deliti oziroma jih oblikovati
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na novo pod pogojem, da je omogočen dostop s prometnih
površin.
– V primeru, da se znotraj gradbene parcele ustvari zasnova z več stavbami, je potrebno znotraj gradbene parcele
zagotoviti dostopno cesto ter med stavbami upoštevati ustrezne odmike.
– Z združevanjem gradbenih parcel se lahko združuje tudi
površina za gradnjo stavb in dostopi (uvozi), pri delitvi pa se
površina za gradnjo stavb opredeli z odmiki od parcelnih mej,
ki so določeni v 15. členu odloka.
– Dovoljeno je odstopanje od vseh opredeljenih kot, ki so
prikazane v grafičnem delu, list št. 5.2 Ureditvena situacija in
posledično od ostalih kot, če se izkaže pri pripravi projektov za
gradbeno dovoljenje, da bo s tem gradnja bolj ekonomična ali
bolj funkcionalna.
– Faktor zazidanosti je lahko tudi večji od 0,60, vendar
le v primeru, da gre za takšno zasnovo stavbe, ki v sklopu
gradbene parcele zagotavlja zadostne manipulativne površine
ter površine za normalno obratovanje in vzdrževanje stavbe
in površin.
– Dovoljeno je tudi vmesno odstopanje od podanih rešitev, pri čemer pa morajo le-te v končni fazi omogočiti izvedbo,
načrtovano s tem OPPN.
– Pri gradnji ali prenovi prometnih ureditev, komunalne in energetske infrastrukture, sistemu zvez so dovoljena
odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih
objektov ter naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi
lastništva zemljišč oziroma ustreznejše tehnološke ali bolj
ekonomične rešitve, če te rešitve ne poslabšajo obstoječega oziroma predvidenega stanja. V kolikor so spremembe
pri urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso
v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev
urejanja prostora v postopku sprejemanja tega OPPN, je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja
pristojnih upravljavcev.
– Prikaz umestitve stavb v grafičnem delu, list št. 5.2
Ureditvena situacija, je zgolj informativna in se lahko spremeni
glede na drugačne tehnične rešitve skladno z mejnimi pogoji
tega odloka.

– Stroške ogleda, izdelava projektne zaščite in prestavitve
TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja ter
nadzora krije investitor gradnje na določenem območju.
– Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje po
pogojih upravljavca.
– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in
gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje
okolja.
– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh zemljišč v času gradnje in po njej.
– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno
glede na njihovo sestavo.
– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja
oziroma posamezne lokacije.
– Upravljavec državne ceste odklanja vsako odgovornost
za škodo, ki bi nastala v varovalnem pasu državne ceste in tudi
ne zagotavlja zaščite pred vplivi, ki so posledica obratovanja
in vzdrževanja državne ceste. Zaščito pred škodljivimi vplivi
državne ceste izvede vsak investitor na lastne stroške. Prav
tako upravljavec državne ceste ne zagotavlja stroškov odprave
škode, nastale zaradi rednega in zimskega vzdrževanja državne ceste. Za vse posege v varovalni pas lokalne in regionalne
ceste si mora investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja
pridobiti soglasje na podlagi projektne dokumentacije (PGD,
PZI) s pripadajočo situacijo zunanje in prometne ureditve,
ki mora biti izdelana v skladu z materialno zakonodajo. Pri
gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov je potrebno
izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi oziroma z
navodili posameznega upravljavca glede varnostnih (vertikalnih
in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe
nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.
– V ta namen se mora zagotoviti izdelava programa opremljanja zemljišč za celotno območje urejanja.

44. člen

46. člen
Občinski podrobni prostorski načrt Poslovna cona Klek se
v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Žužemberk
ter na sedežu Upravne enote Novo mesto.

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Obveznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah so tudi:
– Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno pravočasno
obvestiti upravljavce energetskih, telekomunikacijskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe in ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter
nadzora nad izvajanjem del.
– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov
je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi
oziroma z navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih
in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe
nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.

XIII. KONČNE DOLOČBE
45. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

47. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-8/2016-10
Žužemberk, dne 6. oktobra 2016
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.
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VLADA
40.

Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne
izdelke

Na podlagi petega odstavka 86. člena in prvega odstavka
110. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke
1. člen
Ta uredba določa znesek trošarine za tobačne izdelke
iz 1. točke sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah
(Uradni list RS, št. 47/16; v nadaljnjem besedilu: ZTro-1) ter
znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne
cene cigaret, in ugotavlja tehtano povprečno drobnoprodajno
ceno cigaret.
2. člen
Trošarina znaša za:
– cigarete najmanj 60 % tehtane povprečne drobnoprodajne cene enega zavojčka cigaret, sproščenih v porabo, vendar
najmanj 109 eurov, od 1. julija 2017 pa najmanj 111 eurov za
1000 kosov iz razreda tehtane povprečne drobnoprodajne cene
cigaret;
– cigare in cigarilose: 6,2 % od drobnoprodajne cene,
vendar najmanj 41 eurov, od 1. julija 2017 pa 6,3 % od drobnoprodajne cene in najmanj 42 eurov za 1000 kosov;
– drobno rezani tobak: 36 % od drobnoprodajne cene in
41 eurov, vendar najmanj 91 eurov, od 1. julija 2017 pa 37 %
od drobnoprodajne cene in 42 eurov, vendar najmanj 92 eurov
za en kilogram;
– drug tobak za kajenje: 41 eurov, od 1. julija 2017 pa
42 eurov za en kilogram.
3. člen
Tehtana povprečna drobnoprodajna cena cigaret za leto
2017 znaša 3,51 eura za zavojček dvajsetih cigaret.
4. člen
(1) Specifična trošarina za cigarete znaša 70,3238 eura,
od 1. julija 2017 pa 71,3238 eura za 1000 kosov cigaret.
(2) Proporcionalna trošarina za cigarete znaša 22,0377 %,
od 1. julija 2017 pa 22,6075 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.
5. člen
Ne glede na določbi prejšnjega člena se za cigarete,
katerih drobnoprodajna cena je nižja od 3,51 eura za zavojček
dvajsetih cigaret, plačuje trošarina v višini 109 eurov, od 1. julija
2017 pa 111 eurov za 1000 kosov cigaret.
6. člen
Drobnoprodajna cena za posamezno vrsto tobačnih izdelkov, ki jo določi proizvajalec oziroma imetnik trošarinskega
skladišča oziroma pooblaščeni ali začasno pooblaščeni prejemnik oziroma uvoznik (v nadaljnjem besedilu: zavezanec),
velja za celotno območje Republike Slovenije, razen za prodajo
v davka prostih prodajalnah pri letih ali plovbi v tretjo državo.
PREHODNE DOLOČBE IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Zavezanec plača trošarino v znesku iz te uredbe za tobačne izdelke, ki jih sprosti v porabo od vključno 1. februarja
2017 oziroma 1. julija 2017.
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8. člen
Oseba iz devetega odstavka 8. člena ZTro-1 plača razliko
trošarine v skladu s predpisom, ki ureja podračune in način
plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, v dobro podračuna: 01100-9991000033 – PCP – proračun
države. Poleg številke vplačilnega računa na plačilnem nalogu
navede tudi številko sklica, ki je določena z modelom 19:
model 19, davčna številka plačnika – 08656.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati Uredba o
določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali
tobak za kajenje (Uradni list RS, št. 7/13, 42/13 in 18/14) in
Uredba o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 81/16), ki
pa se uporabljata do začetka uporabe te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. februarja 2017.
Št. 00712-48/2016
Ljubljana, dne 5. januarja 2017
EVA 2016-1611-0139
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

41.

Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepu
informiranja in promocije kmetijskih
proizvodov

Na podlagi 28. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja
in promocije kmetijskih proizvodov
1. člen
(vsebina uredbe)
S to uredbo se določajo pristojni organ za izvajanje ukrepa informiranja in promocije kmetijskih proizvodov, pregled
postopka izbire izvajalcev enostavnih programov ter merila
za presojo primernosti in skladnosti promocijskega gradiva za
izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o
kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na
notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L št. 317 z dne 4. 11. 2014, str. 56; v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1144/2014/EU),
– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1829 z dne
23. aprila 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem
trgu in v tretjih državah (UL L št. 266 z dne 13. 10. 2015,
str. 3) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1831 z dne 7. oktobra 2015 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1144/2014
Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za informiranje
o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na notranjem trgu in v tretjih državah (UL L št. 266 z dne 13. 10. 2015,
str. 14; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1831/2015/EU).
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– kulture,
– informatike.

Za izvajanje ukrepa informiranja in promocije kmetijskih
proizvodov je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija).
3. člen
(pregled postopka izbora izvajalca izbranih enostavnih
programov za sofinanciranje)
(1) Postopek izbora izvajalca izbranih enostavnih programov za sofinanciranje, ki ga opravijo organizacije predlagateljice (v nadaljnjem besedilu: predlagateljica), mora biti izveden
v obliki konkurenčnega postopka. Agencija pregleda in preveri
ustreznost postopka izbora izvajalca.
(2) Kadar je predlagateljica oseba, ki mora pri oddaji
svojih naročil upoštevati pravila javnega naročanja, agencija
pri preverjanju iz prejšnjega odstavka preveri, ali so bila upoštevana pravila javnega naročanja. Če predlagateljici pri oddaji
njenih naročil ni treba upoštevati pravil javnega naročanja,
agencija preveri, ali so bila upoštevana temeljna načela javnega naročanja, zlasti v zvezi z:
– objavo in posredovanjem povabila k oddaji ponudbe,
– dolžino roka za oddajo ponudbe, ki ne sme biti krajši od
15 dni od objave povabila k oddaji ponudbe,
– jasno vnaprejšnjo opredelitvijo objektivnih in nediskriminatornih pogojev in meril za izbor izvajalca,
– presojo morebitnega nasprotja interesov in
– utemeljenostjo odločitve o izboru posameznega izvajalca.
(3) V postopku izbire izvajalca, pri katerem ni treba upoštevati pravil javnega naročanja, morajo biti pogoji in merila
za izbor izvajalca določeni v objavi oziroma povabilu k oddaji
ponudbe. Pogoji za izbiro izvajalca morajo biti opredeljeni tako,
da se zagotovi strokovna in finančna sposobnost izvajalca za
izvedbo storitve.
(4) Merila za izbor izvajalca iz prejšnjega odstavka morajo
vključevati najmanj:
– način ocenjevanja kakovosti predlaganih storitev v programu,
– ceno programa in
– način ocenjevanja ustreznosti predlagane medijske
strategije programa.
(5) Kadar ima predlagateljica že sklenjeno okvirno pogodbo z izvajalcem, se ta pogodba uporablja le, če je bil izvajalec
izbran ob upoštevanju kriterijev najugodnejše ponudbe in ne
samo cene ali stroškov in če ni bilo izkazanega navzkrižja
interesov.

6. člen
(merila za presojo primernosti in skladnosti
promocijska gradiva)
Primernost in skladnost promocijskega gradiva se presoja
zlasti z vidika naslednjih dejstev in informacij:
– ali je navedba porekla in blagovne znamke skladna
s pogoji iz Uredbe 1831/2015/EU glede na glavno sporočilo
Unije;
– ali so v informativnih in promocijskih sporočilih navedeni učinki na zdravje skladni z Uredbo (ES) št. 1924/2006
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006
o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (UL L št. 404
z dne 30. 12. 2006, str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo
Komisije (EU) št. 1047/2012 z dne 8. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 1924/2006 glede seznama prehranskih trditev (UL L št. 310 z dne 9. 11. 2012, str. 36), in Uredbo
Komisije (EU) št. 432/2012 z dne 16. maja 2012 o seznamu
dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se
nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na
razvoj in zdravje otrok (UL L št. 136 z dne 25. 5. 2012, str. 1),
zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2016/1413 z
dne 24. avgusta 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 432/2012
o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen
trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek
bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (UL L št. 230 z dne
25. 8. 2016, str. 8);
– glede na javnozdravstvene vidike;
– ali navajanje kakršnih koli pripomb, primerjav ali negativnih ocen v povezavi z drugimi proizvodi ni dovoljeno in
– ali je promocijsko gradivo etično sprejemljivo.
7. člen
(hramba dokumentacije)
Predlagateljice, ki pridobijo sredstva na podlagi te uredbe,
vso dokumentacijo, na podlagi katere so bila pridobljena sredstva, hranijo še najmanj tri leta od datuma izplačila zadnjega
zneska iz pogodbe.
8. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
izvajanju uredb Sveta in Evropske komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 1/08
in 45/08 – ZKme-1).

4. člen

9. člen

(financiranje programov)

(začetek veljavnosti)

(1) Vsa izplačila predlagateljicam programov se izvedejo
do 15. oktobra tekočega leta.
(2) Za plačila računov izvajalca in podizvajalcev v tretjih
državah se uporablja devizni tečaj Banke Slovenije na dan
plačila računa.

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

5. člen

Št. 00715-46/2016
Ljubljana, dne 5. januarja 2017
EVA 2016-2330-0031
Vlada Republike Slovenije

(presoja primernosti in skladnosti promocijskega gradiva)
(1) Agencija lahko za pomoč pri presoji primernosti in
skladnosti promocijskega gradiva v skladu s 14. členom Uredbe 1144/2014/EU prosi pristojno ministrstvo oziroma drug
upravni organ za strokovno mnenje, v katerem poda pojasnila
in podatke o ugotovitvi pomembnih dejstev, ki upravičujejo ali
zavračajo izplačilo sredstev (v nadaljnjem besedilu: strokovno
mnenje).
(2) Agencija prosi za strokovno mnenje pristojna ministrstva oziroma druge upravne organe, zlasti s področij:
– kmetijstva, gozdarstva in prehrane,
– zdravstva,

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

42.

Uredba o spremembah Uredbe o načrtu
razporeditve radiofrekvenčnih pasov

Na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14
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– ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve
radiofrekvenčnih pasov
1. člen
V Uredbi o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
(Uradni list RS, št. 69/13) se Priloga I nadomesti z novo Prilogo
I, ki je sestavni del te uredbe.
2. člen
Priloga II se nadomesti z novo Prilogo II, ki je sestavni
del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00714-35/2016
Ljubljana, dne 5. januarja 2017
EVA 2016-3130-0040
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik
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Priloga I: Načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov
RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1
< 8,3 kHz
8,3–9 kHz
9–11,3 kHz
11,3–14 kHz
14–19,95 kHz
19,95–20,05 kHz
20,05–70 kHz
70–72 kHz
72–84 kHz
84–86 kHz
86–90 kHz

90–110 kHz

Nerazporejeno
5.53, 5.54
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 5.54A
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE 5.54A
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
5.56
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
(20 kHz)
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
5.56
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
5.56
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.57
RADIONAVIGACIJSKA
5.56
RADIONAVIGACIJSKA 5.62
Fiksna
5.64

1

Enota za frekvenco je en hertz (1 Hz), za njene mnogokratnike pa se uporabljajo še naslednje sestavljene enote:
- 1.000 Hz = 1 kHz (en kilohertz),
- 1.000.000 Hz = 1 MHz (en megahertz),
- 1.000.000.000 Hz = 1 GHz (en gigahertz).
2
Opombe, ki so zapisane ob spodnjem robu polja v preglednici pri posameznem radiofrekvenčnem pasu, se
nanašajo na vse radiokomunikacijske storitve, za katere je razporejen ta radiofrekvenčni pas. Opombe, ki so
napisane na desni strani posamezne radiokomunikacijske storitve, se nanašajo samo na to storitev.
3
Primarne radiokomunikacijske storitve so zapisane z veliki črkami (primer: FIKSNA), sekundarne
radiokomunikacijske storitve pa z malimi črkami (primer: mobilna).

1
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

110–112 kHz

FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA

115–117.6 kHz

5.64
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
Fiksna
Pomorska mobilna

117,6–126 kHz

5.64
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.60

112–115 kHz

126–129 kHz
129–130 kHz

130–148,5 kHz
148,5–255 kHz
255–283,5 kHz
283,5–315 kHz
315–325 kHz
325–405 kHz
405–415 kHz
415–435 kHz
435–472 kHz

5.64
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
RADIONAVIGACIJSKA 5.60
5.64
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
Radioamaterska 5.67A
5.64
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA (postaje javljalniki kraja nuje) 5.73
5.74
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
Pomorska radionavigacijska (postaje javljalniki kraja nuje) 5.73
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA 5.76
POMORSKA MOBILNA 5.79
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
POMORSKA MOBILNA 5.79
Zrakoplovna radionavigacijska
5.82

2
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

472–479 kHz

479–495 kHz
495–505 kHz
505–526,5 kHz
526,5–1 606,5 kHz
1 606,5–1 625 kHz
1 625–1 635 kHz
1635–1800 kHz
1800–1810 kHz
1810–1850 kHz

1850–2000 kHz

2000–2025 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.79
Radioamaterska 5.80A
Zrakoplovna radionavigacijska
5.82
POMORSKA MOBILNA 5.79, 5.79A
Zrakoplovna radionavigacijska5.82
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.84
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
RADIODIFUZNA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.90
KOPENSKA MOBILNA
5.92
RADIOLOKACIJSKA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.90
KOPENSKA MOBILNA
5.92
RADIOLOKACIJSKA
RADIOAMATERSKA
5.99, 5.100
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Radioamaterska
5.92, 5.103
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)

2025–2045 kHz

5.92, 5.103
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
Storitev meteorološke podpore 5.104

2045–2160 kHz

5.92, 5.103
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
KOPENSKA MOBILNA
5.92
3
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1
2160–2170 kHz
2170–2173,5 kHz
2173,5–2190,5 kHz
2190,5–2194 kHz
2194–2300 kHz

2300–2498 kHz

2498–2501 kHz
2501–2502 kHz
2502–2625 kHz

2625–2650 kHz

2650–2850 kHz

2850–3025 kHz
3025–3155 kHz
3155–3200 kHz

3200–3230 kHz

RADIOLOKACIJSKA
POMORSKA MOBILNA
MOBILNA (nuja in klic)
5.108, 5.109, 5.110, 5.111
POMORSKA MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
5.92, 5.103
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
RADIODIFUZNA 5.113
5.103
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
(2500 kHz)
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
5.92, 5.103
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA
5.92
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
5.92, 5.103
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
5.111, 5.115
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
5.116
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
RADIODIFUZNA 5.113
5.116

4
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

3230–3400 kHz
3400–3500 kHz
3500–3800 kHz

3800–3900 kHz
3900–3950 kHz
3950–4000 kHz
4000–4063 kHz
4063–4438 kHz
4438–4488 kHz
4488–4650 kHz
4650–4700 kHz
4700–4750 kHz
4750–4850 kHz

4850–4995 kHz
4995–5003 kHz
5003–5005 kHz
5005–5060 kHz
5060–5250 kHz
5250–5275 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
RADIODIFUZNA 5.113
5.116
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
RADIOAMATERSKA
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
5.92
FIKSNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
KOPENSKA MOBILNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
FIKSNA
RADIODIFUZNA
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA 5.127
POMORSKA MOBILNA 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
Radiolokacijska 5.132A
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
FIKSNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
KOPENSKA MOBILNA
RADIODIFUZNA 5.113
FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA
RADIODIFUZNA 5.113
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
(5 000 kHz)
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav
FIKSNA
RADIODIFUZNA 5.113
FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
Radiolokacijska 5.132A
5
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1
5275–5351,5 kHz
5351,5–5366,5 kHz
5366,5–5450 kHz
5450–5480 kHz
5480–5680 kHz
5680–5730 kHz
5730–5900 kHz
5900–5950 kHz
5950–6200 kHz
6200–6525 kHz
6525–6685 kHz
6685– 6765 kHz
6765–7000 kHz
7000–7100 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Radioamaterska 5.133B
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
FIKSNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
KOPENSKA MOBILNA
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
5.111, 5.115
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
5.111, 5.115
FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA
RADIODIFUZNA 5.134
5.136
RADIODIFUZNA
POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.130, 5.132
5.137
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
5.138
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA

7100–7200 kHz

RADIOAMATERSKA

7200–7300 kHz

RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA 5.134

7300–7400 kHz
7400–7450 kHz

5.143, 5.143B
RADIODIFUZNA
5.143B
6
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1
7450–8100 kHz
8100–8195 kHz
8195–8815 kHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
FIKSNA
POMORSKA MOBILNA
POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145

8815–8965 kHz

5.111
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

8965–9040 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

9040–9305 kHz

FIKSNA
FIKSNA
Radiolokacijska 5.145A
FIKSNA
RADIODIFUZNA 5.134

9305–9355 kHz
9355–9400 kHz
9400–9500 kHz
9500–9900 kHz
9900–9995 kHz
9995–10 003 kHz

10 003–10 005 kHz

10 005–10 100 kHz

5.146
RADIODIFUZNA
5.147
FIKSNA
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
(10 000 kHz)
5.111
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav
5.111
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

11 175–11 275 kHz

5.111
FIKSNA
Radioamaterska
FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne (R)
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

11 275–11 400 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

11 400–11 600 kHz

FIKSNA
RADIODIFUZNA 5.134

10 100–10 150 kHz
10 150–11 175 kHz

11 600–11 650 kHz
11 650–12 050 kHz

5.146
RADIODIFUZNA
5.147
7
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1
12 050–12 100 kHz

RADIODIFUZNA 5.134

12 100–12 230 kHz

5.146
FIKSNA

12 230–13 200 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145

13 200–13 260 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

13 260–13 360 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
FIKSNA
RADIOASTRONOMSKA

13 360–13 410 kHz
13 410–13 450 kHz
13 450–13 550 kHz

13 550–13 570 kHz

13 570–13 600 kHz
13 600–13 800 kHz
13 800–13 870 kHz
13 870–14 000 kHz
14 000–14 250 kHz
14 250–14 350 kHz
14 350–14 990 kHz
14 990–15 005 kHz

5.149
FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne (R)
FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne (R)
Radiolokacijska 5.132A
FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne (R)
5.150
RADIODIFUZNA 5.134
5.151
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA 5.134
5.151
FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne (R)
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
RADIOAMATERSKA
FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne (R)
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
(15 000 kHz)

15 010–15 100 kHz

5.111
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

15 100–15 600 kHz

RADIODIFUZNA

15 005–15 010 kHz
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15 600–15 800 kHz

RADIODIFUZNA 5.134

16 200–16 360 kHz

5.146
FIKSNA
FIKSNA
Radiolokacijska 5.145A
FIKSNA

16 360–17 410 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.109, 5.110, 5.132, 5.145

17 410–17 480 kHz

FIKSNA
RADIODIFUZNA 5.134

15 800–16 100 kHz
16 100–16 200 kHz

17 480–17 550 kHz
17 550–17 900 kHz

5.146
RADIODIFUZNA

17 900–17 970 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

17 970–18 030 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)

18 030–18 052 kHz

FIKSNA
FIKSNA
Storitev vesoljskih raziskav
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne
POMORSKA MOBILNA
RADIODIFUZNA 5.134

18 052–18 068 kHz
18 068–18 168 kHz
18 168–18 780 kHz
18 780–18 900 kHz
18 900–19 020 kHz
19 020–19 680 kHz

5.146
FIKSNA

19 680–19 800 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.132

19 800–19 990 kHz

FIKSNA
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav

19 990–19 995 kHz

19 995–20 010 kHz
20 010–21 000 kHz
21 000–21 450 kHz
21 450–21 850 kHz

5.111
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
(20 000 kHz)
5.111
FIKSNA
Mobilna
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
RADIODIFUZNA
9
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21 850–21 870 kHz

FIKSNA

21 870–21 924 kHz

FIKSNA 5.155B

21 924–22 000 kHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)

22 000–22 855 kHz

POMORSKA MOBILNA 5.132

22 855–23 000 kHz

FIKSNA
FIKSNA
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne (R)
FIKSNA 5.156A
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.157
FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA
FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA
Radiolokacijska 5.132A
FIKSNA
KOPENSKA MOBILNA
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
(25 000 kHz)
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
Storitev vesoljskih raziskav
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
POMORSKA MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA

23 000–23 200 kHz
23 200–23 350 kHz
23 350–24 000 kHz
24 000–24 450 kHz
24 450–24 600 kHz
24 600–24 890 kHz
24 890–24 990 kHz
24 990–25 005 kHz
25 005–25 010 kHz
25 010–25 070 kHz
25 070–25 210 kHz
25 210–25 550 kHz
25 550–25 670 kHz
25 670–26 100 kHz
26 100–26 175 kHz
26 175–26 200 kHz
26 200–26 350 kHz

26 350–27 500 kHz

5.149
RADIODIFUZNA
POMORSKA MOBILNA 5.132
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Radiolokacijska 5.132A
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
5.150
10
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27 500–28 000 kHz
28 000–29 700 kHz
29,7–30,005 MHz
30,005–30,01 MHz
30,01–37,50 MHz
37,50–38,25 MHz
38,250–39 MHz
39–39,5 MHz
39,5–39,986 MHz
39,986–40,020 MHz
40,02–40,66 MHz
40,66–40,70 MHz
40,70–40,98 MHz
40,980–41,015 MHz
41,015–44 MHz
44–46,4 MHz
46,4–47,0 MHz
47–68 MHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
FIKSNA
MOBILNA
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
MOBILNA
MOBILNA
STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (identifikacija satelitov)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
MOBILNA
MOBILNA
Radioastronomska
5.149
FIKSNA
MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA
Radiolokacijska 5.132A
FIKSNA
MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav
MOBILNA
MOBILNA
Radioamaterska
5.150
MOBILNA
MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav
FIKSNA
MOBILNA
5.161B
MOBILNA
5.162A
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
5.162A
KOPENSKA MOBILNA
Radioamaterska
5.162A, 5.164
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68,00–74,8 MHz

74,8–75,2 MHz
75,2–87,5 MHz
87,5–108 MHz
108,0–117,975 MHz

117,975–137 MHz

137–138 MHz

138,0–143,6 MHz

143,60–143,65 MHz

143,65–144,00 MHz
144–146 MHz
146,0–148,0 MHz
148,0–149,9 MHz

149,90–150,05 MHz

MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Radioamaterska
Radioastronomska
5.149
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
5.180
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
RADIODIFUZNA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
5.197A
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R)
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
5.111, 5.200
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209
Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja)
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.208
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
5.211
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja)
5.211
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (OR)
5.211
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.209
5.218, 5.219, 5.221
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.209
5.220
12
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150,05–153,0 MHz

153–154 MHz

154–156,4875 MHz
156,4875–
156,5625 MHz
156,5625–
156,7625 MHz

156,7625–
156,7875 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA
5.149
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Storitev meteorološke podpore
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
5.226
POMORSKA MOBILNA (nuja in klic po DSC)
5.111, 5.226, 5.227
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne (R)
5.226
POMORSKA MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje)
5.111, 5.226, 5.228

156,7875–
156,8125 MHz
156,8125–
156,8375 MHz
156,8375–
161,9375 MHz

156,9375–
161,9625 MHz

161,9625–
161,9875 MHz

POMORSKA MOBILNA (nuja in klic)
5.111, 5.226
POMORSKA MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje)
5.111, 5.226, 5.228
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
5.226
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Pomorska mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.228AA
5.226
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.228F
5.226, 5.228A, 5.228B
13
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161,9875–
162,0125 MHz

162,0125–
162,0375225 MHz

162,0375–174 MHz
174–223 MHz
223–230 MHz
230–235 MHz
235–267 MHz

267–272,0 MHz

272–273 MHz

273–312 MHz
312–315 MHz
315–322 MHz

322,0–328,65 MHz
328,65–335,4 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Pomorska mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.228AA
5.226
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.228F
5.226, 5.228A, 5.228B
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
5.226
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA
Fiksna
Mobilna
MOBILNA
MOBILNA
5.111, 5.199, 5.254, 5.256
MOBILNA
Storitev za vesoljsko obratovanje (vesolje–Zemlja)
5.254, 5.257
STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja)
FIKSNA
MOBILNA
5.254
MOBILNA
5.254
MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.254, 5.255
MOBILNA
5.254
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA5.258
14
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335,4–380,0 MHz
380,0–385,0 MHz
385–387 MHz
387–390 MHz
390–395 MHz
395–399,9 MHz
399,90–400,0500 MHz
400,0500–
400,150 MHz

400,15–401,00 MHz

401–402 MHz

402–403 MHz

403–406 MHz

406,0–406,1 MHz

MOBILNA
5.254
MOBILNA
5.254
MOBILNA
5.254
MOBILNA
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.254, 5.255
MOBILNA
5.254
MOBILNA
5.254
MOBILNA SATELITSKA(Zemlja–vesolje) 5.209
5.220
STORITEV STANDARDNE FREKVENCE IN ČASOVNIH SIGNALOV
PO SATELITU (400,1 MHz) 5.261
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208A, 5.208B, 5.209
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 5.263
STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja)
5.264
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–
vesolje)
METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–
vesolje)
METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
Fiksna
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
Fiksna
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne
5.265
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
5.266, 5.267, 5.265
15
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406,1–410,0 MHz

410–420 MHz

420–430 MHz
430–432 MHz

432–438 MHz

438–440 MHz

440–450 MHz

450–456 MHz

456–459 MHz

459–460 MHz

460–470 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.265
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–vesolje) 5.268
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Radiolokacijska
RADIOAMATERSKA
RADIOLOKACIJSKA
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKO SATELITSKA
RADIOLOKACIJSKA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) 5.279A
5.138, 5.280, 5.282
RADIOAMATERSKA
RADIOLOKACIJSKA
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Radiolokacijska
5.286
FIKSNA
MOBILNA 5.286AA
5.209, 5.286, 5.286A
FIKSNA
MOBILNA 5.286AA
5.287
FIKSNA
MOBILNA 5.286AA
5.209, 5.286A
FIKSNA
MOBILNA 5.286AA
Meteorološka satelitska (vesolje–Zemlja)
5.287, 5.289
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470–694 MHz

694–790 MHz
790–862 MHz
862–870 MHz
870–876 MHz
876–880 MHz
880–915 MHz
915–921 MHz
921–925 MHz
925–960 MHz
960–1164 MHz

1164–1215 MHz

1215–1240 MHz

RADIODIFUZNA
Radioastronomska 5.306
5.149, 5.311A, 5.312A
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.312A, 5.317A
Radiodifuzna
5.311A
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.316B, 5.317A
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.317A
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.327A, 5.328AA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.328
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje –
Zemlja)(vesolje–vesolje) 5.328B
5.328A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (vesolje–
vesolje) 5.328B, 5.329, 5.329A
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
RADIONAVIGACIJSKA 5.331
5.332
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1240–1300 MHz

1300–1350 MHz

1350–1400 MHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (vesolje–
vesolje) 5.328B, 5.329, 5.329A
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
RADIONAVIGACIJSKA 5.331
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska 5.282
5.332, 5.335A
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
5.149, 5.337A
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.339
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.339

1400–1427 MHz

5.149, 5.338A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

1427–1429 MHz

5.340, 5.341
STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja–vesolje)
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.341A

1429–1452 MHz

1452–1492 MHz

1492–1518 MHz

5.338A, 5.341
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.341A
5.338A, 5.341
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
5.341, 5.345
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.341A
5.341
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1518–1525 MHz

1525–1530 MHz

1530–1535 MHz

1535–1559 MHz

1559–1610 MHz

1610–1610,6 MHz

FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.348, 5.351A
5.341
STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja)
FIKSNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208B, 5.351A
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne
5.341, 5.351, 5.354
STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja)
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208B, 5.351A, 5.353A
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne
5.341, 5.351, 5.354
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.208B, 5.351A
5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.356, 5.357, 5.357A
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (vesolje–
vesolje) 5.208B, 5.328B, 5.329A
5.341
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

1610,6–1613,8 MHz

5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A
RADIOASTRONOMSKA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

1613,8–1626,5 MHz

5.149, 5.341, 5.364, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja) 5.208B

1626,5–1660 MHz

1660–1660,5 MHz

5.341, 5.364, 5.365, 5.366, 5.367, 5.368, 5.371, 5.372
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A
5.341, 5.351, 5.353A, 5.354, 5.357A, 5.374, 5.375, 5.376
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.341, 5.351, 5.354, 5.376A
19
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1660,5–1668,0 MHz

1668,0–1668,4 MHz

1668,4–1670 MHz

1670–1675 MHz

1675–1690 MHz

1690–1700 MHz

1700–1710 MHz

1710–1785 MHz

RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
Fiksna
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne
5.149, 5.341, 5.379A
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A, 5.379B, 5.379C
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
Fiksna
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne
5.149, 5.341, 5.379A
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A, 5.379B, 5.379C
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.341, 5.379D
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
FIKSNA
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A, 5.379B
5.341, 5.379D, 5.380A
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
FIKSNA
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
5.341
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
Fiksna
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne
5.289, 5.341
FIKSNA
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
5.289, 5.341
FIKSNA
MOBILNA 5.384A
5.149, 5.341, 5.385
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1785–1805 MHz
1805–1880 MHz
1880–1900 MHz

1900–1980 MHz

1980–2010 MHz

2010–2025 MHz

2025–2110 MHz

2110–2120 MHz

2120–2170 MHz

2170–2200 MHz

FIKSNA
MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA 5.384A
FIKSNA
MOBILNA 5.384A, 5.388A
5.388
FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388
FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.351A
5.388, 5.389A
FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388
STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (Zemlja–vesolje) (vesolje–
vesolje)
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–
vesolje) (vesolje–vesolje)
FIKSNA
MOBILNA 5.391
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje) (vesolje–vesolje)
5.392
FIKSNA
MOBILNA 5.388A
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (Zemlja–vesolje)
5.388
FIKSNA
MOBILNA 5.388A
5.388
FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.351A
5.388, 5.389A
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

2200–2290 MHz

2290–2300 MHz

2300–2400 MHz

2400–2450 MHz

2450–2483,5 MHz

2483,5–2500 MHz

2500–2520 MHz

2520–2655 MHz

STORITEV ZA VESOLJSKO OBRATOVANJE (vesolje–Zemlja) (vesolje–
vesolje)
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–
Zemlja) (vesolje–vesolje)
FIKSNA
MOBILNA 5.391
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) (vesolje–vesolje)
5.392
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (vesolje–Zemlja)
FIKSNA
MOBILNA 5.384A
Radioamaterska
Radiolokacijska
FIKSNA
MOBILNA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.150, 5.282
FIKSNA
MOBILNA
Radiolokacijska
5.150
FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.351A
RADIODETERMINACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.398
Radiolokacijska
5.150 5.402
FIKSNA 5.410
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.384A
FIKSNA 5.410
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.384A
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.339
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.339
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

2655–2670 MHz

FIKSNA 5.410
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.384A
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno)

2670–2690 MHz

5.149, 5.208B
FIKSNA 5.410
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.384A
Radioastronomska

2690–2700 MHz

5.149
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

2700–2900 MHz

2900–3100 MHz

3100–3300 MHz

3300–3400 MHz

3400–3600 MHz

3600–4200 MHz

4200–4400 MHz
4400–4500 MHz

5.340
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337
Radiolokacijska
5.423
RADIOLOKACIJSKA 5.424A
RADIONAVIGACIJSKA 5.426
5.425, 5.427
RADIOLOKACIJSKA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno)
Storitev vesoljskih raziskav (aktivno)
5.149
RADIOLOKACIJSKA
5.149
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.430A
Radiolokacijska
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
Mobilna
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.436
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.438
5.437, 5.440
FIKSNA
MOBILNA
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4500–4800 MHz

4800–4990 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.441
MOBILNA
FIKSNA
MOBILNA 5.442
Radioastronomska
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.339
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.339

4990–5000 MHz

5.149
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA

5000–5010 MHz

5.149, 5.443B
ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.443AA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)

5010–5030 MHz

5030–5091 MHz

5091–5150 MHz

5150–5250 MHz

5250–5255 MHz

ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.443AA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (vesolje–
vesolje)
5.328B, 5.443B
ZRAKOPLOVNA MOBILNA (R) 5.443C
ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.443D
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
5.444
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.444A
ZRAKOPLOVNA MOBILNA 5.444B
ZRAKOPLOVNA MOBILNA SATELITSKA (R) 5.443AA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA
5.444
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.447A
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.446B
5.446C, 5.447B, 5.447C
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.447D
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.447F
5.448A
24
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

5255–5350 MHz

5350–5460 MHz

5460–5470 MHz

5470–5570 MHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.447F
5.448A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
5.448B
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno) 5.448C
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.449
RADIOLOKACIJSKA 5.448D
RADIONAVIGACIJSKA 5.449
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA 5.448D
5.448B
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA 5.450B

5570–5650 MHz

5.448B
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A
RADIOLOKACIJSKA 5.450B

5650–5725 MHz

5.452
RADIOLOKACIJSKA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne 5.446A, 5.450A
Radioamaterska

5725–5830 MHz

5.282
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
5.150
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FREKVENČNI PAS1

5830–5850 MHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska (vesolje–Zemlja)
5.150

5850–5925 MHz

5925–6700 MHz

6700–7075 MHz

7075–7145 MHz

7145–7190 MHz

7190–7235 MHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA
5.150
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A
MOBILNA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.458
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.458
5.149, 5.440
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.441
MOBILNA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.458
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.458
5.458A, 5.458B
FIKSNA
MOBILNA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno)
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.458
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (Zemlja–vesolje)
5.460
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.458
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.458
Storitev za vesoljsko obratovanje (Zemlja–vesolje)
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–
vesolje) 5.460A, 5.460B
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje) 5.460
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.458
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.458
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

7235–7250 MHz

7250–7300 MHz

7300–7375 MHz

7375–7450 MHz

7450–7550 MHz

7550–7750 MHz

7750–7900 MHz

7900– 8025 MHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (Zemlja–
vesolje) 5.460A
FIKSNA
MOBILNA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 5.458
Storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje) 5.458
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
5.461
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
5.461
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
POMORSKA MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.461AA,
5.461AB
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
POMORSKA MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.461AA,
5.461AB
5.461A
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
POMORSKA MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.461AA,
5.461AB
FIKSNA
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.461B
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA
5.461
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8025–8175 MHz

8175–8215 MHz

8215–8400 MHz

8400–8500 MHz
8500–8550 MHz
8550–8650 MHz
8650–8750 MHz
8750–8850 MHz
8850–9000 MHz
9000–9200 MHz

9200–9300 MHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–
Zemlja)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA 5.463
5.462A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–
Zemlja)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
METEOROLOŠKA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA 5.463
5.462A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–
Zemlja)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
5.462A, 5.463
FIKSNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja) 5.465
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
5.469A
RADIOLOKACIJSKA
RADIOLOKACIJSKA
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.470
RADIOLOKACIJSKA
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.337
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
5.474A, 5.474B, 5.474C
RADIOLOKACIJSKA
POMORSKA RADIONAVIGACIJSKA 5.472
5.474, 5.474D
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9300–9500 MHz

RADIONAVIGACIJSKA
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)

9500–9800 MHz

5.427, 5.474, 5.475, 5.475A, 5.475B, 5.476A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)

9800–9900 MHz

5.476A
RADIOLOKACIJSKA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno)
Storitev vesoljskih raziskav (aktivno)

9900–10 000 MHz

10–10, 4 GHz

10, 4–10,45 GHz

10,45–10,50 GHz

10,50–10,55 GHz
10,55–10,60 GHz

5.478A, 5.478B
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
5.474A, 5.474B, 5.474C
RADIOLOKACIJSKA
Fiksna
5.474D,5.479
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
5.474A, 5.474B, 5.474C
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
5.474D,5.479
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
FIKSNA
MOBILNA
Radiolokacijska
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Radiolokacijska
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10,60–10,68 GHz

10,68–10,70 GHz

10,70–11,70 GHz

11,70–12,50 GHz

12,50–12,75 GHz
12,75–13,25 GHz

13,25–13,40 GHz

13,40–13,65 GHz

13,65–13,75 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
Radiolokacijska
5.149, 5.482, 5.482A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.441, 5.484A, 5.484B
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
FIKSNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.492
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
5.487, 5.487A,
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.484B
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.441
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA 5.497
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
5.498A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.A161, 5.X161
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.B161, 5.B161A
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (Zemlja–
vesolje)
5.501B, 5.C161
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV 5.501A
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (Zemlja–
vesolje)
5.501B
30

183

Stran

184 /

Št.

1 / 6. 1. 2017

Uradni list Republike Slovenije

RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

13,75–14 GHz

14–14,3 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A
RADIOLOKACIJSKA
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (Zemlja–
vesolje)
Storitev vesoljskih raziskav
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje
5.502, 5.503
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506
RADIONAVIGACIJSKA 5.504
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A
Storitev vesoljskih raziskav

14,30–14,4 GHz

5.504A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A
Radionavigacijska satelitska

14,40–14,47 GHz

5.504A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.484B, 5.506
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje – Zemlja)

14,47–14,50 GHz

5.504A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.457A, 5.484A, 5.506
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje) 5.504B, 5.506A
Radioastronomska

14,50–14,75 GHz

14,75–14,80 GHz

14,80–15,35 GHz

15,35–15,40 GHz

5.149, 5.504A
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.509B, 5.509C, 5.509D, 5.509E,
5.509F
MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav 5.509G
FIKSNA
MOBILNA
Storitev vesoljskih raziskav 5.509G
FIKSNA
MOBILNA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) 5.339
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno) 5.339
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
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15,40–15,43 GHz

RADIOLOKACIJSKA 5.511E, 5.511F
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

15,43–15,63 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.511A
RADIOLOKACIJSKA 5.511E, 5.511F
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

15,63–15,70 GHz

5.511C
RADIOLOKACIJSKA 5.511E, 5.511F
ZRAKOPLOVNA RADIONAVIGACIJSKA

15,70–16,60 GHz
16,60–17,10 GHz
17,10–17,20 GHz

17,20–17,30 GHz

RADIOLOKACIJSKA
RADIOLOKACIJSKA
Storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje)
RADIOLOKACIJSKA
Mobilna
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
Mobilna
5.513A

17,30–17,70 GHz

17,70–18,10 GHz

18,10–18,40 GHz

18,40–18,60 GHz

18,60–18,80 GHz

FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.516
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516A, 5.516B
Radiolokacijska
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.516
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje 5.520
METEOROLOŠKA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
5.519
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A
MOBILNA
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.522B B
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
Storitev vesoljskih raziskav (pasivno)
5.522A
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18,80–19,30 GHz

19,30–19,70 GHz

19,70–20,10 GHz

20,10–20,20 GHz

20,20–21,20 GHz

21,20–21,40 GHz

21,40–22 GHz

22–22,21 GHz

22,21–22,50 GHz

22,50–22,55 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja 5.523A
MOBILNA
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) (Zemlja–vesolje) 5.523B, 5.523C,
5.523D, 5.523E
MOBILNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A
Mobilna satelitska (vesolje–Zemlja)
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
5.525, 5.526, 5.527, 5.528
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (vesolje–
Zemlja)
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA 5.208B
5.530A, 5.530B, 5.530D
FIKSNA
MOBILNA razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.149
SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.149, 5.532
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
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22,55–23,15 GHz

23,15–23,55 GHz
23,55–23,60 GHz

23,60–24 GHz

24–24,05 GHz

24,05–24,25 GHz

24,25–24,45 GHz
24,45–24,50 GHz
24,50–24,65 GHz

24,65–24,75 GHz
24,75–25,25 GHz

25,25–25,50 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.338A
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja-vesolje) 5.532A
5.149
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.338A
MOBILNA
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
5.150
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno)
Fiksna
Mobilna
5.150
FIKSNA
MOBILNA
FIKSNA
MEDSATELITSKA
FIKSNA
MEDSATELITSKA
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja-vesolje) 5.532B
MEDSATELITSKA
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja-vesolje) 5.532B
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.536
MOBILNA
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (Zemlja–
vesolje)
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

25,50–26,50 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (vesolje–
Zemlja)
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.536
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja)
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (Zemlja–
vesolje)

27,50–28,50 GHz

5.536A
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.536
MOBILNA
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) (vesolje–Zemlja) 5.484A,
5.516B, 5.539

28,50–29,10 GHz

5.538, 5.540
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A, 5.516B, 5.523A, 5.539
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 5.541

26,50–27,50 GHz

29,10–29,50 GHz

29,50–29,90 GHz

29,90–30,00 GHz

30–31 GHz

5.540
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.516B, 5.523C, 5.523E, 5.535A,
5.539, 5.541A
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 5.541
5.540
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A,
5.539
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlje–vesolje) 5.541
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje)
5.540
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.484A, 5.484B, 5.516B, 5.527A,
5.539
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) 5.541, 5.543
5.525, 5.526, 5.527, 5.538, 5.540
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) (vesolje–Zemlja) 5.338A
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov satelitska (vesolje–
Zemlja)
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

31–31,30 GHz

31,30–31,50 GHz

31,50–31,80 GHz

FIKSNA 5.338A
MOBILNA
Storitev standardne frekvence in časovnih signalov, satelitska (vesolje–
Zemlja)
Storitev vesoljskih raziskav 5.544
5.149
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
STORITEV SATELITSKO RAZISKOVANJE ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
Fiksna
Mobilna, razen zrakoplovne mobilne

31,80–32 GHz

5.149
FIKSNA 5.547A
RADIONAVIGACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (vesolje–Zemlja)

32–32,30 GHz

5.547, 5.548
FIKSNA 5.547A
RADIONAVIGACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (vesolje–Zemlja)

32,30–33 GHz

5.547, 5.548
FIKSNA 5.547A
MEDSATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA

33–33,40 GHz
33,40–34,20 GHz
34,20–34,70 GHz
34,70–35,20 GHz
35,20–35,5 GHz

5.547, 5.548
FIKSNA 5.547A
RADIONAVIGACIJSKA
5.547
RADIOLOKACIJSKA
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (globoko vesolje) (Zemlja–vesolje)
RADIOLOKACIJSKA
Storitev vesoljskih raziskav
STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
RADIOLOKACIJSKA
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

35,5–36 GHz

36–37 GHz

37–37,50 GHz

37,50–38 GHz

38–39,50 GHz

39,50–40 GHz

40–40,50 GHz

STORITEV METEOROLOŠKE PODPORE
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
5.549A
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.149, 5.550A
FIKSNA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja)
5.547
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (vesolje–Zemlja)
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja)
5.547
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja)
5.547
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja)
5.547
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (Zemlja–vesolje)
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (vesolje–Zemlja)
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40,50–41,00 GHz

41,00–42,50 GHz

42,50–43,50 GHz

43,50–47,00 GHz

47–47,20 GHz

47,20–47,50 GHz

47,50–47,90 GHz

47,90–48,20 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
Mobilna
5.547
FIKSNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
Mobilna
5.547, 5.551H, 5.551I
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.547
MOBILNA 5.553
MOBILNA SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
5.554
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552
MOBILNA
Radioamaterska
5.552A
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.554A
MOBILNA
Radioamaterska
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552
MOBILNA
Fiksna
Radioamaterska
5.552A
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

48,20–48,54 GHz

48,54–49,44 GHz

49,44–50,20 GHz

50,20–50,40 GHz

50,40–51,40 GHz

51,40–52,6 GHz

52,6–54,25 GHz

54,25–55,78 GHz

55,78–56,9 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.554A, 5.555B
MOBILNA
Radioamaterska
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.552
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA 5.555
5.149, 5.340
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.338A, 5.552
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja) 5.516B, 5.554A, 5.555B
MOBILNA
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje) 5.338A
MOBILNA
Mobilna satelitska (Zemlja–vesolje)
FIKSNA 5.338A
MOBILNA
5.547, 5.556
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.556
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
MEDSATELITSKA 5.556A
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA 5.557A
MEDSATELITSKA 5.556A
MOBILNA 5.558
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.547
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56,9–57,0 GHz

57–58,2 GHz

58,20–59 GHz

59–59,3 GHz

59,3–61 GHz

61–61,5 GHz

61,5–63 GHz

63–64 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.558A
MOBILNA 5.558
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.547
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.556A
MOBILNA 5.558
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.547
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
MOBILNA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.547, 5.556
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA 5.556A
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559
5.138
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOLOKACIJSKA 5.559
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64–65 GHz

65–66 GHz

66–71 GHz

71–74 GHz

74–75,5 GHz

75,5–76 GHz

76–77,5 GHz

FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
5.547, 5.556
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV
5.547
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.553, 5.558
MOBILNA SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
5.554
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA(vesolje–Zemlja)
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.561
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
RADIODIFUZNA
RADIODIFUZNA SATELITSKA
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.561
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.149
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77,5–78 GHz

78–79 GHz

79–81 GHz

81–84 GHz

84–86 GHz

86–92 GHz

92–94 GHz

RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
RADIOLOKACIJSKA5.559B
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.149
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
Radioastronomska
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.149, 5.560
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
5.149
FIKSNA 5.338A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
RADIOASTRONOMSKA
Storitev vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja)
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.149, 5.561A
FIKSNA 5.338A
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA 5.338A
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
5.149
42
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94–94,1 GHz

94,1–95 GHz

95–100 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
RADIOLOKACIJSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (aktivno)
Radioastronomska
5.562, 5.562A
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
5.149
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA

100–102 GHz

5.149, 5.554
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

102–105 GHz

5.340, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA

105–109,50 GHz

109,50–111,80 GHz

111,80–114,25 GHz

5.149, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B
5.149, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.341
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B
5.149, 5.341
43

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1 / 6. 1. 2017 /

Stran

RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

114,25–116 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

116,00–119,98 GHz

5.340, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562C
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

119,98–122,25 GHz

5.341
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562C
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

122,25–123,00 GHz

123–130 GHz

130–134 GHz

134–136 GHz

136–141 GHz

5.138, 5.341
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
Radioamaterska
5.138
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
Radioastronomska
5.149, 5.554
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (aktivno)
5.562E
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
RADIOASTRONOMSKA
5.149
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
Radioastronomska
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska
5.149
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141–148,5 GHz

148,5–151,5 GHz

151,5–155,5 GHz

155,5–158,5 GHz

158,5–164 GHz

164–167 GHz

167–174,5 GHz

174,5–174,8 GHz
174,80–182,00 GHz

FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
5.149
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
5.149
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
5.562F
FIKSNA
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B
5.149, 5.562G
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
5.149
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562H
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
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182–185 GHz

185–190 GHz

190,00–191,80 GHz

191,80–200 GHz

200–209 GHz

209–217 GHz

217–226 GHz

226–231,50 GHz

231,50–232 GHz

STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
MEDSATELITSKA 5.562H
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA
MEDSATELITSKA
MOBILNA 5.558
MOBILNA SATELITSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
5.149, 5.341, 5.554
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340, 5.341, 5.563A
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.341
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno) 5.562B
5.149, 5.341
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.340
FIKSNA
MOBILNA
Radiolokacijska
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

232,00–235,00 GHz

235–238 GHz

238–240 GHz

240,00–241,00 GHz

241–248 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
Radiolokacijska
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)
5.563A, 5.563B
FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (vesolje–Zemlja)
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
FIKSNA
MOBILNA
RADIOLOKACIJSKA
RADIOASTRONOMSKA
RADIOLOKACIJSKA
Radioamaterska
Radioamaterska satelitska

248–250 GHz

5.138, 5.149
RADIOAMATERSKA
RADIOAMATERSKA SATELITSKA
Radioastronomska

250–252 GHz

5.149
STORITEV SATELITSKEGA RAZISKOVANJA ZEMLJE (pasivno)
RADIOASTRONOMSKA
STORITEV VESOLJSKIH RAZISKAV (pasivno)

252–265 GHz

5.340, 5.563A
FIKSNA
MOBILNA
MOBILNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
RADIOASTRONOMSKA
RADIONAVIGACIJSKA
RADIONAVIGACIJSKA SATELITSKA
5.149, 5.554
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RADIORADIOKOMUNIKACIJSKA STORITEV23
FREKVENČNI PAS1

265–275 GHz

275–3 000 GHz

FIKSNA
FIKSNA SATELITSKA (Zemlja–vesolje)
MOBILNA
RADIOASTRONOMSKA
5.149, 5.563A
(Ni razporejen)
5.565
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Priloga II: Opombe iz 5. člena Pravilnika o radiokomunikacijah ITU
5.53 Uprave, ki odobrijo uporabo radijskih frekvenc pod 8,3 kHz, morajo zagotoviti, da
ta uporaba ne povzroča škodljivega motenja radijskim storitvam, za katere so razporejeni
radiofrekvenčni pasovi nad 8,3 kHz..
5.54 Pozivamo uprave, ki za izvajanje znanstvenih raziskav uporabljajo radijske
frekvence pod 8,3 kHz, naj o tem obvestijo druge prizadete uprave, da bi take raziskave
zaščitile pred škodljivim motenjem.
5.54A V radiofrekvenčnem pasu 8,3–11,3 kHz za postaje v storitvi meteorološke podpore
je dovoljena le pasivna uporaba. V radiofrekvenčnem pasu 9–11.3 kHz postaje v storitvi
meteorološke podpore ne smejo zahtevati zaščite pred postajami radionavigacijske storitve,
prijavljene Uradu za radiokomunikacije (v nadaljnjem besedilu: urad) pred 1. 1. 2013. Za
souporabo postaj v storitvi meteorološke podpore in radionavigacijski storitvi, prijavljenih
po tem datumu, velja najnovejša izdaja priporočila ITU-R RS.1881.
5.56 Razen v radiofrekvenčnih pasovih 14–19.95 kHz in 20.05–70 kHz v območju 1
tudi v pasovih 72–84 kHz in 86–90 kHz postaje za razporejene storitve lahko oddajajo
signal časovne normale. Te postaje naj ne bodo motene. V Armeniji, Azerbajdžanu,
Belorusiji, Ruski federaciji, Gruziji, Kazahstanu, Kirgiziji, Tadžikistanu in Turkmeniji
bodo frekvence 25 kHz in 50 kHz uporabljene za ta namen pod enakimi pogoji. (WRC'12)
5.57 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 14–19,95 kHz, 20,05–70 kHz in 70–90 kHz (72–
84 kHz in 86–90 kHz v območju 1) za pomorske mobilne storitve je omejena na obalne
radiotelegrafske postaje (samo A1A in F1B). Izjemoma se odobri uporaba razredov
oddajanja J2B ali J7B, če za to potrebna pasovna širina ne presega pasovne širine, ki se v
naštetih radiofrekvenčnih pasovih običajno uporablja za razreda oddajanja A1A in F1B..
5.60 V radiofrekvenčnih pasovih 70–90 kHz (70–86 kHz v območju 1) in 110–130 kHz
(112–130 kHz v območju 1) se smejo uporabljati pulzirani radionavigacijski sistemi pod
pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja drugim storitvam, za katere so razporejeni
navedeni pasovi.
5.62 Uprave, ki upravljajo postaje v radionavigacijski storitvi v radiofrekvenčnem pasu
90–110 kHz, so pozvane, naj uskladijo tehnične in obratovalne značilnosti teh postaj tako,
da se prepreči škodljivo motenje njihovih storitev.
5.64 Za postaje v fiksni storitvi v radiofrekvenčnih pasovih, razporejenih za to storitev
med 90 kHz in 160 kHz (148,5 kHz v območju 1), in za postaje v pomorski mobilni
storitvi v radiofrekvenčnih pasovih, razporejenih za to storitev med 110 kHz in 160 kHz
(148,5 kHz v območju 1), so dopuščeni samo razredi oddajanja A1A ali F1B, A2C, A3C,
F1C ali F3C. Za postaje v pomorski mobilni storitvi v radiofrekvenčnih pasovih med
110 kHz in 160 kHz (148,5 kHz v območju 1) sta izjemoma dopuščena tudi razreda
oddajanja J2B ali J7B.
5.67A Pri postajah v radioamaterski storitvi v pasu 135,7–137,8 kHz največja možna
izsevana moč ne sme presegati 1 W (e. i. r. p.) in ne sme povzročati škodljivega motenja
radionavigacijski storitvi v državah, navedenih v št. 5.67. (WRC-07)
5.73 Radiofrekvenčni pas 285–325 kHz (283,5–325 kHz v območju 1) v pomorski
radionavigacijski storitvi se sme uporabljati za pošiljanje dodatnih navigacijskih informacij
po ozkopasovni tehniki pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja postajam
radijskega svetilnika, ki delujejo v radionavigacijski storitvi. (WRC-97)
5.74 Dodatna razporeditev: v območju 1 je radiofrekvenčni pas 285,3–285,7 kHz
razporejen tudi za pomorsko radionavigacijsko storitev (različno od radijskega svetilnika)
na primarni osnovi.
5.76 Radijska frekvenca 410 kHz je določena za radiogoniometrijo v pomorski
radionavigacijski storitvi. Druge radionavigacijske storitve, za katere je razporejen
radiofrekvenčni pas 405–415 kHz, ne smejo povzročati škodljivega motenja
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radiogoniometriji v radiofrekvenčnem pasu 406,5–413,5 kHz.
5.79 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 415–495 kHz in 505–526,5 kHz (505–510 kHz v
območju 2) za pomorsko mobilno storitev je omejena na radiotelegrafijo.
5.79A Upravam se pri postavljanju obalnih postaj v storitvi NAVTEX na radijskih
frekvencah 490 kHz, 518 kHz in 4209,5 kHz priporoča, da uskladijo obratovalne
značilnosti v skladu s postopki Mednarodne pomorske organizacije (IMO) (glej
resolucijo 339 (Rev. WRC-07)) (WRC-07).
5.80A Največja možna ekvivalentna izotropna sevana moč (e. i. r. p.) postaj v
radioamaterski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 472-479 kHz ne sme presegati 1 W.
Uprave lahko zvišajo omejitev do 5 W e. i. r. p. na delu svojega ozemlja, ki ni bliže kot
800 km od meje naslednjih držav: Alžirija, Savdska Arabija, Azerbajdžan, Bahrajn,
Belorusija, Kitajska, Komorski otoki, Džibuti, Egipt, Združeni arabski emirati, Ruska
federacija, Islamska republika Iran, Irak, Jordanija, Kazahstan, Kuvajt, Libanon, Libijska
arabska džamahirija, Maroko, Mavretanija, Oman, Uzbekistan, Katar, Sirska arabska
republika, Kirgizistan, Somalija, Sudan, Tunizija, Ukrajina in Jemen. V tem
radiofrekvenčnem pasu postaje v radioamaterski storitvi ne smejo povzročati škodljivega
motenja ali zahtevati zaščite pred postajami v zrakoplovni radionavigacijski storitvi.
5.82 V pomorski mobilni storitvi se radijska frekvenca 490 kHz uporablja izključno za
to, da obalne postaje po ozkopasovni telegrafiji z neposrednim tiskanjem (angl. directprinting) pošiljajo ladjam navigacijska in meteorološka opozorila ter nujne informacije.
Pogoji za uporabo radijske frekvence 490 kHz so predpisani v 31. in 52. členu. Uprave
morajo zagotoviti, da uporaba radiofrekvenčnega pasu 415–495 kHz za zrakoplovno
radionavigacijsko storitev ne povzroča škodljivega motenja radijski frekvenci 490 kHz.
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 472–479 kHz za radioamatersko storitev ne sme
povzročati škodljivega motenja frekvenci 490 kHz (WRC-12).
5.84 Pogoji za uporabo radijske frekvence 518 kHz za pomorsko mobilno storitev so
predpisani v 31. in 52. členu (WRC-07).
5.90 V radiofrekvenčnem pasu 1605–1705 kHz radiodifuzne postaje v območju 2 je
področje delovanja pomorske mobilne postaje v območju 1 omejeno na tisto, ki se
zagotovi z razširjanjem talnega vala.
5.92 Nekatere države v območju 1 uporabljajo radiodeterminacijske sisteme v
radiofrekvenčnih pasovih 1606,5–1625 kHz, 1635–1800 kHz, 1850–2160 kHz, 2194–
2300 kHz, 2502–2850 kHz in 3500–3800 kHz v skladu s sporazumom, sklenjenim na
podlagi št. 9.21. Sevana srednja moč teh postaj ne sme preseči 50 W.
5.99 Dodatna razporeditev: Savdska Arabija, Avstrija, Irak, Libija, Uzbekistan,
Slovaška, Romunija, Slovenija, Čad in Togo dobijo radiofrekvenčni pas 1810–1830 kHz
tudi za fiksno in mobilno storitev, razen zrakoplovne mobilne storitve, na primarni
osnovi. (WRC-12).
5.100 V območju 1 se v državah, ki so delno ali v celoti severno od 40 N, dovoljenje za
uporabo radiofrekvenčnega pasu 1810–1830 kHz za radioamatersko storitev izda šele po
posvetovanju z državami, navedenimi v št. 5.98 in 5.99, da določijo potrebne ukrepe, ki
morajo biti izvedeni za preprečitev škodljivega motenja med radioamaterskimi postajami
in postajami drugih storitev, ki delujejo v skladu s št. 5.98 in 5.99.
5.103 V območju 1 morajo uprave pri dodeljevanju radijskih frekvenc postajam v fiksni
in mobilni storitvi v radiofrekvenčnih pasovih 1850–2045 kHz, 2194–2498 kHz, 2502–
2625 kHz in 2650–2850 kHz upoštevati posebne zahteve pomorske mobilne storitve.
5.104 V območju 1 je uporaba radiofrekvenčnega pasu 2025–2045 kHz za storitev
meteorološke podpore omejena na postaje oceanografskih boj.
5.108 Nosilna frekvenca 2182 kHz je mednarodna frekvenca za klic v nujnem primeru in
klicna frekvenca v radiotelegrafiji. Pogoji za uporabo radiofrekvenčnega pasu 2173,5–
2190,5 kHz so predpisani v 31. in 52. členu (WRC-07).
5.109 Radijske frekvence 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12 577 kHz in
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16 804,5 kHz so mednarodne frekvence za klic v nuji za digitalno selektivno klicanje.
Pogoji za uporabo so predpisani v 31. členu.
5.110 Radijske frekvence 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12 520 kHz in
16 695 kHz so mednarodne frekvence za klic v nuji za ozkopasovno telegrafijo z
neposrednim tiskanjem. Pogoji za uporabo so predpisani v 31. členu.
5.111 Nosilne frekvence 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz in 8364 kHz ter frekvence
121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz in 243 MHz se smejo v skladu s postopki, ki
veljajo za prizemne radiokomunikacijske storitve, uporabljati tudi za iskalne in reševalne
operacije pri vesoljskih vozilih s posadko. Pogoji za uporabo radijskih frekvenc so
predpisani v 31. členu.
Enako velja za frekvence 10 003 kHz, 14 993 kHz in 19 993 kHz, vendar je treba v
teh primerih oddajanje omejiti na pas  3 kHz od navedene frekvence (WRC-07).
5.113 Pogoji za uporabo radiofrekvenčnih pasov 2300–2495 kHz (2498 kHz v območju
1), 3200–3400 kHz, 4750–4995 kHz in 5005–5060 kHz za radiodifuzno storitev so
navedeni pod št. 5.16 do 5.20, 5.21 in 23.3 do 23.10.
5.115 V skladu z 31. členom smejo nosilni (referenčni) frekvenci 3023 kHz in 5680 kHz
uporabljati tudi postaje pomorske mobilne storitve, vključene v iskalne in reševalne
dejavnosti (WRC-07).
5.116 Pozivamo uprave, naj dovolijo uporabo radiofrekvenčnega pasu 3155–3195 kHz za
zagotovitev skupnega svetovnega kanala za brezžične slušne aparate majhne moči. Da bi
ugodile krajevnim potrebam, smejo tem napravam dodeliti dodatne kanale v
radiofrekvenčnih pasovih med 3155 in 3400 kHz. Upoštevati pa je treba, da so radijske
frekvence v območju 3000 kHz do 4000 kHz primerne za slušne naprave, ki so načrtovane
tako, da delujejo na kratkih razdaljah v indukcijskem polju.
5.127 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 4000–4063 kHz za pomorsko mobilno storitev je
omejena na ladijske postaje, ki uporabljajo radiotelefonijo (glej št. 52.220 in dodatek 17).
5.130 Pogoji za uporabo nosilnih frekvenc 4125 kHz in 6215 kHz so predpisani v 31. in
52. členu (WRC-07).
5.131 Radijska frekvenca 4209,5 kHz se uporablja izključno za to, da obalne postaje po
ozkopasovni telegrafiji z neposrednim tiskanjem pošiljajo ladjam navigacijska in
meteorološka opozorila ter nujne informacije (WRC-97).
5.132 Radijske frekvence 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12 579 kHz, 16 806,5 kHz,
19 680,5 kHz, 22 376 kHz in 26 100,5 kHz so mednarodne frekvence za prenos pomorskih
varnostnih informacij (MSI) (glej dodatek 17).
5.132A
Postaje v radiolokacijski storitvi ne smejo povzročati škodljivega motenja
postajam v fiksni ali mobilni storitvi niti zahtevati zaščite pred njimi. Radiolokacijske
storitve so omejene na delovanje oceanografskih radarjev v skladu z resolucijo 612 (Rev.
WRC 12).
5.133B
Za postaje v radioamaterski storitvi v frekvenčnem pasu 5351,5–5366,5 kHz
maksimalna izsevana moč ne sme presegati 15 W (e. i. r. p). Vendar v območju 2 v Mehiki
za postaje v radioamaterski storitvi v frekvenčnem pasu 5 351,5–5 366,5 kHz maksimalna
izsevana moč ne sme presegati 20 W (e. i. r. p.). V naslednjih državah območja 2: Antigva
in Barbuda, Argentina, Bahami, Barbados, Belize, Bolivija, Brazilija, Čile, Kolumbija,
Kostarika, Kuba, Dominikanska Republika, Salvador, Ekvador, Granada, Gvatemala,
Gvajana, Haiti, Honduras, Jamajka, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Saint Lucia, Saint
Kitts in Nevis, Saint Vincent in Grenadine, Surinam, Trinidad in Tobago, Urugvaj,
Venezuela in tudi čezmorskih območjih Nizozemske v območju 2 za postaje v
radioamaterski storitvi v frekvenčnem pasu 5351,5–5366,5 kHz največja možna izsevana
moč ne sme presegati 25 W (e. i. r. p.) (WRC-15).
5.134 Pri uporabi radiofrekvenčnih pasov 5900–5950 kHz, 7300–7350 kHz, 9400–
9500 kHz, 11 600–11 650 kHz, 12 050–12 100 kHz, 13 570–13 600 kHz, 13 800–
13 870 kHz, 15 600–15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz in 18 900–19 020 kHz za
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radiodifuzno storitev je treba upoštevati postopek iz 12. člena. Spodbujamo uprave, da
uporabljajo te radiofrekvenčne pasove za olajšanje uvajanja digitalno moduliranega
oddajanja v skladu z določbami resolucija 517 (Rev. WRC-07) (WRC-07).
5.136 Dodatna razporeditev: frekvence v pasu 5900–5959 kHz lahko uporabljajo postaje
za komuniciranje le znotraj meja države, v kateri so nameščene, pri naslednjih storitvah: za
fiksno storitev (v vseh teh območjih), za kopensko mobilno storitev (v območju 1), za
mobilno storitev, razen zrakoplovne mobilne (R) storitve (v območju 2 in območju 3),
pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja radiodifuzni storitvi. Pozivamo
uprave, da se pri uporabi teh radijskih frekvenc uporablja najmanjša moč, ki je potrebna za
delovanje, in da se upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzno storitev,
objavljena v skladu s pravilnikom o radiokomunikacijah (angl. Radio Regulations) (v
nadaljnjem besedilu: pravilnik) (WRC-07).
5.137 Pod pogojem, da se ne povzroča škodljivo motenje pomorski mobilni storitvi,
smejo radiofrekvenčna pasova 6200–6213,5 kHz in 6220,5–6525 kHz izjemoma
uporabljati postaje v fiksni storitvi, ki komunicirajo le znotraj meja države, v kateri so
nameščene, s srednjo močjo, ki ne preseže 50 W. Pri prijavi teh radijskih frekvenc bo urad
namenil pozornost zgornjemu pogoju.
5.138 Naslednji radiofrekvenčni pasovi: 6765–6795 kHz (centralna frekvenca 6780 kHz),
433,05–434,79 MHz (centralna frekvenca 433,92 MHz) v območju 1, razen v državah, ki
so navedene pod št. 5.280, 61–61,50 GHz (centralna frekvenca 61,25 GHz), 122–123 GHz
(centralna frekvenca 122,5 GHz) in 244–246 (centralna frekvenca 245 GHz), so namenjeni
industrijski, znanstveni in medicinski uporabi (ISM). Za uporabo navedenih
radiofrekvenčnih pasov v te namene je treba dobiti posebno dovoljenje ustrezne uprave,
izdano v dogovoru z drugimi upravami, katerih radiokomunikacijske storitve bi bile lahko
prizadete. Pri izvajanju teh določb morajo uprave ustrezno upoštevati najnovejša veljavna
priporočila ITU-R.
5.138A
Do 29. marca 2009 je radiofrekvenčni pas 6765–7000 kHz razporejen za
fiksno storitev na primarni osnovi in za kopensko mobilno storitev na sekundarni osnovi.
Po tem datumu pa bo razporejen za fiksno in mobilno storitev, razen zrakoplovne mobilne
(R) storitve na primarni osnovi (WRC-03).
5.143 Dodatna razporeditev: frekvence v pasu 7300–7350 kHz lahko uporabljajo postaje
za fiksno in kopensko mobilno storitev za komuniciranje le znotraj meja države, v kateri so
nameščene, pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja radiodifuzni storitvi.
Pozivamo uprave, da se pri teh radijskih frekvencah uporablja najmanjša moč, ki je
potrebna za delovanje, in da se upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za
radiodifuzno storitev, objavljena v skladu s pravilnikom (WRC-07).
5.143B
V območju 1 je radiofrekvenčni pas 7350–7450 kHz do 29. marca 2009
razporejen za fiksno storitev na primarni osnovi in kopensko mobilno storitev na
sekundarni osnovi. Pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja radiodifuzni
storitvi, lahko po 29. marcu 2009 radijske frekvence v radiofrekvenčnem pasu 7350–
7450 kHz uporabljajo postaje v fiksni in kopenski mobilni storitvi, ki komunicirajo le
znotraj meja države, v kateri so nameščene, skupna sevana moč posamezne postaje pa ne
sme presegati 24 dBW (WRC-03).
5.143E
Do 29. marca 2009 je radiofrekvenčni pas 7450–8100 kHz razporejen za
fiksno storitev na primarni osnovi in kopensko mobilno storitev na sekundarni osnovi.
(WRC-03)
5.145 Pogoji za uporabo nosilnih frekvenc 8291 kHz, 12 290 kHz in 16 402 kHz so
predpisani v 31. in 51. členu (WRC-07).
5.145A
Postaje v radiolokacijski storitvi ne smejo povzročati škodljivega motenja
postajam v fiksni storitvi niti zahtevati zaščite pred njimi. Radiolokacijske storitve so
omejene na delovanje oceanografskih radarjev v skladu z resolucijo 612 (Rev. WRC 12).
5.146 Dodatna razporeditev: frekvence v pasovih 9400–9500 kHz, 11 600–11 650 kHz,
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12 050–12 100 kHz, 15 600–15 800 kHz, 17 480–17 550 kHz in 18 900–19 020 kHz lahko
uporabljajo postaje v fiksni storitvi za komuniciranje le znotraj meja države, v kateri so
nameščene, pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja radiodifuzni storitvi.
Pozivamo uprave, da se pri uporabi teh radijskih frekvenc v fiksni storitvi uporablja
najmanjša moč, ki je potrebna za delovanje, in da se upošteva sezonska uporaba radijskih
frekvenc za radiodifuzno storitev, objavljena v skladu s pravilnikom (WRC-07).
5.147 Pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja radiodifuzni storitvi, smejo
radijske frekvence v radiofrekvenčnih pasovih 9775–9900 kHz, 11 650–11 700 kHz in
11 975–12 050 kHz uporabljati postaje v fiksni storitvi, ki komunicirajo le znotraj meja
države, v kateri so nameščene, celotna sevana moč vsake od postaj pa ne preseže 24 dBW.
5.149 Pozivamo uprave, da pri dodeljevanju radijskih frekvenc postajam drugih storitev,
za katere so razporejeni naslednji radiofrekvenčni pasovi: 13 360–13 410 kHz, 25 550–
25 670 kHz, 37,5–38,25 MHz, 73–74,6 MHz v območju 1 in območju 3, 150,05–
153 MHz v območju 1, 322–328,6 MHz, 406,1–410 MHz, 608–614 MHz v območju 1 in
1610,6–1613,8 MHz, 1660–1670 MHz, 1718,8–
območju 3, 1330–1400 MHz,
1722,2 MHz, 2655–2690 MHz, 3260–3267 MHz, 3332–3339 MHz, 3345,8–3352,5 MHz,
4825–4835 MHz, 4950–4990 MHz, 4990–5000 MHz, 6650–6675,2 MHz, 10,6–
10,68 GHz, 14,47–14,5 GHz, 22,01–22,21 GHz, 22,21–22,5 GHz, 22,81–22,86 GHz,
23,07–23,12 GHz, 31,2–31,3 GHz, 31,5–31,8 GHz v območju 1 in območju 3, 36,43–
36,5 GHz, 42,5–43,5 GHz, 48,94–49,04 GHz, 76–86 GHz, 92–94 GHz, 94,1–100 GHz,
102–109,5 GHz, 111,8–114,25 GHz, 128,33–128,59 GHz, 129,23–129,49 GHz, 130–
134 GHz, 136–148,5 GHz, 151,5–158,5 GHz, 168,59–168,93 GHz, 171,11–171,45 GHz,
172,31–172,65 GHz, 173,52–173,85 GHz, 195,75–196,15 GHz, 209–226 GHz, 241–
250 GHz, 252–275 GHz, izvedejo vse ustrezne ukrepe za zaščito radioastronomskih
storitev pred škodljivim motenjem. Oddaje z vesoljskih ali zrakoplovnih postaj so lahko še
posebej hud vir motenj radioastronomske storitve (glej št. 4.5 in 4.6 ter 29. člen)
(WRC-2007).
5.150 Radiofrekvenčni pasovi: 13 553–13 567 kHz (centralna frekvenca 13 560 kHz),
26 957–27 283 kHz (centralna frekvenca 27 120 kHz), 40,66–40,70 MHz (centralna
frekvenca 40,68 MHz), 902–928 MHz v območju 2 (centralna frekvenca 915 MHz),
2400–2500 MHz (centralna frekvenca 2450 MHz), 5725–5875 MHz (centralna frekvenca
5800 MHz) in 24–24,25 GHz (centralna frekvenca 24,125 GHz) so namenjeni tudi
industrijski, znanstveni in medicinski uporabi (ISM). Radiokomunikacijske storitve, ki
delujejo znotraj navedenih radiofrekvenčnih pasov, se morajo sprijazniti s škodljivim
motenjem, ki ga lahko povzroči ta uporaba. Oprema za ISM, ki deluje v teh
radiofrekvenčnih pasovih, mora ustrezati določbi št. 15.13.
5.151 Dodatna razporeditev: frekvence v radiofrekvenčnih pasovih 13 570–13 600 kHz in
13 800–13 870 kHz lahko uporabljajo postaje v fiksni in mobilni storitvi, razen
zrakoplovne mobilne (R) storitve za komuniciranje le znotraj meja države, v kateri so
nameščene, pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja radiodifuzni storitvi.
Pozivamo uprave, da se pri uporabi radijskih frekvenc za te storitve uporablja najmanjša
moč, ki je potrebna za delovanje, in da se upošteva sezonska uporaba radijskih frekvenc za
radiodifuzno storitev, objavljena v skladu s pravilnikom (WRC-07).
5.155B
Radiofrekvenčni pas 21 870–21 924 kHz se uporablja za fiksno storitev za
zagotavljanje storitev, povezanih z varnim letenjem zrakoplovov.
5.156A
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 23 200–23 350 kHz za fiksno storitev je
omejena na zagotavljanje storitev, povezanih z varnim letenjem zrakoplovov.
5.157 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 23 350–24 000 kHz za pomorsko mobilno storitev
je omejena na medladijsko telegrafijo.
5.161B
Alternativna razporeditev: radiofrekvenčni pas 42–42.5 MHz je razporejen
za fiksno in mobilno storitev v naslednji državah: Albanija, Nemčija, Armenija, Avstrija,
Belorusija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Vatikan, Hrvaška, Danska, Španija,
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Estonija, Finska, Francija, Grčija, Madžarska, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Nekdanja
jugoslovanska republika Makedonija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Malta, Moldavija,
Monako, Črna gora, Norveška, Uzbekistan, Nizozemska, Portugalska, Kirgizistan,
Slovaška, Češka Republika, Romunija, Združeno kraljestvo, San Marino, Slovenija,
Švedska, Švica, Turčija in Ukrajina (WRC-15).
5.162A
Dodatna razporeditev: Nemčija, Avstrija, Belgija, Bosna in Hercegovina,
Kitajska, Vatikan, Danska, Španija, Estonija, Ruska federacija, Finska, Francija, Irska,
Islandija, Italija, Latvija, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Lihtenštajn,
Litva, Luksemburg, Monako, Črna gora, Norveška, Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Češka republika, Velika Britanija, Srbija, Slovenija, Švedska in Švica dobijo
radiofrekvenčni pas 46–68 MHz tudi za radiolokacijsko storitev na sekundarni osnovi.
Uporaba je omejena na delovanje radarjev – merilnikov profila vetra v skladu z
resolucijo 217 (WRC-97) (WRC-12).
5.164 Dodatna razporeditev: Albanija, Alžirija, Nemčija, Avstrija, Belgija, Bosna in
Hercegovina, Bocvana, Bolgarija, Slonokoščena obala, Hrvaška, Danska, Španija,
Estonija, Finska, Francija, Gabon, Grčija, Irska, Izrael, Italija, Jordanija, Libanon, Libija,
Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Malta, Maroko, Mavretanija,
Monako, Črna gora, Nigerija, Norveška, Nizozemska, Poljska, Sirska arabska republika,
Slovaška, Češka Republika, Romunija, Združeno kraljestvo, Srbija, Slovenija, Švedska,
Švica, Svazi, Čad, Togo, Tunizija in Turčija dobijo radiofrekvenčni pas 47–68 MHz, Južna
Afrika radiofrekvenčni pas 47–50 MHz, Latvija pas 48,5–56,5 MHz, tudi za kopensko
mobilno storitev na primarni osnovi. Vendar postaje kopenske mobilne storitve v
navedenih državah v nobenem od radiofrekvenčnih pasov iz te opombe ne smejo
povzročati škodljivega motenja obstoječim ali načrtovanim radiodifuznim postajam držav,
ki niso navedene v povezavi z radiofrekvenčnim pasom, oziroma zahtevati zaščite pred
njimi (WRC-15).
5.180 Radijska frekvenca 75 MHz je dodeljena označevalnim radijskim svetilnikom.
Uprave naj ne dodeljujejo radijskih frekvenc v bližini dežurnega radiofrekvenčnega pasu
postajam drugih storitev, ki bi zaradi svoje moči ali geografskega položaja lahko škodljivo
motile ali drugače omejevale označevalne radijske svetilnike. Treba si je močno
prizadevati za nadaljnje izboljšanje lastnosti sprejemnikov na zrakoplovih in za omejevanje
moči oddajnih postaj v bližini meja 74,8 MHz in 75,2 MHz.
5.197A
Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 108–117,975 MHz je razporejen
za zrakoplovno mobilno (R) storitev na primarni osnovi, omejeno na sisteme, ki delujejo v
skladu s sprejetimi mednarodnimi zrakoplovnimi standardi. Taka uporaba mora biti v
skladu z resolucijo 413 (Rev. WRC-07). Zrakoplovne mobilne (R) storitve v pasu 108–
112 MHz so omejene na sisteme, sestavljene iz talnih oddajnikov in pripadajočih
sprejemnikov za zagotavljanje navigacijskih informacij kot podpore zračnih navigacijskih
funkcij v zvezi s sprejetimi mednarodnimi zrakoplovnimi standardi (WRC-07).
5.200 V radiofrekvenčnem pasu 117,975–136 MHz je radijska frekvenca 121,5 MHz
frekvenca v nuji v zrakoplovni storitvi in, kadar je to potrebno, je radijska frekvenca
123,1 MHz pomožna frekvenca za zrakoplovno storitev. Mobilne postaje v pomorski
mobilni storitvi smejo v nuji in v varnostne namene komunicirati na teh radijskih
frekvencah pod pogoji, ki so določeni v 31. členu, s postajami zrakoplovne mobilne
storitve (WRC-07).
5.208 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 137–138 MHz za mobilno satelitsko storitev je
treba usklajevati na podlagi št. 9.11A (WRC-97).
5.208A
Pri dodeljevanju radijskih frekvenc vesoljskim postajam v mobilni satelitski
storitvi v radiofrekvenčnih pasovih 137–138 MHz, 387–390 MHz in 400,15–401 MHz
morajo uprave izvesti vse ustrezne ukrepe za zaščito radioastronomske storitve v
radiofrekvenčnih pasovih 150,05–153 MHz, 322–328,6 MHz, 406,1–410 MHz in 608–
614 MHz pred škodljivim motenjem neželenega oddajanja. Pragi motenja, ki je škodljivo
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za radioastronomsko storitev, so navedeni v veljavnem priporočilu ITU-R (WRC-07).
5.208B
V radiofrekvenčnih pasovih: 137–138 MHz, 387–390 MHz, 400,15–
401 MHz, 1452–1492 MHz, 1525–1610 MHz, 1613,8–1626,5 MHz, 2 6552690 MHz in
21,4–22,0 GHz veljajo določbe resolucije 739 (Rev. WRC-15) (WRC-15).
5.209 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 137–138 MHz, 148–150,05 MHz, 399,9–
400,05 MHz, 400,15–401 MHz, 454–456 MHz in 459–460 MHz za mobilno satelitsko
storitev je omejena na negeostacionarne satelitske sisteme (WRC-97).
5.211 Dodatna razporeditev: v naslednjih državah: Nemčija, Savdska Arabija, Avstrija,
Bahrajn, Belgija, Danska, Združeni arabski emirati, Španija, Finska, Grčija, Irska, Izrael,
Kenija, Kuvajt, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Libanon, Lihtenštajn,
Luksemburg, Mali, Malta, Črna gora, Norveška, Nizozemska, Katar, Slovaška, Združeno
kraljestvo, Srbija, Slovenija, Somalija, Švedska, Švica, Tanzanija, Tunizija in Turčija, je
pas 138–144 MHz razporejen tudi za pomorsko mobilno in kopensko mobilno storitev na
(WRC-12).
5.218 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 148–149,9 MHz je razporejen tudi za
storitev za vesoljsko obratovanje (Zemlja–vesolje) na primarni osnovi v skladu z
dogovorom, doseženim na podlagi št. 9.21. Pasovna širina posamičnega oddajanja ne sme
presegati  25 kHz.
5.219 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 148–149,9 MHz za mobilno satelitsko storitev je
treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Mobilna satelitska storitev ne sme ovirati razvoja in
uporabe fiksne in mobilne storitve ter storitve za vesoljsko obratovanje v
radiofrekvenčnem pasu 148–149,9 MHz.
5.220 Uporabo radiofrekvenčnih območij 149,9–150,05 MHz in 399,9–400,05 MHz za
mobilno satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A (WRC-15).
5.221 Postaje mobilne satelitske storitve v radiofrekvenčnem pasu 148–149,9 MHz ne
smejo povzročati škodljivega motenja ali zahtevati zaščite pred postajami v fiksni ali
mobilni storitvi, ki delujejo v skladu s preglednico razporeditve frekvenc v naslednjih
državah: Albanija, Alžirija, Nemčija, Savdska Arabija, Avstralija, Avstrija, Bahrajn,
Bangladeš, Barbados, Belorusija, Belgija, Benin, Bosna in Hercegovina, Bocvana, Brunej
Daru salam, Bolgarija, Kamerun, Kitajska, Ciper, Kongo, Republika Koreja, Slonokoščena
obala, Hrvaška, Kuba, Danska, Džibuti, Egipt, Združeni arabski emirati, Eritreja, Španija,
Estonija, Etiopija, Ruska federacija, Finska, Francija, Gabon, Gruzija, Gana, Grčija,
Gvineja, Gvineja Bissau, Madžarska, Indija, Islamska republika Iran, Irska, Islandija,
Izrael, Italija, Jamajka, Japonska, Jordanija, Kazahstan, Kenija, Kuvajt, Nekdanja
jugoslovanska republika Makedonija, Lesoto, Latvija, Libanon, Libija, Lihtenštajn, Litva,
Luksemburg, Malezija, Mali, Malta, Mavretanija, Moldavija, Mongolija, Črna gora,
Mozambik, Namibija, Norveška, Nova Zelandija, Oman, Uganda, Uzbekistan, Pakistan,
Panama, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Nizozemska, Filipini, Poljska, Portugalska, Katar,
Sirska arabska republika, Kirgizija, Demokratična ljudska republika Koreja, Slovaška,
Romunija, Združeno kraljestvo, Senegal, Srbija, Sierra Leone, Singapur, Slovenija,
Šrilanka, Južna Afrika, Švedska, Švica, Svazi, Tanzanija, Čad, Togo, Tonga, Trinidad in
Tobago, Tunizija, Turčija, Ukrajina, Vietnam, Jemen, Zambija in Zimbabve (WRC-15).
5.226 Radijska frekvenca 156,8 MHz je mednarodna frekvenca za klice v nuji, v
varnostne namene in klicna frekvenca za pomorsko mobilno VHF-radiotelefonsko storitev.
Pogoji za uporabo te radijske frekvence in pasu 156,7625–156,8375 MHz so navedeni v
31. členu in dodatku 18.
Frekvenca 156,525 MHz je frekvenca za klicanje v nuji, v varnostne namene in za
klicanje v pomorski mobilni VHF-radiotelefoniji z uporabo digitalnega selektivnega klica
(DSC). Pogoji za uporabo te radijske frekvence in pasu 156,4875–156,5625 MHz so
navedeni v 31. in 52. členu ter dodatku 18.
V radiofrekvenčnih 156–156,4875 MHz, 156,5625–156,7625 MHz, 156,8375–
157,45 MHz, 160,6–160,975 MHz in 161,475–162,05 MHz mora vsaka uprava dati
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prednost pomorski mobilni storitvi le na tistih radijskih frekvencah, ki jih je uprava
dodelila postajam pomorske mobilne storitve (glej 31. in 52. člen ter dodatek 18).
Izogibati se je treba vsakršni uporabi radijskih frekvenc v teh radiofrekvenčnih
pasovih za postaje, namenjene drugim storitvam, za katere so bili ti pasovi razporejeni, na
območjih, na katerih bi ta uporaba lahko povzročila škodljivo motenje pomorski mobilni
VHF-radiokomunikacijski storitvi.
Vendar pa se smejo radijski frekvenci 156,8 MHz in 156.525 MHz in
radiofrekvenčni pasovi, v katerih ima prednost pomorska mobilna storitev, uporabljati za
radiokomunikacijo na kopenskih vodnih poteh v skladu z dogovorom med zainteresiranimi
upravami in tistimi, ki jih to zadeva, ter ob upoštevanju veljavne uporabe radijskih
frekvenc in obstoječih sporazumov (WRC-07).
5.227 Dodatna razporeditev: pasova 156.4875–156.5125 MHz in 156.5375–
156.5625 MHz sta razporejena tudi za fiksno in kopensko mobilno storitev na primarni
osnovi. Uporaba teh pasov za fiksne in kopenske mobilne storitve ne sme povzročati
škodljivega motenja niti ne sme zahtevati zaščite pred pomorskimi mobilnimi VHFradiokomunikacijskimi storitvami (WRC-07).
5.228 Uporaba radiofrekvenčnih pasov za mobilno-satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je
omejena na sprejem razpršeno oddajanih sporočil na dolge razdalje v avtomatskem
identifikacijskem sistemu (AIS) (sporočilo 27, glej najnovejšo različico priporočila ITUR M.1371). Razen za AIS oddajanje, moči v teh pasovih za pomorske mobilne
komunikacijske sisteme ne smejo preseči 1 W.
5.228A
Postaje na letalih lahko uporabljajo radiofrekvenčna pasova 161.9625–
161.9875 MHz in 162.0125–162.0375 MHz za iskalne in reševalne dejavnosti ter druge
komunikacije, povezane z varnostjo.
5.228AA
Uporaba frekvenčnih pasov 161,9375–161,9625 MHz in 161,9875–
162,0125 MHz v pomorski mobilno satelitski (Zemlja–vesolje) storitvi je omejena na
sisteme v skladu z dodatkom 18 (WRC-15).
5.228B
Fiksne in kopenske mobilne storitve v radiofrekvenčnih pasovih 161.9625–
161.9875 MHz in 162.0125–162.0375 MHz ne smejo povzročati škodljivega motenja
pomorski mobilni storitvi niti zahtevati zaščite pred njo.
5.228F
Uporaba radiofrekvenčnih pasov 161.9625–161.9875 MHz in 162.0125–
162.0375 MHz za mobilno-satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je omejena na sprejem
signalov v avtomatskem identifikacijskem sistemu postaj, ki delujejo v pomorsko-mobilni
storitvi.
5.254 Radiofrekvenčna pasova 235–322 MHz in 335,4–399,9 MHz se smeta uporabljati
za mobilno satelitsko storitev v skladu z dogovorom, doseženim na podlagi št. 9.21 pod
pogojem, da postaje v tej storitvi ne povzročajo škodljivega motenja tistim postajam drugih
storitev, ki delujejo ali je njihovo delovanje načrtovano v skladu s preglednico razporeditve
frekvenčnih pasov, razen za dodatne razporeditve iz opombe 5.256A (WRC-03).
5.255 Radiofrekvenčna pasova 312–315 MHz (Zemlja–vesolje) in 387–390 MHz
(vesolje–Zemlja) v mobilni satelitski storitvi smejo uporabljati tudi negeostacionarni
satelitski sistemi. Takšno uporabo je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A.
5.256 Radijska frekvenca 243 MHz je frekvenca v tem radiofrekvenčnem pasu, ki jo
uporabljajo mobilne reševalne postaje in naprave, namenjene za reševanje (WRC-07).
5.257 Radiofrekvenčni pas 267–272 MHz smejo uprave v svojih državah uporabljati za
vesoljsko telemetrijo na primarni osnovi v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št.
9.21.
5.258 Uporaba
radiofrekvenčnega
pasu
328,6–335,4 MHz
za
zrakoplovno
radionavigacijsko storitev je omejena na instrumentne pristajalnih sistemov (angl.
Instrumental Landing Systems) (strmina prileta).
5.261 Oddajanje mora biti omejeno na pas  25 kHz okoli standardne frekvence
400,1 MHz.
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5.263 Radiofrekvenčni pas 400,15–401 MHz je razporejen tudi za storitev vesoljskih
raziskav v smeri vesolje–vesolje za komunikacije med vesoljskimi vozili s posadko. Pri tej
uporabi se storitev vesoljskih raziskav ne šteje za varnostno storitev.
5.264 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 400,15–401 MHz za mobilno satelitsko storitev je
treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Omejitev gostote pretoka moči, ki je navedena v
aneksu 1 dodatka 5, velja, dokler je pristojna svetovna radiokomunikacijska konferenca
ne spremeni.
5.265 V frekvenčnem pasu 403–410 MHz veljajo določbe resolucije 205 (Rev. WRC15) (WRC-15).
5.266 Uporaba radiofrekvenčnega območja 406–406,1 MHz za mobilno satelitsko storitev
je omejena na satelitske radijske svetilnike z nizko oddajno močjo za določanje položaja v
nuji (glej tudi 31. člen) (WRC-07).
5.267 Vsako oddajanje, ki bi lahko povzročalo škodljivo motenje dovoljeni uporabi v
radiofrekvenčnem pasu 406–406,1 MHz, je prepovedano.
5.268 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 410–420 MHz za storitev vesoljskih raziskav je
omejena na povezave vesolje–vesolje s posadko vesoljskega plovila v orbiti. Gostota
pretoka moči na površini Zemlje, ki jo povzroča oddajanje postaj v storitvi vesoljskih
raziskav (vesolje–vesolje) v frekvenčnem pasu 410–420 MHz, ne sme presegati –153
dB(W/m2) za 0°    5°, –153 + 0,077 ( – 5) dB(W/m2) za 5°    70° in –148
dB(W/m2) za 70°    90°, pri čemer  pomeni vpadni kot radiofrekvenčnega vala,
referenčna pasovna širina pa je 4 kHz. Postaje v storitvi vesoljskih raziskav (vesolje–
vesolje) v tem frekvenčnem pasu ne smejo zahtevati zaščite pred postajami fiksne in
mobilne storitve niti omejevati njihove uporabe in razvoja. Št. 4.10 se ne uporablja (WRC15).
5.279A
Uporaba tega radiofrekvenčnega pasu za zaznavala (senzorje) v storitvi
satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) mora biti v skladu s priporočilom ITU-R
SA.1260-1. Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) v radiofrekvenčnem pasu
432–438 MHz dodatno ne sme povzročati škodljivega motenja zrakoplovni
radionavigacijski storitvi na Kitajskem.
Določba te opombe nikakor ne zmanjšuje obveznosti storitve satelitskega raziskovanja
Zemlje (aktivno), da obratuje na sekundarni osnovi v skladu s št. 5.29 in 5.30 (WRC-15).
5.280 V Nemčiji, Avstriji, Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Nekdanji jugoslovanski
republiki Makedoniji, Lihtenštajnu, Črni gori, na Portugalskem, v Srbiji, Sloveniji in Švici
je radiofrekvenčni pas 433,05–434,79 MHz (centralna frekvenca je 433,92 MHz) namenjen
industrijski, znanstveni in medicinski (ISM) uporabi. Radiokomunikacijske storitve
navedenih držav, ki obratujejo znotraj tega radiofrekvenčnega pasu, morajo prenašati
škodljivo motenje, ki ga utegne povzročiti ta uporaba. Za opremo ISM, ki deluje v tem
radiofrekvenčnem pasu, veljajo določbe št. 15.13 (WRC-07).
5.282 Radiofrekvenčni pasovi 435–438 MHz, 1260–1270 MHz, 2400–2450 MHz, 3400–
3410 MHz (samo v območju 2 in območju 3) in 5650–5670 MHz se smejo uporabljati za
radioamatersko satelitsko storitev pod pogojem, da ne povzroča škodljivega motenja
drugim storitvam, ki delujejo v skladu s preglednico (glej št. 5.43). Uprave, ki dovolijo
tako uporabo, morajo zagotoviti, da je vsako škodljivo motenje, ki bi ga povzročalo
oddajanje postaje radioamaterske satelitske storitve, takoj odstranjeno v skladu z
določbami št. 25.11. Uporaba radiofrekvenčnih pasov 1260–1270 MHz in 5650–5670 MHz
za radioamaterske satelitske storitve je omejena na smer Zemlja–vesolje.
5.286 Radiofrekvenčni pas 449,75–450,25 MHz se sme uporabljati za storitev za
vesoljsko obratovanje (Zemlja–vesolje) in storitev vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje) v
skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21.
5.286A
Uporabo radiofrekvenčnih pasov 454–456 MHz in 459–460 MHz za
mobilno satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A (WRC-97).
5.286AA
Pas 450–470 MHz je določen, da ga uprave po želji lahko uporabijo za
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mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT). Glej resolucijo 224 (Rev. WRC-15). Ta
določitev ne izključuje uporabe katerih koli drugih storitev, za katere je pas razporejen, in
ne daje prednosti iz pravilnika (WRC-15).
5.287 Uporaba pomorske mobilne storitve v frekvenčnih pasovih 457,5125–457,5875
MHz in 467,5125–467,5875 MHz je omejena na palubne komunikacije. Tehnične
značilnosti uporabljene opreme in razporeditev kanalov morajo biti v skladu s
priporočilom ITU-R M.1174-2. Uporaba teh frekvenčnih pasov v teritorialnih vodah je
lahko odvisna od domačih predpisov pristojne uprave (WRC-15).
5.289 Radiofrekvenčna pasova 460–470 MHz in 1690–1710 MHz za oddajanje vesolje–
Zemlja se smeta uporabiti tudi za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje, razen za
meteorološke satelitske storitve, pod pogojem, da se ne povzroča škodljivo motenje
postajam, ki delujejo v skladu s preglednico.
5.306 Dodatna razporeditev: v območju 1, razen afriškega radiodifuznega območja (glej
št. 5.10 do 5.13), in območju 3 se radiofrekvenčni pas 608–614 MHz razporedi tudi za
radioastronomsko storitev na sekundarni osnovi.
5.311A
Za frekvenčni pas 620–790 MHz glej tudi resolucijo 549 (WRC-07).
5.312A
V območju 1 je za uporabo mobilne, razen zrakoplovne mobilne, storitve v
radiofrekvenčnem pasu 694–790 MHz treba upoštevati določbe resolucije 760 (WRC-15).
Glej tudi resolucijo 224 (Rev. WRC-15) (WRC-15).
5.316B
V območju 1 se razporeditev mobilne, razen zrakoplovne mobilne, storitve
v radiofrekvenčnem pasu 790–862 MHz sme uporabljati v skladu z dogovorom,
sklenjenim na podlagi št. 9.21, z upoštevanjem zrakoplovne radionavigacijske storitve v
državah, naštetih pod št. 5.312. Za države podpisnice sporazuma GE06 velja, da je uporaba
postaj v mobilni storitvi ustrezno dovoljena po uspešni izvedbi postopkov v zvezi s tem
sporazumom. Resolucija 224 (Rev. WRC-15) in resolucija 749 (Rev. WRC-15) se
ustrezno upoštevata (WRC-15).
5.317A
Deli pasov 698–960 Hz v območju 2 in 790–960 MHz v območju 1 in
območju 3 so razporejeni za mobilne storitve na primarni osnovi in jih lahko uprave, ki to
želijo, uporabijo za mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT). Glej ustrezne določbe
resolucije 224 (Rev. WRC-15), resolucije 760 (WRC-15) in resolucija 749 (Rev. WRC15). To določilo ne izključuje uporabe teh radiofrekvenčnih pasov za katere koli druge
storitve, za katere so ti radiofrekvenčni pasovi razporejeni, in ne daje prednosti iz
pravilnika (WRC-15).
5.327A
Uporaba pasu 960–1164 MHz za zrakoplovne mobilne (R) storitve je
omejena na sisteme, ki delujejo v skladu s sprejetimi mednarodnimi zrakoplovnimi
standardi. Takšna uporaba mora biti v skladu z resolucijo 417 (Rev. WRC-15) (WRC-15).
5.328 Uporaba frekvenčnega pasu 960–1215 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko
storitev je na svetovni ravni rezervirana za delovanje in razvoj elektronskih pripomočkov
na zrakoplovih za zračno navigacijo in z njimi neposredno povezanih zmogljivosti na tleh
(WRC-2000).
5.328A
Postaje v radionavigacijski satelitski storitvi v radiofrekvenčnem pasu
1164–1215 MHz morajo delovati v skladu z določbami resolucije 609 (Rev. WRC-07) in
ne smejo zahtevati zaščite pred postajami v zrakoplovni radionavigacijski storitvi v
radiofrekvenčnem pasu 960–1215 MHz. Št. 5.43A se ne uporablja. Veljajo določbe št.
21.18 (WRC-07).
5.328AA
Frekvenčni pas 1 087.7-1 092.3 MHz je razporejen tudi za primarno
zrakoplovno mobilno satelitsko (R) storitev (Zemlja–vesolje), omejeno na sprejem signala
z vesoljsko postajo za avtomatski odvisni nadzor – razpršeno oddajanje (ADS-B)
oddajnika na zrakoplovu, ki deluje v skladu z mednarodnimi zrakoplovnimi standardi.
Postaje v zrakoplovni mobilni satelitski (R) storitvi ne smejo zahtevati zaščite pred
postajami zrakoplovno navigacijske storitve. Uporablja se resolucija 425 (WRC-15)
(WRC-15).
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5.328B
Za uporabo radiofrekvenčnih pasov 1164–1300 MHz, 1559–1610 MHz in
5010–5030 MHz za sisteme in omrežja v radionavigacijski satelitski storitvi, za katere po
1. januarju 2005 urad prejme ustrezno popolno koordinacijsko ali notifikacijsko
informacijo, se uporabljajo določbe št. 9.12, 9.12A in 9.13. Veljajo določbe resolucije 610
(WRC-03);
vendar pri sistemih in mrežah v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–
vesolje) velja resolucija 610 (WRC-03) samo za oddajne vesoljske postaje. V zvezi s
5.329A za sisteme in mreže v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje) v
pasovih 1215–1300 MHz in 1559–1610 MHz se določbe 9.7, 9.12, 9.12A in 9.13 nanašajo
samo na druge sisteme in mreže v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje)
(WRC-07).
5.329 Radionavigacijska satelitska storitev v radiofrekvenčnem pasu 1215–1300 MHz se
sme uporabljati pod pogojem, da se ne povzroča škodljivo motenje radionavigacijski
storitvi, odobreni na podlagi št. 5.331, in se ne zahteva njena zaščita pred škodljivim
motenjem. Prav tako se radionavigacijska satelitska storitev v radiofrekvenčnem pasu
1215–1300 MHz sme uporabljati pod pogojem, da se ne povzroča škodljivo motenje
radiolokacijski storitvi. Določbe št. 5.43 ne veljajo za radiolokacijsko storitev. Veljajo
določbe resolucije 608 (WRC-03) (WRC-03).
5.329A
Uporaba sistemov v radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–vesolje), ki
delujejo v radiofrekvenčnih pasovih 1215–1300 MHz in 1559–1610 MHz, ni namenjena za
izvajanje varnostne storitve in ne sme nalagati dodatnih omejitev sistemom v
radionavigacijski satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) ali drugim storitvam, ki delujejo v
skladu s preglednico razporeditve radiofrekvenčnih pasov (WRC-07).
5.331 Dodatna razporeditev: Alžirija, Nemčija, Savdska Arabija, Avstralija, Avstrija,
Bahrajn, Belorusija, Belgija, Benin, Bosna in Hercegovina, Brazilija, Burkina Faso,
Burundi, Kamerun, Kitajska, Republika Koreja, Hrvaška, Danska, Egipt, Združeni arabski
emirati, Estonija, Ruska federacija, Finska, Francija, Gana, Grčija, Gvineja, Ekvatorialna
Gvineja, Madžarska, Indija, Indonezija, Islamska republika Iran, Irak, Irska, Izrael,
Jordanija, Kenija, Kuvajt, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Lesoto, Latvija,
Libanon, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Madagaskar, Mali, Mavretanija, Črna gora,
Nigerija, Norveška, Oman, Pakistan, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Katar, Sirijska
arabska republika, Demokratična ljudska republika Koreja, Slovaška, Združeno kraljestvo,
Srbija, Slovenija, Somalija, Sudan, Južni Sudan, Šrilanka, Južna Afrika, Švedska, Švica,
Tajska, Togo, Turčija, Venezuela in Vietnam dobijo radiofrekvenčni pas 1215–1300 MHz
tudi za radionavigacijsko storitev na primarni osnovi. Kanada in ZDA dobita
radiofrekvenčni pas 1240–1300 MHz tudi za radionavigacijsko storitev, njegova uporaba
pa je omejena na zrakoplovno radionavigacijsko storitev (WRC-12).
5.332 V radiofrekvenčnem pasu 1215–1260 MHz vesoljska aktivna zaznavala v storitvi
satelitskega raziskovanja Zemlje in storitvi vesoljskih raziskav ne smejo povzročati
škodljivega motenja radiolokacijski storitvi, radionavigacijsko-satelitski storitvi ali drugim
storitvam, za katere je radiofrekvenčni pas razporejen primarno, niti ne smejo zahtevati
zaščite pred škodljivim motenjem navedenih storitev ali jim kako drugače nalagati
omejitev pri uporabi in razvoju.
5.335A
V radiofrekvenčnem pasu 1260–1300 MHz ne smejo vesoljska aktivna
zaznavala v storitvah satelitskega raziskovanja Zemlje in vesoljskih raziskav povzročati
škodljivega motenja radiolokacijski storitvi ali drugim storitvam, za katere je
radiofrekvenčni pas v opombah razporejen primarno, ne smejo zahtevati zaščite pred
škodljivim motenjem navedenih storitev ali jim kako drugače nalagati omejitev pri uporabi
in razvoju.
5.337 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 1300–1350 MHz, 2700–2900 MHz in 9000–
9200 MHz za zrakoplovno radionavigacijsko storitev je omejena na radarske postaje na
tleh in na pripadajoče transponderje na zrakoplovih, ki oddajajo le na radijskih frekvencah
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v teh radiofrekvenčnih pasovih in le, kadar jih aktivirajo radarji, ki delujejo v istem
radiofrekvenčnem pasu.
5.337A
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1300–1350 MHz za zemeljske postaje v
radionavigacijski satelitski storitvi, pri čemer ne sme povzročati škodljivega motenja
zrakoplovni radionavigacijski storitvi niti omejevati njenega delovanja in razvoja (WRC2000).
5.338A
Za pasove 1350–1400 MHz, 1427–1452 MHz, 22,55–23,55 GHz, 30–
31,3 GHz, 49,7–50,2 GHz, 50,4–50,9 GHz, 51,4–52,6 GHz, 81-86 GHz in 92-94 GHz
velja resolucija 750 (Rev. WRC-15) (WRC-15).
5.339 Radiofrekvenčni pasovi 1370–1400 MHz, 2640–2655 MHz, 4950–4990 MHz in
15,20–15,35 GHz so razporejeni tudi za storitev vesoljskih raziskav (pasivno) in storitev
satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) na sekundarni osnovi.
5.340 Prepovedano je vsako oddajanje v naslednjih radiofrekvenčnih pasovih: 1400–
1427 MHz, 2690–2700 MHz razen tistih, predvidenih s št. 5.422, 10,68–10,7 GHz, razen
tistih, predvidenih s št. 5.483, 15,35–15,4 GHz, razen tistih, predvidenih s št. 5.511, 23,6–
24 GHz, 31,3–31,5 GHz, 31,5–31,8 GHz v območju 2, 48,94–49,04 GHz s postaj v zraku,
50,2–50,4 GHz4, 52,6–54,25 GHz, 86–92 GHz, 100–102 GHz, 109,5–111,8 GHz, 114,25–
116 GHz, 148,5–151,5 GHz, 164–167 GHz, 182–185 GHz, 190–191,8 GHz, 200–
209 GHz, 226–231,5 GHz in 250–252GHz (WRC-03).
5.341 V radiofrekvenčnih pasovih 1400–1727 MHz, 101–120 GHz in 197–220 GHz
nekatere države izvajajo pasivno raziskovanje po programu iskanja namernega oddajanja
zunajzemeljskega izvora.
5.341A
V območju 1 lahko uprave, ki to želijo, uporabijo frekvenčna pasova 1 4271 452 MHz in 1 492-1 518 MHz za mednarodne mobilne komunikacije (IMT) v skladu z
resolucijo 223 (Rev. WRC-15). Ta določba ne izključuje uporabe in ne daje prednosti
pred drugimi programi v storitvah iz pravilnika o radiokomunikacijah v teh frekvenčnih
pasovih. Uporaba postaj IMT mora biti v skladu z dogovorom, ki je sklenjen na podlagi
določb št. 9.21, in ob upoštevanju zrakoplovne telemetrije v zrakoplovni mobilni storitvi v
skladu s št. 5.342 (WRC-15).
5.345 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1452–1492 MHz za radiodifuzno satelitsko
storitev in radiodifuzno storitev je omejena na digitalno avdio oddajanje in mora upoštevati
določbe resolucije 528 (WARC-92).
5.348 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 1518–1525 MHz za mobilno satelitsko storitev je
treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. V radiofrekvenčnem pasu 1518–1525 MHz postaje v
mobilni satelitski storitvi ne morejo zahtevati zaščite pred postajami v fiksni storitvi.
Določba 5.43A se ne uporablja (WRC-03).
5.351 Radiofrekvenčni pasovi 1525–1544 MHz, 1545–1559 MHz, 1626,5–1645,5 MHz
in 1646,5–1660,5 MHz se v nobeni storitvi ne smejo uporabljati za dovodne povezave. V
izrednih razmerah sme uprava pooblastiti zemeljsko postajo v kateri koli mobilni satelitski
storitvi, ki je postavljena na določeni fiksni točki, da komunicira prek vesoljskih postaj na
teh radijskih frekvencah.
5.351A
Za uporabo radiofrekvenčnih pasov 1518–1544 MHz, 1545–1559 MHz,
1610–1626,5 MHz, 1626,5–1645,5 MHz, 1646,5–1660,5 MHz, 1668–1675 MHz, 1980–
2010 MHz, 2170–2200 MHz, 2483,5–2500 MHz, 2500–2520 MHz in 2670–2690 MHz za
mobilno satelitsko storitev glej resolucijo 212 (Rev. WRC-07) in resolucijo 225 (Rev.
WRC-07) (WRC-07).
5.353A
Pri uporabi postopkov iz II. poglavja 9. člena za mobilno satelitsko storitev
v radiofrekvenčnih pasovih 1530–1544 MHz in 1626,5–1645,5 MHz mora imeti prednost
prilagoditev radiofrekvenčnega spektra za nujnostne in varnostne komunikacije v
*

5.340.1 Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 50,2–50,4 GHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitev
vesoljskih raziskav (pasivno) ne sme po nepotrebnem ovirati uporabe sosednjih radiofrekvenčnih pasov za storitve na primarni osnovi.
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globalnem nujnostnem in varnostnem sistemu (GMDSS). Pomorske mobilne satelitske
nujnostne in varnostne komunikacije morajo imeti prednostni dostop in takojšno
razpoložljivost glede na vse druge mobilne satelitske komunikacije, ki delujejo v omrežju.
Mobilni satelitski sistemi ne smejo povzročati nesprejemljivega motenja nujnostnim in
varnostnim komunikacijam v sistemu GMDSS niti zahtevati zaščite pred njimi. Upoštevati
je treba prednost komunikacij, povezanih z varnostjo, v drugih mobilnih satelitskih
storitvah (veljajo določbe resolucije 222 (WRC-2000)) (WRC-2000).
5.354 Uporabo radiofrekvenčnih pasov 1525–1559 MHz in 1626,5–1660,5 MHz za
mobilno satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A.
5.356 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1544–1545 MHz za mobilne satelitske storitve
(vesolje–Zemlja) je omejena na nujnostne in varnostne komunikacije (glej 31. člen).
5.357 Prenos signalov od prizemnih zrakoplovnih postaj neposredno do postaj v
zrakoplovih ali med postajami v zrakoplovih v zrakoplovni mobilni (R) storitvi v
radiofrekvenčnem pasu 1545–1555 MHz je dovoljen tudi, kadar se tako razširjajo ali
dopolnjujejo povezave satelit–zrakoplov.
5.357A
Pri uporabi postopkov iz II. poglavja 9. člena za mobilno satelitsko storitev
v radiofrekvenčnih pasovih 1545–1555 MHz in 1646,5–1656,5 MHz mora imeti prednost
prilagoditev radiofrekvenčnega spektra za zrakoplovno mobilno satelitsko (R) storitev, ki
zagotavlja prenos sporočil s prednostjo od 1 do 6 iz 44. člena. Ta zrakoplovna mobilna
satelitska (R) storitev mora imeti prednostni dostop in takojšno razpoložljivost, po potrebi s
prežanjem, glede na vse druge mobilne satelitske komunikacije, ki delujejo v omrežju.
Mobilni satelitski sistemi ne smejo povzročati nesprejemljivega motenja komunikacijam s
prednostjo od 1 do 6 iz 44. člena v zrakoplovni mobilni satelitski (R) storitvi niti zahtevati
zaščite pred njimi. Upoštevati je treba prednost komunikacij, povezanih z varnostjo, v
drugih mobilnih satelitskih storitvah (uporabljajo se določbe resolucije 222 (WRC-12))
(WRC-12).
5.364 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 1610–1626,5 MHz za mobilno satelitsko storitev
(Zemlja–vesolje) in radiodeterminacijsko satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) je treba
usklajevati na podlagi 9.11A. Mobilna zemeljska postaja, ki deluje v obeh storitvah v tem
radiofrekvenčnem pasu, v tistem delu radiofrekvenčnega pasu, ki ga uporabljajo sistemi,
delujoči v skladu z določbami št. 5.366 (za to se uporablja št. 4.10), ne sme povzročati
temenske gostote moči ekvivalentnega izotropnega izvora, večje od –15 dB(W/4 kHz),
razen če se pristojne uprave ne dogovorijo drugače. Srednja gostota moči ekvivalentnega
izotropnega izvora zemeljske mobilne postaje v tistem delu radiofrekvenčnega pasu, v
katerem taki sistemi ne delujejo, ne sme presegati –3 dB(W/4 kHz). Postaje v mobilni
satelitski storitvi ne smejo zahtevati zaščite pred postajami v zrakoplovni radionavigacijski
storitvi, niti pred postajami, ki delujejo v skladu z določbami št. 5.366, niti pred postajami
v fiksni storitvi, ki delujejo v skladu z določbami št. 5.359. Uprave, ki so odgovorne za
usklajevanje mobilnih satelitskih omrežij, se morajo dogovoriti za izvedljive postopke za
zagotovitev zaščite postaj, ki delujejo v skladu z določbami št. 5.366.
5.365 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 1613,8–1626,5 MHz za mobilno satelitsko
storitev (vesolje–Zemlja) je treba usklajevati glede na določbe št. 9.11A.
5.366 Radiofrekvenčni pas 1610–1626,5 MHz je na svetovni ravni rezerviran za uporabo
in razvoj elektronskih inštrumentov za zračno navigacijo v zraku in z njimi povezanih
naprav na tleh ali na satelitih. Taka satelitska uporaba mora biti v skladu z dogovorom, ki
je sklenjen na podlagi določb št. 9.21.
5.367 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 1610–1626,5 MHz je v skladu z
dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21, razporejena tudi za zrakoplovno mobilno
satelitsko (R) storitev na primarni osnovi.
5.368 Glede radiodeterminacijske satelitske in mobilne satelitske storitve se določbe št.
4.10 ne uporabljajo v radiofrekvenčnem pasu 1610–1626,5 MHz, razen zrakoplovne
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5.371 Dodatna razporeditev: v območju 1 je radiofrekvenčni pas 1610–1626,5 MHz
(Zemlja–vesolje) v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi 9.21, razporejena tudi za
radiodeterminacijsko satelitsko storitev na sekundarni osnovi. (WRC-12).
5.372 Postaje v radiodeterminacijski satelitski in mobilni satelitski storitvi ne smejo
povzročati škodljivega motenja postajam v radioastronomski storitvi, ki uporabljajo
radiofrekvenčni pas 1610,6–1613,8 MHz (uporablja se št. 29.13).
5.374 Mobilne zemeljske postaje v mobilni satelitski storitvi, ki delujejo v
radiofrekvenčnih pasovih 1613,5–1634,5 MHz in 1656,5–1660 MHz, ne smejo povzročati
škodljivega motenja postajam v fiksni storitvi, ki delujejo v državah, navedenih pod št.
5.359 (WRC-97).
5.375 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1645,5–1646,5 MHz za mobilno satelitsko
storitev (Zemlja–vesolje) in medsatelitske povezave je omejena na nujnostne in varnostne
komunikacije (glej 31. člen).
5.376 Prenos v radiofrekvenčnem pasu 1646,5–1656,5 MHz od postaj v zrakoplovih v
zrakoplovni mobilni (R) storitvi neposredno do prizemnih zrakoplovnih postaj ali med
postajami v zrakoplovih je prav tako dovoljen, kadar razširja ali dopolnjuje povezave
zrakoplov–satelit.
5.376A
Mobilne zemeljske postaje, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 1660–
1660,5 MHz, ne smejo povzročati škodljivega motenja postajam v radioastronomski
storitvi (WRC-97).
5.379A
Pozivamo uprave, naj zagotovijo vso možno zaščito za prihodnje raziskave
v radioastronomiji v radiofrekvenčnem pasu 1660,5–1668,4 MHz, zlasti z odpravo prenosa
signalov v smeri zrak–Zemlja pri meteorološki storitvi v radiofrekvenčnem pasu 1664,4–
1668,4 MHz, tako hitro, kolikor je to mogoče.
5.379B Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1668–1675 MHz za mobilno satelitsko storitev se
usklajuje na podlagi določb št. 9.11A. V pasu 1668–1668,4 MHz velja resolucija 904
(WRC-07) (WRC-07).
5.379C Zaradi zaščite radioastronomske storitve v radiofrekvenčnem pasu 1668–
1670 MHz ne smejo vrednosti skupne gostote pretoka moči (pfd), ki ga povzročajo
mobilne zemeljske postaje v omrežju mobilne satelitske storitve v tem radiofrekvenčnem
pasu, za več kakor 2 % v 2000 sekundah preseči –181 dB(W/m2) v 10 MHz in 
194 dB(W/m2) v vsakem 20 kHz na vsaki radioastronomski postaji, vpisani v glavni
mednarodni register radijskih frekvenc (WRC-03).
5.379D
Za souporabo radiofrekvenčnega pasu 1668,4–1675 MHz za mobilno
satelitsko storitev ter fiksno storitev in mobilno storitev se uporabljajo določbe
resolucije 744 (Rev. WRC-07) (WRC-07).
5.380A
V radiofrekvenčnem pasu 1670–1675 MHz ne smejo postaje v mobilni
satelitski storitvi niti škodljivo motiti niti ovirati razvoja obstoječih zemeljskih postaj v
meteorološki satelitski storitvi, priglašeni pred 1. januarjem 2004. Nove dodelitve tem
zemeljskim postajam v navedenem pasu ne smejo biti škodljivo motene zaradi postaj v
mobilni satelitski storitvi (WRC-07).
5.384A
Radiofrekvenčni pasovi 1710–1885 MHz, 2300–2400 MHz in 2500–
2690 MHz ali njihovi deli so določeni za uporabo v upravah, ki želijo izvajati mednarodne
mobilne telekomunikacije (International Mobile Telecommunications – IMT) v skladu z
resolucijo 223 (Rev. WRC-15). Ta določitev ne izključuje uporabe teh pasov za storitve,
za katere so navedeni radiofrekvenčni pasovi razporejeni, in ne podeljuje prednosti iz
pravilnika (WRC-15).
5.385 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 1718,8–1722,2 MHz je razporejen tudi
za radioastronomsko storitev na sekundarni osnovi, in sicer za opazovanje spektralnih črt.
5.388 Radiofrekvenčna pasova 1885–2025 MHz in 2110–2200 MHz sta na svetovni ravni
namenjena upravam, ki želijo izvajati mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT). To ne
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izključuje uporabe teh radiofrekvenčnih pasov za druge storitve, za katere sta razporejena.
Na voljo morata biti za IMT v skladu z resolucijo 212 (Rev. WRC-15). Glej tudi
resolucijo 223 (Rev. WRC-15) (WRC-15).
5.388A
Radiofrekvenčni pasovi 1885–1980 MHz, 2010–2025 MHz in 2110–
2170 MHz v območju 1 in območju 3 ter radiofrekvenčna pasova 1885–1980 MHz in
2110– 2160 MHz v območju 2 lahko uporabljajo postaje visokoleteče aeronavtične
ploščadi kot bazne postaje za izvajanje mednarodne mobilne telekomunikacije 2000 v
skladu z resolucijo 221 (Rev. WRC-03). Uporaba teh radiofrekvenčnih pasov za IMT2000, ki uporabljajo postaje visokoleteče aeronavtične ploščadi kot bazne postaje, ne
izključuje, da teh radiofrekvenčnih pasov ne bi smela uporabljati katerakoli postaja v
storitvah, za katere so ti pasovi razporejeni, in ne podeljuje prednosti iz pravilnika (WRC03).
5.389A
Uporabo radiofrekvenčnih pasov 1980–2010 MHz in 2170–2200 MHz za
mobilno satelitsko storitev je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A in v skladu z določbami
resolucije 716 (Rev. WRC-2000) (WRC-07).
5.391 Pri dodeljevanju radijskih frekvenc mobilni storitvi v radiofrekvenčnih pasovih
2025–2110 MHz in 2200–2290 MHz ne smejo uprave uvajati mobilnih sistemov velike
gostote, kakor je opisano v priporočilu ITU-R SA.1154-0, in morajo upoštevati to
priporočilo pri uvajanju katere koli druge vrste mobilnega sistema (WRC-15).
5.392 Pozivamo uprave, naj uporabijo vse izvedljive ukrepe za zagotovitev, da prenos
signalov v radiofrekvenčnih pasovih 2025–2110 MHz in 2200–2290 MHz v smeri vesolje–
vesolje med dvema ali več negeostacionarnimi sateliti v storitvi vesoljskih raziskav,
storitvi za vesoljsko obratovanje in storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje ne bo
omejeval prenosa signalov v smeri Zemlja–vesolje, vesolje–Zemlja in drugih prenosov v
smeri vesolje–vesolje v teh storitvah in teh radiofrekvenčnih pasovih med
geostacionarnimi in negeostacionarnimi sateliti.
5.398 V zvezi z radiodeterminacijskimi satelitskimi storitvami v radiofrekvenčnem pasu
2483,5–2500 MHz se ne uporabljajo določbe št. 4.10.
5.402 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 2483,5–2500 MHz za mobilno satelitsko storitev
in radiodeterminacijsko satelitsko storitev je treba uskladiti na podlagi št. 9.11A. Pozivamo
uprave, naj uporabijo vse izvedljive ukrepe, da se radioastronomska storitev zaščiti pred
škodljivim motenjem oddajanja v radiofrekvenčnem pasu 2483,5–2500 MHz, zlasti tistega,
ki ga povzroča sevanje drugih harmonskih frekvenc, ki bi vpadlo v radiofrekvenčni pas
4990–5000 MHz, razporejen na svetovni ravni za radioastronomsko storitev.
5.410 Radiofrekvenčni pas 2500–2690 MHz se sme v območju 1 uporabljati za sisteme
troposferskega sipanja (angl. tropospheric scatter systems) ob upoštevanju dogovora,
sklenjenega na podlagi št. 9.21. Št. 9.21 se ne uporablja za povezave na osnovi
troposferskega sipanja, če so v celoti izven območja 1. Uprave morajo uporabiti vse
izvedljive ukrepe, da se prepreči nastanek novih sistemov troposferskega sipanja v tem
pasu. Pri načrtovanju novih usmerjenih zvez na osnovi troposferskega sipanja v tem pasu
se morajo uporabiti vse možnosti za izognitev usmerjanja anten pri teh zvezah proti
položaju (orbiti) negeostacionarnih satelitov (WRC-12).
5.419 Pri uvajanju sistemov mobilne satelitske storitve v radiofrekvenčnem pasu 2670–
2690 MHz morajo uprave izvesti vse potrebne ukrepe za zaščito satelitskih sistemov, ki so
delovali v tem radiofrekvenčnem pasu pred 3. marcem 1992. Usklajevanje mobilnih
satelitskih sistemov v tem radiofrekvenčnem pasu mora biti v skladu s št. 9.11A (WRC07).
5.420 Radiofrekvenčni pas 2655–2670 MHz se sme uporabljati tudi za mobilno satelitsko
storitev (Zemlja–vesolje), razen za zrakoplovno mobilno satelitsko storitev, za delovanje
znotraj državnih meja ob upoštevanju dogovora, sklenjenega na podlagi št. 9.21. Uporablja
se usklajevanje na podlagi št. 9.11A (WRC-07).
5.423 V radiofrekvenčnem pasu 2700–2900 MHz smejo talni radarji, ki se uporabljajo za
63

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1 / 6. 1. 2017 /

Stran

217

meteorološke namene, delovati enakopravno s postajami zrakoplovne radionavigacijske
storitve.
5.424A
V radiofrekvenčnem pasu 2900–3100 MHz ne smejo postaje v
radiolokacijski storitvi povzročati škodljivega motenja radarskim sistemom v
radionavigacijski storitvi ali zahtevati zaščite pred njimi (WRC-03).
5.425 V radiofrekvenčnem pasu 2900–3100 MHz je uporaba ladijskega odzivnega
sistema (angl. shipborne interrogator-transponder system – SIT) omejena na podpas 2930–
2950 MHz.
5.426 Uporaba
radiofrekvenčnega
pasu
2900–3100 MHz
za
zrakoplovne
radionavigacijske storitve je omejena na talne radarje.
5.427 V radiofrekvenčnih pasovih 2900–3100 MHz in 9300–9500 MHz ne sme biti odziv
radarskih transponderjev tak, da bi ga bilo mogoče zamenjati z odzivom radarskih
svetilnikov (angl. racons), in ne sme povzročati motenja ladijskim ali zrakoplovnim
radarjem v radionavigacijski storitvi; vendar je pri tem treba upoštevati št. 4.9.
5.430A
Pri razporeditvi radiofrekvenčnega pasu 3400–3600 MHz za mobilno
storitev, razen zrakoplovno mobilno, je treba upoštevati dogovor, sklenjen na podlagi št.
9.21.
Ta radiofrekvenčni pas je namenjen za mednarodne mobilne telekomunikacije (IMT). Ta
določba ne izključuje uporabe teh radiofrekvenčnih pasov za druge namene, za katere je
pas razporejen, in ne zagotavlja prednosti iz pravilnika. V postopku koordinacije veljajo
določbe iz št. 9.17 in 9.18. Preden uprave dovolijo uporabo (baznih in mobilnih) postaj v
mobilni storitvi v tem pasu, morajo zagotoviti, da spektralna gostota (pfd) na višini 3 m
nad okolico ne presega −154,5 dBW/(m2  4 kHz) za več kakor 20 % časa na meji druge
uprave. Ta vrednost se lahko preseže na podlagi dogovora med upravami. Zagotavljanje
dogovorjenih vrednosti za pfd na meji med upravama se zagotavlja na podlagi preračuna in
tudi preverjanja z uporabo vseh veljavnih podatkov s skupnim dogovorom obeh uprav
(uprave, odgovorne za prizemno postajo, in uprave, odgovorne za zemeljsko postajo) in s
pomočjo urada, če je tako zahtevano. Ob nesporazumu preračun in potrditev vrednosti pfd
izvede urad na podlagi prej navedenih podatkov. Postaje v mobilni storitvi v pasu 3400–
3600 MHz ne smejo zahtevati večje zaščite pred vesoljskimi postajami, kakor je določeno
v preglednici 21-4 pravilnika (izdaja 2004) (WRC-15).
5.436 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 4200–4400 MHz za zrakoplovne mobilne (R)
storitve je namenjen izključno za brezžične komunikacijske sisteme znotraj letal v skladu s
sprejetimi mednarodnimi zrakoplovnimi standardi. Takšna uporaba mora biti v skladu z
resolucijo 424 (WRC-15) (WRC-15).

5.437 Pasivno sprejemanje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje in storitvi
vesoljskih raziskav se sme sekundarno dovoliti v radiofrekvenčnem pasu 4200–4400 MHz
(WRC-15).
5.438 Uporaba
radiofrekvenčnega
pasu
4200–4400 MHz
za
zrakoplovno
radionavigacijsko storitev je namenjena izključno za radijske višinomere, ki so vgrajeni na
letalih, in za pripadajoče transponderje na Zemlji (WRC-15).
5.440 Dovoliti se sme, da satelitska storitev standardne frekvence in časovnih signalov
uporablja radijske frekvence 4202 MHz za oddajanje v smeri vesolje–Zemlja in radijske
frekvence 6427 MHz za oddajanje v smeri Zemlja–vesolje. Tako oddajanje je treba v
skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št. 9.21, omejiti na pas  2 MHz od teh
radijskih frekvenc.
5.441 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 4500–4800 MHz (vesolje–Zemlja) in 6725–
7025 MHz (Zemlja–vesolje) za fiksno satelitsko storitev mora biti v skladu z določbami
dodatka 30B. Uporaba radiofrekvenčnih pasov 10,7–10,95 GHz (vesolje–Zemlja), 11,2–
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11,45 GHz (vesolje–Zemlja) in 12,75–13,25 GHz (Zemlja–vesolje) za geostacionarne
satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi mora biti v skladu z določbami dodatka 30B.
Uporaba radiofrekvenčnih pasov 10,7–10,95 GHz (vesolje–Zemlja), 11,2–11,45 GHz
(vesolje–Zemlja) in 12,75–13,25 GHz (Zemlja–vesolje) za negeostacionarne satelitske
sisteme v fiksni satelitski storitvi mora za uskladitev z drugimi negeostacionarnimi
satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi uporabljati določbe pod št. 9.12.
Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi ne smejo zahtevati zaščite
pred geostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu s
pravilnikom, ne glede na datum, ko urad prejme popolne uskladitvene oziroma
priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi
in popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za geostacionarna satelitska
omrežja, in se št. 5.43A ne uporablja. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski
storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenčnih pasovih morajo delovati tako, da se kakršno
koli nesprejemljivo motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem, hitro odpravi.
5.442 Razporeditev radiofrekvenčnih pasov 4825–4835 MHz in 4950–4990 MHz za
mobilno storitev je omejena na mobilne storitve, razen zrakoplovne mobilne. V območju 2
(razen v Braziliji, na Kubi, v Gvatemali, Mehiki, Paragvaju, Urugvaju in Venezueli) in
Avstraliji je pas 4825–4835 MHz razporejen tudi za zrakoplovno mobilno storitev, omejen
na storitev telemetrije za testiranje zrakoplovnih postaj med letom. Taka uporaba mora biti
v skladu z resolucijo 416 (WRC-07) in ne sme povzročati škodljivega motenja fiksni
storitvi (WRC-15).
5.443AA
Zrakoplovna mobilna satelitska storitev v radiofrekvenčnih pasovih 5 000–
5030 MHz in 5091–5150 MHz mora biti v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi
določb št. 9.21. Uporaba teh radiofrekvenčnih pasov je omejena na mednarodno
standardizirane zrakoplovne sisteme.
5.443B
Za preprečitev škodljivega motenja mikrovalovnih sistemov, ki delujejo nad
5030 MHz, skupna gostota pretoka moči, ki jo povzročajo na zemeljski površini v
radiofrekvenčnem pasu 5030–5150 MHz vse vesoljske postaje v sistemih
radionavigacijske satelitske storitve (vesolje–Zemlja), ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu
5030–5150 MHz, ne sme preseči –124,5 dB(W/m2) v pasu 150 kHz. Za preprečitev
škodljivega motenja radioastronomski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 4990–5000 MHz,
morajo sistemi v radionavigacijski satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu
5010–5030 MHz, upoštevati omejitve v radiofrekvenčnem pasu 4990–5000 MHz,
določene v resoluciji 741 (Rev. WRC-15) (WRC-15).
5.443C
Uporaba zrakoplovne mobilne (R) storitve v radiofrekvenčnem pasu 5 030–
5 091 MHz je omejena na mednarodno standardizirane zrakoplovne sisteme. Neželene
oddaje v zrakoplovni mobilni (R) storitvi so omejene zaradi zaščite navzdolnjih povezav v
sistemu RNSS v sosednjem 5010–5030 MHz pasu. Dokler se ne določi primerna vrednost
za mejno vrednost gostote e. i. r. p. v priporočilu ITU-R, se za omejitev neželenih oddaj v
pasu 5010–5030 MHz za vsako postajo AM(R)S uporablja vrednost −75 dBW/MHz (WRC
12).
5.443D
Zrakoplovno mobilno satelitsko (R) storitev v radiofrekvenčnem pasu
5 030–5 091 MHz je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Uporaba teh frekvenc za
zrakoplovno mobilno satelitsko (R) storitev je omejena na mednarodno standardizirane
zrakoplovne sisteme.
5.444 Radiofrekvenčni pas 5030–5150 MHz se uporablja za upravljanje mednarodnih
standardiziranih sistemov (mikrovalovni pristajalni sistem) za natančno približevanje in
pristajanje. Zahteve tega sistema imajo prednost pred drugimi uporabami tega
radiofrekvenčnega pasu. Pri uporabi tega radiofrekvenčnega pasu se upoštevata št. 5.444A
in resolucija 114 (Rev. WRC-15) (WRC-15).
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5.444A
Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 5091–5150 MHz za fiksno satelitsko
storitev (Zemlja–vesolje) je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih mobilnih
satelitskih sistemov in jo je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A.
Uporaba
radiofrekvenčnega pasu 5091–5150 MHz za dovodne povezave
negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi mora biti usklajena z
določbami resolucije 114 (Rev. WRC-15). Poleg tega je treba zagotoviti zaščito
zrakoplovne radionavigacijske storitve pred škodljivim motenjem, usklajevanje je
zahtevano za dovodne povezave zemeljskih postaj negeostacionarnih satelitskih sistemov v
mobilni satelitski storitvi, ki so oddaljene manj kot 450 km od ozemlja uprav, na katerih so
prizemne postaje zrakoplovne radionavigacijske storitve (WRC-15).
5.444B
Uporaba pasu 5091–5150 MHz za zrakoplovno mobilno storitev je omejena
na:
–
sisteme za zrakoplovno mobilno (R) storitev v skladu z mednarodnimi
zrakoplovnimi standardi, omejene na površino letališč. Taka uporaba mora biti v skladu z
resolucijo 748 (Rev. WRC-15);
–
oddajanje zrakoplovne telemetrije s postaj na letalih (glej št. 1.83) v skladu z
resolucijo 418 (Rev. WRC-15) (WRC-15).
5.446A
Uporaba radiofrekvenčnih pasov 5150–5350 MHz in 5470–5725 MHz za
postaje v mobilni storitvi, razen zrakoplovne mobilne storitve, mora biti v skladu z
resolucijo 229 (Rev. WRC-12) (WRC-12).
5.446B
V radiofrekvenčnem pasu 5150–5250 MHz postaje v mobilni storitvi ne
smejo zahtevati zaščite pred zemeljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi. Št. 5.43A se
ne uporablja za mobilne storitve v zvezi z zemeljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi
(WRC-03).
5.446C Dodatna razporeditev: v območju 1 (razen v Alžiriji, Savdski Arabiji, Bahrajnu,
Egiptu, Združenih arabskih emiratih, Jordaniji, Kuvajtu, Libanonu, Maroku, Omanu,
Sirijski arabski republiki, Sudanu, Južnem Sudanu in Tuniziji) in v Braziliji je pas 5150–
5250 MHz razporejen tudi za zrakoplovne mobilne storitve na primarni osnovi, omejene na
oddajanje zrakoplovne telemetrije s postaj na letalih (glej št. 1.83) v skladu z
resolucijo 418 (WRC-07). Te postaje ne smejo zahtevati zaščite pred drugimi postajami,
ki delujejo v skladu s poglavjem 5. Pri tem se št. 5.43A ne uporablja (WRC-12).
5.447A
Razporeditev radijskih frekvenc za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–
vesolje) je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni
satelitski storitvi in jo je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A.
5.447B Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 5150–5216 MHz je razporejen tudi za
fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) na primarni osnovi. Ta razporeditev je omejena
na dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi in
mora biti v skladu z določbami št. 9.11A. Gostota pretoka moči na površini Zemlje, ki jo
povzročajo vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi, delujoče v smeri vesolje–Zemlja v
radiofrekvenčnem pasu 5150–5216 MHz, nikakor ne sme presegati –164 dB(W/m2) v
katerem koli pasu 4 kHz za vse vpadne kote.
5.447C
Uprave, odgovorne za omrežja fiksne satelitske storitve v radiofrekvenčnem
pasu 5150–5250 MHz, ki delujejo v skladu s št. 5.447A in 5.447B, morajo opravljati
usklajevanje na enakovredni podlagi v skladu z določbami št. 9.11A z upravami,
odgovornimi za omrežja negeostacionarnih satelitskih storitev, ki delujejo na podlagi št.
5.446 in so se začela uporabljati pred 17. novembrom 1995. Satelitska omrežja, ki delujejo
na podlagi št. 5.446 in so se začela uporabljati po 17. novembru 1995, pa ne morejo
zahtevati zaščite pred postajami v fiksni satelitski storitvi, ki deluje na podlagi št. 5.447A
in 5.447B, in jim ne smejo povzročati škodljivega motenja.
5.447D
Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 5250–5255 MHz za storitev
vesoljskih raziskav na primarni osnovi je omejena na vesoljska aktivna zaznavala. Druga
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uporaba radiofrekvenčnega pasu za storitev vesoljskih raziskav je sekundarna. (WRC-97)
5.447F
V radiofrekvenčnem pasu 5250–5350 MHz postaje v mobilni storitvi ne
smejo zahtevati zaščite pred radiolokacijsko storitvijo, storitvijo satelitskega raziskovanja
Zemlje (aktivno) in storitvijo vesoljskih raziskav (aktivno). Te storitve ne smejo mobilni
storitvi naložiti strožjih varnostnih meril, kot temeljijo na značilnostih sistemov in
interferenčnih merilih in so določena v priporočilu ITU-R M.1638-0 in
priporočilu ITU-R SA.1632-0 (WRC-15).
5.448A
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih
raziskav (aktivno) v radiofrekvenčnem pasu 5250–5350 MHz ne smeta zahtevati zaščite
pred radiolokacijsko storitvijo. Št. 5.43A se ne uporablja (WRC-03).
5.448B Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno), ki deluje v pasu 5350–
5570 MHz, in storitev vesoljskih raziskav (aktivno), ki deluje v pasu 5460–5570 MHz, ne
smeta povzročati škodljivega motenja zrakoplovni radionavigacijski storitvi v pasu 5350–
5460 MHz, radionavigacijski storitvi v pasu 5460–5470 MHz in pomorski
radionavigacijski storitvi v pasu 5470–5570 MHz (WRC-03).
5.448C
Storitev vesoljskih raziskav (aktivno), ki deluje v radiofrekvenčnem pasu
5350–5460 MHz, ne sme povzročati škodljivega motenja drugim storitvam, za katere je ta
radiofrekvenčni pas razporejen, niti ne sme zahtevati zaščite pred njimi (WRC-03).
5.448D
V radiofrekvenčnem pasu 5350–5470 MHz postaje v radiolokacijski storitvi
ne smejo povzročati škodljivega motenja radarskim sistemom v zrakoplovni
radionavigacijski storitvi, ki deluje v skladu s št. 5.449, niti ne smejo zahtevati zaščite pred
temi sistemi (WRC-03).
5.449 Uporaba
radiofrekvenčnega
pasu
5350–5470 MHz
za
zrakoplovno
radionavigacijsko storitev je omejena le na radarje v zraku in pripadajoče radijske
svetilnike v zraku.
5.450A
V radiofrekvenčnem pasu 5470–5725 MHz postaje v mobilni storitvi ne
smejo zahtevati zaščite pred radiodeterminacijskimi storitvami. Te pa mobilni storitvi ne
smejo naložiti strožjih varnostnih meril, ki temeljijo na značilnostih sistemov in
interferenčnih merilih, kakor so določena v priporočilu ITU-R M.1638-0 (WRC-15).
5.450B
V radiofrekvenčnem pasu 5470–5650 MHz postaje v radiolokacijski
storitvi, razen talnih radarskih postaj, ki se v radiofrekvenčnem pasu 5600–5650 MHz
uporabljajo za meteorološke namene, ne smejo povzročati škodljivega motenja radarskim
sistemom v pomorski radionavigacijski storitvi niti zahtevati zaščite pred njimi (WRC-03).
5.452 Talnim radarjem za meteorološke namene je dovoljeno, da uporabljajo
radiofrekvenčni pas med 5600 MHz in 5650 MHz enakopravno s postajami pomorske
radionavigacijske storitve.
5.457A
V radiofrekvenčnih pasovih 5925–6425 MHz in 14–14,5 GHz smejo
zemeljske postaje, nameščene na krovu plovil, komunicirati z vesoljskimi postajami v
fiksni satelitski storitvi. Taka uporaba mora biti v skladu z resolucijo 902 (WRC-03). V
radiofrekvenčnem pasu 5925–6425 MHz antene zemeljskih postaj, nameščenih na krovu
plovil za komunikacijo z vesoljskimi postajami v fiksni satelitski storitvi, ne smejo imeti
premera, manjšega od 1,2 m, in ne smejo delovati brez predhodnega sporazuma z
upravami, ki so oddaljene manj kot 330 km od najnižje gladine morja, kot je priznana v
pomorski državi. Vse druge določbe resolucije 902 (WRC-03) veljajo (WRC-15).
5.458 V radiofrekvenčnem pasu 6425–7075 MHz se nad oceani izvajajo meritve s
pasivnimi mikrovalovnimi zaznavali. V radiofrekvenčnem pasu 7075–7250 MHz se
izvajajo meritve s pasivnimi mikrovalovnimi zaznavali. Uprave morajo pri prihodnjem
načrtovanju storitev v radiofrekvenčnem pasovih 6425–7025 MHz in 7075–7250 MHz
upoštevati potrebe storitve satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitve vesoljskih
raziskav (pasivno).
5.458A
Pozivamo uprave, naj pri dodeljevanju radijskih frekvenc v
radiofrekvenčnem pasu 6700–7075 MHz za vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi
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uporabijo vse izvedljive ukrepe, da bi v radiofrekvenčnem pasu 6650–6675,2 MHz
zaščitile opazovanje spektralnih črt v radioastronomski storitvi pred škodljivim motenjem
nezaželenega oddajanja.
5.458B Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 6700–7075 MHz za fiksne satelitske storitve
(vesolje–Zemlja) je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih satelitskih sistemov
v mobilni satelitski storitvi in jo je treba usklajevati na podlagi št. 9.11A. Za uporabo
radiofrekvenčnega pasu 6700–7075 MHz (vesolje–Zemlja) za dovodne povezave
negeostacionarnih satelitskih sistemov v mobilni satelitski storitvi se ne uporabljajo
določbe št. 22.2.
5.460 Nobeno oddajanje sistemov v storitvi vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje) v daljno
vesolje ni dovoljeno v pasu 7190–7235 MHz. Geostacionarni sateliti v storitvi vesoljskih
raziskav v radiofrekvenčnem pasu 7190–7235 MHz ne smejo zahtevati zaščite pred
obstoječimi in prihodnjimi postajami v fiksni in mobilni storitvi, določbe št. 5.43A se ne
uporabljajo (WRC-15).
5.460A
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 7190–7250 MHz (Zemlja–vesolje) za
storitev satelitskega raziskovanja Zemlje je omejena na sledenje, telemetrijo in vodenje
delovanja zrakoplova. Delovanje vesoljske postaje v storitvi satelitskega raziskovanja
Zemlje (Zemlja–vesolje) v radiofrekvenčnem pasu 7190–7250 MHz ne sme zahtevati
zaščite pred obstoječimi in prihodnjimi postajami fiksne in mobilne storitve; št. 5.43A se
ne uporablja. Velja št. 9.17. Poleg tega mora biti za zagotavljanje obstoječega in
prihodnjega delovanja fiksne in mobilne storitve lokacija zemeljskih postaj v storitvi
satelitskega raziskovanja Zemlje v negeostacionarni ali geostacionarni orbiti za podporo
vesoljskih plovil oddaljena od meje sosednje države najmanj 10 km oziroma 50 km, razen
če je manjša razdalja dogovorjena med upravami (WRC-15).
5.460B
Vesoljske postaje v geostacionarni orbiti za storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (Zemlja–vesolje) v radiofrekvenčnem pasu 7190–7235 MHz ne sme
zahtevati zaščite pred obstoječimi in prihodnjimi postajami za storitev vesoljskih raziskav.
Št. 5.43A se ne uporablja (WRC-15).
5.461 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčna pasova 7250–7375 MHz (vesolje–Zemlja)
in 7900–8025 MHz (Zemlja–vesolje) sta v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi št.
9.21, razporejena tudi za mobilno satelitsko storitev na primarni osnovi.
5.461A
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 7450–7550 MHz za meteorološko
satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) je omejena na geostacionarne satelitske sisteme.
Negeostacionarni meteorološki satelitski sistemi v tem radiofrekvenčnem pasu, priglašeni
pred 30. novembrom 1997, lahko do konca svoje uporabne dobe delujejo primarno (WRC97).
5.461AA
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 7375–7750 MHz za pomorske mobilne
satelitske storitve je omejena na geostacionarna satelitska omrežja (WRC-15).
5.461BB
Zemeljske postaje v pomorski mobilni satelitski storitvi v radiofrekvenčnem
pasu 7375–7750 MHz ne smejo zahtevati zaščite pred obstoječimi in prihodnjimi postajami
niti ovirati uporabe in razvoja postaj fiksne in mobilne storitve. Določbe št. 5.43A se ne
uporabljajo (WRC-15).
5.461B
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 7750–7900 MHz za meteorološko
satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) je omejena na negeostacionarne satelitske sisteme
(WRC-12).
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5.462A
V območju 1 in območju 3 (razen na Japonskem) v radiofrekvenčnem pasu
8025–8400 MHz storitev satelitskega raziskovanja Zemlje, ki uporablja geostacionarne
satelite, brez dovoljenja prizadete uprave ne sme proizvesti gostote pretoka moči, ki bi
presegala spodaj naštete začasne vrednosti za naslednje vpadne kote ():
–135 dB(W/m2) v pasu 1 MHz za 0°   < 5°,
–135 + 0,5 ( – 5) dB(W/m2) v pasu 1 MHz za 5°   < 25°,
–125 dB(W/m2) v pasu 1 MHz za 25°    90°.
5.463 Postaje v zrakoplovu ne smejo oddajati v radiofrekvenčnem pasu 8025–8400 MHz
(WRC-97).
5.465 Pri storitvi vesoljskih raziskav je uporaba radiofrekvenčnega pasu 8400–8450 MHz
omejena na daljno vesolje.
5.469A
V radiofrekvenčnem pasu 8550–8650 MHz postaje v storitvi satelitskega
raziskovanja Zemlje (aktivna) in storitvi vesoljskih raziskav (aktivna) ne smejo povzročati
škodljivega motenja postajam radiolokacijske storitve ali omejevati njihove uporabe in
razvoja (WRC-97).
5.470 Uporaba
radiofrekvenčnega
pasu
8750–8850 MHz
za
zrakoplovno
radionavigacijsko storitev je omejena na letalske Dopplerjeve navigacijske inštrumente na
centralni frekvenci 8800 MHz.
5.472 Pomorska radionavigacijska storitev v radiofrekvenčnih pasovih 8850–9000 MHz
in 9200–9225 MHz je omejena na obalne radarje.
5.474 Transponderji za iskanje in reševanje (angl. search and rescue transponder – SART)
se smejo uporabljati v radiofrekvenčnem pasu 9200–9500 MHz ob upoštevanju ustreznega
priporočila ITU-R (glej tudi 31. člen).
5.474A
Uporaba radiofrekvenčnih pasov 9200–9300 MHz in 9900–10400 MHz za
storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) je omejena na sisteme s pasovno širino,
večjo od 600 MHz, in imajo premalo prostora v pasu 9300–9900 MHz. Taka uporaba mora
biti v skladu z dogovorom, sklenjenim na podlagi določb št. 9.21 z Alžirijo, Saudsko
Arabijo, Bahrajnom, Egiptom, Indonezijo, Islamsko republiko Iranom, Libanonom in
Tunizijo. Za upravo, ki ne odgovori v skladu s št. 9.52, se šteje, da se ne strinja z
uskladitveno zahtevo. V tem primeru priglasitvena uprava satelitskega sistema v storitvi
satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) lahko zahteva pomoč urada na podlagi
pododstavka IID poglavja 9 (WRC-15).
5.474B
Postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) morajo
upoštevati določbe priporočila ITU-R RS.2066-0 (WRC-15).
5.474C
Postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) morajo
upoštevati določbe priporočila ITU-R RS.2065-0 (WRC-15).
5.474D
Postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) ne smejo
povzročati škodljivega motenja niti zahtevati zaščite pred: pomorsko radionavigacijsko in
radiolokacijsko storitvijo v radiofrekvenčnem pasu 9200–9300 MHz, radionavigacijsko in
radiolokacijsko storitvijo v radiofrekvenčnem pasu 9900–10000 MHz in radiolokacijsko
storitvijo v radiofrekvenčnem pasu 10,0–10,4 GHz (WRC-15).
5.475 Uporaba
radiofrekvenčnega
pasu
9300–9500 MHz
za
zrakoplovno
radionavigacijsko storitev je omejena na vremenske radarje v zraku in na talne radarje.
Poleg tega so v radiofrekvenčnem pasu 9300–9320 MHz dovoljeni v zrakoplovni
radionavigacijski storitvi tudi talni radarski svetilniki pod pogojem, da ne povzročajo
škodljivega motenja pomorskim radionavigacijskim storitvam (WRC-07).
5.475A
Uporaba pasu 9300–9500 MHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje
(aktivna) in storitev vesoljskih raziskav (aktivna) je omejena na sisteme, ki zahtevajo
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potrebno pasovno širino več kakor 300 MHz in imajo premalo prostora v pasu 9500–
9800 MHz (WRC-07).
5.475B V pasu 9300–9500 MHz postaje v radiolokacijski storitvi ne smejo povzročati
škodljivega motenja in zahtevati zaščite pred radarji v radionavigacijski storitvi v skladu s
pravilnikom. Talni radarji za meteorološke namene imajo prednost pred drugimi
radiolokacijskimi uporabami (WRC-07).
5.476A
Postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivna) in storitvi
vesoljskih raziskav (aktivna) v radiofrekvenčnem pasu 9500–9800 MHz ne smejo
povzročati škodljivega motenja in zahtevati zaščite pred postajami radionavigacijske in
radiolokacijske storitve (WRC-07).
5.478A
V pasu 9800–9900 MHz postaje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje
(aktivna) in storitvi vesoljskih raziskav (aktivna) ne smejo povzročati škodljivega motenja
in zahtevati zaščite pred postajami v fiksni storitvi, za katere je ta pas sekundarno
razporejen (WRC-07).
5.478B Uporaba pasu 9800–9900 MHz za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje
(aktivna) in storitev vesoljskih raziskav (aktivna) je omejena na sisteme, ki zahtevajo
potrebno pasovno širino več kakor 500 MHz in imajo premalo prostora v pasu 9500–
9800 MHz (WRC-07).
5.479 Radiofrekvenčni pas 9975–10025 MHz je razporejen tudi za meteorološko
satelitsko storitev na sekundarni osnovi za vremenske radarje.
5.482 V radiofrekvenčnem pasu 10,6–10,68 GHz ne sme moč, dovedena v antene postaj v
fiksni in mobilni storitvi, razen zrakoplovni mobilni storitvi, prekoračiti –3dBW. Ta
omejitev sme biti prekoračena v skladu s sporazumom, sklenjenim na podlagi št. 9.21.
Vendar pa se omejitev fiksne in mobilne storitve, razen zrakoplovne mobilne storitve, ne
uporablja v naslednjih državah: Alžirija, Savdska Arabija, Armenija, Azerbajdžan,
Bahrajn, Bangladeš, Belorusija, Egipt, Združeni arabski emirati, Gruzija, Indija,
Indonezija, Islamska republika Iran, Irak, Jordanija, Libijska arabska džamaharija,
Kazahstan, Kuvajt, Libanon, Maroko, Mavretanija, Moldavija, Nigerija, Oman,
Uzbekistan, Pakistan, Filipini, Katar, Sirija, Kirgizija, Singapur, Tadžikistan, Tunizija,
Turkmenija in Vietnam (WRC-07).
5.482A
Za souporabo pasu 10,6–10,68 GHz med storitvijo satelitskega raziskovanja
Zemlje (pasivno) ter fiksno in mobilno storitvijo, razen zrakoplovne mobilne storitve, velja
resolucija 751 (WRC-07) (WRC-07).
5.484 V območju 1 je uporaba radiofrekvenčnega pasu 10,7–11,7 GHz za fiksno
satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) omejena na dovodne povezave za radiodifuzno
satelitsko storitev.
5.484A
Uporaba radiofrekvenčnih pasov 10,95–11,2 GHz (vesolje–Zemlja), 11,45–
11,7 GHz (vesolje–Zemlja), 11,7–12,2 GHz (vesolje–Zemlja) v območju 2, 12,2–
12,75GHz (vesolje–Zemlja) v območju 3, 12,5–12,75 GHz (vesolje–Zemlja) v območju 1,
13,75–14,5 GHz (Zemlja–vesolje), 17,8–18,6GHz (vesolje–Zemlja), 19,7–20,2 GHz
(vesolje–Zemlja), 27,5–28,6 GHz (Zemlja–vesolje), 29,5–30 GHz (Zemlja–vesolje) za
negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi je odvisna od uporabe določb
št. 9.12 za uskladitev z drugimi negeostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski
storitvi. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi ne smejo zahtevati
zaščite pred geostacionarnimi satelitskimi omrežji v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v
skladu s pravilnikom, ne glede na datum, ko je urad prejel popolne uskladitvene oziroma
priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi
in popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za geostacionarna satelitska
omrežja, in se št. 5.43A ne uporablja. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski
storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenčnih pasovih morajo delovati tako, da se kakršno
koli nedovoljeno motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem, hitro odpravi.
5.484B
Veljajo določbe resolucije 155 (WRC-15) (WRC-15).
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5.487 V območju 1 in območju 3 fiksna storitev, fiksna satelitska storitev, mobilna
storitev, razen zrakoplovne mobilne storitve, in radiodifuzna storitev glede na svoje
individualne razporeditve v radiofrekvenčnem pasu 11,7–12,5 GHz ne smejo povzročati
škodljivega motenja radiodifuznim satelitskim postajam, ki delujejo v skladu z načrtom za
območje 1 in območje 3 v dodatku 30, niti zahtevati zaščite pred njimi (WRC-03).
5.487A Dodatna razporeditev: območje 1 dobi radiofrekvenčni pas 11,7–12,5 GHz,
območje 2 radiofrekvenčni pas 12,2–12,7 GHz in območje 3 radiofrekvenčni pas 11,7–
12,2 GHz tudi za fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) na primarni osnovi za
negeostacionarne sisteme pod pogojem, da se uporabljajo določbe št. 9.12 za uskladitev z
drugimi negeostacionarnimi satelitskimi sistemi v fiksni satelitski storitvi.
Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski storitvi ne smejo zahtevati zaščite
pred geostacionarnimi satelitskimi omrežji v radiodifuzni satelitski storitvi, ki deluje v
skladu s pravilnikom, ne glede na datum, ko je urad prejel popolne uskladitvene oziroma
priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski storitvi
in popolne uskladitvene oziroma priglasitvene informacije za geostacionarna satelitska
omrežja, in se št. 5.43A ne uporablja. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski
storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenčnih pasovih morajo delovati tako, da se kakršno
koli nedovoljeno motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem, hitro odpravi
(WRC-03).
5.492 Dodelitve radijskih frekvenc za postaje v radiodifuzni satelitski storitvi, ki so v
skladu z ustreznim območnim načrtom ali so vključene na seznam območja 1 in
območja 3 v dodatku 30, se lahko uporabljajo za prenose v fiksni satelitski storitvi
(vesolje–Zemlja), če ti ne povzročajo več motenja ali zahtevajo več zaščite pred motenjem
kakor prenosi radiodifuzne satelitske storitve, ki deluje v skladu z načrtom oziroma
seznamom.
5.497 Uporaba
radiofrekvenčnega
pasu
13,25–13,4 GHz
za
zrakoplovno
radionavigacijsko storitev je omejena na Dopplerjeve navigacijske instrumente.
5.498A
Storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih
raziskav (aktivno), ki delujeta v radiofrekvenčnem pasu 13,25–13,4 GHz, ne smeta
povzročati škodljivega motenja zrakoplovni radionavigacijski storitvi niti omejevati njene
uporabe in razvoja (WRC-97).
5.499A
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 13,4–13,65 GHz za fiksno satelitsko
storitev (vesolje–Zemlja) je omejena na geostacionarne satelitske sisteme in mora biti v
skladu s sporazumom, sklenjenim na podlagi št. 9.21 v zvezi s satelitskimi sistemi v
storitvi vesoljskih raziskav (vesolje-vesolje) za pošiljanje podatkov od vesoljske postaje v
geostacionarni satelitski orbiti do pripadajoče vesoljske postaje v negeostacionarni
satelitski orbiti, za katero je urad do 27. novembra 2015 prejel vnaprejšnje informacije za
objavo (WRC-15).
5.499B
Uprave ne smejo preprečiti uporabe in delovanja oddajne zemeljske postaje
v sekundarni satelitski storitvi standardne frekvence in časovnih signalov (Zemlja–vesolje)
v radiofrekvenčnem pasu 13,4–13,65 GHz zaradi primarne razporeditve za fiksno
satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) (WRC-15).
5.499C Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 13,4–13,65 GHz za primarno storitev
vesoljskih raziskav je omejena na:
– satelitske sisteme v storitvi vesoljskih raziskav (vesolje–vesolje) za pošiljanje podatkov
od vesoljske postaje v geostacionarni satelitski orbiti do pripadajoče vesoljske postaje v
negeostacionarni satelitski orbiti, za katero je urad do 27. novembra 2015 prejel
vnaprejšnje informacije za objavo,
– vesoljska aktivna zaznavala,
– satelitske sisteme v storitvi vesoljskih raziskav (vesolje–vesolje) za pošiljanje podatkov
od vesoljske postaje v geostacionarni satelitski orbiti do pripadajoče zemeljske postaje.
Ostala uporaba radiofrekvenčnega pasu za storitev vesoljskih raziskav je sekundarna
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(WRC-15).
5.499D
V radiofrekvenčnem pasu 13,4–13,65 GHz satelitski sistemi v storitvi
vesoljskih raziskav (vesolje–Zemlja) in/ali storitvi vesoljskih raziskav (vesolje–vesolje) ne
smejo povzročati škodljivega motenja in zahtevati zaščite pred postajami v fiksni, mobilni
in radiolokacijski storitvi ter storitvijo satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) (WRC15).
5.499E
V radiofrekvenčnem pasu 13,4–13,65 GHz, geostacionarna satelitska
omrežja v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) ne smejo zahtevati zaščite pred
vesoljskimi postajami v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno), ki delujejo v
skladu s tem pravilnikom, in se št. 5.43 ne uporablja. Določbe št. 2.22 se ne uporabljajo za
storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) v zvezi s fiksno satelitsko storitvijo
(vesolje–Zemlja) v tem frekvenčnem pasu (WRC-15).
5.501A
Razporeditev radiofrekvenčnega pasu 13,65–13,75 GHz za primarno
storitev vesoljskih raziskav je omejena na aktivna vesoljska zaznavala. Druga uporaba
radiofrekvenčnega pasu za storitev vesoljskih raziskav je sekundarna (WRC-15).
5.501B V radiofrekvenčnem pasu 13,4–13,75 GHz storitev satelitskega raziskovanja
Zemlje (aktivno) in storitev vesoljskih raziskav (aktivno) ne smeta povzročati škodljivega
motenja postajam radiolokacijske storitve niti omejevati njihove uporabe in razvoja (WRC97).
5.502 V radiofrekvenčnem pasu 13,75–14 GHz mora biti minimalni premer antene
zemeljske postaje v geostacionarni fiksni satelitski storitvi 1,2 m in minimalni premer
antene zemeljske postaje v negeostacionarni fiksni satelitski storitvi 4,5 m. Poleg tega
povprečje ekvivalentne izotropne sevalne moči (e. i. r. p.), ki jo seva postaja v
radiolokacijski ali radionavigacijski storitvi, na sekundo ne sme prekoračiti 59 dBW za
nagibne kote nad 2° in 65 dBW za manjše kote. Preden uprave dovolijo uporabo zemeljske
postaje v geostacionarni fiksni satelitski storitvi v tem pasu z anteno premera pod 4,5 m,
morajo zagotoviti, da gostota pretoka moči te zemeljske postaje ne presega:
–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) za več kakor 1 % časa na nadmorski višini 36 m glede
na spodnjo vodno točko, kakor to določi obalna država;
–115 dB(W/(m2 · 10 MHz)) za več kakor 1 % časa na višini 3 m nad tlemi na meji
ozemlja države, ki želi uporabljati kopenske mobilne radarje v tem pasu, razen če je prej
sklenjen sporazum.
Za zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi s premerom antene, večjim od ali
enakim 4,5 m, mora biti ekvivalentna izotropna sevalna moč (e. i. r. p.) kateregakoli
oddajanja vsaj 68 dBW in ne sme prekoračiti 85 dBW (WRC-03).
5.503 V radiofrekvenčnem pasu 13,75–14 GHz morajo geostacionarne vesoljske postaje v
storitvi vesoljskih raziskav, za katere je urad prejel informacije za predhodno objavo pred
31. januarjem 1992, delovati na enaki podlagi kakor postaje v fiksni satelitski storitvi; po
tem datumu bodo nove geostacionarne vesoljske postaje v storitvi vesoljskih raziskav
delovale sekundarno. Dokler geostacionarne vesoljske postaje v storitvi vesoljskih
raziskav, za katere je urad prejel informacije za predhodno objavo pred 31. januarjem
1992, ne nehajo delovati v tem radiofrekvenčnem pasu:
v radiofrekvenčnem pasu 13,770–13,780 GHz ekvivalentna izotropna sevana moč
(e. i. r. p.) gostote oddajanja od katere koli zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi, ki
deluje z vesoljsko postajo v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti), ne sme prekoračiti:
i) 4,7D + 28 dB(W/40 kHz), pri čemer je D premer antene zemeljske postaje v fiksni
satelitski storitvi za premere anten (m), ki so enaki ali večji od 1,2 m in manjši od 4,5 m;
ii) 49,2 + 20 log(D/4.5) dB(W/40 kHz), pri čemer je D premer antene zemeljske
postaje v fiksni satelitski storitvi za premere anten (m), ki so enaki ali večji od 4,5 m in
manjši od 31,9 m;
iii) 66,2 dB(W/40 kHz) za vsako zemeljsko postajo v fiksni satelitski storitvi, katere
premer je enak ali večji od 31,9 m;
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iv) 56,2 dB(W/4 kHz) za oddajanje zemeljskih postaj v ozkopasovni (potrebna širina
kanala, manjša od 40 kHz) fiksni satelitski storitvi za katero koli zemeljsko postajo v tej
storitvi, katere antena ima premer 4,5 m ali več;
ne sme ekvivalentna izotropna sevana moč (e. i. r. p.) gostote oddajanja od katere koli
zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi, ki deluje z vesoljsko postajo v
negeostacionarni satelitski tirnici (orbiti), prekoračiti 51 dBW v 6 MHz-radiofrekvenčnem
pasu od 13,772 do 13,778 GHz.
Samodejno prilagajanje moči se sme v teh radiofrekvenčnih pasovih uporabljati za
povečanje ekvivalentne izotropne sevalne moči (e. i. r. p.) gostote oddajanja za
uravnoteženje (kompenzacijo) slabljenja zaradi dežja v takem obsegu, da gostota pretoka
moči vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi ne prekorači vrednosti, ki jo ima
zemeljska postaja pri uporabi ekvivalentne izotropne sevane moči (e. i. r. p.), kar ustreza
zgoraj navedenim mejam, če je nebo brez oblakov (WRC-03).
5.504 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 14–14,3 GHz za radionavigacijsko storitev mora
zagotavljati dovolj zaščite za vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi.
5.504A
V radiofrekvenčnem pasu 14–14,5 GHz lahko zrakoplovne zemeljske
postaje v sekundarni zrakoplovni mobilni satelitski storitvi komunicirajo z vesoljskimi
postajami v fiksni satelitski storitvi. Uporabljajo se določbe št. 5.29, 5.30 in 5.31 (WRC03).
5.504B Zemeljske postaje na zrakoplovih, ki delujejo v zrakoplovni mobilni satelitski
storitvi v radiofrekvenčnem pasu 14–14,5 GHz, morajo ustrezati določbam dodatka 1
dela C priporočila ITU-R M.1643-0 glede na vsako postajo v radioastronomski storitvi,
ki izvaja opazovanje v radiofrekvenčnem pasu 14,47–14,5 GHz ter je nameščena na
ozemljih Španije, Francije, Indije, Italije, Združenega kraljestva in Južne Afrike (WRC15).
5.506 Radiofrekvenčni pas 14–14,5 GHz se sme uporabljati znotraj fiksne satelitske
storitve (Zemlja–vesolje) za dovodne povezave za radiodifuzno satelitsko storitev pod
pogojem, da se uskladijo z drugimi omrežji v fiksni satelitski storitvi. Takšna uporaba
dovodnih povezav je rezervirana za neevropske države.
5.506A
V radiofrekvenčnem pasu 14–14,5 GHz morajo ladijske zemeljske postaje z
ekvivalentno izotropno sevano močjo (e. i. r. p.), ki je večja od 21 dBW, delovati pod
enakimi pogoji kakor zemeljske postaje na krovu plovil v skladu z resolucijo 902
(WRC-03). Ta opomba se ne uporablja za ladijske zemeljske postaje, za katere je urad
prejel popolne informacije iz dodatka 4 pred 5. julijem 2003 (WRC-03).
5.509B Uporaba radiofrekvenčnih pasov 14,5–14,75 GHz v državah, navedenih v
resoluciji 163 (WRC-15), in 14,5–14,8 GHz v državah, navedenih v resoluciji 164
(WRC-15) za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje), ki pa ni namenjena za dovodne
povezave v radiodifuzno satelitski storitvi, je omejena na satelite v geostacionarni orbiti
(WRC-15).
5.509C
Pri uporabi radiofrekvenčnih pasov 14,5–14,75 GHz v državah, navedenih v
resoluciji 163 (WRC-15), in 14,5–14,8 GHz v državah, navedenih v resoluciji 164
(WRC-15) za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje), ki pa ni namenjena za dovodne
povezave v radiodifuzno satelitski storitvi, mora imeti antena zemeljske postaje v fiksni
satelitski storitvi premer najmanj 6 m, gostota spektralne moči ne sme presegati −44.5
dBW/Hz na vhodu v anteno. Zemeljska postaja mora biti priglašena na znani lokaciji na
kopnem (WRC-15).
5.509D
Preden uprave dovolijo uporabo zemeljske postaje za fiksno satelitsko
storitev (Zemlja–vesolje), ki pa ni namenjena za dovodne povezave v radiodifuzni
satelitski storitvi, v radiofrekvenčnih pasovih 14,5–14,75 GHz v državah, navedenih v
resolucijai163 (WRC-15), in 14,5–14,8 GHz v državah, navedenih v resoluciji 164
(WRC-15), morajo zagotoviti, da gostota pretoka moči te zemeljske postaje ne presega
−151.5 dB(W/(m2 · 4 kHz)) na vseh nadmorskih višinah od 0 m do 19 000 m na razdalji
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22 km od obale proti morju od najbližje obale, določene kot najnižja gladina morja, kot je
priznana v pomorski državi (WRC-15).
5.509E
V radiofrekvenčnih pasovih 14,5–14,75 GHz v državah, navedenih v
resoluciji 163 (WRC-15), in 14,5–14,8 GHz v državah, navedenih v resoluciji 164
(WRC-15), mora biti lokacija zemeljske postaje v fiksni satelitski storitvi (Zemlja–
vesolje), ki pa ni namenjena za dovodne povezave v radiodifuzno satelitski storitvi,
oddaljena najmanj 500 km od meje druge države, razen če je manjša razdalja dogovorjena
med upravami. Št. 9.17 se ne uporablja. Pri izvajanju teh določb lahko uprave upoštevajo
ustrezne dele pravilnika in zadnja veljavna priporočila ITU (WRC-15).
5.509F
V radiofrekvenčnih pasovih 14,5–14,75 GHz v državah, navedenih v
resoluciji 163 (WRC-15), in 14,50–14,8 GHz v državah, navedenih v resoluciji 164
(WRC-15), v fiksni satelitski storitvi (Zemlja–vesolje), ki pa ni namenjena za dovodne
povezave v radiodifuzni satelitski storitvi, ne sme ovirati prihodnjega delovanja fiksne in
mobilne storitve (WRC-15).
5.509G
Radiofrekvenčni pas 14,5–14,8 GHz je razporejen za primarno storitev
vesoljskih raziskav. Vendar je ta uporaba omejena na satelitske sisteme v storitvi
vesoljskih raziskav (Zemlja–vesolje) za pošiljanje podatkov do vesoljske postaje v
geostacionarni satelitski orbiti od pripadajoče zemeljske postaje. Postaje v storitvi
vesoljskih raziskav ne smejo povzročati škodljivega motenja, niti zahtevati zaščite pred
postajami fiksne in mobilne storitve ter fiksno satelitsko storitvijo, kar pa velja le za
dovodne povezave za radiodifuzno satelitsko storitev in pripadajočih funkcij vesoljskega
obratovanja z uporabo zaščitnih vmesnih pasov v skladu z dodatkom 30A in dovodnih
povezav za radiodifuzno satelitsko storitev v območju 2. Druge uporabe
radiofrekvenčnega pasu za storitev vesoljskih raziskav so sekundarne (WRC-15).
5.511A
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 15,43–15,63 GHz za fiksno satelitsko
storitev (Zemlja–vesolje) je omejena na dovodne povezave negeostacionarnih sistemov v
mobilni satelitski storitvi ob upoštevanju uskladitve na podlagi št. 9.11A (WRC-15).
5.511C
Postaje, ki delujejo v zrakoplovni radionavigacijski storitvi, morajo omejiti
efektivno ekvivalentno izotropno sevano moč (e. i. r. p.) v skladu s priporočilom ITU-R
S.1340-0. Minimalna oddaljenost za usklajevanje, potrebna za zaščito zrakoplovnih
radionavigacijskih postaj (uporablja se št. 4.10) pred škodljivimi motenjem dovodnih
povezav zemeljskih postaj, in največja možna e. i. r. p., ki jo te postaje smejo oddajati proti
lokalni vodoravni ravnini, mora biti v skladu s priporočilom ITU-R S.1340-0 (WRC-97).
5.511E
Postaje v radiolokacijski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 15,4–15,7 GHz ne
smejo povzročati motenj postajam v zrakoplovni radionavigacijski storitvi niti zahtevati
zaščite pred njimi.
5.511F
Zaradi zaščite radioastronomske storitve v radiofrekvenčnem pasu 15,35–
15,4 GHz gostota pretoka moči zaradi oddajanja radiolokacijskih postaj v
radiofrekvenčnem pasu 15,4–15,7 GHz ne sme presegati −156 dB(W/m2) v pasovni širini
50 MHz v radiofrekvenčnem pasu 15,35–15,4 GHz za več kot 2 % časa na vsaki lokaciji
astronomskega observatorija.
5.513A
Vesoljska aktivna zaznavala, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 17,2–
17,3 GHz, ne smejo povzročati škodljivega motenja radiolokacijski storitvi in drugim
storitvam, razporejenim na primarni osnovi, niti omejevati njihovega razvoja (WRC-97).
5.516 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 17,3–18,1 GHz za geostacionarne satelitske
sisteme v fiksni satelitski storitvi (Zemlja–vesolje) je omejena na dovodne povezave za
radiodifuzno satelitsko storitev. V območju 2 je uporaba radiofrekvenčnega pasu 17,3–
17,8 GHz za sisteme v fiksni satelitski storitvi (Zemlja–vesolje) omejena na geostacionarne
satelite. Za uporabo radiofrekvenčnega pasu 17,3–17,8 GHz v območju 2 za dovodne
povezave za radiodifuzno satelitsko storitev glej 11. člen. Za uporabo radiofrekvenčnega
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pasu 17,3–18,1 GHz (Zemlja–vesolje) v območju 1 in območju 3 ter 17,8–18,1 GHz
(Zemlja–vesolje) v območju 2 za negeostacionarne satelitske sisteme v fiksni satelitski
storitvi veljajo odločbe št. 9.12 o uskladiti z drugimi negeostacionarnimi satelitskimi
sistemi v fiksni satelitski storitvi. Negeostacionarni satelitski sistemi v fiksni satelitski
storitvi ne smejo zahtevali zaščite pred geostacionarnimi satelitskimi omrežji v fiksni
satelitski storitvi, ki delujejo v skladu s pravilnikom, na glede na datum, ko je urad prejel
popolne uskladitvene ali priglasitvene informacije za negeostacionarne satelitske sisteme v
fiksni satelitski storitvi in popolne uskladitvene ali priglasitvene informacije za
geostacionarna satelitska omrežja, in št. se 5.43A ne uporablja. Negeostacionarni satelitski
sistemi v fiksni satelitski storitvi v zgoraj navedenih radiofrekvenčnih pasovih morajo
delovati tako, da je vsako neželeno motenje, ki lahko nastane med njihovim delovanjem,
hitro odstranjeno (WRC-2000).
5.516A
V radiofrekvenčnem pasu 17,3–17,7 GHz zemeljske postaje v fiksni
satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) v območju 1 ne smejo zahtevati zaščite pred
zemeljskimi postajami dovodnih povezav v radiodifuzni satelitski storitvi, ki delujejo v
skladu z dodatkom 30A, niti postavljati kakršnih koli omejitev glede lokacije zemeljskih
postaj dovodnih povezav v radiodifuzni satelitski storitvi kjer koli znotraj območja
delovanja dovodne povezave (WRC-03).
5.516B Naslednji radiofrekvenčni pasovi so namenjeni za uporabo pri visoki gostoti v
fiksni satelitski storitvi (HDFSS):
17,3–17,7 GHz
(vesolje–Zemlja) v območju 1,
18,3–19,3 GHz
(vesolje–Zemlja) v območju 2,
19,7–20,2 GHz
(vesolje–Zemlja) v vseh območjih,
39,5–40 GHz
(vesolje–Zemlja) v območju 1,
40–40,5 GHz
(vesolje–Zemlja) v vseh območjih,
40,5–42 GHz
(vesolje–Zemlja) v območju 2,
47,5–47,9 GHz (vesolje–Zemlja) v območju 1,
48,2–48,54 GHz (vesolje–Zemlja) v območju 1,
49,44–50,2 GHz (vesolje–Zemlja) v območju 1
in
27,5–27,82 GHz (Zemlja–vesolje) v območjeu1,
28,35–28,45 GHz (Zemlja–vesolje) v območju 2,
28,45–28,94 GHz (Zemlja–vesolje) v vseh območjih,
28,94–29,1 GHz (Zemlja–vesolje) v območju 2 in območju 3,
29,25–29,46 GHz (Zemlja–vesolje) v območju 2,
29,46–30 GHz
(Zemlja–vesolje) v vseh območjih,
48,2–50,2 GHz (Zemlja–vesolje) v območju 2.
Ta opomba ne izključuje uporabe teh radiofrekvenčnih pasov za druge namene v fiksni
satelitski storitvi ali za druge storitve, za katere so ti radiofrekvenčni pasovi razporejeni na
soprimarni osnovi, in ne zagotavlja prednosti v pravilniku med uporabniki teh pasov.
Uprave naj upoštevajo navedeno pri določevanju uredbenih določb, povezanih s temi
pasovi. Glej resolucijo 143 (WRC-03) (WRC-03).
5.519 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčna pasova 18,1–18,3 GHz v območju 2 in
18,1–18,4 GHz v območju 1 in območju 3 sta razporejena tudi za meteorološko satelitsko
storitev (vesolje–Zemlja)na primarni osnovi. Njuna uporaba je omejena na geostacionarne
satelite (WRC-07).
5.520 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 18,1–18,4 GHz za fiksno satelitsko storitev
(Zemlja–vesolje) je omejena na dovodne povezave geostacionarnih satelitskih sistemov za
radiodifuzno satelitsko storitev (WRC-2000).
5.522A
Oddajanje fiksne storitve in fiksne satelitske storitve v radiofrekvenčnem
pasu 18,6–18,8 GHz je omejeno na vrednosti, navedene v 21.5A in 21.16.2 (WRC-2000).
5.522B Uporaba radiofrekvenčnega pasu 18,6–18,8 GHz za fiksno satelitsko storitev je
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omejena na geostacionarne sisteme in sisteme, ki imajo najvišjo točko tirnice (orbite)
daljšo od 20 000 km (WRC-2000).
5.523A
Uporaba radiofrekvenčnih pasov 18,8–19,3 GHz (vesolje–Zemlja) in 28,6–
29,1 GHz (Zemlja–vesolje) za geostacionarna in negeostacionarna omrežja v fiksni
satelitski storitvi mora biti v skladu z določbami št. 9.11A, št. 22.2 pa se ne uporablja.
Uprave, ki so uskladile geostacionarna satelitska omrežja pred 18. novembrom 1995,
morajo kar najbolj sodelovati pri uskladitvi v skladu s št. 9.11A z negeostacionarnimi
satelitskimi omrežji, za katera je urad prejel priglasitvene informacije pred navedenim
datumom, da bi dosegli dogovor, ki je sprejemljiv za vse zadevne strani. Negeostacionarna
satelitska omrežja ne smejo povzročati nesprejemljivega motenja geostacionarnim fiksnim
satelitskim omrežjem, za katera se šteje, da je urad prejel popolne priglasitvene informacije
iz dodatka 4 pred 18. novembrom 1995 (WRC-97).
5.523B
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 19,3–19,6 GHz (Zemlja–vesolje) za fiksno
satelitsko storitev je omejena na dovodne povezave za negeostacionarne sisteme v mobilni
satelitski storitvi. Pri takšni uporabi se morajo upoštevati določbe št. 9.11A, določbe št.
22.2 pa se ne uporabljajo.
5.523C V radiofrekvenčnih pasovih 19,3–19,6 GHz in 29,1–29,4 GHz med dovodnimi
povezavami negeostacionarnih omrežij v mobilni satelitski storitvi in tistimi omrežji v
fiksni satelitski storitvi, za katere se šteje, da je urad pred 18. novembrom 1995 prejel
popolne uskladitvene informacije iz dodatka 4 ali priglasitvene informacije, še naprej
velja št. 22.2 pravilnika (WRC-97).
5.523D
Pri uporabi radiofrekvenčnega pasu 19,3–19,6 GHz (vesolje–Zemlja) za
geostacionarne sisteme v fiksni satelitski storitvi in za dovodne povezave za
negeostacionarne satelitske sisteme v mobilni satelitski storitvi se uporabljajo določbe št.
9.11A, ne veljajo pa določbe št. 22.2. Pri uporabi tega radiofrekvenčnega pasu za druge
negeostacionarne sisteme v fiksni satelitski storitvi in za primere, navedene pod št. 5.523C
in 5.523E, se ne uporabljajo določbe št. 9.11A, v veljavi pa ostanejo postopki iz 9. člena
(razen št. 9.11A) in 11. člena ter določbe št. 22.2 (WRC-97).
5.523E V radiofrekvenčnih pasovih 19,6–19,7 GHz in 29,4–29,5 GHz med dovodnimi
povezavami negeostacionarnih omrežij v mobilni satelitski storitvi in tistimi omrežji v
fiksni satelitski storitvi, za katera se šteje, da je urad pred 21. novembrom 1997 prejel
popolne uskladitvene informacije iz dodatka 4 ali priglasitvene informacije, še naprej
velja št. 22.2 pravilnika (WRC-97).
5.525 Da bi olajšali medregijsko usklajevanje med omrežji mobilni satelitski in fiksni
satelitski storitvi, morajo biti nosilne frekvence v mobilni satelitski storitvi, ki so
najobčutljivejše za motenje, kolikor je to izvedljivo, postavljene v višje dele
radiofrekvenčnih pasov 19,7–20,2 GHz in 29,5–30 GHz.
5.526 V radiofrekvenčnih pasovih 19,7–20,2 GHz in 29,5–30 GHz v območju 2 ter v
radiofrekvenčnih pasovih 20,1–20,2 GHz in 29,9–30 GHz v območju 1 in območju 3 so
lahko v omrežja, ki so hkrati v fiksni satelitski in mobilni satelitski storitvi, vključene
povezave med zemeljskimi postajami na določenih ali nedoločenih točkah ali v gibanju po
enem ali več satelitih za komunikacijo točka–točka ali točka–več točk.
5.527 V radiofrekvenčnih pasovih 19,7–20,2 GHz in 29,5–30 GHz se v zvezi z mobilno
satelitsko storitvijo ne uporabljajo določbe pod št. 4.10.
5.527A
Obratovanje zemeljskih postaj v gibanju za komunikacijo s fiksno satelitsko
storitvijo se uporabljajo določbe resolucije 156 (WRC-15) (WRC-15).
5.528 Razporeditev radiofrekvenčnega pasu za mobilno satelitsko storitev je namenjena
omrežjem, ki na vesoljskih postajah uporabljajo antene z ozkoobmočnimi snopi (angl.
spot-beam) in drugo napredno tehnologijo. Uprave, ki upravljajo sisteme v mobilni
satelitski storitvi v radiofrekvenčnem pasu 19,7–20,1 GHz v območju 2 in
radiofrekvenčnem pasu 20,1–20,2 GHz, morajo izvesti vse ustrezne postopke, da
zagotovijo neprekinjeno razpoložljivost teh radiofrekvenčnih pasov za uprave, ki
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upravljajo fiksne in mobilne sisteme v skladu z določbami pod št. 5.524.
5.530A
Razen če se uprave ne dogovorijo drugače, katerakoli postaja v fiksni ali
mobilni storitvi ne sme povzročati gostote pretoka moči, večjega od −120.4 dB(W/(m2 •
MHz)) na višini 3 m od tal na katerikoli točki druge uprave v območju 1 in območju 3 za
več kot 20 % časa. Pri izračunu naj uprave upoštevajo najnovejšo različico
priporočila ITU-R P.452 (glej tudi najnovejšo različico priporočila ITU-R BO.1898)
(WRC-15).
5.530B
V radiofrekvenčnem pasu 21,4–22 GHz naj uprave za olajšani razvoj
radiodifuzno-satelitske storitve ne uvajajo postaj v mobilni storitve in naj omejijo uvajanje
postaj točka –točka v fiksni storitvi (WRC-12).
5.530D
Glej resolucijo 555 (WRC-12) (WRC-12).
5.532 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 22,21–22,5 GHz za storitev satelitskega
raziskovanja Zemlje (pasivno) in storitev vesoljskih raziskav (pasivno) ne sme omejevati
fiksne storitve in mobilne storitve, razen zrakoplovne mobilne storitve.
5.532A
Zemeljske postaje v storitvi vesoljskih raziskav morajo biti zaradi zaščite
obstoječih in prihodnjih fiksnih in mobilnih storitev najmanj 54 km oddaljene od meje
sosednje države, razen če se uprave dogovorijo drugače. Št. 9.17 in 9.18 se ne uporabljata.
5.532B
Uporaba radiofrekvenčnih pasov 24,65-25,25 GHz v območju 1 in 24,65–
24,75 GHz v območju 3 za fiksne satelitske storitve (Zemlja–vesolje) je omejena na
zemeljske postaje s premerom antene najmanj 4,5 m (WRC-12).
5.535A
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 29,1–29,5 GHz (Zemlja–vesolje) za fiksno
satelitsko storitev je omejena na geostacionarne satelitske sisteme in dovodne povezave za
negeostacionarne satelitske sisteme v mobilni satelitski storitvi. Pri takšni uporabi veljajo
določbe št. 9.11A, ne pa tudi določbe št. 22.2, razen v primerih pod št. 5.523C in št.
5.523E, za katere pri takšni uporabi ne veljajo določbe št. 9.11A in še naprej veljajo
postopki iz 9. člena (razen št. 9.11A) in 11. člena ter določbe št. 22.2 (WRC-97).
5.536 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 25,25–27,5 GHz za medsatelitske storitve je
omejena na storitve vesoljskih raziskav in satelitskega raziskovanja Zemlje ter na prenos
podatkov, ki so rezultat industrijskih in medicinskih dejavnosti v vesolju.
5.536A
Uprave, ki upravljajo zemeljske postaje v storitvah satelitskega raziskovanja
Zemlje ali vesoljskih raziskav, ne smejo zahtevati zaščite pred postajami v fiksni in
mobilni storitvi, ki jih upravljajo druge uprave. Poleg tega je treba pri upravljanju
zemeljskih postaj v storitvah satelitskega raziskovanja Zemlje ali vesoljskih raziskav
upoštevati priporočilo ITU-R SA.1862 (WRC-12).
5.538 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčna pasova 27,500–27,501 GHz in 29,999–
30,000 GHz sta primarno razporejena tudi za fiksno satelitsko storitev (Zemlja–vesolje) za
oddajanje radijskih snopov, namenjenih uravnavanju moči navzgornje povezave. Pri
tovrstnem oddajanju v smeri vesolje–Zemlja ne sme moč ekvivalentnega izotropnega
izvora presegati +10 dBW v smeri sosednjih satelitov na geostacionarni satelitski tirnici
(orbiti) (WRC-07).
5.539 Radiofrekvenčni pas 27,5–30 GHz se sme uporabljati za fiksno satelitsko storitev
(Zemlja–vesolje) za zagotavljanje dovodnih povezav za radiodifuzno satelitsko storitev.
5.540 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 27,501–29,999 GHz je sekundarno
razporejen tudi za fiksno satelitsko storitev (vesolje–Zemlja) za oddajanje radijskih
snopov, namenjenih uravnavanju moči navzgornje povezave.
5.541 V radiofrekvenčnem pasu 28,5–30 GHz je storitev satelitskega raziskovanja Zemlje
omejena na prenos podatkov med postajami, in ne na primarno zbiranje informacij z
aktivnimi ali pasivnimi zaznavali.
5.541A
Dovodne povezave negeostacionarnih omrežij v mobilni satelitski storitvi in
geostacionarnih omrežij v fiksni satelitski storitvi, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu
29,1–29,5 GHz (Zemlja–vesolje), morajo uporabljati prilagodljivo krmiljenje moči za
navzgornje povezave ali druge načine za izravnavo slabljenja, tako da prenos z zemeljskih
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postaj poteka na močnostni ravni, ki je potrebna za želeno zmogljivost povezave ob
zmanjševanju ravni medsebojnega motenja obeh omrežij. Te metode se uporabljajo za
omrežja, za katera veljajo uskladitvene informacije iz dodatka 4, ki jih je prejel urad po
17. maju 1996, dokler jih ne bo spremenila poznejša pristojna svetovna
radiokomunikacijska konferenca. Uprave, ki predložijo uskladitvene informacije iz
dodatka 4 pred tem datumom, naj uporabljajo te tehnike v izvedljivem obsegu.
5.543 Radiofrekvenčni pas 29,95–30 GHz se sme sekundarno uporabljati za povezave
vesolje–vesolje v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje, namenjeni telemetriji, sledenju
in nadzoru.
5.544 V radiofrekvenčnem pasu 31–31,3 GHz se pri storitvi vesoljskih raziskav
uporabljajo mejne vrednosti za gostoto pretoka moči, navedene v 21. členu, preglednica
21-4.
5.547 Radiofrekvenčni pasovi 31,8–33,4 GHz, 37–40 GHz, 40,5–43,5 GHz, 51,4–
52,6 GHz, 55,78–59 GHz in 64–66 GHz so primerni za uporabo pri veliki gostoti v fiksni
storitvi (glej resolucijo 75 (WRC-2000)). Uprave morajo to upoštevati, ko sprejemajo
uredbene določbe v zvezi s temi radiofrekvenčnimi pasovi. Zaradi možnega razvoja
uporabe pri veliki gostoti v fiksni satelitski storitvi v radiofrekvenčnih pasovih 39,5–
40 GHz in 40,5–42 GHz (glej št. 5.516B) morajo uprave dodatno upoštevati možne
omejitve te uporabe (WRC-07).
5.547A
Uprave morajo izvesti vse praktične ukrepe za zmanjšanje možnega motenja
med postajami v fiksni storitvi in zrakoplovnimi postajami v radionavigacijski storitvi v
radiofrekvenčnem pasu 31,8–33,4 GHz ob upoštevanju obratovalnih potreb radarskih
sistemov v zraku (WRC-2000).
5.548 Pri načrtovanju sistemov za medsatelitsko storitev v radiofrekvenčnem pasu 32,3–
33 GHz, za radionavigacijsko storitev v radiofrekvenčnem pasu 32–33 GHz in za storitev
vesoljskih raziskav (daljno vesolje) v radiofrekvenčnem pasu 31,8–32,3 GHz morajo
uprave izvesti vse potrebne ukrepe za preprečevanje škodljivega motenja med temi
storitvami ob upoštevanju varnostnih vidikov za radionavigacijsko storitev (glej
priporočilo 707) (WRC-03).
5.549A
V radiofrekvenčnem pasu 35,5–36,0 GHz ne sme srednja vrednost gostote
pretoka moči na površini Zemlje, ki jo povzročajo vesoljska zaznavala v storitvi
satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) ali storitvi vesoljskih raziskav (aktivno),
presegati 73,3 dB(W/m2) v tem radiofrekvenčnem pasu za vse kote, večje od 0,8° od
sredine glavnega snopa (WRC-03).
5.550A
Za souporabo pasu 36–37 GHz med storitvijo satelitskega raziskovanja
Zemlje (pasivno) ter fiksno in mobilno storitvijo velja resolucija 752 (WRC-07)
(WRC-07).
5.551H Ekvivalentna gostota pretoka moči (epfd), ki jo v radiofrekvenčnem pasu 42,5–
43,5 GHz povzročajo vse vesoljske postaje v katerem koli negeostacionarnem satelitskem
sistemu v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) ali radiodifuzni satelitski storitvi, ki
delujejo v radiofrekvenčnem pasu 42–42,5 GHz, ne sme na lokaciji nobene
radioastronomske postaje preseči naslednjih vrednosti za več kakor 2 % časa:
–230 dB(W/m2) v 1 GHz in –246 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz
radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz na lokaciji katere koli radioastronomske postaje,
registrirane kot teleskop z eno anteno, in
–209 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenčnega pasu 42,5–
43,5 GHz na lokaciji katere koli radioastronomske postaje v storitvi, registrirane kot
postaje za interferometrijo z zelo dolgo osnovnico.
Te vrednosti ekvivalentne gostote pretoka moči (epfd) se presojajo z uporabo
metodologije, navedene v priporočilu ITU-R S.1586-1, referenčnega sevalnega diagrama
in največjega možnega dobitka antene v radioastronomski storitvi iz
priporočila ITU-R RA.1631-0 ter se uporabljajo za celotno nebo in nagibne kote, ki so
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večji od najmanjšega kota delovanja θmin radioteleskopa (za katerega se določi vrednost
5°, če ni določen v podatkih).
Te vrednosti veljajo za vsako radioastronomsko postajo, ki je:
– začela delovati pred 5. julijem 2003 in je bila priglašena uradu pred 4. januarjem 2004
ali
– je bila priglašena pred prejemom popolnih uskladitvenih ali priglasitvenih informacij iz
dodatka 4 informacij za vesoljsko postajo, za katero veljajo mejne vrednosti.
Druge radioastronomske postaje, priglašene po teh datumih, lahko sklenejo
sporazume z upravami, ki so izdale dovoljenja za vesoljske postaje. V območju 2 se
uporablja resolucija 743 (WRC-03). Mejne vrednosti v tej opombi se smejo preseči na
lokaciji radioastronomske postaje v kateri koli državi, če njena uprava s tem soglaša
(WRC-15).
5.551I Gostota pretoka moči v radiofrekvenčnem pasu 42,5–43,5 GHz, ki jo povzroča
katera koli geostacionarna vesoljska postaja v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja) ali
radiodifuzni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja), ki deluje v radiofrekvenčnem pasu 42–
42,5 GHz, ne sme na lokaciji nobene radioastronomske postaje preseči naslednjih
vrednosti:
–137 dB(W/m2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz na lokaciji
katere koli dB(W/m2) v 1 GHz in –153 dB(W/m2)v katerih koli 500 kHz
radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz na mestu katere koli postaje v radioastronomski
storitvi, registrirane kot teleskop z eno anteno, in
–116 dB(Wm2) v katerih koli 500 kHz radiofrekvenčnega pasu 42,5–43,5 GHz na mestu
katere koli postaje v radioastronomski storitvi, registrirane kot postaje za interferometrijo z
zelo dolgo osnovnico.
Te vrednosti veljajo za vsako radioastronomsko postajo, ki je:
– začela delovati pred 5. julijem 2003 in je bila priglašena uradu pred 4. januarjem 2004 ali
– je bila priglašena pred prejemom popolnih uskladitvenih ali priglasitvenih informacij iz
dodatka 4 informacij za vesoljsko postajo, za katero veljajo mejne vrednosti.
Druge radioastronomske postaje, priglašene po teh datumih, lahko sklenejo sporazume z
upravami, ki so izdale dovoljenja vesoljske postaje. V območju 2 se uporablja
resolucija 743 (WRC-03). Mejne vrednosti v tej opombi se smejo preseči na lokaciji
radioastronomske postaje v kateri koli državi, če njena uprava s tem soglaša (WRC-03).
5.552 Razporeditev spektra za fiksno satelitsko storitev v radiofrekvenčnih pasovih 42,5–
43,5 GHz in 47,2–50,2 GHz za prenos v smeri Zemlja–vesolje je večja kakor tista v
radiofrekvenčnem pasu 37,5–39,5 GHz za prenos v smeri vesolje–Zemlja zaradi
upoštevanja dovodnih povezav za radiodifuzne satelite. Pozivamo uprave, naj uporabijo
vse izvedljive ukrepe, da se radiofrekvenčni pas 47,2–49,2 GHz nameni dovodnim
povezavam za radiodifuzno satelitsko storitev, ki deluje v radiofrekvenčnem pasu 40,5–
42,5 GHz.
5.552A
Razporeditev radiofrekvenčnih pasov 47,2–47,5 GHz in 47,9–48,2 GHz za
fiksno storitev je namenjena postajam na ploščadih na velikih višinah. Uporaba
radiofrekvenčnih pasov 47,2–47,5 GHz in 47,9–48,2 GHz mora upoštevati določbe
resolucije 122 (Rev. WRC-07) (WRC-07).
5.553 V radiofrekvenčnih pasovih 43,5–47 GHz in 66–71 GHz smejo delovati postaje v
kopenski mobilni storitvi pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja vesoljskim
radiokomunikacijskim storitvam, h katerim so ti radiofrekvenčni pasovi razporejeni (glej
št. 5.43) (WRC-2000).
5.554 V radiofrekvenčnih pasovih 43,5–47 GHz, 66–71 GHz, 95–100 GHz, 123–
130 GHz, 191,8–200 GHz in 252–265 GHz so dovoljene tudi satelitske povezave, ki
povezujejo kopenske postaje na določenih fiksnih točkah, kadar se te povezave uporabljajo
skupaj z mobilno satelitsko storitvijo ali radionavigacijsko satelitsko storitvijo
(WRC-2000).
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5.554A
Uporaba radiofrekvenčnih pasov 47,5–47,9 GHz, 48,2–48,54 GHz in 49,44–
50,2 GHz za fiksno satelitsko storitev je omejena na geostacionarne satelite (WRC-03).
5.555 Dodatna razporeditev: radiofrekvenčni pas 48,94–49,04 GHz je razporejen za
radioastronomsko storitev na primarni osnovi. (WRC-2000).
5.555B Gostota pretoka moči v radiofrekvenčnem pasu 48,94–49,04 GHz, ki ga
povzročajo geostacionarne vesoljske postaje v fiksni satelitski storitvi (vesolje–Zemlja),
delujoče v radiofrekvenčnih pasovih 48,2–48,54 GHz in 49,44–50,2 GHz, na lokaciji
nobene postaje v radioastronomski storitvi ne sme preseči –151,8 dB(W/m2) v katerih koli
500 kHz (WRC-03).
5.556 V radiofrekvenčnih pasovih 51,4–54,25 GHz, 58,2–59 GHz in 64–65 GHz se sme v
skladu z nacionalno ureditvijo izvajati radioastronomsko opazovanje (WRC-2000).
5.556A
Uporaba radiofrekvenčnih pasov 54,25–56,9 GHz, 57–58,2 GHz in 59–
59,3 GHz za medsatelitsko storitev je omejena na satelite v geostacionarni satelitski tirnici
(orbiti). Gostota pretoka moči enega vhoda na vseh višinah od 0 km do 1000 km nad
površino Zemlje, ki jo proizvaja postaja v medsatelitski storitvi, ne sme ob vseh pogojih in
vseh vrstah modulacije preseči –147 dB(W/(m2/100 MHz)) za vse vpadne kote.
5.557A
Zaradi zaščite postaj v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) v
radiofrekvenčnem pasu 55,78–56,26 GHz je največja možna gostota pretoka moči, ki jo
oddajajo oddajniki v fiksni storitvi, omejena na –26 dB(W/MHz) (WRC-2000).
5.558 V radiofrekvenčnih pasovih 55,78–58,2 GHz, 59–64 GHz, 66–71 GHz, 122,25–
123 GHz, 130–134 GHz, 167–174,8 GHz in 191,8–200 GHz smejo postaje v zrakoplovni
mobilni storitvi delovati pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja
medsatelitskim storitvam (glej 5.43) (WRC-2000).
5.558A
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 56,9–57 GHz za medsatelitske sisteme je
omejena na povezave med sateliti v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti) in na oddajanje
negeostacionarnih satelitov v visoki Zemljini tirnici (orbiti) proti tistim v nizki Zemljini
tirnici (orbiti). Za zveze med sateliti v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti) ne sme
gostota pretoka moči enega vhoda na vseh višinah od 0 km do 1000 km nad površino
Zemlje ob vseh pogojih in vseh vrstah modulacije presegati –147 dB(W/m2/100 MHz) za
vse vpadne kote (WRC-97).
5.559 V radiofrekvenčnem pasu 59–64 GHz smejo radarji v zraku v radiolokacijski
storitvi delovati pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja medsatelitskim
storitvam (glej št. 5.43) (WRC-2000).
5.559B
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 77.5–78 GHz za radiolokacijsko storitev je
omejena na talne radarje kratkega dosega, vključno z avtomobilskimi radarji. Tehnične
značilnosti teh radarjev so določene v zadnji različici priporočila ITU-R M.2057. Določbe
št. 4.10 se ne uporabljajo (WRC-15).
5.560 V radiofrekvenčnem pasu 78–79 GHz smejo radarji, nameščeni na vesoljskih
postajah, delovati na primarni osnovi v storitvah satelitskega raziskovanja Zemlje in
vesoljskih raziskav.
5.561 V radiofrekvenčnem pasu 74–76 GHz ne smejo postaje v fiksni, mobilni in
radiodifuzni storitvi povzročati škodljivega motenja postajam v fiksni satelitski storitvi ali
radiodifuzni satelitski storitvi, ki delujejo v skladu z odločitvami ustrezne konference za
načrtovanje dodelitve frekvenc za radiodifuzno satelitsko storitev (WRC-2000).
5.561A
Radiofrekvenčni pas 81–81,5 GHz je razporejen tudi za radioamatersko in
radioamatersko satelitsko storitev na sekundarni osnovi. (WRC-2000).
5.562 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 94–94,1 GHz za storitvi satelitskega raziskovanja
Zemlje (aktivno) in vesoljskih raziskav (aktivno) je omejena na vesoljske oblakovne
radarje (WRC-97).
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5.562A
V radiofrekvenčnih pasovih 94–94,1 GHz in 130–134 GHz lahko oddajanje
vesoljskih postaj v storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno), ki so usmerjene v
glavni snop antene postaje v radioastronomski storitvi, poškoduje nekatere sprejemnike
radioastronomskih postaj. Vesoljske agencije, ki upravljajo oddajnike in radioastronomske
postaje, naj skupaj načrtujejo delovanje postaj, da se kar najbolj izognejo takim primerom
(WRC-2000).
5.562B Razporeditev radiofrekvenčnih pasov 105–109.5 GHz, 111,8–114,25 GHz, 155,5–
158,5 GHz in 217–226 GHz je omejena na vesoljsko radioastronomijo (WRC-2000).
5.562C Uporaba radiofrekvenčnega pasu 116–122,25 GHz za medsatelitske storitve je
omejena na satelite v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti). Gostota pretoka moči
posameznega vhoda, ki jo proizvaja postaja v medsatelitski storitvi, ob vseh pogojih in
vseh vrstah modulacije ne sme preseči _148 dB(W/(m2  MHz)) pri vseh vpadnih kotih na
vseh višinah od 0 km do 1000 km nad površino Zemlje in v bližini vseh orbitalnih
položajev, kjer so pasivna zaznavala (WRC-2000).
5.562E Razporeditev za storitev satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) je omejena na
radiofrekvenčni pas 133,5–134 GHz (WRC-2000).
5.562F
V radiofrekvenčnem pasu 155,5–158,5 GHz se bo razporeditev za storitvi
satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in vesoljskih raziskav (pasivno) končala 1.
januarja 2018 (WRC-2000).
5.562G
Razporeditev za fiksno in mobilno storitev v radiofrekvenčnem pasu 155,5–
158,5 GHz velja od 1. januarja 2018 (WRC-2000).
5.562H
Uporaba radiofrekvenčnih pasov 174,8–182 GHz in 185–190 GHz za
medsatelitske storitve je omejena na satelite v geostacionarni satelitski tirnici (orbiti).
Gostota pretoka moči posameznega vhoda, ki jo proizvaja postaja v medsatelitski storitvi,
ob vseh pogojih in vseh vrstah modulacije ne sme preseči _144 dB(W/(m2  MHz)) pri
vseh vpadnih kotih na vseh višinah od 0 km do 1000 km nad površino Zemlje in v bližini
vseh orbitalnih pozicij, kjer so pasivna zaznavala (WRC-2000).
5.563A
V radiofrekvenčnih pasovih 200–209 GHz, 235–238 GHz, 250–252 GHz in
265–275 GHz se izvaja nadzor sestavin atmosfere s pasivnim atmosferskim zaznavanjem s
tal (WRC-2000).
5.563B
Radiofrekvenčni pas 237,9–238 GHz je samo za vesoljske oblakovne
radarje razporejen tudi za storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (aktivno) in vesoljskih
raziskav (aktivno) (WRC-2000).
5.565 Uprave v radiofrekvenčnem pasu 275–1000 GHz za pasivne storitve uporabljajo
naslednje radiofrekvenčne podpasove:
–
radioastronomska storitev: 275–323 GHz, 327–371 GHz, 388–424 GHz,
426–442 GHz, 453–510 GHz, 623–711 GHz, 795–909 GHz in 926–945 GHz;
–
storitvi satelitskega raziskovanja Zemlje (pasivno) in vesoljskih raziskav
(pasivno): 275–286 GHz, 296–306 GHz, 313–356 GHz, 361–365 GHz, 369–392 GHz,
397–399 GHz, 409–411 GHz, 416–434 GHz, 439–467 GHz, 477–502 GHz, 523–527 GHz,
538–581 GHz, 611–630 GHz, 634–654 GHz, 657–692 GHz, 713–718 GHz, 729–733 GHz,
750–754 GHz, 771–776 GHz, 823–846 GHz, 850–854 GHz, 857–862 GHz, 866–882 GHz,
905–928 GHz, 951–956 GHz, 968–973 GHz in 985–990 GHz.
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 275–1 000 GHz za pasivne storitve ne
izključuje uporabe tega pasu za aktivne storitve. Uprave, ki želijo frekvence v 275–
1000 GHz pasu nameniti za aktivne storitve, naj zagotovijo ukrepe za zaščito teh pasovnih
storitev, dokler razporeditev radiofrekvenčnih pasov v preglednici ne bo določena.
Vse frekvence v obsegu 1000–3000 GHz se lahko uporabljajo za aktivne in
pasivne storitve. (WRC-12)
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POPRAVKI
43.

Popravek Pravilnika o izvajanju knjižničnega
nadomestila

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) minister,
pristojen za kulturo, izdaja

POPRAVEK
Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila
V Pravilniku o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni
list RS, št. 38/16) se v zadnji vrstici tabele tretjega odstavka
7. člena zgornja meja »5.000 + 20% nad 100« nadomesti z
zgornjo mejo »5.000 + 20% nad 5.000«.
Št. 0070-3/2016/21
Ljubljana, dne 14. decembra 2016
Anton Peršak l.r.
Minister
za kulturo

44.

Popravek Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju
nepremičnega premoženja v lasti Občine
Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju
stvarnih pravic na nepremičnem premoženju
s strani Občine Laško

Na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu RS (Uradni
list RS, št. 112/05 – UPB, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN)
izdajam

POPRAVEK
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o obremenjevanju nepremičnega premoženja
v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami
in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem
premoženju s strani Občine Laško
V preambuli Odloka o obremenjevanju nepremičnega
premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani
Občine Laško (Uradni list RS, št. 40/16) se besedilo »Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 14/07), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07)« nadomesti z besedilom »Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 –
ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15)«.
Št. 007-04/2016
Laško, dne 3. januarja 2017
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

Stran
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45.

Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest v Občini Gorenja vas - Poljane

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

POPRAVEK
Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Gorenja vas - Poljane
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 19/16) se v 5. členu
tabela iz točke b) Mestne ali krajevne ceste (LK) spremeni tako,
da se pravilno glasi:

Zap. št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cesta
101010
101020
101020
101030
101030
101100
101040
101040
101050
101070
101070
101080
101080
101080
101090

Odsek
101011
101021
101022
101031
101032
101101
101041
101042
101051
101071
101072
101081
101082
101083
101091

Začetek
odseka
C 407
C 210
O 101021
C 100092
C 100092
C 210
C 210
O 101041
C 210
C 101060
O 101072
C 101060
O 101081
O 101081
C 100092

Potek
Sestranska vas
Blegoška ulica 1
Blegoška ulica 2
Gasilska ulica
Trg Ivana Regna
Odcep Mercator
Gregorčičeva ul 1
Gregorčičeva ul. 2
Ob jezu
Tabor 1
Tabor 2
Pot na Pretovč 1
Pot na Pretovč 2
Pot na Pretovč 3
Odcep Sokolski dom

Konec
odseka
Z HŠ 16
Z HŠ 24
Z HŠ 19
Z HŠ 2
Z HŠ 8
Z HŠ 6
Z HŠ 6
Z HŠ 2
Z HŠ 10
Z HŠ 10
Z HŠ 4
Z HŠ 31
O 101081
Z HŠ 10
C 100092

Št. 371-69/2013-020
Gorenja vas, dne 27. decembra 2016
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

Dolžina
[m]
559
241
42
48
20
65
70
53
107
219
75
432
208
54
127

Preostala
dolžina v sosednji
občini [m]
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VSEBINA
1.

40.
41.
42.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike
Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu

18.
19.
1

20.

VLADA

Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne
izdelke
Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov

151
151

21.
22.

152
23.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

MINISTRSTVA

Pravilnik o pomorski opremi
Pravilnik o spremembah Pravilnika o merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa
na državni ravni
Odločba o soglasju k Dodatku št. 2 (2) k Aktu
o ustanovitvi ustanove FUNDACIJA ROBIN HUD
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
»Ustanova Iskrica za pomoč otrokom«
Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

1

20
20

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah, vsebini
in poteku specializacij zdravnikov
Pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta

20
24

OBČINE
9.

10.

11.
12.

Sklep o začetku postopka priprave Občinskega
podrobnega prostorskega načrta Otok

CERKNICA

Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne
službe oskrba s paro in vročo vodo v Občini Cerknica
Odlok o prenehanju javnega zavoda Dom starejših
Dolsko

14.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega
osnutka Občinskega podrobnega prostorskega
načrta Koščakov hrib

16.
17.

Odlok o II. rebalansu proračuna Občine Kuzma za
leto 2016
Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v
obdobju januar–marec 2017

26.

29

28.

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota – sever (poslovno trgovski objekt)
Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in
dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta
za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob
Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center)

31.

30

33

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave ŠmartnoKrnice (SC8)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu poslovno storitvene
cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Mestni občini Slovenj
Gradec
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.1)

33

IVANČNA GORICA

Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto
2018

36.
34

KOMEN

Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o sofinanciranju
programov na področju družbenih dejavnosti in
turizma v Občini Komen
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Komen

35.

37
37

59
61
62

66
67

69

71

72

72
81

SEVNICA

33.

GROSUPLJE

59

REČICA OB SAVINJI

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rečica ob Savinji
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra zemljišču s
parcelno številko 353, k.o. Poljane (922)
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Sevnica

34.

57

MURSKA SOBOTA

32.
33

55

LJUBLJANA

Odlok o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka
Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

30.

53

KUZMA

27.

28

DOL PRI LJUBLJANI

13.

15.

25.

29.

CELJE

KRŠKO

Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2018

BRASLOVČE

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje PA19 in PA18 –
Parižlje (južni del)

KRANJ

Sprememba Statuta Mestne občine Kranj
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju, vzdrževanju javne razsvetljave ter svetlobne
prometne signalizacije na območju Mestne občine
Kranj
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sprejemu otrok v vrtec

24.
18
20

Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Komen
Pravilnik o sofinanciranju programov veteranskih,
domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin
v Občini Komen
Pravilnik o sofinanciranju javnih prireditev v Občini
Komen

81

SLOVENJ GRADEC

95

97
102
128

ŠMARJEŠKE TOPLICE

37.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Šmarješke Toplice

38.
39.

Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2018
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Klek

ŽUŽEMBERK

128
138
141

Stran
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POPRAVKI

Popravek Pravilnika o izvajanju knjižničnega nadomestila
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami
in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem
premoženju s strani Občine Laško
Popravek Odloka o kategorizaciji občinskih javnih
cest v Občini Gorenja vas - Poljane
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Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 1/17
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave sodišč
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1
2
4
8
9
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11
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11
13
13
13
13
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