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DRŽAVNI ZBOR
2769.

Zakon o dopolnitvi Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2017
in 2018 (ZIPRS1718-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
(ZIPRS1718-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. oktobra 2017.
Št. 003-02-9/2017-2
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O IZVRŠEVANJU
PRORAČUNOV REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETI 2017 IN 2018 (ZIPRS1718-B)
1. člen
V Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) se za
drugim odstavkom 27. člena doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Ministrstvo za namen in v roku iz 17. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti
javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika
Slovenija (Uradni list RS, št. 54/17), v politiki 17 – Zdravstveno
varstvo, odpre podprogram 170302 – Dejavnost sekundarnega
in terciarnega zdravstvenega varstva ter na postavko v tem
podprogramu samostojno prerazporedi pravice porabe v višini
136.240.000 eurov s:
– postavk podprograma 090601 – Poprava krivic in odškodnine v politiki 09 – Pravosodje;
– postavk podprograma 210101 – Izplačevanje pravic v
politiki 21 – Pokojninsko varstvo;
– postavk podprograma 240101 – Plačilo prispevka v
proračun EU v politiki 24 – Plačila v Evropsko unijo.«.

Leto XXVII

KONČNA DOLOČBA
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-02/17-7/13
Ljubljana, dne 17. oktobra 2017
EPA 2269-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2770.

Zakon o dopolnitvi Zakona o volitvah
poslancev iz Republike Slovenije v Evropski
parlament (ZVPEP-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona
o volitvah poslancev iz Republike Slovenije
v Evropski parlament (ZVPEP-D)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (ZVPEP-D),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
17. oktobra 2017.
Št. 003-02-9/2017-4
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O DOPOLNITVI ZAKONA O VOLITVAH
POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE
V EVROPSKI PARLAMENT (ZVPEP-D)
1. člen
V Zakonu o volitvah poslancev iz Republike Slovenije
v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 96/02, 22/04, 41/07
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– ZVRK, 109/09 in 9/14) se za sedmim odstavkom 18. člena
dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo), je točka za stike za izmenjavo informacij
in preverjanje podatkov o volilni pravici državljana Republike
Slovenije, ki v drugi državi članici Evropske unije, kjer prebiva,
kandidira na volitvah v Evropski parlament.
Ministrstvo podatke iz prejšnjega odstavka preveri v evidenci volilne pravice, ki se vodi na podlagi zakona, ki ureja
evidenco volilne pravice, in jih posreduje drugi državi članici
Evropske unije v čim krajšem možnem času, najpozneje pa v
petih delovnih dneh po prejemu zahteve.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 004-03/17-4/9
Ljubljana, dne 17. oktobra 2017
EPA 2093-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2771.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o tujcih (ZTuj-2E)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o tujcih (ZTuj-2E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 17. oktobra 2017.
Št. 003-02-9/2017-5
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O TUJCIH (ZTuj-2E)
1. člen
V Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo) se v drugem odstavku 1. člena za petnajsto
alinejo dodata novi šestnajsta in sedemnajsta alineja, ki se
glasita:
»–Direktivo 2014/66/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja (UL L
št. 157 z dne 27. 5. 2014, str. 1);
– Direktivo 2014/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev (UL L
št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 375);«.
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glasi:

Dosedanja šestnajsta alineja postane osemnajsta alineja.
V tretjem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se

»– Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo
gibanje oseb prek meja (kodificirano besedilo) (UL L št. 77 z
dne 23. 3. 2016, v nadaljnjem besedilu: Zakonik o schengenskih mejah);«.
2. člen
V 2. členu se za devetindvajseto alinejo dodajo nove
trideseta do devetintrideseta alineja, ki se glasijo:
»– Odstranitev pomeni vrnitev tujca v državo izvora, državo tranzita, drugo tretjo državo, ki ga je pripravljena sprejeti, ali v državo članico Evropske unije, v kateri izpolnjuje
pogoje za prebivanje.
– Premestitev znotraj gospodarske družbe pomeni začasno napotitev zaradi opravljanja poklicne dejavnosti ali usposabljanja tujca, ki ni državljan EU, iz gospodarske družbe s sedežem v tretji državi, ki ima pred in med premestitvijo s tujcem
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v povezano družbo s sedežem
v Republiki Sloveniji ter kratkotrajno ali dolgotrajno premestitev
med povezano družbo s sedežem v drugi državi članici Evropske unije in povezano družbo s sedežem v Republiki Sloveniji.
– Oseba, premeščena znotraj gospodarske družbe, je
tujec, ki ni državljan EU, ki prebiva in je zaposlen v tretji državi
in je premeščen v povezano družbo s sedežem v Republiki
Sloveniji.
– Subjekt gostitelj je gospodarska družba s sedežem v
Republiki Sloveniji, v katero je tujec premeščen v okviru premestitve znotraj povezanih družb.
– Povezane družbe so gospodarske družbe, določene
z zakonom, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo
tujcev.
– Vodstveni delavec je tujec, ki ni državljan EU, ki zaseda
vodstveno mesto v subjektu gostitelju, za kar se šteje mesto,
ki zahteva vodenje gospodarske družbe ali njenega dela in
nadzor nad delom drugih nadzornih, strokovnih ali poslovodnih delavcev ter omogoča neposredni ali posredni vpliv na
kadrovske zadeve.
– Strokovnjak je tujec, ki ni državljan EU, s posebnim
znanjem in poklicnimi izkušnjami, ki so bistvene na področju
izvajanja registriranih dejavnosti v subjektu gostitelju, v katerega je premeščen.
– Zaposleni na usposabljanju je tujec, ki ni državljan EU,
z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki je v subjekt gostitelja premeščen zaradi poklicnega razvoja ali plačanega usposabljanja
v poslovnih tehnikah ali metodah.
– Sezonski delavec je tujec, ki ni državljan EU, s stalnim
prebivališčem v tretji državi, ki v Republiki Sloveniji opravlja
sezonsko delo, kot je to opredeljeno v zakonu, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev.
– Žrtev družinskega nasilja je tujec, ki ni državljan EU,
in je žrtev nasilja v družini, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja
preprečevanje nasilja v družini.«.
3. člen
Drugi, tretji in četrti odstavek 14. člena se spremenijo
tako, da se glasijo:
»(2) Tujec, ki na podlagi pravnega reda Evropske unije
ali mednarodne pogodbe ali sklepa Vlade Republike Slovenije
za vstop v Republiko Slovenijo in bivanje ne potrebuje vizuma,
lahko v Republiko Slovenijo vstopa in v njej biva največ 90 dni
v katerem koli obdobju 180 dni, kar zajema vsak dan bivanja v
zadnjem 180-dnevnem obdobju.
(3) Tujec, ki lahko brez vizuma biva in se giblje na območju držav pogodbenic Konvencije o izvajanju schengenskega
sporazuma z dne 14. junija 1985, lahko v Republiko Slovenijo
vstopi in v njej ostane največ toliko časa, da skupna dolžina
bivanja v vseh državah pogodbenicah ne preseže 90 dni v
katerem koli obdobju 180 dni, kar zajema vsak dan bivanja v
zadnjem 180-dnevnem obdobju.
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(4) Tujec, ki ima veljaven vizum za kratkoročno bivanje
ali vizum za dolgoročno bivanje, izdan s strani druge države
pogodbenice Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 ali veljavno dovoljenje za prebivanje,
izdano s strani druge države pogodbenice, lahko v Republiko
Slovenijo vstopi in v njej ostane na podlagi veljavnega vizuma oziroma dovoljenja za prebivanje največ toliko časa, da
skupna dolžina bivanja v vseh državah pogodbenicah, razen
v državi, ki je vizum ali dovoljenje za prebivanje izdala, ne
preseže 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni, kar zajema
vsak dan bivanja v zadnjem 180-dnevnem obdobju, oziroma
do poteka veljavnosti vizuma ali dovoljenja za prebivanje, če
je ta krajša.«.
Za dosedanjim četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo tretje alineje prvega odstavka
60. člena tega zakona, lahko tujec, ki za vstop v Republiko Slovenijo ne potrebuje vizuma, ostane in biva v Republiki Sloveniji
največ 90 dni po poteku veljavnosti dovoljenja za prebivanje.«.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 20. člena se v tretji alineji za besedilom »študija,« doda besedilo »če tečaj ali druge podobne
oblike izobraževanja ali izpopolnjevanja trajajo najmanj 20 ur
mesečno in«.
5. člen
Četrti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Odločba o zavrnitvi izdaje vizuma za dolgoročno bivanje, sklep o ustavitvi postopka in sklep o zavrženju prošnje,
izdan v postopku izdaje vizuma za dolgoročno bivanje, se
izdajo na obrazcu, ki ga določi minister, pristojen za zunanje
zadeve.«.
6. člen
V prvem odstavku 26. člena se dvanajsta alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– je očitno, da je bila zakonska zveza, partnerska skupnost oziroma partnerska zveza sklenjena ali registrirana predvsem z namenom pridobitve vizuma za dolgoročno bivanje;«.
Za dvanajsto alinejo se dodajo nove trinajsta, štirinajsta
in petnajsta alineja, ki se glasijo:
»– tujec dejansko že živi v Republiki Sloveniji, razen v
primerih iz drugega odstavka 20. člena tega zakona;
– se ugotovi, da je bilo katero od dokazil o izpolnjevanju
pogojev za izdajo vizuma za dolgoročno bivanje prirejeno ali
ponarejeno;
– je tujec namenoma navedel napačne podatke o svoji
istovetnosti ali druge netočne podatke ali je namenoma prikril
okoliščine, ki so pomembne za izdajo vizuma za dolgoročno
bivanje.«.
7. člen
V prvem odstavku 28.a člena se tretja alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz države, ali
če je tujec zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, ali če je tujcu druga
država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o
izgonu, zaradi katerega bo odstranjen iz Republike Slovenije;«.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) O prenehanju vizuma za dolgoročno bivanje pristojni
organ iz prejšnjega odstavka obvesti organ, ki je izdal vizum.
(4) Podatek o prenehanju vizuma za dolgoročno bivanje
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, evidentira v evidenci
vizumov.«.
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8. člen
Za šestim odstavkom 34. člena se dodata nov sedmi in
osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Tujec, ki mu je prenehal status mednarodne zaščite
iz razlogov, določenih za prenehanje mednarodne zaščite v
zakonu, ki ureja mednarodno zaščito, lahko v roku osmih dni po
prenehanju statusa mednarodne zaščite pri pristojnem organu
v Republiki Sloveniji zaprosi za izdajo dovoljenja za začasno
prebivanje za katerikoli namen, ki ga določa zakon. O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ tujcu izda potrdilo, ki velja
kot dovoljenje za prebivanje do dokončne odločitve o prošnji
oziroma v primeru izdaje enotnega dovoljenja, do pravnomočne
odločitve o prošnji. Če je tujec, ki mu je status mednarodne
zaščite prenehal, v času vložitve vloge za izdajo dovoljenja za
prebivanje zaposlen ali opravlja delo oziroma opravlja delo kot
samozaposlena oseba, lahko na podlagi izdanega potrdila o
vloženi prošnji za izdajo enotnega dovoljenja prebiva in dela v
Republiki Sloveniji do pravnomočne odločitve o prošnji.
(8) Tujec s priznanim statusom subsidiarne zaščite, ki ni
vložil prošnje za podaljšanje subsidiarne zaščite ali zahtevka
za uvedbo ponovnega postopka skladno z določbami zakona,
ki ureja mednarodno zaščito, lahko v roku 30 dni pred potekom
subsidiarne zaščite pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
vloži prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje za
katerikoli namen, ki ga določa zakon. O pravočasno vloženi
prošnji pristojni organ tujcu izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje
za prebivanje do dokončne odločitve o prošnji oziroma v primeru izdaje enotnega dovoljenja, do pravnomočne odločitve o
prošnji. Če je tujec s priznanim statusom subsidiarne zaščite
v času vložitve vloge za izdajo dovoljenja za prebivanje zaposlen ali opravlja delo oziroma opravlja delo kot samozaposlena
oseba, lahko na podlagi izdanega potrdila o vloženi prošnji za
izdajo enotnega dovoljenja prebiva in dela v Republiki Sloveniji
do pravnomočne odločitve o prošnji. Če tujec v času odločanja
o prošnji za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje vloži tudi
prošnjo za podaljšanje subsidiarne zaščite ali zahtevek za
uvedbo ponovnega postopka skladno z določbami zakona, ki
ureja mednarodno zaščito, se postopek za izdajo dovoljenja za
začasno prebivanje ustavi.«.
9. člen
V četrtem odstavku 37. člena se besedilo »drugi odstavek prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »prvi odstavek
prejšnjega člena«.
V petem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »ali
sklene novo pogodbo o delu«, v drugem stavku pa se črta
besedilo »ali sklenitvi nove pogodbe o delu«.
10. člen
V sedmem odstavku 37.a člena se v drugem stavku za
besedilom »mora tujec« doda besedilo »ali njegov delodajalec«.
11. člen
V prvem odstavku 37.b člena se v prvem stavku za besedilom »enotno dovoljenje zaradi opravljanja dela kot samozaposlena oseba« doda besedilo »po enoletnem neprekinjenem
zakonitem prebivanju v Republiki Sloveniji, razen če gre za
tujca, ki je vpisan v poslovni register kot oseba, ki bo opravljala
samostojno poklicno dejavnost,«.
12. člen
Naslov 39. člena se spremeni tako, da se glasi: »(enotno
dovoljenje zaradi visokokvalificirane zaposlitve – modra karta
EU)«.
13. člen
V prvem odstavku 44. člena se na koncu drugega stavka
pika nadomesti z vejico in doda besedilo »če so ga starši po
pravu države, katere državljan je, dolžni preživljati.«.
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14. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»45. člen
(enotno dovoljenje za napotene delavce)
(1) Tujcu, ki je s strani delodajalca s sedežem izven
Republike Slovenije, pri katerem je zaposlen, za omejen čas
napoten na delo v Republiko Slovenijo zaradi izvajanja čezmejnih storitev ali na usposabljanje v gospodarsko družbo v Republiki Sloveniji, se lahko izda enotno dovoljenje za napotene
delavce, če ima tujec veljavno potno listino, katere veljavnost
je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v
Republiki Sloveniji, če je v državi, iz katere je napoten, socialno
zavarovan, če pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje
in delo tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za
napotene delavce, če je soglasje pogoj za izdajo enotnega
dovoljenja, in če ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete,
desete, enajste ali dvanajste alineje prvega odstavka 55. člena
tega zakona. Socialno zavarovanje v državi, iz katere je tujec
napoten, mora vključevati tudi zdravstveno zavarovanje, ki krije
vsaj nujne zdravstvene storitve na območju Republike Slovenije, ali pa mora imeti tujec ustrezno zdravstveno zavarovanje
v Republiki Sloveniji.
(2) Prvo enotno dovoljenje za napotene delavce se izda
za čas trajanja v pogodbi določenih del oziroma za čas programa usposabljanja, vendar ne dlje od enega leta. Če iz upravičenih razlogov pogodbe, na podlagi katere je tujec napoten, ali
usposabljanja ni mogoče realizirati v roku, se enotno dovoljenje
za napotene delavce tujcu iz prejšnjega odstavka podaljša na
podlagi predhodno pridobljenega soglasja pristojnega organa
po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev.
(3) Prvo enotno dovoljenje se v primeru izvajanja storitev,
ki so posebnega pomena za državo, lahko izda tudi za obdobje, daljše od enega leta, o čemer odloči organ, pristojen za
izdajo enotnega dovoljenja, na podlagi odločitve ministrstva,
pristojnega za delo, v skladu z zakonom, ki ureja zaposlovanje
in delo tujcev.
(4) Glede pristojnosti in postopka izdaje in podaljšanja
enotnega dovoljenja za napotene delavce se smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka
37.a člena tega zakona.
(5) Enotno dovoljenje za napotene delavce se izda v obliki
iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše
»napoteni delavec«.«
15. člen
Za 45. členom se dodajo novi 45.a, 45.b, 45.c, 45.č, 45.d,
45.e in 45.f člen, ki se glasijo:
»45.a člen
(enotno dovoljenje za sezonsko delo, daljše od 90 dni)
(1) Enotno dovoljenje za sezonsko delo, daljše od 90 dni,
se izda tujcu, če:
– ima veljavno potno listino, katere veljavnost je vsaj
tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki
Sloveniji;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
– predloži veljavno pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo za
opravljanje dela;
– pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za sezonsko
delo, daljše od 90 dni;
– ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz
prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, devete, desete, enajste
in dvanajste alineje prvega odstavka 55. člena tega zakona.
(2) Če tujec po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, za opravljanje sezonskega dela, daljšega od 90 dni, ne
potrebuje soglasja k izdaji enotnega dovoljenja za sezonsko
delo, soglasje ni pogoj za izdajo enotnega dovoljenja za sezonsko delo, daljše od 90 dni.
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(3) Enotno dovoljenje za sezonsko delo, daljše od 90 dni,
se izda tujcu za čas trajanja pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe
za opravljanje dela pri istem delodajalcu oziroma naročniku
dela in se lahko podaljša, pri čemer skupno trajanje sezonskega dela ne sme preseči šestih mesecev oziroma v izjemnih
primerih, določenih z zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, sedmih mesecev v koledarskem letu.
(4) Enotno dovoljenje za sezonsko delo, daljše od 90 dni,
se lahko v primeru zaposlitve oziroma opravljanja dela pri
drugem delodajalcu oziroma naročniku dela podaljša za čas
trajanja pogodbe o zaposlitvi oziroma pogodbe za opravljanje
dela, pri čemer skupno trajanje sezonskega dela ne sme preseči šestih mesecev, oziroma v izjemnih primerih, določenih z
zakonom, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, sedmih mesecev
v koledarskem letu.
(5) Pristojni organ o prošnji tujca za izdajo enotnega dovoljenja za sezonsko delo, daljšega od 90 dni, ki je imel v zadnjih petih letih v Republiki Sloveniji vsaj enkrat izdano enotno
dovoljenje za sezonsko delo, daljše od 90 dni, odloči čim prej,
najpozneje pa v 20 dneh od prejema popolne prošnje.
(6) Glede pristojnosti in postopka izdaje ali podaljšanja
enotnega dovoljenja za sezonsko delo, daljšega od 90 dni,
se smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega, tretjega in
četrtega odstavka 37.a člena tega zakona.
(7) Enotno dovoljenje za sezonsko delo se izda v obliki iz
58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše
»sezonsko delo«.
45.b člen
(enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj
gospodarske družbe)
(1) Tujcu, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati zaradi
opravljanja dela kot oseba, premeščena znotraj gospodarske
družbe, se lahko izda enotno dovoljenje za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe, če gre za vodstvenega delavca,
strokovnjaka ali zaposlenega na usposabljanju, če:
– ima veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj
tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki
Sloveniji;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
– predloži pogodbo o zaposlitvi in akt o premestitvi;
– pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, poda soglasje k izdaji enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe;
– ne obstajajo razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz
prve, tretje, pete, devete, desete, enajste ali dvanajste alineje
prvega odstavka 55. člena tega zakona;
(2) Prošnjo za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja
za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, lahko vloži
tujec ali subjekt gostitelj.
(3) Glede pristojnosti in postopka izdaje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe,
se smiselno uporabljajo določbe prvega, drugega, tretjega in
četrtega odstavka 37.a člena tega zakona.
(4) Prvo enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj
gospodarske družbe, se izda za čas trajanja premestitve, kot je
določeno s pogodbo o zaposlitvi in aktom o premestitvi, vendar
ne dlje od enega leta.
(5) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, se izda v obliki iz 58. člena tega zakona, pri
čemer se pri vrsti dovoljenja vpiše »ICT«.
45.c člen
(podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe)
(1) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, se za vodstvenega delavca in strokovnjaka
lahko podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda, če tujec ali
subjekt gostitelj pravočasno zaprosi za podaljšanje enotnega
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe,
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kot to za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje določa
prvi odstavek 36. člena tega zakona, in sicer za čas trajanja
premestitve, kot je določeno s pogodbo o zaposlitvi in aktom
o premestitvi, pri čemer skupna dolžina prebivanja tujca v
Republiki Sloveniji ali na območju držav članic Evropske unije
zaradi kratkotrajne ali dolgotrajne premestitve na podlagi izdanega enotnega dovoljenja iz prejšnjega člena ne sme presegati
treh let.
(2) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, se za zaposlenega na usposabljanju lahko
podaljša pod enakimi pogoji, kot se izda, če tujec ali subjekt
gostitelj pravočasno zaprosi za podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, kot
to za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje določa
prvi odstavek 36. člena tega zakona, in sicer za čas trajanja
premestitve, kot je določeno s pogodbo o zaposlitvi in aktom o
premestitvi, pri čemer skupna dolžina prebivanja tujca v Republiki Sloveniji ali na območju držav članic Evropske unije zaradi
kratkotrajne ali dolgotrajne premestitve na podlagi enotnega
dovoljenja iz prejšnjega člena ne sme presegati enega leta.
45.č člen
(prebivanje imetnika enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, izdanega
v drugi državi članici Evropske unije –
kratkotrajna premestitev)
(1) Tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala
druga država članica Evropske unije, lahko v Republiki Sloveniji prebiva in dela v subjektu gostitelju do 90 dni v katerem koli
180-dnevnem obdobju, kar zajema vsak dan bivanja v zadnjem
180-dnevnem obdobju (v nadaljnjem besedilu: kratkotrajna
premestitev), če:
– ima veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj
tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki
Sloveniji;
– predloži dokazilo, da sta subjekt gostitelj in gospodarska družba s sedežem v tretji državi, iz katere je bil tujec
premeščen v povezano družbo s sedežem v drugi državi članici
Evropske unije medsebojno povezani;
– je bil pristojni organ v Republiki Sloveniji pisno obveščen (uradno obvestilo) o nameri delodajalca iz povezane
družbe s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, da bo
tujca premestil v subjekta gostitelja, skladno z določbo drugega
odstavka tega člena;
– predloži pogodbo o zaposlitvi in akt o premestitvi, iz katerega izhaja datum nastopa kratkotrajne premestitve in njeno
predvideno trajanje;
– ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz tretje, pete,
desete, enajste ali dvanajste alineje prvega odstavka 55. člena
tega zakona.
(2) Delodajalec iz povezane družbe s sedežem v drugi
državi članici Evropske unije, ki je tujcu prva izdala enotno
dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, mora pristojni organ v Republiki Sloveniji pisno obvestiti
o nameri, da bo tujca premestil v subjekt gostitelja takoj, ko
je znano, da bo tujec premeščen, oziroma najkasneje v roku
osmih dni od dneva nastopa kratkotrajne premestitve v subjektu gostitelju. Uradnemu obvestilu delodajalec priloži dokazilo o
izpolnjevanju pogojev iz prve, druge in četrte alineje prejšnjega
odstavka.
(3) Tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, izdanim v državi članici
Evropske unije, ki je osebi, premeščeni znotraj gospodarske
družbe, prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe, lahko v Republiki Sloveniji prebiva ter dela v subjektu gostitelju za čas trajanja premestitve v
obdobju iz prvega odstavka tega člena po uradnem obvestilu
delodajalca iz povezane družbe s sedežem v državi članici
Evropske unije o nameravani premestitvi.
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(4) Pristojni organ v Republiki Sloveniji tujcu ne dovoli prebivanja v Republiki Sloveniji ter dela v subjektu gostitelju, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena;,
– tujec v predvidenem obdobju kratkotrajne premestitve
doseže najdaljše obdobje dovoljenega prebivanja v Republiki
Sloveniji ali na območju držav članic Evropske unije, določeno
v prvem oziroma drugem odstavku prejšnjega člena;
– tujec v predvidenem obdobju kratkotrajne premestitve
v Republiki Sloveniji doseže najdaljše dovoljeno 90-dnevno
prebivanje v kateremkoli 180-dnevnem obdobju, določeno v
prvem odstavku tega člena.
(5) Če pristojni organ v Republiki Sloveniji tujcu ne dovoli
prebivanja v Republiki Sloveniji ter dela v subjektu gostitelju,
najkasneje v 20 dneh od prejema popolnega uradnega obvestila o nameravani premestitvi izda odločbo, s katero kratkotrajno premestitev tujca zavrne. Odločba pristojnega organa
Republike Slovenije, s katero se kratkotrajna premestitev tujca
v Republiko Slovenijo zavrne, se vroči delodajalcu iz povezane
družbe s sedežem v drugi državi članici Evropske unije, ki je
pristojni organ v Republiki Sloveniji uradno obvestil o nameravani premestitvi, pristojnemu organu države članice Evropske
unije, ki je tujcu prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, subjektu gostitelju in tujcu,
ki izvaja oziroma ima namen izvajati kratkotrajno premestitev
v subjektu gostitelju, kateremu se odločba o zavrnitvi vroči na
sedežu delodajalca iz povezane družbe v drugi državi članici
Evropske unije, iz katere bo tujec kratkotrajno premeščen
oziroma na sedežu subjekta gostitelja, če se tujec že nahaja v
Republiki Sloveniji.
(6) Če pristojni organ v Republiki Sloveniji tujcu ne dovoli
prebivanja v Republiki Sloveniji ter dela v subjektu gostitelju in
tujec še ni nastopil kratkotrajne premestitve v subjektu gostitelju, ga delodajalec iz povezane družbe s sedežem v drugi državi članici Evropske unije ne sme premestiti v subjekt gostitelja.
Če je tujec že vstopil v Republiko Slovenijo in začel izvajati kratkotrajno premestitev v subjektu gostitelju, preden je delodajalec
iz povezane družbe s sedežem v drugi državi članici Evropske
unije prejel odločbo pristojnega organa Republike Slovenije, s
katero je kratkotrajno premestitev tujca v Republiko Slovenijo
zavrnil, mora tujec takoj, najpozneje pa v treh dneh po prejemu
odločbe o zavrnitvi kratkotrajne premestitve, prenehati z delom
ali usposabljanjem in se vrniti v državo članico Evropske unije,
ki je prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe. Pristojni organ v odločbi o zavrnitvi
kratkotrajne premestitve določi, da mora tujec v primeru, če je
že vstopil v Republiko Slovenijo in začel izvajati kratkotrajno
premestitev, državo zapustiti v roku treh dni po vročitvi odločbe.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. V tem primeru
posebna odločba o odpovedi prebivanja ni potrebna.
(7) Če tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala
druga država članica Evropske unije, pri pristojnem organu
druge države članice Evropske unije pravočasno zaprosi za
podaljšanje tega dovoljenja, lahko v času odločanja o prošnji
prebiva v Republiki Sloveniji in opravlja delo v subjektu gostitelju na podlagi dokazila o vloženi prošnji za podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske
družbe, ki ga je vložil v državi članici, ki je prva izdala enotno
dovoljenje iz tega namena, vendar največ do poteka dovoljenega 90-dnevnega prebivanja v obdobju, določenem v prvem
odstavku tega člena. Če država članica Evropske unije, ki je tujcu prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj
gospodarske družbe, dovoljenje podaljša, lahko tujec prebiva
in dela v Republiki Sloveniji na podlagi in v času veljavnosti podaljšanega dovoljenja, ki ga je prva izdala druga država članice
Evropske unije, vendar največ do poteka dovoljenega 90-dnevnega prebivanja v obdobju, določenem v prvem odstavku tega
člena. Če država članica Evropske unije, ki je tujcu prva izdala
enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske
družbe, ne podaljša enotnega dovoljenja, tujec z dnem vročitve
odločitve o zavrnitvi podaljšanja enotnega dovoljenja za osebo,
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premeščeno znotraj gospodarske družbe, preneha s premestitvijo v subjektu gostitelju in mora nemudoma, najpozneje pa v
treh dneh od vročitve odločitve o zavrnitvi podaljšanja enotnega
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe,
zapustiti Republiko Slovenijo. Posebna odločba o odpovedi
prebivanja ni potrebna.
(8) Če tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala
druga država članica Evropske unije, pri pristojnem organu druge države članice Evropske unije, v obdobju do poteka dovoljenega 90-dnevnega prebivanja, določenem v prvem odstavku
tega člena, ne zaprosi za podaljšanje tega dovoljenja, z dnem
prenehanja veljavnosti enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, preneha s premestitvijo v
subjektu gostitelju in mora nemudoma, najpozneje pa v treh
dneh od prenehanja veljavnosti enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, zapustiti Republiko
Slovenijo. Posebna odločba o odpovedi prebivanja ni potrebna.
45.d člen
(prebivanje imetnika enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, izdanega v drugi
državi članici Evropske unije – dolgotrajna premestitev)
(1) Tujec z veljavnim enotnim dovoljenjem za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala druga država članica Evropske unije, lahko vstopi v Republiko Slovenijo z veljavno potno listino, ter v 30 dneh od dneva vstopa
v državo pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, kjer tujec
prebiva, vloži prošnjo za izdajo enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi premestitve,
daljše od 90 dni (v nadaljnjem besedilu: dolgotrajna premestitev). Prošnjo lahko vloži tudi subjekt gostitelj, pri pristojnem
organu, kjer je sedež subjekta gostitelja. Pristojni organ tujcu z
veljavnim enotnim dovoljenjem za osebo, premeščeno znotraj
gospodarske družbe, ki ga je prva izdala druga država članica
Evropske unije, izda potrdilo o vloženi prošnji za izdajo enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske
družbe zaradi dolgotrajne premestitve, ki velja kot dovoljenje za
začasno prebivanje in tujcu dovoljuje, da v Republiki Sloveniji
prebiva in dela do pravnomočne odločitve o prošnji.
(2) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve se tujcu izda,
če:
– ima veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj
tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki
Sloveniji;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
– predloži pogodbo o zaposlitvi in akt o premestitvi;
– pristojni organ po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo
tujcev, poda soglasje k dolgotrajni premestitvi;
– ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja iz prve, tretje,
pete, desete, enajste in dvanajste alineje prvega odstavka
55. člena tega zakona in ne obstajajo razlogi za zavrnitev,
določeni v četrtem odstavku tega člena;
– ima tujec veljavno enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala druga
država članica Evropske unije;
– še ni poteklo dovoljeno obdobje prebivanja in dela
tujca v subjektu gostitelju skladno z določbo prvega odstavka
45.č člena tega zakona v primeru, da je tujec že kratkotrajno
premeščen;
– je bila prošnja za izdajo enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe, vložena pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji najmanj 20 dni pred iztekom
kratkotrajne premestitve, v primeru, da je tujec že kratkotrajno
premeščen.
(3) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve, se izda za
čas trajanja premestitve, kot je določeno s pogodbo o zaposlitvi
in aktom o premestitvi.
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(4) Pristojni organ zavrne izdajo enotnega dovoljenja za
osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena;
– je že poteklo najdaljše obdobje prebivanja tujca v Republiki Sloveniji ali na območju držav članic Evropske unije,
določeno v prvem in drugem odstavku 45.c člena tega zakona;
– je bilo uradno obvestilo delodajalca iz povezane družbe
s sedežem v drugi državi članici Evropske unije o kratkotrajni
premestitvi tujca vloženo istočasno kot prošnja za izdajo enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske
družbe zaradi dolgotrajne premestitve;
– veljavnost enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe, ki ga je prva izdala druga država
članica Evropske unije, poteče med postopkom pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji;
– je obdobje premestitve v subjektu gostitelju daljše od
obdobja premestitve v državi članici Evropske unije, ki je tujcu
prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj
gospodarske družbe.
(5) Če tujcu pristojni organ v Republiki Sloveniji zavrne
izdajo enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve, ali če se v
postopku ugotovi, da tujec ne prebiva v Republiki Sloveniji v
skladu z namenom, zaradi katerega je bilo enotno dovoljenje
izdano, ali če je bilo enotno dovoljenje razveljavljeno iz razlogov iz prvega odstavka 56. člena tega zakona, mora tujec takoj
prenehati z delom ali usposabljanjem v subjektu gostitelju in se
nemudoma, najpozneje pa v treh dneh od dokončnosti odločbe,
izdane v postopku zavrnitve ali razveljavitve izdaje enotnega
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe
zaradi dolgotrajne premestitve, vrniti v državo članico Evropske
unije, ki je prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe. V tem primeru posebna odločba
o odpovedi prebivanja ni potrebna.
(6) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve, se lahko
podaljša pod enakimi pogoji kot se izda, če tujec ali subjekt
gostitelj pravočasno zaprosi za podaljšanje enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi
dolgotrajne premestitve, kot to za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje določa prvi odstavek 36. člena tega zakona,
če skupna dolžina prebivanja tujca v Republiki Sloveniji ali na
območju držav članic Evropske unije ne presega enega leta za
zaposlenega na usposabljanju oziroma treh let za vodstvene
delavce in strokovnjake in če ne obstajajo razlogi za zavrnitev
izdaje dovoljenja za začasno prebivanje iz četrtega odstavka
tega člena.
(7) O odločitvi o prošnji za izdajo enotnega dovoljenja za
osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
obvesti pristojni organ druge države članice Evropske unije, ki
je prva izdala enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj
gospodarske družbe.
(8) Enotno dovoljenje za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe zaradi dolgotrajne premestitve, se izda v
obliki iz 58. člena tega zakona, pri čemer se pri vrsti dovoljenja
vpiše »mobile ICT«.
45.e člen
(prebivanje družinskega člana imetnika enotnega dovoljenja
za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe)
(1) Za družinskega člana tujca, ki v Republiki Sloveniji
prebiva na podlagi enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe, izdanega na podlagi 45.b člena
tega zakona, se glede izdaje dovoljenja za prebivanje zaradi
združitve družine uporablja ureditev iz 47. člena tega zakona.
(2) Glede izdaje dovoljenja za prebivanje za družinskega
člana tujca, imetnika enotnega dovoljenja za osebo premeščeno znotraj gospodarske družbe, izdanega na podlagi 45.d člena
tega zakona, se smiselno uporabljajo določbe 42. člena tega
zakona.
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(3) Pristojni organ prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana osebe, premeščene znotraj gospodarske družbe, obravnava istočasno kot prošnjo za izdajo
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe
na podlagi 45.b ali 45.d člena tega zakona, če se prošnja za
izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana osebe,
premeščene znotraj gospodarske družbe, predloži istočasno.

Št.

(1) Ponovni vstop v Republiko Slovenijo se na zahtevo
druge države članice Evropske unije dovoli imetniku enotnega
dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe,
izdanega na podlagi 45.b člena tega zakona, ki je bilo razveljavljeno oziroma katerega veljavnost je prenehala v obdobju
izvajanja kratkotrajne ali dolgotrajne premestitve v drugi državi
članice Evropske unije, in njegovim družinskim članom.
(2) Nekdanji imetnik enotnega dovoljenja iz prejšnjega
odstavka in njegovi družinski člani lahko najkasneje v petih
dneh od dneva vstopa v državo pri pristojnem organu zaprosijo
za izdajo dovoljenja za prebivanje iz katerega koli namena.
Pristojni organ tujcu izda potrdilo o vloženi prošnji, ki mu dovoljuje prebivanje v Republiki Sloveniji do dokončne oziroma v
primeru izdaje enotnega dovoljenja do pravnomočne odločitve
o prošnji.«.
16. člen
V prvem odstavku 47. člena se četrti stavek spremeni
tako, da se glasi: »Brez omejitev glede dolžine tujčevega prebivanja v Republiki Sloveniji in veljavnosti njegovega dovoljenja
lahko združuje družinske člane tujec, imetnik modre karte EU,
tujec, ki ima izdano dovoljenje za začasno prebivanje zaradi
opravljanja dela na področju raziskav in visokega šolstva,
tujec, ki ima izdano enotno dovoljenje za osebo, premeščeno
znotraj gospodarske družbe, na podlagi 45.b in 45.d člena tega
zakona, in tujec z dovoljenjem za začasno prebivanje, če je to v
interesu Republike Slovenije, o čemer organ, pristojen za izdajo dovoljenja, odloči na podlagi mnenja pristojnega ministrstva
oziroma drugega državnega organa.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za družinske člane tujca se po tem zakonu štejejo:
– zakonec, partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partner, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči
življenjski skupnosti;
– mladoletni neporočeni otroci tujca;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca, partnerja v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partnerja, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– starši mladoletnega tujca, s katerim je pred prihodom v
Republiko Slovenijo prebival v družinski skupnosti;
– polnoletni neporočeni otroci in starši tujca, zakonca,
partnerja v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali
partnerja, s katerim tujec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, katere je tujec, zakonec, partner v partnerski skupnosti
oziroma partnerski zvezi ali partner, s katerim tujec živi v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti po zakonu države, katere
državljan je, dolžan preživljati.«.
V petem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo »pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja
od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne
pomoči v skladu z zakonom, ki ureja ki ureja socialno varstvene
prejemke.«.
V šestem odstavku se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Družinskemu članu se lahko dovoljenje za
začasno prebivanje zaradi združitve družine podaljša tudi v
primeru, če ima tujec, s katerim se družinski član združuje,
izdano dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo, krajšo
od enega leta.«.
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V šestem odstavku se v dosedanjem petem stavku besedilo »registriranega partnerja« nadomesti z besedilom »partnerja v partnerski zvezi oziroma partnerski skupnosti«.
V osmem odstavku se besedilo »registrirana skupnost«
nadomesti z besedilom »partnerska skupnost oziroma partnerska zveza«.

45.f člen
(ponovni sprejem imetnika enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj gospodarske družbe in njegovih
družinskih članov)
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jejo:

17. člen
Drugi odstavek 47.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za družinske člane begunca se po tem zakonu šte-

– zakonec, partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partner, s katerim begunec živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti;
– mladoletni neporočeni otroci begunca;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca, partnerja v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partnerja, s katerim begunec živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– polnoletni neporočeni otroci in starši begunca, zakonca,
partnerja v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali
partnerja, s katerim begunec živi v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti, če ga je begunec, zakonec, partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partner, s katerim begunec
živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, po zakonu države,
katere državljan je, dolžan preživljati;
– starši begunca, ki je mladoletnik brez spremstva.«.
V sedmem odstavku se za besedilom »iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona« postavi vejica in doda besedilo »pri
čemer sredstva za preživljanje, s katerimi se izkazuje preživljanje družinskih članov, mesečno ne smejo biti nižja od ravni,
določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči
v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke,«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Izdano dovoljenje za stalno prebivanje družinskemu
članu begunca vroči diplomatsko predstavništvo ali konzulat
Republike Slovenije, če družinski član še ne prebiva v Republiki
Sloveniji, oziroma ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
če družinski član že prebiva v Republiki Sloveniji. Odločbo o
zavrnitvi izdaje dovoljenja za stalno prebivanje, sklep o ustavitvi
postopka, sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje
dovoljenja za stalno prebivanje za družinskega člana begunca,
vroči beguncu ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.
18. člen
47.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»47.b člen
(združitev družine tujca, ki ima v Republiki Sloveniji priznano
subsidiarno zaščito)
(1) Tujcu, kateremu je v Republiki Sloveniji priznana
subsidiarna zaščita na podlagi zakona, ki ureja mednarodno
zaščito (v nadaljnjem besedilu: oseba s priznano subsidiarno
zaščito) za več kot eno leto, se prizna pravica do združitve
družine z družinskimi člani, ki so tujci, pod pogojem, da je družina obstajala že pred vstopom osebe s priznano subsidiarno
zaščito v Republiko Slovenijo. Osebi s subsidiarno zaščito,
priznano za eno leto, se pravica do združitve družine prizna,
ko ji je subsidiarna zaščita podaljšana skladno z zakonom, ki
ureja mednarodno zaščito.
(2) Za družinske člane osebe s priznano subsidiarno
zaščito se po tem zakonu štejejo:
– zakonec, partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partner, s katerim oseba s priznano subsidiarno
zaščito živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti;
– mladoletni neporočeni otroci osebe s priznano subsidiarno zaščito;
– mladoletni neporočeni otroci zakonca, partnerja v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi ali partnerja, s katerim oseba s priznano subsidiarno zaščito živi v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti;
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– polnoletni neporočeni otroci in starši osebe s priznano
subsidiarno zaščito, zakonca, partnerja v partnerski skupnosti
oziroma partnerski zvezi ali partnerja, s katerim oseba s priznano subsidiarno zaščito živi v dalj časa trajajoči življenjski
skupnosti, če ga je oseba s priznano subsidiarno zaščito, zakonec, partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski zvezi
ali partner, s katerim oseba s priznano subsidiarno zaščito živi
v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, po zakonu države,
katere državljan je, dolžan preživljati;
– starši osebe s priznano subsidiarno zaščito, ki je mladoletnik brez spremstva.«
(3) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu
članu osebe s priznano subsidiarno zaščito, katerega istovetnost ni sporna, izda na prošnjo osebe s priznano subsidiarno
zaščito, ki mora prošnjo vložiti v roku 90 dni od priznanja statusa subsidiarne zaščite pri ministrstvu, pristojnem za notranje
zadeve. Oseba s priznano subsidiarno zaščito mora prošnji
priložiti listinske dokaze, ki izkazujejo družinsko vez in istovetnost njegovih družinskih članov. Če oseba s priznano subsidiarno zaščito ne poseduje listinskih dokazov za izkazovanje
družinskih vezi, mora v prošnji navesti vsa dejstva o družinskih
članih, s katerimi se želi združiti, zlasti njihova osebna imena,
datume in kraje rojstev, naslov prebivališča ter podatke o tem,
kje v času vložitve prošnje bivajo. Prošnji mora priložiti tudi
pisno soglasje, s katerim pristojnemu organu dovoljuje, da
lahko za preverjanje družinskih vezi podatke o družinskih članih posreduje mednarodnim organizacijam, ki delujejo na področju migracij. Pred posredovanjem podatkov mednarodnim
organizacijam, ki delujejo na področju migracij, pristojni organ
pridobi pisno izjavo te organizacije, da bo podatke varovala
pred organi izvorne države.
(4) Izjemoma lahko pristojni organ za družinskega člana
šteje tudi drugega sorodnika osebe s priznano subsidiarno
zaščito, če posebne okoliščine govorijo v prid združitvi družine
v Republiki Sloveniji. Posebne okoliščine so podane, kadar
obstoji življenjska skupnost med drugimi sorodniki, ki je zaradi
specifičnih dejanskih okoliščin v bistvenem podobna primarni
družini oziroma ima enako funkcijo, kot jo ima primarna družina, kar pomeni predvsem pristne družinske vezi med družinskimi člani, fizično skrb, varstvo, zaščito, čustveno podporo in
finančno odvisnost.
(5) Pri preverjanju družinskih vezi ima oseba s priznano
subsidiarno zaščito, ki ne razume slovenskega jezika, pravico
do brezplačnega prevajanja in tolmačenja za jezik, ki ga razume. Sredstva za prevajanje in tolmačenje zagotavlja ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(6) Če oseba s priznano subsidiarno zaščito prošnje za
izdajo dovoljenja za začasno prebivanje ne vloži v roku iz
tretjega odstavka tega člena, se družinskemu članu, katerega
istovetnost ni sporna, dovoljenje za začasno prebivanje lahko
izda, če družinski član izpolnjuje pogoje, določene za izdajo
dovoljenja iz tretjega odstavka 33. člena tega zakona, pri čemer
sredstva za preživljanje, s katerimi izkazuje preživljanje družinskih članov, mesečno ne smejo biti nižja od ravni, določene
za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z
zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke.
(7) Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu osebe s priznano subsidiarno zaščito, katere istovetnost ni
sporna, lahko izda, če ni razlogov za zavrnitev izdaje dovoljenja
za prebivanje iz tretje, pete, šeste, sedme, desete ali enajste
alineje prvega odstavka 55. člena tega zakona. Dovoljenje za
začasno prebivanje se izda za čas trajanja subsidiarne zaščite
tujca iz prvega odstavka tega člena in se podaljšuje pod enakimi pogoji kot se izda, za enako časovno obdobje, kot se podaljša subsidiarna zaščita tujcu iz prvega odstavka tega člena.
(8) V postopku izdaje in pri vročitvi dovoljenja za začasno
prebivanje družinskemu članu osebe s priznano subsidiarno
zaščito se osebni podatki osebe s priznano subsidiarno zaščito in njegovega družinskega člana varujejo pred organi njune
izvorne države.
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(9) Izdano dovoljenje za začasno prebivanje družinskemu
članu osebe s priznano subsidiarno zaščito vroči diplomatsko
predstavništvo ali konzulat Republike Slovenije, če oseba biva
v tujini, oziroma ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če
družinski član že biva v Republiki Sloveniji. Odločbo o zavrnitvi izdaje dovoljenja za začasno prebivanje, sklep o ustavitvi
postopka, sklep o zavrženju prošnje, izdan v postopku izdaje
dovoljenja za začasno prebivanje za družinskega člana osebe
s priznano subsidiarno zaščito, vroči osebi s priznano mednarodno zaščito ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
(10) Za družinskega člana osebe s priznano subsidiarno
zaščito, ki je to postal po vstopu osebe s priznano subsidiarno zaščito v Republiko Slovenijo, se glede izdaje dovoljenja
za prebivanje zaradi združitve družine uporablja ureditev iz
47. člena tega zakona.
(11) V primeru poligamne zakonske zveze se dovoljenje
za začasno prebivanje zaradi združitve družine lahko izda le
enemu zakoncu.
(12) Tujec, ki v Republiki Sloveniji prebiva na podlagi
dovoljenja za začasno prebivanje kot družinski član osebe s
priznano subsidiarno zaščito, je na področju zdravstvenega
varstva, socialnega varstva, izobraževanja in zaposlovanja,
izenačen z državljani Republike Slovenije.«.
19. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(žrtve trgovine z ljudmi, žrtve nezakonitega zaposlovanja
in žrtve družinskega nasilja)
(1) Žrtvi trgovine z ljudmi, ki v Republiki Sloveniji prebiva
nezakonito, policija na njeno prošnjo ali po uradni dolžnosti
dovoli zadrževanje za čas 90 dni, da se odloči, ali bo sodelovala kot priča v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
trgovine z ljudmi. Za enako časovno obdobje policija na njeno
prošnjo ali po uradni dolžnosti dovoli zadrževanje tudi žrtvi
nezakonitega zaposlovanja, da se odloči, ali bo sodelovala kot
priča v kazenskem postopku zoper delodajalca zaradi kaznivega dejanja nezakonite zaposlitve ali če je zoper delodajalca
vložila tožbo za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja. Za
enako časovno obdobje policija na njeno prošnjo ali po uradni
dolžnosti dovoli zadrževanje tudi žrtvi družinskega nasilja, da
se odloči, ali bo sodelovala s pristojnimi organi pri preiskavi ali
kot priča v kazenskem postopku zaradi družinskega nasilja. Iz
utemeljenih razlogov se lahko žrtvi trgovine z ljudmi, žrtvi nezakonitega zaposlovanja in žrtvi družinskega nasilja dovolitev
zadrževanja podaljša za čas do 90 dni.
(2) Zadrževanje se lahko zavrne, če bi prebivanje žrtve
trgovine z ljudmi, žrtve nezakonitega zaposlovanja ali prebivanje žrtve družinskega nasilja v Republiki Sloveniji pomenilo
nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo njeno prebivanje v
državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih
dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo
ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj.
(3) V času dovoljenega zadrževanja imajo žrtev trgovine
z ljudmi, žrtev nezakonitega zaposlovanja in žrtve družinskega
nasilja pravice, ki so po tem zakonu zagotovljene tujcem z dovoljenim začasnim zadrževanjem in pravico do brezplačnega
prevajanja in tolmačenja. Policija in nevladne organizacije jih
morajo seznaniti z možnostjo in pogoji za pridobitev dovoljenja
za prebivanje, v primeru žrtve trgovine z ljudmi, žrtve nezakonitega zaposlovanja in žrtve družinskega nasilja, ki je mladoletnik
brez spremstva, storijo tudi vse potrebno, da se kar najhitreje
vzpostavi stik z njeno družino.
(4) Žrtvi trgovine z ljudmi, žrtvi nezakonitega zaposlovanja
in žrtvi družinskega nasilja se ne glede na druge pogoje, določene v tem zakonu, za izdajo dovoljenja za prebivanje lahko
izda dovoljenje za začasno prebivanje, če je pripravljena sodelovati kot priča v kazenskem postopku, kar potrdi pristojni organ
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kazenskega pregona, žrtvi nezakonitega zaposlovanja pa tudi
v primeru, če je zoper delodajalca vložila tožbo za uveljavljanje
pravic iz delovnega razmerja in je njena prisotnost na ozemlju
Republike Slovenije pomembna za sodni postopek, kar potrdi
pristojno sodišče.
(5) Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvi trgovine z
ljudmi, žrtvi nezakonitega zaposlovanja in žrtvi družinskega
nasilja ne izda, če:
– niso izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenja iz prejšnjega
odstavka;
– bi njeno prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo nevarnost za javni red, varnost ali mednarodne odnose Republike
Slovenije ali obstaja sum, da bo njeno prebivanje v državi
povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj,
nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, proizvodnjo ali prometom z drogami ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj;
– se v postopku izdaje dovoljenja ugotovi, da izvaja žrtev
trgovine z ljudmi samovoljno stike z osumljencem, obdolžencem ali obtožencem kaznivega dejanja, žrtev nezakonitega
zaposlovanja pa samovoljne stike z delodajalcem, ki je osumljen, obdolžen ali obtožen kaznivega dejanja nezakonitega
zaposlovanja;
– če v postopku izdaje dovoljenja obstaja utemeljen sum,
da je kazenska ovadba žrtve kriva ali utemeljeno sklepanje, da
je njeno sodelovanje lažno.
(6) Prošnjo za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
morajo žrtev trgovine z ljudmi, žrtev nezakonitega zaposlovanja in žrtev družinskega nasilja vložiti pri pristojnem organu
v Republiki Sloveniji pred pretekom roka, do katerega jim
je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji oziroma pred
pretekom dovoljenega prebivanja, če žrtev trgovine z ljudmi v
Republiki Sloveniji, žrtev nezakonitega zaposlovanja ali žrtev
družinskega nasilja prebiva zakonito na drugi podlagi. O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ žrtvi trgovine z ljudmi,
žrtvi nezakonitega zaposlovanja in žrtvi družinskega nasilja
izda potrdilo, ki velja kot dovoljenje za začasno prebivanje do
dokončne odločitve o prošnji. Žrtev trgovine z ljudmi, žrtev nezakonitega zaposlovanja in žrtev družinskega nasilja, ki nima
sredstev za preživljanje, je v postopku izdaje dovoljenja za
začasno prebivanje oproščena plačila upravne takse, plačila
tiskovin ter stroškov tolmačenja in prevajanja.
(7) Dovoljenje za začasno prebivanje se žrtvi trgovine z
ljudmi, žrtvi nezakonitega zaposlovanja in žrtvi družinskega
nasilja izda za predviden čas kazenskega postopka, vendar ne
manj kot za šest mesecev in ne več kot za eno leto. Dovoljenje
za začasno prebivanje se do konca kazenskega postopka in
ob izpolnjevanju pogojev iz tega člena lahko na prošnjo žrtve
trgovine z ljudmi, žrtve nezakonitega zaposlovanja in žrtve
družinskega nasilja podaljšuje z veljavnostjo do enega leta.
Žrtvi nezakonitega zaposlovanja, kateri delodajalec ni izplačal
neporavnanih plačil, se lahko na njeno prošnjo, ob izpolnjevanju pogojev iz tega člena in predložitvi dokazila o vloženi tožbi
za povrnitev neporavnanih plačil pred pristojnim sodiščem,
dovoljenje za začasno prebivanje podaljšuje tudi po koncu
kazenskega postopka z veljavnostjo do enega leta. V primeru
izplačila neporavnanih plačil pred potekom veljavnosti dovoljenja za prebivanje, mora žrtev nezakonitega zaposlovanja o
izplačilu obvestiti upravno enoto, ki je dovoljenje za prebivanje
izdala ali upravno enoto, na območju katere prebiva.
(8) Žrtev trgovine z ljudmi, žrtev nezakonitega zaposlovanja in žrtev družinskega nasilja, ki ji je izdano dovoljenje za začasno prebivanje in nima sredstev za preživljanje, ima pravico
do nujnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in do izplačila
denarne pomoči, v višini in na način, kot ga za izplačilo denarne
pomoči določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke.
Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotavlja in izplačuje
center za socialno delo, na območju katerega tujec prebiva.
V času veljavnosti dovoljenja za začasno prebivanje se žrtev
trgovine z ljudmi in žrtev družinskega nasilja lahko zaposli ali
opravlja delo v Republiki Sloveniji pod pogoji, določenimi v za-
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konu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, žrtev nezakonitega
zaposlovanja pa se lahko pod enakimi pogoji v času veljavnosti
dovoljenja za začasno prebivanje zaposli ali opravlja delo tudi
pri drugem delodajalcu.
(9) Žrtvi trgovine z ljudmi, žrtvi nezakonitega zaposlovanja
in žrtvi družinskega nasilja se lahko izda nadaljnje dovoljenje
za začasno prebivanje iz drugega namena prebivanja v Republiki Sloveniji, če so izpolnjeni pogoji za izdajo tega dovoljenja.
Prošnja za izdajo nadaljnjega dovoljenja mora biti vložena pred
potekom veljavnosti prejšnjega dovoljenja.«.
20. člen
V drugem odstavku 51. člena se prvi stavek spremeni
tako, da se glasi: »Tujcu, kateremu je bilo v Republiki Sloveniji
dovoljeno zadrževanje za čas najmanj 24 mesecev, ker njegova odstranitev iz države v skladu z 72. členom tega zakona ni
dovoljena in katerega istovetnost ni sporna, in tujcu, kateremu
je bilo v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje za čas najmanj 24 mesecev in njegova odstranitev iz države še vedno ni
možna in pri njem obstajajo drugi utemeljeni razlogi in posebne
osebne okoliščine, ki utemeljujejo njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji, in katerega istovetnost ni sporna, lahko pristojni
organ izda dovoljenje za začasno prebivanje z veljavnostjo
dveh let.«.
Osmi stavek se spremeni tako, da se glasi: »Dovoljenje
za začasno prebivanje, izdano tujcu, kateremu je bilo v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje za čas najmanj 24 mesecev, ker njegova odstranitev iz države v skladu z 72. členom
tega zakona ni dovoljena in katerega istovetnost ni sporna,
lahko pristojni organ podaljšuje z veljavnostjo dveh let pod
pogojem, da odstranitev tujca iz države v skladu z 72. členom
tega zakona še vedno ni dovoljena, kar potrdi policija, in če ni
razloga za zavrnitev izdaje dovoljenja iz tega odstavka.«.
Za osmim stavkom se doda nov deveti stavek, ki se
glasi: »Dovoljenje za začasno prebivanje, izdano tujcu, kateremu je bilo v Republiki Sloveniji dovoljeno zadrževanje za
čas najmanj 24 mesecev in njegova odstranitev iz države še
vedno ni možna in pri njem obstajajo drugi utemeljeni razlogi in
posebne osebne okoliščine, ki utemeljujejo njegovo prebivanje
v Republiki Sloveniji, in katerega istovetnost ni sporna, lahko
pristojni organ podaljšuje z veljavnostjo dveh let pod pogojem,
da njegova odstranitev iz države še vedno ni možna, kar potrdi
policija, in pri njem obstajajo drugi utemeljeni razlogi in posebne osebne okoliščine, ki utemeljujejo njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji, in če ni razloga za zavrnitev izdaje dovoljenja
iz tega odstavka.«.
21. člen
V prvem odstavku 52. člena se v petem stavku za besedilom »napoteni delavec« doda besedilo », oseba, premeščena
znotraj gospodarske družbe,«.
V sedmem stavku se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo »ali na podlagi vložene prošnje za izdajo dovoljenja
za stalno prebivanje, v primeru tujca iz četrtega in petega odstavka tega člena.«.
Za tretjim odstavkom se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Tujcu, ki mu je v Republiki Sloveniji prenehal status mednarodne zaščite iz razlogov, določenih za prenehanje
statusa mednarodne zaščite v zakonu, ki ureja mednarodno
zaščito, in je v roku osmih dni po prenehanju statusa mednarodne zaščite pri pristojnem organu vložil prošnjo za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje, lahko pristojni organ, na območju katerega prebiva, izda dovoljenje za stalno prebivanje,
če v Republiki Sloveniji pet let neprekinjeno zakonito prebiva
na podlagi določb zakona, ki ureja mednarodno zaščito in če
izpolnjuje druge pogoje za izdajo dovoljenja, določene v prvem
odstavku tega člena. O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ izda tujcu potrdilo, ki mu dovoljuje prebivanje do dokončne
odločitve o prošnji. Če je tujec, ki mu je status mednarodne
zaščite prenehal, v času vložitve vloge za izdajo dovoljenja za
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prebivanje zaposlen ali opravlja delo oziroma opravlja delo kot
samozaposlena oseba, lahko na podlagi izdanega potrdila o
vloženi prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, prebiva in dela v Republiki Sloveniji do dokončne odločitve o prošnji.
(5) Tujcu s priznanim statusom subsidiarne zaščite, ki ni
vložil prošnje za podaljšanje subsidiarne zaščite ali zahtevka
za uvedbo ponovnega postopka skladno z določbami zakona,
ki ureja mednarodno zaščito, in je v roku 30 dni pred potekom
subsidiarne zaščite pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji
vložil prošnjo za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, lahko
pristojni organ, na območju katerega prebiva, izda dovoljenje
za stalno prebivanje, če v Republiki Sloveniji pet let neprekinjeno zakonito prebiva na podlagi določb zakona, ki ureja
mednarodno zaščito in če izpolnjuje druge pogoje za izdajo
dovoljenja, določene v prvem odstavku tega člena. O pravočasno vloženi prošnji pristojni organ tujcu izda potrdilo, ki velja kot
dovoljenje za prebivanje do dokončne odločitve o prošnji. Če je
tujec s priznanim statusom subsidiarne zaščite v času vložitve
vloge za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje zaposlen ali
opravlja delo oziroma opravlja delo kot samozaposlena oseba,
lahko na podlagi izdanega potrdila o vloženi prošnji za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje prebiva in dela v Republiki
Sloveniji do dokončne odločitve o prošnji. Če tujec v času odločanja o prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje vloži
tudi prošnjo za podaljšanje subsidiarne zaščite ali zahtevek za
uvedbo ponovnega postopka skladno z določbami zakona, ki
ureja mednarodno zaščito, se postopek za izdajo dovoljenja za
stalno prebivanje ustavi.«.
Dosedanji četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta novi šesti in
sedmi odstavek.
22. člen
V prvem odstavku 53. člena se doda nov drugi stavek, ki
glasi: »V petletno neprekinjeno zakonito prebivanje iz prejšnjega stavka se všteje tudi čas, za katerega je bilo z dopolnilno
odločbo, izdano na podlagi 8. točke izreka odločbe Ustavnega
sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02 z dne 3. aprila 2003,
ali s posebno odločbo, izdano na podlagi zakona, ki ureja
status državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v
Republiki Sloveniji, odločeno, da se šteje, da je imel tujec v
Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje.«.
23. člen
Za četrtim odstavkom 53.a člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Rok za posredovanje podatka drugi državi članici
Evropske unije, ki bo tujcu, s priznanim statusom rezidenta za
daljši čas na podlagi priznane mednarodne zaščite v Republiki
Sloveniji izdala dovoljenje za stalno prebivanje z oznako iz
tretjega odstavka tega člena, o tem, ali ima tujec v Republiki
Sloveniji še priznan status mednarodne zaščite, je en mesec
od prejema zaprosila s strani druge države članice Evropske
unije.«
Dosedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo
novi šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
24. člen
Za 53.a členom se doda nov 53.b člen, ki se glasi:
»53.b člen
(sprememba oznake na dovoljenju za stalno prebivanje
rezidenta za daljši čas)
(1) Če je odgovornost za mednarodno zaščito rezidenta
za daljši čas, imetnika dovoljenja za stalno prebivanje z oznako
iz tretjega odstavka prejšnjega člena, ki ga je izdala druga država članica Evropske unije, prenesena na Republiko Slovenijo,
preden pristojni organ Republike Slovenije rezidentu za daljši
čas izda dovoljenje za stalno prebivanje z oznako iz tretjega
odstavka prejšnjega člena, pristojni organ Republike Slovenije
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zahteva od te druge države članice Evropske unije, da spremeni opombo na dovoljenju za stalno prebivanje in vpiše opombo
»Odgovornost za mednarodno zaščito prenesena na Republiko
Slovenijo dne (datum)«.
(2) Če je tujec pridobil status rezidenta za daljši čas na
podlagi četrtega odstavka prejšnjega člena in je odgovornost
za mednarodno zaščito prenesena na Republiko Slovenijo po
tem, ko je pristojni organ Republike Slovenije tujcu izdal dovoljenje za stalno prebivanje skladno z določbo četrtega odstavka
prejšnjega člena, z oznako iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega zakona, pristojni organ Republike Slovenije v roku treh
mesecev po prenosu odgovornosti za mednarodno zaščito na
Republiko Slovenijo spremeni opombo na dovoljenju za stalno
prebivanje z opombo »Odgovornost za mednarodno zaščito
prenesena na Republiko Slovenijo dne (datum)«.
(3) Če je bila tujcu s statusom rezidenta za daljši čas v
drugi državi članici Evropske unije priznana mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji, preden je pristojni organ Republike
Slovenije tujcu izdal dovoljenje za stalno prebivanje z oznako
iz tretjega odstavka prejšnjega člena, pristojni organ Republike
Slovenije zahteva od te druge države članice Evropske unije,
da na dovoljenju za stalno prebivanje z oznako statusa rezidenta za daljši čas vpiše opombo »Mednarodna zaščita priznana v
Republiki Sloveniji dne (datum)«.
(4) Če Republika Slovenija od druge države članice EU
prejme zahtevo v smislu določb prvega in tretjega odstavka
tega člena, pristojni organ Republike Slovenije izda dovoljenje
za stalno prebivanje za rezidenta za daljši čas s spremenjenimi
oznakami najkasneje v roku treh mesecev po prejemu zahteve
s strani druge države članice Evropske unije.«.
25. člen
V prvem odstavku 55. člena se v drugi alineji besedilo »v
drugi državi članici EU, napoten na delo v drugo državo članico
EU« nadomesti z besedilom »napoten na delo v tujino«.
V osmi alineji se besedilo »je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena ali partnerska skupnost registrirana« nadomesti z besedilom »je očitno, da je bila zakonska zveza,
partnerska skupnost oziroma partnerska zveza sklenjena ali
registrirana«.
Za enajsto alinejo se pika nadomesti s podpičjem in doda
nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– se v postopku izdaje ali podaljšanja dovoljenja za
prebivanje ugotovi, da je bilo katero koli dokazilo o izpolnjevanju pogojev za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje
prirejeno ali ponarejeno.«.
V tretjem odstavku se v prvem stavku besedilo »četrte ali
pete« nadomesti z besedilom »pete ali šeste«.
V šestem odstavku se v prvem stavku beseda »četrti«
nadomesti z besedo »peti«, beseda »peti« pa se nadomesti z
besedo »šesti«.
26. člen
V prvem odstavku 56. člena se v tretji alineji dvakrat črta
besedilo »ali modre karte EU«, na koncu besedila pa se pika
nadomesti s podpičjem in doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– če organ, ki je po zakonu, ki ureja zaposlovanje in
delo tujcev, pristojen za podajo soglasja k pisni odobritvi
zaradi zamenjave delovnega mesta pri istem delodajalcu
ali zaradi zamenjave delodajalca, umakne soglasje k pisni
odobritvi zaradi zamenjave delovnega mesta ali zamenjave
delodajalca.«.
V sedmem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi
stavek, ki se glasi: »V primeru, ko pristojni organ odloča o razveljavitvi enotnega dovoljenja ali pisne odobritve po 37., 37.a,
37.b, 39. in 41. členu tega zakona ter razveljavitvi enotnega
dovoljenja po 45., 45.a, 45.b, 45.c, 45.d, 46. in 48. členu tega
zakona, pritožba zoper odločbo pristojnega organa ni dovoljena, je pa dovoljen upravni spor.«.
Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi:
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»(8) Odločba o razveljavitvi enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj družbe, se vroči osebi, premeščeni
znotraj družbe in subjektu gostitelju. O razveljavitvi veljavnosti
enotnega dovoljenja za osebo, premeščeno znotraj družbe,
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, obvesti pristojni organ druge države članice Evropske unije, v kateri tujec izvaja
premestitev.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
27. člen
V prvem in tretjem odstavku 57. člena se tretja alineja
spremeni tako, da se glasi:
»– je tujcu v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz države, ali
če je tujec zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, ali če je tujcu druga
država članica Evropske unije izrekla pravnomočno odločitev o
izgonu, zaradi katerega bo odstranjen iz Republike Slovenije;«.
V tretjem odstavku se za peto alinejo doda nova šesta
alineja, ki se glasi:
»– se tujec izseli, razen v primeru, ko je v Republiki Sloveniji pridobil status rezidenta za daljši čas;«.
Dosedanja šesta in sedma alineja, ki postaneta nova sedma in osma alineja, se spremenita tako, da se glasita:
»– tujec ostane izven območja držav članic Evropske unije neprekinjeno eno leto ali dlje, razen v primeru, če je poslan
na delo, študij ali zdravljenje;
– tujec ostane izven območja Republike Slovenije neprekinjeno šest let ali dlje, pri čemer občasna, kratkotrajna
vračanja v Republiko Slovenijo za čas do 90 dni ne prekinejo
navedenega obdobja;«.
Dosedanja osma in deveta alineja postaneta nova deveta
in deseta alineja.
V četrtem odstavku se beseda »šeste« nadomesti z besedo »sedme«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) O prenehanju veljavnosti enotnega dovoljenja za
osebo, premeščeno znotraj družbe, ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve, obvesti pristojni organ druge države članice
Evropske unije, v katero je tujec premeščen, in subjekta gostitelja.«.
28. člen
V drugem odstavku 58. člena se druga alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– namenu ali razlogu prebivanja iz prvega in drugega odstavka 35. člena tega zakona, zaradi katerega se dovoljenje izda,
oziroma navedbi, da gre za dovoljenje za stalno prebivanje,«.
V peti alineji se za besedilom »datum rojstva« doda besedilo »ter EMŠO«.
Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi: »Dovoljenje za začasno prebivanje se družinskemu članu
tujca s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji v
primeru, če družinski član še ni prisoten na ozemlju Republike
Slovenije in zajem prstnih odtisov ni možen na diplomatskem
predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini, izda
brez prstnih odtisov družinskega člana, z veljavnostjo 90 dni.«.
Na koncu osmega odstavka se doda nov stavek, ki se
glasi: »Pravico do dostopa na trg dela lahko pristojni organ na
izkaznici dovoljenja za prebivanje označi tudi v postopku izdaje
ali podaljšanja dovoljenja za začasno prebivanje, izdano iz drugih namenov, kot je zaposlitev, samozaposlitev ali delo, če tujec
izpolnjuje pogoje oziroma ima pravico do prostega dostopa do
trga dela po zakonu, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje
in delo tujcev.«.
29. člen
Četrti odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Organ, ki je izdal samostojno listino iz prvega odstavka 58. člena tega zakona, ali upravna enota, na območju
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katere tujec prebiva, tujcu izda novo samostojno listino iz prvega odstavka 58. člena, ki se tujcu, ki prebiva v tujini, vroči na
diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije
v tujini, tujcu, ki prebiva v Republiki Sloveniji pa pri pristojnem
organu v Republiki Sloveniji.«.
30. člen
V prvem odstavku 66. člena se za besedilom »o vrnitvi«
doda besedilo »brez roka za prostovoljno vrnitev«.
V četrtem odstavku se za besedo »odločbe« doda vejica,
besedilo »o vrnitvi« pa se nadomesti z besedilom »s katero je
bila tujcu izrečena prepoved vstopa v državo«.
31. člen
V prvem odstavku 68. člena se v napovednem stavku črta
besedilo »kateremu je bila izdana odločba o vrnitvi,«.
32. člen
Prvi in drugi odstavek 69. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(1) Policija tujcu, ki države ni zapustil v roku, določenem
za prostovoljno vrnitev, in tujcu, ki mu rok za prostovoljno vrnitev ni bil določen zaradi obstoja razlogov iz petega odstavka
67. člena tega zakona, izda odločbo o vrnitvi brez roka za
prostovoljno vrnitev.
(2) Tujec se odstrani iz države na podlagi izvršljive odločbe o vrnitvi iz prejšnjega odstavka, izvršljive odločbe, s katero
je bila tujcu določena prepoved vstopa v državo ali pravnomočne sodbe, s katero je bila tujcu izrečena stranska kazen ali
stranska sankcija izgona tujca iz države.«.
33. člen
Tretji odstavek 73. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Policija postopek za dovolitev zadrževanja uvede
na prošnjo tujca ali po uradni dolžnosti po tem, ko je tujcu že
vročena odločba o vrnitvi brez roka za prostovoljno vrnitev oziroma odločba, s katero je bila tujcu določena prepoved vstopa v
državo, ali sodba, s katero je bila tujcu izrečena stranska kazen
ali stranska sankcija izgona tujca iz države. Dovoljenje za zadrževanje se tujcu izda za največ šest mesecev. Dovoljenje se
lahko na prošnjo tujca ali po uradni dolžnosti podaljša, dokler
trajajo razlogi iz prejšnjega odstavka. Tujcu, kateremu je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji, policija izda izkaznico
o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji.«.
34. člen
Za prvim odstavkom 75. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je mladoletni tujec, ki
mu je dovoljeno zadrževanje v Republiki Sloveniji, upravičen
do zdravstvenega varstva v enakem obsegu kot otrok, ki je
obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član. V enakem
obsegu je do zdravstvenega varstva upravičen tudi šolajoči
se otrok po 18. letu starosti, in sicer do konca šolanja, vendar
največ do dopolnjenega 26. leta starosti.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »iz prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz prvega odstavka tega člena«.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) V primeru obstoja okoliščin iz prvega odstavka
80. člena tega zakona, nastanitev in oskrbo zagotavlja urad iz
drugega odstavka tega člena.«.
35. člen
Tretji odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Zoper odločbe in sklepe, ki jih je na prvi stopnji izdal
organ iz drugega odstavka prejšnjega člena glede izdaje enotnega dovoljenja po 37., 37.a, 37.b, 39., 41., 45., 45.a, 45.b,
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45.c, 45.d, 46. in 48. členu tega zakona in pisne odobritve po
37. in 39. členu tega zakona, ni dovoljena pritožba, je pa dovoljen upravni spor.«.
36. člen
Drugi odstavek 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Sodišče, ki tujcu izreče pravnomočno stransko kazen ali stransko sankcijo izgona tujca iz države, in sodišče, ki
je tujcu izreklo sodbo, katere pravna posledica je prenehanje
pravice do prebivanja ali razlog za odpoved prebivanja, o tem
nemudoma obvesti policijo in upravno enoto, na območju katere tujec prebiva, če ima tujec v Republiki Sloveniji dovoljenje
za prebivanje.«.
Za drugim odstavkom se dodata novi tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Zavod za izvrševanje kazenskih sankcij pred izpustitvijo na prostost v Republiki Sloveniji nezakonito prebivajočega
tujca ali tujca, ki ga je potrebno odstraniti iz države, obvesti
policijo in ji ga preda v postopek.
(4) Subjekt gostitelj in oseba, premeščena znotraj gospodarske družbe, morata o spremembah, ki vplivajo na pogoje, na
podlagi katerih je bila premestitev odobrena, obvestiti pristojni
organ v Republiki Sloveniji v roku desetih dni od nastanka
sprememb.«.
37. člen
Za četrtim odstavkom 98. člena se dodata novi peti in
šesti odstavek, ki se glasita:
»(5) Za namen vstopa družinskega člana osebe s priznanim statusom begunca ali subsidiarne zaščite v Republiki
Sloveniji, ki mu je v Republiki Sloveniji izdano dovoljenje za
prebivanje za družinskega člana in nima veljavne potne listine,
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda potni list za tujca
brez dveh prstnih odtisov in podpisa družinskega člana osebe
s priznanim statusom begunca oziroma subsidiarne zaščite v
Republiki Sloveniji z veljavnostjo do 90 dni.
(6) Potni list za tujca z veljavnostjo do 90 dni se za potrebe preselitve izda tudi tujcu iz 73. člena Zakona o mednarodni
zaščiti (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo).
Pristojni organ za izdajo potnega lista iz prejšnjega stavka je
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.«.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
38. člen
Deseti odstavek 110. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, in pristojni
organ iz tretjega odstavka tega člena iz evidenc Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za namene, določene v prvem
odstavku tega člena, brezplačno pridobiva podatke o odločitvah v postopkih podaje soglasja k izdaji enotnega dovoljenja
in pisne odobritve, podatke o odločitvah v postopkih izdaje
delovnih dovoljenj ter podatke o umaknjenih soglasjih k izdaji
enotnega dovoljenja in pisne odobritve ter podatke o delovnih
dovoljenjih, ki so prenehala (priimek in ime, EMŠO, datum rojstva, kraj rojstva, državljanstvo, strokovna izobrazba in poklic,
naziv službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki
je izdala odločitev, številka zadeve, vrsta soglasja ali delovnega
dovoljenja, datum vloge, vrsta odločitve, podlaga za podajo
soglasja ali izdajo delovnega dovoljenja, številka soglasja ali
delovnega dovoljenja, številka sklepa ali odločbe, izdane v postopku podaje soglasja ali izdaje delovnega dovoljenja, začetek
in konec veljavnosti delovnega dovoljenja, lokacija dela, naziv
delodajalca, matična številka delodajalca, sedež delodajalca,
podatek o vloženi pritožbi, datum pritožbe, podatek o novi vlogi
za izdajo delovnega dovoljenja ali zahtevi za podajo soglasja,
podatek o službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje,
ki je odločila o prenehanju delovnega dovoljenja ali umiku
soglasja, razlog prenehanja in številka zadeve prenehanja
delovnega dovoljenja, razlog za umik soglasja in številka zadeve umika soglasja). Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve,
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lahko za namen pridobivanja podatkov iz prejšnjega stavka s
povezovalnim znakom EMŠO Register tujcev poveže z zbirko
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki vsebuje podatke, naštete v tem odstavku.«.
39. člen
Četrti odstavek 111. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja, ki se izda na
podlagi soglasja za zaposlitev, samozaposlitev ali delo organa,
pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, je
treba poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena navesti tudi
podatke iz 6. točke drugega odstavka tega člena.«.
V šestem odstavku se napovedni stavek spremeni tako,
da se glasi: »(6) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja za
napotene delavce, ki se izda na podlagi soglasja za napote
delavce organa, pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje
in delo tujcev, je treba poleg podatkov iz prvega odstavka tega
člen navesti tudi naslednje podatke:«.
Za sedmim odstavkom se dodata novi osmi in deveti
odstavek, ki se glasita:
»(8) V prošnji za izdajo pisne odobritve zaradi zamenjave
delovnega mesta, zamenjave delodajalca ali zaradi zaposlitve
pri dveh ali več delodajalcih, ki se izda na podlagi soglasja k
pisni odobritvi organa, pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, je treba poleg podatkov iz prvega odstavka
tega člena ter iz 2., 9. 10., 11. in 12. točke drugega odstavka
tega člena navesti tudi naslednje podatke:
1. delovno mesto pri trenutnem delodajalcu;
2. bodoči delodajalec oziroma delodajalci;
3. delovno mesto pri bodočem delodajalcu;
4. firmo ali ime bodočega delodajalca;
5. sedež ali naslov bodočega delodajalca;
6. matično številko bodočega delodajalca;
7. davčno številko bodočega delodajalca.
(9) V prošnji za izdajo enotnega dovoljenja za osebo,
premeščeno znotraj družbe, ki se izda na podlagi soglasja
za osebo, premeščeno znotraj gospodarske družbe, organa,
pristojnega po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, je
treba poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena navesti
tudi naslednje podatke:
1. firmo subjekta gostitelja;
2. sedež subjekta gostitelja;
3. matično številko subjekta gostitelja.«.
Dosedanji osmi in deveti odstavek postaneta deseti in
enajsti odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane dvanajsti
odstavek, se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki
se glasi: »Evidenca o dovoljenjih za začasno prebivanje
vsebuje tudi podatke o enotnem dovoljenju, pisni odobritvi,
številki, datumu izdaje in pravnomočnosti pisne odobritve ter
podatke o številki, datumu izdaje in pravnomočnosti razveljavitve pisne odobritve ter podatke o številki, datumu izdaje
in pravnomočnosti odločbe, s katero se zavrne kratkotrajna
premestitev.«.
Dosedanji enajsti in dvanajsti odstavek postaneta trinajsti
in štirinajsti odstavek.
40. člen
V prvem odstavku 112. člena se 21. točka spremeni tako,
da se glasi:
»21. garantno pismo, če se to zahteva. «
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se
glasi: »V evidenci vizumov (evidenca iz tretje alineje prvega
odstavka 110. člena tega zakona) obdeluje organ podatke iz
prvega, drugega, petega in šestega odstavka tega člena ter
podatke o kraju bivanja tujca v Republiki Sloveniji.«.
41. člen
V prvem odstavku 117. člena se v drugem stavku črta
besedilo »če so za njih ugodnejše ali«.
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42. člen
V drugem odstavku 118. člena se v prvem stavku črta
besedilo »ne glede na razlog oziroma namen, zaradi katerega
želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Državljanu EU se vstop zavrne, če:
– nima veljavne osebne izkaznice ali veljavnega potnega
lista, razen če si navedene listine pravočasno zagotovi ali na
drug način dokaže, da zanj velja pravica do prostega gibanja
in prebivanja;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo
resno in dejansko nevarnost za javni red, varnost ali javno
zdravje.«.
Za tretjim odstavkom se doda se nov četrti odstavek, ki
se glasi:
»(4) Nevarnost za javno zdravje iz tretje alineje prejšnjega odstavka je podana, če tujec kaže resne znake nalezljive
bolezni z možnostjo epidemije, navedene v mednarodnih zdravstvenih pravilih Svetovne zdravstvene organizacije, oziroma
resne znake druge nalezljive bolezni, ki bi lahko ogrozila zdravje ljudi in za katero je v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive
bolezni, treba sprejeti predpisane ukrepe.«.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
43. člen
Drugi in tretji odstavek 119. člena se spremenita tako, da
se glasita:
»(2) O vloženi prošnji za izdajo potrdila o prijavi prebivanja upravna enota državljanu EU izda potrdilo.
(3) Potrdilo o prijavi prebivanja se izda državljanu EU, če:
– se namerava zaposliti ali delati v Republiki Sloveniji,
je zaposlen ali opravlja delo v Republiki Sloveniji, je samozaposlen, izvaja storitve ali je iskalec zaposlitve v Republiki
Sloveniji;
– želi študirati, se poklicno usposabljati ali sodelovati v
drugih oblikah izobraževanja v Republiki Sloveniji;
– je družinski član državljana EU ali slovenskega državljana.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Potrdilo o prijavi prebivanja se izda državljanu EU
tudi v vseh drugih primerih, če ima:
– veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list,
– dovolj sredstev za preživljanje, ki mesečno ne smejo
biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne
socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke,
– ustrezno zdravstveno zavarovanje.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
44. člen
Za 121. členom se doda se nov 121.a člen, ki se glasi:
»121.a člen
(prijava prebivanja za državljana EU, ki je iskalec zaposlitve)
(1) Državljanu EU, ki se želi zaposliti v Republiki Sloveniji in se prijavi kot iskalec zaposlitve pri pristojnem organu
za zaposlovanje, se lahko izda potrdilo o prijavi prebivanja z
veljavnostjo šestih mesecev, če ima veljavno osebno izkaznico
ali veljavni potni list.
(2) Če se državljan EU v času veljavnosti potrdila o
prijavi prebivanja za iskalca zaposlitve, zaposli, samozaposli
ali začne z izvajanjem storitev, se zanj uporabljajo določbe
120. in 121. člena tega zakona.
(3) Če se državljan EU v času veljavnosti potrdila o prijavi
prebivanja za iskalca zaposlitve ne zaposli ali samozaposli,
lahko pred potekom veljavnosti potrdila o prijavi prebivanja za-
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prosi za enkratno obnovo potrdila o prijavi prebivanja za iskalca
zaposlitve za obdobje največ šestih mesecev, če s potrdilom
pristojnega organa za zaposlovanje dokaže, da je še naprej
vpisan v evidenci iskalcev zaposlitve oziroma brezposelnih
oseb in ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list.
Po 12 mesecih od izdaje potrdila o prijavi prebivanja obnova
potrdila o prijavi prebivanja za iskalca zaposlitve ni več mogoča. Državljan EU lahko za novo potrdilo o prijavi prebivanja
kot iskalec zaposlitve ponovno zaprosi po dveh letih od poteka
veljavnosti potrdila o prijavi prebivanja, ki mu je bilo izdano kot
iskalcu zaposlitve.«.
45. člen
Naslov 122. člena se spremeni tako, da se glasi: »(prijava
prebivanja državljana EU zaradi študija, poklicnega usposabljanja ali sodelovanja v drugih oblikah izobraževanja v Republiki
Sloveniji)«.
Napovedni stavek prvega odstavka se spremeni tako, da
se glasi: »Državljanu EU, ki želi v Republiki Sloveniji študirati,
se poklicno usposabljati ali sodelovati v drugih oblikah izobraževanja, se izda potrdilo o prijavi prebivanja, če ima:«
V prvem odstavku se v drugi alineji za besedilom »študij«
doda besedilo », poklicno usposabljanje«.
V prvem odstavku se v tretji alineji besedilo »v skladu z
zakonom, ki ureja socialno varstvo« nadomesti z besedilom
»v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke«.
46. člen
123. člen se spremeni tako, da se glasi:
»123. člen
(prijava prebivanja družinskega člana državljana EU
ali slovenskega državljana)
(1) Državljanu EU, ki je družinski član državljana EU z
izdanim potrdilom o prijavi prebivanja ali potrdilom o prijavi stalnega prebivanja, ali je družinski član slovenskega državljana,
se lahko izda potrdilo o prijavi prebivanja, če:
– ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– so zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje, pri
ugotavljanju katerih je potrebno upoštevati osebne razmere
državljana EU oziroma slovenskega državljana in njegovega
družinskega člana, pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo
biti nižja od ravni, določene za pridobitev pravice do denarne
socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje.
(2) Državljan EU, slovenski državljan ali njun družinski
član lahko izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje iz druge alineje prejšnjega odstavka dokazuje s sredstvi, ki si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali
zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in
iz drugih virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s
pogodbo, s katero državljanu EU, slovenskemu državljanu ali
njunemu družinskemu članu druga fizična ali pravna oseba
izplačuje določen znesek za preživljanje ali na kakršenkoli
drug način. S pogodbo, s katero državljanu EU, slovenskemu
državljanu ali njunemu družinskemu članu druga fizična ali
pravna oseba izplačuje določen znesek za preživljanje, lahko
državljan EU, slovenski državljan ali njun družinski član v celoti
izkazuje zadostna sredstva za preživljanje. Pogodba mora biti
sklenjena v Republiki Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega
notarskega zapisa.
(3) Če državljan EU v Republiki Sloveniji prebiva na
podlagi potrdila o prijavi prebivanja zaradi zaposlitve ali dela
ali potrdila o prijavi prebivanja kot samozaposlena oseba ali
kot izvajalec storitev, ali če je slovenski državljan zaposlen ali
samozaposlen, se za izdajo potrdila o prijavi prebivanja družinskega člana državljana EU ali slovenskega državljana ne
zahteva izpolnjevanje pogojev iz druge in tretje alineje prvega
odstavka tega člena.«.

Stran

7834 /

Št.

59 / 27. 10. 2017

47. člen
124. člen se spremeni tako, da se glasi:
»124. člen
(zavrnitev izdaje potrdila o prijavi prebivanja
za državljana EU)
če:

(1) Potrdila o prijavi prebivanja se državljanu EU ne izda,

– ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila, opredeljenih
pri posameznih namenih, zaradi katerih se potrdilo o prijavi
prebivanja izda;
– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo
resno in dejansko nevarnost za javni red, varnost ali javno
zdravje v skladu s četrtim odstavkom 118. člena tega zakona;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop
v državo;
– se ugotovi, da v Republiki Sloveniji dela v nasprotju s
predpisi, ki urejajo delovna razmerja, zaposlovanje in delo, ali
v nasprotju s predpisi o preprečevanju zaposlovanja in dela
na črno.
(2) Če upravna enota oceni, da je za ugotavljanje obstoja
razloga nevarnosti za javni red ali varnost iz druge alineje
prejšnjega odstavka treba pridobiti podatke o kaznovanosti
državljana EU v državi članici, katere državljan je tujec, oziroma
v drugih državah članicah EU, mora te podatke pridobiti sama.
Samo predkaznovanost državljana EU ne zadošča za zavrnitev
izdaje potrdila o prijavi prebivanja. V postopku zavrnitve izdaje
potrdila o prijavi prebivanja je treba ugotoviti, ali državljan EU
predstavlja resnično, sedanjo in dovolj resno grožnjo za javni
red ali varnost.
(3) Če državljan EU v postopku izdaje prvega potrdila o
prijavi prebivanja kaže resne znake nalezljive bolezni iz četrtega odstavka 118. člena tega zakona in od njegovega vstopa
v Republiko Slovenijo še ni preteklo 90 dni, mora na zahtevo
upravne enote opraviti zdravniški pregled. Sredstva za zdravniški pregled zagotovi ministrstvo, pristojno za zdravje.«.
48. člen
Tretji odstavek 125. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) O pravočasno vloženi prošnji za obnovo potrdila
upravna enota državljanu EU izda potrdilo.«.
49. člen
Naslov 126. člena se spremeni tako, da se glasi: »(potrdilo o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU)«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Potrdilo o prijavi stalnega prebivanja se izda državljanu EU, ki v Republiki Sloveniji zakonito prebiva neprekinjeno
pet let in ne obstaja utemeljen sum, da bi njegovo prebivanje
v Republiki Sloveniji pomenilo resno in dejansko nevarnost
za javni red ali varnost države. V času odločanja o prošnji za
izdajo potrdila o prijavi stalnega prebivanja mora državljan EU
v Republiki Sloveniji prebivati zakonito.«.
V tretjem, četrtem, petem in šestem odstavku se besedilo
»dovoljenje za stalno prebivanje« v ustreznem sklonu nadomesti z besedilom »potrdilo o prijavi stalnega prebivanja« v
ustreznem sklonu.
50. člen
V prvem odstavku 127. člena se v tretji, četrti in peti alineji
besedilo »registrirani partner« v ustreznem sklonu nadomesti z
besedilom »partner v partnerski skupnosti oziroma partnerski
zvezi« v ustreznem sklonu.
V prvem odstavku se v drugem stavku za besedilom
»Evropske unije« doda besedilo »ali v tretji državi«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se tretja alineja spremeni, tako, da se glasi:
»– bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo
resno in dejansko nevarnost za javni red, varnost ali javno
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zdravje v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 118. člena tega
zakona;«
Četrta alineja se črta.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se črta beseda »začasno«, na koncu besedila pa se
pred piko doda besedilo »oziroma dovoljenje za prebivanje za
družinskega člana slovenskega državljana«.
Dosedanji deveti odstavek, ki postane osmi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(8) O pravočasno vloženi prošnji za izdajo dovoljenja
za prebivanje upravna enota družinskemu članu izda potrdilo.
Potrdilo družinskemu članu ne dovoljuje prehajanja državne
meje.«.
51. člen
V naslovu 128. člena in dosedanjem tretjem, četrtem,
petem in šestem odstavku 128. člena se na vseh mestih črta
beseda »začasno«.
Prvi in drugi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Dovoljenje za prebivanje se družinskemu članu, ki ni
državljan EU, lahko izda, če:
– je družinski član državljana EU, ki v Republiki Sloveniji
prebiva na podlagi izdanega potrdila o prijavi prebivanja ali potrdila o prijavi stalnega prebivanja, ali slovenskega državljana,
ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče;
– ima veljavno osebno izkaznico ali veljavni potni list;
– so zagotovljena zadostna sredstva za preživljanje, pri
ugotavljanju katerih je potrebno upoštevati osebne razmere
državljana EU, slovenskega državljana in njunega družinskega
člana, pri čemer ta sredstva mesečno ne smejo biti nižja od
ravni, določene za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči v skladu z zakonom, ki ureja socialno varstvene prejemke;
– ima ustrezno zdravstveno zavarovanje;
– je v Republiko Slovenijo vstopil v skladu z določbami
tega zakona;
– se ne ugotovi, da je bila zakonska zveza, partnerska
skupnost oziroma partnerska zveza sklenjena oziroma registrirana izključno z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje;
– niso podani razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja iz
druge, tretje ali četrte alineje prvega odstavka 124. člena tega
zakona.
(2) Državljan EU, slovenski državljan ali njun družinski
član lahko izpolnjevanje pogoja zadostnih sredstev za preživljanje iz druge alineje prejšnjega odstavka dokazuje s sredstvi, ki
si jih zagotavlja sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja, z dohodki iz kapitala in iz drugih
virov ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, s pogodbo,
s katero državljanu EU, slovenskemu državljanu ali njunemu
družinskemu članu druga fizična ali pravna oseba izplačuje
določen znesek za preživljanje ali na kakršenkoli drug način.
S pogodbo, s katero državljanu EU, slovenskemu državljanu
ali njunemu družinskemu članu druga fizična ali pravna oseba
izplačuje določen znesek za preživljanje, lahko državljan EU,
slovenski državljan ali njun družinski član v celoti izkazuje zadostna sredstva za preživljanje. Pogodba mora biti sklenjena v
Republiki Sloveniji v obliki neposredno izvršljivega notarskega
zapisa.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Če državljan EU v Republiki Sloveniji prebiva na
podlagi potrdila o prijavi prebivanja zaradi zaposlitve ali dela
ali potrdila o prijavi prebivanja kot samozaposlena oseba ali
izvajalec storitev, ali če je slovenski državljan zaposlen ali
samozaposlen, se za izdajo dovoljenja za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali slovenskega državljana ne
zahteva izpolnjevanje pogojev iz tretje in četrte alineje prvega
odstavka tega člena.«.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti,
peti in šesti odstavek.
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Dosedanji šesti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(7) O pravočasno vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za prebivanje upravna enota družinskemu članu izda
potrdilo. Potrdilo družinskemu članu ne dovoljuje prehajanja
državne meje.«.
52. člen
129. člen se spremeni tako, da se glasi:
»129. člen
(ohranitev pravice do prebivanja družinskih članov)
(1) Smrt, odhod državljana EU ali slovenskega državljana iz Republike Slovenije, razveza ali razveljavitev zakonske
zveze, prenehanje partnerske skupnosti oziroma partnerske
zveze ali prenehanje dalj časa trajajoče življenjske skupnosti
ne vplivajo na veljavnost potrdila o prijavi prebivanja, izdanega
družinskemu članu državljana EU ali slovenskega državljana,
ki je tudi sam državljan EU.
(2) Dovoljenje za prebivanje, izdano družinskemu članu
državljana EU ali slovenskega državljana v primeru smrti državljana EU ali slovenskega državljana, s katerim je družinski
član v Republiki Sloveniji prebival najmanj eno leto, ostane
v veljavi. Družinski član, ki z državljanom EU ali slovenskim
državljanom v Republiki Sloveniji ni prebival najmanj eno leto
pred smrtjo državljana EU ali slovenskega državljana, lahko v
roku 90 dni od smrti državljana EU ali slovenskega državljana
pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji zaprosi za izdajo
dovoljenja za začasno prebivanje na podlagi določb četrtega
poglavja tega zakona, ki urejajo prebivanje državljanov tretjih
držav v Republiki Sloveniji. Z dokončno oziroma v primeru
izdaje enotnega dovoljenja pravnomočno odločitvijo o prošnji
za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali slovenskega
državljana preneha veljati.
(3) Zaradi smrti ali odhoda državljana EU ali slovenskega
državljana iz Republike Slovenije dovoljenje za prebivanje,
izdano otroku državljana EU in otrokovemu staršu, ki skrbi za
vzgojo in varstvo otroka, ostane v veljavi, če se otrok v Republiki Sloveniji šola.
(4) Zaradi prenehanja, razveze ali razveljavitve zakonske
zveze ali zaradi prenehanja ali razveljavitve partnerske skupnosti oziroma partnerske zveze dovoljenje za prebivanje, izdano
zakoncu ali partnerju državljana EU ali slovenskega državljana,
preneha veljati, razen v naslednjih primerih:
– če je zakonska zveza ali partnerska skupnost oziroma
partnerska zveza trajala najmanj tri leta, od tega eno leto v
Republiki Sloveniji;
– zaradi izvrševanja roditeljske pravice ali skrbništva zakonca ali partnerja državljana EU ali slovenskega državljana
nad otroki državljana EU ali slovenskega državljana, ki so mu
dani v varstvo in vzgojo, ali zaradi izvrševanja dovoljenih stikov
z mladoletnimi otroki državljana EU ali slovenskega državljana;
– če so bili otroci, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, zaradi
izvrševanja roditeljske pravice dani v varstvo in vzgojo zakoncu
ali partnerju državljana EU ali slovenskega državljana;
– če je bil v času trajanja zakonske zveze ali partnerske
skupnosti oziroma partnerske zveze zakonec ali partner državljana EU ali slovenskega državljana žrtev družinskega nasilja
ali kadar to upravičujejo druge utemeljene okoliščine.«.
53. člen
Za 129. členom se doda nov 129.a člen, ki se glasi:
»129.a člen
(otroci državljanov EU, rojeni v Republiki Sloveniji)
(1) Otrok državljana EU, rojen v Republiki Sloveniji, ki
je državljan EU in ki ne pridobi slovenskega državljanstva, v
prvih treh mesecih od rojstva ne potrebuje potrdila o prijavi
prebivanja.
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(2) Pristojni organ otroku iz prejšnjega odstavka najkasneje v treh mesecih od rojstva po uradni dolžnosti izda potrdilo o prijavi prebivanja, ki se po uradni dolžnosti obnavlja do
otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti, če imata otrokova
mati ali otrokov oče oziroma otrokov skrbnik do dopolnjenega
otrokovega 18. leta starosti veljavno potrdilo o prijavi prebivanja
in če otrok prebiva v Republiki Sloveniji.
(3) Pristojni organ izda po uradni dolžnosti potrdilo o prijavi stalnega prebivanja otroku iz prvega odstavka tega člena, če
ima vsaj eden od staršev potrdilo o prijavi stalnega prebivanja
v Republiki Sloveniji ali če je skrbnik otroka slovenski državljan
ali državljan EU s potrdilom o prijavi stalnega prebivanja v
Republiki Sloveniji in če otrok prebiva v Republiki Sloveniji.«.
54. člen
Prvi odstavek 130. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda družinskemu članu, ki ni državljan EU, če v Republiki Sloveniji
zakonito prebiva neprekinjeno pet let in ne obstaja utemeljen
sum, da bi njegovo prebivanje v Republiki Sloveniji pomenilo
nevarnost za javni red ali varnost države. V času odločanja o
prošnji za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje mora družinski
član prebivati v Republiki Sloveniji zakonito.«.
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »registriranemu partnerju« nadomesti z
besedilom »partnerju v partnerski skupnosti oziroma partnerski
zvezi«.
Dosedanji osmi, deveti in deseti odstavek postanejo novi
sedmi, osmi in deveti odstavek.
55. člen
V naslovu, prvem in tretjem odstavku 132. člena se črta
beseda »začasno«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri odločanju o razveljavitvi dovoljenja za prebivanje
družinskemu članu zaradi resne in dejanske nevarnosti za javni
red in varnost države mora pristojni organ upoštevati naravo in
trdnost družinskega razmerja, dolžino prebivanja družinskega
člana v Republiki Sloveniji, njegovo vključenost v kulturno in
družbeno življenje Republike Slovenije ter obstoj družinskih,
kulturnih in socialnih vezi z matično državo. Samo predkaznovanost družinskega člana državljana EU ali slovenskega
državljana ne zadošča za razveljavitev potrdila o prijavi prebivanja. V postopku razveljavitve potrdila o prijavi prebivanja je
treba ugotoviti, ali družinski član predstavlja resnično, sedanjo
in dovolj resno grožnjo za javni red ali varnost.«.
56. člen
V naslovu, v napovednem stavku in osmi alineji 133. člena se črta beseda »začasno«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– mu je v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz države,
ali če je zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji;«.
Za deveto alinejo se doda nova deseta alineja, ki se glasi:
»– v drugih primerih, določenih s tem zakonom.«.
57. člen
Drugi odstavek 134. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri odločanju o prenehanju prijave prebivanja zaradi
resne in dejanske nevarnosti za javni red in varnost mora
pristojni organ upoštevati dolžino prebivanja državljana EU v
Republiki Sloveniji, njegovo vključenost v kulturno in družbeno
življenje Republike Slovenije ter obstoj družinskih, kulturnih
in socialnih vezi z matično državo. Samo predkaznovanost
državljana EU ne zadošča za razveljavitev dovoljenja za prebivanje. V postopku razveljavitve dovoljenja za prebivanje je
treba ugotoviti, ali državljan EU predstavlja resnično, sedanjo
in dovolj resno grožnjo za javni red ali varnost.«.
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V petem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se

»– mu je v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz države,
ali če je zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji;«.
58. člen
Naslov 135. člena se spremeni tako, da se glasi: »(prenehanje potrdila o prijavi stalnega prebivanja in prenehanje
dovoljenja za stalno prebivanje)«.
V prvem odstavku se pred besedilom »dovoljenje za
stalno prebivanje« doda besedilo »potrdilo o prijavi stalnega
prebivanja oziroma«.
V prvem odstavku se druga alineja spremeni tako, da se
glasi:
»– mu je v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz države,
ali če je zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji;«.
V sedmi alineji se besedilo »partnerska skupnost registrirana« nadomesti z besedilom »partnerska skupnost oziroma
partnerska zveza sklenjena ali registrirana«.
59. člen
V drugem odstavku 136. člena se za besedilom »na podlagi« doda besedilo »potrdila o prijavi stalnega prebivanja ali«.
V petem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se
glasi: »Državljan EU in družinski član, kateremu je bilo prebivanje odpovedano in prepovedan ponoven vstop v Republiko
Slovenijo, lahko pri upravni enoti, ki je odpovedala prebivanje,
po poteku dveh tretjin časa, v katerem je tujcu prepovedan
vstop v državo, v vsakem primeru pa po treh letih od izvršitve dokončne odločbe o odpovedi prebivanja vloži prošnjo za
skrajšanje roka, v katerem mu je prepovedan ponoven vstop v
Republiko Slovenijo.«.
60. člen
137. člen se spremeni tako, da se glasi:
»137. člen
(način izdaje, vsebina in oblika potrdila o prijavi prebivanja,
potrdila o prijavi stalnega prebivanja, dovoljenja za prebivanje
in označitev prenehanja)
(1) Potrdilo o prijavi prebivanja za državljana EU, potrdilo
o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, dovoljenje za
prebivanje in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega
člana se izda v obliki izkaznice. Veljavnost izkaznice potrdila
o prijavi stalnega prebivanja in dovoljenja za stalno prebivanje
za družinskega člana je deset let.
(2) Potrdilo o prijavi prebivanja, potrdilo o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU, dovoljenje za prebivanje in
dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana iz prejšnjega odstavka vsebuje fotografijo osebe, kateri je izdano,
in podatke o:
– vrsti dovoljenja;
– roku veljavnosti;
– priimku in imenu, državljanstvu, spolu in datumu rojstva
ter EMŠO osebe, kateri je potrdilo ali dovoljenje izdano;
– naslovu prebivališča v Republiki Sloveniji.
(3) Način izdaje, vsebino in obliko potrdila o prijavi prebivanja, potrdila o prijavi stalnega prebivanja za državljana EU,
dovoljenja za prebivanje in dovoljenja za stalno prebivanje za
družinskega člana ter način označitve prenehanja predpiše
minister, pristojen za notranje zadeve.
(4) Izdelovalec izkaznice iz prvega odstavka tega člena
sme osebne podatke iz drugega odstavka tega člena uporabljati za potrebe vpisa podatkov na obrazec potrdila ali dovoljenja
in jih mora v 30 dneh po uporabi uničiti.«.
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61. člen
V prvem odstavku 138. člena se prva alineja spremeni
tako, da se glasi:
»– mu je v Republiki Sloveniji izrečena pravnomočna
stranska kazen ali stranska sankcija izgona tujca iz države,
ali če je zaradi pravne posledice kazenske obsodbe izgubil
pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji;«.
V prvem odstavku se tretja alineja spremeni tako, da se
glasi:
»– mu je zavrnjena izdaja potrdila o prijavi prebivanja ali
dovoljenja za prebivanje, mu je prijava prebivanja prenehala ali
mu je bilo dovoljenje za prebivanje razveljavljeno zaradi resne
in dejanske nevarnosti za javni red ali varnost;«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) Vsaka pravnomočna in izvršena odločba o odstranitvi
državljana EU ali njegovega družinskega člana iz Republike
Slovenije prekine obdobje neprekinjenega prebivanja, potrebnega za pridobitev potrdila o prijavi stalnega prebivanja in
dovoljenja za stalno prebivanje.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se v prvem stavku za besedo »red« doda besedilo »ali
varnost.«, ostalo besedilo prvega stavka pa se črta.
62. člen
V prvem odstavku 140. člena se v besedni zvezi »dovoljenje za začasno prebivanje« črta beseda »začasno«.
V drugem odstavku se besedilo »dovoljenje za stalno
prebivanje« nadomesti z besedilom »potrdilo o prijavi stalnega
prebivanja«.
63. člen
V prvem odstavku 143. člena se v 4. točki besedilo »(tretji
in četrti odstavek 58. člena tega zakona)« nadomesti z besedilom »(četrti in peti odstavek 58. člena tega zakona)«.
64. člen
V 144. členu se v 6. točki beseda »enajsti« nadomesti z
besedo »deveti«.
65. člen
Za 147. členom se doda nov 147.a člen, ki se glasi:
»147.a člen
(1) Z globo od 3.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba (subjekt gostitelj);
– če v desetih dneh od nastanka sprememb, ki vplivajo
na pogoje, na podlagi katerih je bila premestitev odobrena,
ne obvesti pristojnega organa (četrti odstavek 92. člena tega
zakona);
– če je vanjo tujec kratkotrajno premeščen brez uradnega obvestila iz tretje alineje prvega odstavka 45.č člena tega
zakona.
(2) Z globo od 1.500 do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo 1.000 eurov se kaznuje oseba, premeščena
znotraj gospodarske družbe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
66. člen
Za namen izvajanja zakonov, ki urejata prijavo prebivališča, in plačevanje upravnih taks, se potrdilo o prijavi stalnega
prebivanja šteje za dovoljenje za stalno prebivanje, dovoljenje
za prebivanje za družinskega člana državljana EU ali slovenskega državljana, ki ni državljan EU, pa šteje za dovoljenje za
začasno prebivanje.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

59 / 27. 10. 2017 /

Stran

7837

67. člen
(1) Podzakonske predpise, izdane na podlagi Zakona o
tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo),
je treba uskladiti s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve, izda predpis iz
četrtega odstavka 22. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

»– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/36/EU
z dne 26. februarja 2014 o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev (UL L
št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 375);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2014/66/EU
z dne 15. maja 2014 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v okviru premestitev znotraj podjetja (UL L
št. 157 z dne 27. 5. 2014, str. 1).«.

68. člen
Postopki, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega
zakona in o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljujejo in zaključijo po določbah Zakona o tujcih (Uradni list RS,
št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo), razen če so določbe
tega zakona za stranko ugodnejše.

2. člen
V 4. členu se v 3. točki besedilo »kapitalska povezanost:
za kapitalsko« nadomesti z besedilom »povezane gospodarske
družbe: za«.
Na koncu 12. točke se pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 13. točka, ki se glasi:
»13. subjekt gostitelj je gospodarska družba s sedežem v
Republiki Sloveniji, kamor je napoten tujec v okviru premestitve
znotraj povezanih gospodarskih družb.«.

69. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
(2) Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo).
Št. 213-04/17-30/25
Ljubljana, dne 17. oktobra 2017
EPA 2102-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2772.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu
tujcev (ZZSDT-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju,
samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-A),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
17. oktobra 2017.
Št. 003-02-9/2017-6
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU
IN DELU TUJCEV (ZZSDT-A)
1. člen
V Zakonu o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15 in 10/17 – ZČmIS) se v 3. členu na
koncu trinajste alineje pika nadomesti s podpičjem ter dodata
novi štirinajsta in petnajsta alineja, ki se glasita:

3. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod poda soglasje, če so izpolnjeni pogoji za podajo soglasja za posamezni namen po tem zakonu, ki ga vlagatelj
izkaže v vlogi za izdajo ali podaljšanje enotnega dovoljenja
oziroma modre karte EU. Zavod izda ali podaljša dovoljenje za
sezonsko delo, če so izpolnjeni pogoji za opravljanje sezonskega dela iz 30. člena tega zakona.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Zavod soglasja k enotnemu dovoljenju, modri karti
EU ali pisni odobritvi ne poda ali se izdaja ali podaljšanje dovoljenja za sezonsko delo zavrne, če je delodajalcu, tujemu delodajalcu, naročniku dela ali tujcu prepovedano zaposlovanje,
samozaposlovanje ali delo na podlagi 42. člena tega zakona.
(5) Tujec je v Republiki Sloveniji lahko zaposlen le za polni
delovni čas, razen tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo ali
tujca, ki se mu delovni čas skrajša v skladu s predpisi, ki urejajo
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali starševsko varstvo.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo šesti,
sedmi in osmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(9) V postopku podaje soglasja za opravljanje reguliranega poklica se ustreznost v tujini pridobljene poklicne kvalifikacije ali izobrazbe dokazuje z odločbo organa, pristojnega za
priznavanje poklicnih kvalifikacij, ali mnenjem organa, pristojnega za priznavanje ali vrednotenje izobraževanja.«.
4. člen
Drugi odstavek 16. člena se črta.
5. člen
V prvem odstavku 17. člena se 5. točka spremeni tako,
da se glasi:
»5. da je delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja
za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve vloge ali za
čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal
obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih
davčnih obveznosti;«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»(4) V primeru tujca, ki je športnik ali strokovni delavec
v skladu z zakonom, ki ureja šport, se soglasje za zaposlitev
poda brez preverjanja pogojev iz 1. točke in prve alineje 4. točke prvega odstavka tega člena, če je vlogi priloženo mnenje
pristojne nacionalne panožne športne zveze po zakonu, ki
ureja šport, o tem, da za zaposlitev v športni panogi ni ustrezne
brezposelne osebe.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo
peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
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6. člen
V prvem odstavku 19. člena se besedilo »je izpolnjen
pogoj« nadomesti z besedilom »so izpolnjeni pogoji« ter za
besedilom »1.« doda besedilo »in 7.«.

3. področju usposabljanja (strokovno področje, poklic ali
delovno mesto, na katerem se bo usposabljanje izvajalo);
4. mentorju (osebno ime, raven dosežene izobrazbe in
delovno mesto) in njegovih obveznostih.«.

7. člen
V drugem odstavku 21. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. izvedbe določenih nalog v subjektu gostitelju, s katerim je povezan, če subjekt gostitelj izpolnjuje pogoje iz 4.
in 5. točke prvega odstavka 17. člena ali drugega odstavka
17. člena tega zakona;«.
V tretjem odstavku se za besedo »delodajalec« doda
besedilo », razen v primerih iz 24. člena tega zakona,«.

9. člen
V prvem odstavku 25. člena se 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem vložitve
vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev,
predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih
zapadlih davčnih obveznosti.«.

8. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(premestitev oseb znotraj povezanih gospodarskih družb)
(1) Soglasje za napotenega delavca, premeščenega na
delo v okviru premestitve oseb znotraj povezanih gospodarskih
družb, se v postopku izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja
poda pod pogoji iz tega člena in iz 21. člena tega zakona.
(2) Soglasje za napotenega delavca se v postopku izdaje
ali podaljšanja enotnega dovoljenja zaradi dolgotrajne premestitve iz povezane gospodarske družbe, ki ima sedež v drugi
državi članici EU, poda pod pogoji iz tega člena.
(3) Napoteni delavci iz prvega in drugega odstavka tega
člena lahko pri subjektu gostitelju opravljajo delo le na podlagi
pogodbe o zaposlitvi, sklenjene s tujim delodajalcem, in akta o
premestitvi, ki mora vsebovati določila o:
1. trajanju in kraju opravljanja dela za čas premestitve v
Republiki Sloveniji;
2. zagotavljanju pravic, razen plače, v skladu z določbami
zakona, ki ureja delovna razmerja, ki se nanašajo na položaj
delavcev, napotenih na delo v Republiko Slovenijo;
3. predvideni vrnitvi v povezano družbo s sedežem v tretji
državi ali v drugi državi članici EU;
4. nalogah, ki jih bo napoteni delavec opravljal v subjektu
gostitelju;
5. višini plače napotenega delavca, ki ne sme biti nižja
od višine plače, ki jo za zasedbo primerljivih delovnih mest
prejmejo delavci v Republiki Sloveniji, v skladu s predpisi in
kolektivnimi pogodbami s splošno veljavnostjo ali veljavnostjo
na ravni dejavnosti.
(4) Tuji delodajalec lahko za opravljanje določenih nalog
v subjektu gostitelju premesti naslednje delavce:
1. tujca, ki bo zasedal vodstveno mesto v gospodarski
družbi, v katero je napoten, za kar se šteje mesto, ki zahteva
vodenje gospodarske družbe ali njenega dela in nadzor nad
delom drugih nadzornih, strokovnih ali poslovodnih delavcev ter
omogoča neposredni ali posredni vpliv na kadrovske zadeve;
2. tujca z najmanj poklicno izobrazbo, ki ima posebna
znanja in poklicne izkušnje, bistvene na področju izvajanja registriranih dejavnosti gospodarske družbe, v katero je napoten;
3. tujca z najmanj visokošolsko izobrazbo, ki je premeščen za namene poklicnega razvoja ali usposabljanja v poslovnih tehnikah ali metodah.
(5) Če kljub izpolnjevanju pogojev iz tretjega odstavka
tega člena in 3. točke prejšnjega odstavka obstaja dvom, ali
se bo premestitev iz 3. točke prejšnjega odstavka izvajala z
namenom poklicnega razvoja ali usposabljanja, lahko zavod
v postopku podaje soglasja k izdaji ali podaljšanju enotnega
dovoljenja zahteva predložitev pogodbe o usposabljanju, ki jo
skleneta gospodarska družba s sedežem v Republiki Sloveniji
in gospodarska družba s sedežem v tretji državi in ki mora
vsebovati podatke o:
1. opisu programa usposabljanja z namenom poklicnega
razvoja ali usposabljanja v poslovnih tehnikah ali metodah;
2. načinu usposabljanja delavcev, ki je lahko individualno
ali skupinsko;

10. člen
V drugem odstavku 27. člena se 2. točka spremeni tako,
da se glasi:
»2. da je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz
delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem
vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz
delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;«.
11. člen
V prvem odstavku 29. člena se 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. da je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz
delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem
vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz
delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;«.
12. člen
V prvem odstavku 30. člena se 7. točka spremeni tako,
da se glasi:
»7. da je naročnik dela ali delodajalec za dohodke iz
delovnega razmerja za zadnjih šest mesecev pred mesecem
vložitve vloge ali za čas poslovanja, če je ta krajši od šest mesecev, predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz
delovnega razmerja, če je zaposloval delavce, in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti;«.
13. člen
V prvem odstavku 33. člena se za besedilom »ni ustreznih brezposelnih oseb« črta pika in doda besedilo », razen v
primeru opravljanja dela zastopnika.«.
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»V primeru zaposlitve tujca za opravljanje dela zastopnika se
informativni list izda brez preverjanja obstoja ustreznih brezposelnih oseb v evidenci zavoda.«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»(6) Tujec je lahko še naprej zaposlen tudi takrat, ko v
Republiki Sloveniji prebiva na podlagi potrdila o pravočasno
vloženi prošnji za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje, ki ni izdano zaradi zaposlitve, samozaposlitve ali dela,
vendar izključno pod pogoji in v obsegu, kot je navedeno na
informativnem listu iz drugega odstavka tega člena.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in
osmi odstavek.
14. člen
Za petim odstavkom 36. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če tujemu delodajalcu iz prvega odstavka tega člena zaradi objektivnih razlogov (na primer zaradi bolezni tujih
delavcev, neugodnih vremenskih razmer, tehničnih ovir) ne
uspe pravočasno začeti ali zaradi prekinitve dokončati izvedbe
storitve, mora v treh dneh od nastopa objektivnega razloga
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za zamudo ali prekinitev izvajanja storitve zavod o tem pisno
obvestiti in predložiti dokazila o razlogih za zamudo ali prekinitev izvajanja storitve. Zavod lahko v teh primerih na podlagi
obrazložitve in dokazil tujemu delodajalcu spet izda potrdilo
o opravljeni prijavi storitve, ki nadomesti predhodno izdano
potrdilo o prijavi začetka opravljanja storitve.«.
15. člen
V prvem odstavku 42. člena se v 4. točki besedilo »po
drugem ali tretjem odstavku 218. člena ZDR-1« nadomesti z
besedilom »po drugem ali tretjem odstavku 217.a člena Zakona
o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr.,
47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZDR-1)«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Prepoved v skladu z 2. točko prvega odstavka tega
člena, razen v primeru pravnomočno izrečene globe po 54. členu tega zakona, in prepoved v skladu s 4. točko prvega odstavka tega člena, razen v primeru pravnomočno izrečene globe po
17. ali 24. točki prvega odstavka 217. člena ZDR-1 ali po 9.,
13. ali 15. točki prvega odstavka 217.a člena ZDR-1, v postopku podaje soglasja k podaljšanju enotnega dovoljenja, modre
karte EU ali v postopku podaljšanja dovoljenja za sezonsko
delo ne velja.«.
43. člen se črta.

Št.

18. člen
Četrti odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Tuji delodajalec iz prvega odstavka 36. člena tega
zakona mora med napotitvijo svojih delavcev v Republiko Slovenijo na kraju opravljanja storitve hraniti in na zahtevo dati na
voljo nadzornemu organu pogodbo med naročnikom in izvajalcem storitve, potrdilo o opravljeni prijavi začetka izvajanja storitev in izvode pogodb o zaposlitvi (in njihov prevod v slovenski
jezik) za vse napotene delavce, potrdila o njihovi vključenosti v
sistem socialnega zavarovanja na podlagi zaposlitve v državi,
kjer ima tuji delodajalec sedež, ter listine s področja varnosti in
zdravja pri delu (in njihov prevod v slovenski jezik).«.
19. člen
V prvem odstavku 48. člena se v 19. točki za besedo
»odtegljaja« črta besedilo »in plačilnih listih«.
20. člen
V prvem odstavku 49. člena se v 1. točki za besedo »odstavka« doda besedilo »ter 1. in 2. točke tretjega odstavka«.
21. člen
V prvem odstavku 50. člena se za besedo »delodajalec«
doda besedilo », subjekt gostitelj«.
V tretjem odstavku se za besedo »delodajalca« doda
besedilo », subjekta gostitelja«.
22. člen
Za drugim odstavkom 59. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za
prekršek naročnik storitve, pri katerem napoteni delavci izvajajo
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storitve, ki niso vezane na dobavo blaga in servisiranje (drugi
odstavek 36. člena).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
Postopki, ki so se začeli pred začetkom uporabe tega
zakona in o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno, se nadaljujejo in končajo po določbah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 47/15 in 10/47
− ZČmIS), razen če so določbe zakona za stranko ugodnejše.
24. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.
(2) Do začetka uporabe tega zakona, se uporabljajo določbe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
(Uradni list RS, št. 47/15 in 10/17 – ZČmIS).
Št. 101-02/17-1/26
Ljubljana, dne 17. oktobra 2017
EPA 2100-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

16. člen

17. člen
Za tretjim odstavkom 44. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Policija ima zaradi izvajanja nadzora v skladu s
prejšnjim odstavkom neposreden vpogled v elektronske evidence zavoda glede podatkov o soglasjih, ki jih zavod poda
v postopku izdaje enotnega dovoljenja, modre karte EU ali
pisne odobritve, o dovoljenjih za sezonsko delo in o opravljenih
prijavah začetka izvajanja storitev oziroma opravljanja dela
zastopnikov.«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
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Zakon o spremembah Zakona o glavnem
mestu Republike Slovenije (ZGMRS-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona
o glavnem mestu Republike Slovenije
(ZGMRS-B)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o glavnem
mestu Republike Slovenije (ZGMRS-B), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 17. oktobra 2017.
Št. 003-02-9/2017-3
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O GLAVNEM MESTU
REPUBLIKE SLOVENIJE (ZGMRS-B)
1. člen
V Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 22/04 in 110/09) se 6.a člen spremeni tako, da se
glasi:
»6.a člen
(1) Za financiranje nalog iz 3. in 6. člena tega zakona, s
katerimi mestna občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja pogoje za delovanje državnih organov in organizacij ter
predstavništev iz 1. člena tega zakona, pripada mestni občini
za posamezno proračunsko leto delež dohodnine, kot ga določa ta zakon.
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(2) Delež dohodnine iz prejšnjega odstavka se izračuna
na podlagi:
– realiziranih tekočih odhodkov in tekočih transferov za
vse občine, vse mestne občine in mestno občino, ki se upoštevajo za izračun povprečnine po zakonu, ki ureja financiranje
občin, v preteklih štirih letih pred letom, v katerem se izračunava delež,
– prihodkov za financiranje primerne porabe oziroma
primernega obsega sredstev za financiranje primerne porabe,
izračunanega po zakonu, ki ureja financiranje občin, ki pripadajo vsem mestnim občinam in mestni občini v preteklih štirih
letih pred letom, v katerem se izračunava delež,
– dohodnine, vplačane v preteklem letu, pred letom, v
katerem se izračunava delež in
– števila prebivalcev vseh občin, vseh mestnih občin in
mestne občine.
Metodologijo za izračun deleža dohodnine določi vlada z uredbo.
(3) Ne glede na izračun iz prejšnjega odstavka pripada
mestni občini delež dohodnine, ki za posamezno proračunsko
leto ne sme biti nižji od 0,60 % in ne višji od 0,80 % dohodnine.
Če je izračunan delež dohodnine nižji od 0,60 %, se določi delež dohodnine v višini 0,60 %. Če je izračunan delež dohodnine
višji od 0,80 %, se določi delež dohodnine v višini 0,80 %.
(4) Delež dohodnine iz prvega odstavka tega člena izračuna ministrstvo, pristojno za finance, do 1. avgusta tekočega
leta za naslednje proračunsko leto.«.
2. člen
6.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»6.b člen
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, sporoči mestni občini
delež dohodnine iz 6.a člena tega zakona pred predložitvijo
proračuna države oziroma sprememb proračuna države Državnemu zboru.
(2) Vlada določi način nakazovanja deleža dohodnine
mestni občini z uredbo.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Vlada sprejme uredbo iz drugega odstavka spremenjenega 6.a člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
4. člen
Za leto 2017 pripada mestni občini od dneva uveljavitve
zakona sorazmerni del 0,60 % dohodnine, vplačane v letu
2015.
Za leto 2018 pripada mestni občini 0,60 % dohodnine,
vplačane v letu 2016.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Uredba
o metodologiji za izračun razmerja med ocenjenimi stroški
financiranja nalog in programov glavnega mesta in dohodnino
(Uradni list RS, št. 14/10), uporablja pa se do uveljavitve predpisa iz spremenjenega 6.a člena zakona.
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Na podlagi 130. člena Ustave Republike Slovenije, prvega
odstavka 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 96/09, 86/10 – ZJNepS,
33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13, 17/15 in 23/17 – ZSSve)
in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS,
št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17)
je Državni zbor na seji 19. oktobra 2017 sprejel

SKLEP
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena POLAK REMŠKAR na sodniško mesto višje sodnice
na Upravnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-05/17-8/7
Ljubljana, dne 19. oktobra 2017
EPA 2222-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2775.

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

Sklep o imenovanju na sodniško mesto
vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08,
96/09, 86/10 – ZJNepS, 33/11, 75/12 – ZSPDSLS-A, 63/13,
17/15 in 23/17 – ZSSve) in tretjega odstavka 21. člena Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr., 95/14 –
ZUPPJS15, 17/15 in 23/17 – ZSSve) ter 112. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 19. oktobra 2017 sprejel

SKLEP
o imenovanju na sodniško mesto
vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču
Republike Slovenije
Imenuje se:
Mitja KOZAMERNIK na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Št. 700-05/17-9/6
Ljubljana, dne 19. oktobra 2017
EPA 2223-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenje.
Št. 003-01/17-4/12
Ljubljana, dne 17. oktobra 2017
EPA 2000-VII

Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo

2776.

Sklep o izvolitvi članice Stalnega arbitražnega
sodišča s sedežem v Haagu

Na podlagi prvega odstavka 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike medna-
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rodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01 in 59/02) in 112. člena
Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor na
seji 19. oktobra 2017 sprejel

SKLEP
o izvolitvi članice Stalnega arbitražnega
sodišča s sedežem v Haagu
Za članico Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v
Haagu se izvoli:
dr. Miša ZGONEC-ROŽEJ.
Št. 700-11/17-1/6
Ljubljana, dne 19. oktobra 2017
EPA 2258-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2777.

Sklep o imenovanju dveh članov
Programskega sveta RTV Slovenija –
na podlagi sedme alineje šestega odstavka
17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija

Na podlagi sedme alineje šestega odstavka v zvezi s
sedmim odstavkom 17. člena in četrtim odstavkom 18. člena
Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05,
109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B
in 9/14) in 112. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in
38/17) je Državni zbor na seji 19. oktobra 2017 sprejel

SKLEP
o imenovanju dveh članov Programskega
sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje
šestega odstavka 17. člena Zakona
o Radioteleviziji Slovenija
Za člana Programskega sveta RTV Slovenija se na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija imenujeta:
Marjan DORA,
Matej WEISSENBACH
za čas do izteka mandata članov, imenovanih s Sklepom o
imenovanju osmih članov Programskega sveta RTV Slovenija
– na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona
o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 30/16).
Št. 010-02/17-13/22
Ljubljana, dne 19. oktobra 2017
EPA 2280-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2778.

Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta
Republike Slovenije

Na podlagi 14. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list
RS, št. 45/95 in 9/01) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
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(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 19. oktobra 2017 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Statističnega sveta
Republike Slovenije
V Statistični svet Republike Slovenije se za člana imenuje:
mag. Bojan KRAJNC.
Mandat začne teči s 24. 10. 2017.
Št. 050-01/17-1/10
Ljubljana, dne 19. oktobra 2017
EPA 2281-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2779.

Sklep o imenovanju člana izbirne komisije
za izbiro primernih kandidatov za imenovanje
namestnice oziroma namestnika predsednika
Komisije za preprečevanje korupcije

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo) in 112. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13 in 38/17) je Državni zbor na seji 19. oktobra 2017 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana izbirne komisije za izbiro
primernih kandidatov za imenovanje namestnice
oziroma namestnika predsednika Komisije
za preprečevanje korupcije
Za člana izbirne komisije za izbiro primernih kandidatov
za imenovanje namestnice oziroma namestnika predsednika
Komisije za preprečevanje korupcije se imenuje:
dr. Mitja HORVAT.
Št. 214-02/17-19/8
Ljubljana, dne 19. oktobra 2017
EPA 2282-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

2780.

Akt o razširitvi obsega parlamentarne
preiskave za morebitno spremembo
zakonodaje, ki ureja preprečevanje
pranja denarja in financiranja terorizma,
ter za ugotovitev in oceno dejanskega stanja
za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma
vpletenosti v domnevno pranje denarja
in financiranje terorizma, financiranje jedrske
proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih
obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi
Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov
Islamske republike Iran in z njimi povezanimi
gospodarskimi subjekti ter za domnevno
neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski
republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi
in tudi Evropska unija

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13
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in 75/16), Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS,
št. 63/93 in 63/94 – KZ) ter prvega odstavka 9. člena, drugega
odstavka 1. člena ter drugega odstavka 4. člena Poslovnika o
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) je
Državni zbor na seji 23. oktobra 2017

O D R E D I L:
razširitev obsega parlamentarne preiskave
za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja
preprečevanje pranja denarja in financiranja
terorizma, ter za ugotovitev in oceno dejanskega
stanja za ugotovitev politične odgovornosti
nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja
oziroma vpletenosti v domnevno pranje denarja
in financiranje terorizma, financiranje jedrske
proliferacije ter financiranje aktivnosti tujih
obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi
Ljubljanski banki d.d. s strani državljanov
Islamske republike Iran in z njimi povezanimi
gospodarskimi subjekti ter za domnevno
neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski
republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi
in tudi Evropska unija.
Obseg parlamentarne preiskave se razširi v predmetu,
namenu in obsegu parlamentarne preiskave tako, da se glasi:
I.
V predmetu parlamentarne preiskave se za 1. točko
doda nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a ugotovi morebitna politična odgovornost posameznih
nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma vpletenosti v domnevno pranje denarja v Novi Kreditni banki Maribor
d.d. zaradi suma, da je bilo to storjeno z njihovo vednostjo in
ne da bi ukrepali skladno s svojimi pristojnostmi;«.
Za 2. točko se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a ugotovi, ali je Nova Kreditna banka Maribor d.d.
oblikovala in vzpostavila učinkovit sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter celovito
in skrbno izvajala z zakonodajo predpisane ukrepe na področju
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter interne postopke za upravljanje tveganj na tem področju;«.
Za 3. točko se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a ugotovi, kako so se v Novi Kreditni banki Maribor d.d.
izvajali z zakonodajo predpisani ukrepi na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, interni postopki,
poročanje Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja
denarja ter ugotovi tudi vloge in odgovornost članov uprave,
nadzornega sveta in odgovornih oseb banke za plačilni promet
s tujino ter pooblaščenca za preprečevanje pranja denarja v
banki zaradi domnevne opustitve ali ravnanja v nasprotju z
veljavno zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter dolžno poklicno skrbnostjo
pri poslovanju z fizičnimi osebami oziroma z njimi povezanimi
gospodarskimi subjekti in ali so se o tem dogovarjali oziroma
so nanje vplivali posamezni nosilci javnih funkcij;«.
II.
V namenu parlamentarne preiskave se za 1. točko doda
nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a pojasniti in razjasniti vsa dejstva in okoliščine ter
ocenitev dejanskega stanja domnevnega pranja denarja in
financiranja terorizma v Novi Kreditni banki Maribor d.d.;«.
V 2. točki se za besedama »Evropska unija« doda besedilo »v Novi Ljubljanski banki d.d.,«.
Za 2. točko se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a ugotoviti, ali so nosilci javnih funkcij vplivali oziroma bili vpleteni v domnevno pranje denarja in financiranja
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terorizma v Novi Kreditni banki Maribor d.d., in sicer, kdo od
posameznih nosilcev javnih funkcij in v kakšni vlogi ter s kakšnim interesom (finančna ali druga korist) oziroma, ali je bilo
to storjeno z njihovo vednostjo in ne da bi ukrepali skladno s
svojimi pristojnostmi;«.
Za 4. točko se doda nova 4.a točka, ki se glasi:
»4.a ugotoviti, ali je Nova Kreditna banka Maribor d.d.
oblikovala in vzpostavila učinkovit sistem za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter celovito
in skrbno izvajala z zakonodajo predpisane ukrepe na tem področju ter interne postopke za upravljanje tveganj na področju
preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;«.
Za 5. točko se doda nova 5.a točka, ki se glasi:
»5.a ugotoviti ustreznost sistema, ki ga mora Nova Kreditna banka Maribor d.d. vzpostaviti za celovito in učinkovito
izvajanje z zakonodajo predpisanih ukrepov na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma;«.
Za 6. točko se doda nova 6.a točka, ki se glasi:
»6.a ugotoviti, ali je Nova Kreditna banka Maribor d.d.
izvajala usmeritve nadzornika slovenskega bančnega sistema
Banke Slovenije na področju preprečevanja pranja denarja in
financiranja terorizma, kakšni so bili in kako so se izvajali interni
postopki za upravljanje tveganj na tem področju, kakšno je bilo
interno poročanje in sistem notranjih kontrol, kakšna je bila
informacijska podpora, kakšno je bilo sodelovanje z Uradom
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in Banko
Slovenije, ali je banka opravila ustrezne analize tveganosti pri
poslovanju s fizičnimi osebami oziroma z njimi povezanimi gospodarskimi subjekti ali je skrbno spremljala njihove poslovne
aktivnosti ter skladno z zakonodajo na področju preprečevanja
pranja denarja in financiranja terorizma poročala o njihovih
spornih plačilnih transakcijah;«.
Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a ugotoviti tudi vloge in odgovornost članov uprave,
nadzornega sveta, odgovornih oseb za plačilni promet s tujino
ter pooblaščencev, pristojnih za področje preprečevanja pranja
denarja, v Novi Kreditni banki Maribor d.d., in sicer, kdo od
posameznih navedenih članov ali odgovornih oseb ali pooblaščencev, pristojnih za področje preprečevanja pranja denarja,
ter s kakšnim interesom (npr. finančno ali drugo koristjo) je
domnevno zagrešil opustitev ali ravnanje v nasprotju z veljavno
zakonodajo na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ali z dolžno poklicno skrbnostjo pri poslovanju
z fizičnimi osebami oziroma z njimi povezanimi gospodarskimi
subjekti in ali so se o tem dogovarjali oziroma so nanje vplivali
posamezni nosilci javnih funkcij;«.
III.
V obsegu parlamentarne preiskave se za 1. točko doda
nova 1.a točka, ki se glasi:
»1.a Preiskava naj zajame plačilni promet s tujino oziroma čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami preko Nove
Kreditne banke Maribor d.d., in sicer plačilne transakcije, ki
so jih opravili tuji državljani in z njimi povezani gospodarski
subjekti, ki so omenjeni v Internem zapisniku Banke Slovenije
o opravljenem celovitem pregledu poslovanja Nove Kreditne
banke Maribor d.d. na področju preprečevanja pranja denarja
in financiranja terorizma november–december 2014. Preiskava
naj se osredotoči predvsem na Poslovalnico centrala Nova
Gorica ter poslovalnico Šempeter, Šempeter pri Gorici.«.
V 2. točki se za v prvem stavku za besedo »preiskavi«
doda besedilo »v Novi Ljubljanski banki d.d.«.
Za 2. točko se doda nova 2.a točka, ki se glasi:
»2.a Predvsem naj se v preiskavi v Novi Kreditni banki
Maribor d.d. ugotovi, koliko je bilo med navedenimi plačilnimi
transakcijami zaznanih sumov nepravilnosti, nezakonitosti oziroma kaznivih ravnanj domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, kako se je v banki izvajal plačilni promet s tujino
predvsem iz vidika spoštovanja in izvrševanja zakonodaje s
področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, internih postopkov za upravljanje tveganj pred zlorabo
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banke za pranje denarja in financiranje terorizma, in kdo so
bile odgovorne osebe v banki in kako so ravnale. Poleg tega
naj se ugotovi vloga in odgovornost pristojnih organov nadzora
na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, organov pregona, vloga, obveščenost in politična odgovornost posameznih nosilcev javnih funkcij, ki so domnevno
vplivali oziroma so bili vpleteni v zaznane sume nepravilnosti,
nezakonitosti oziroma storitve kaznivih ravnanj domnevnega
pranja denarja in financiranja terorizma, ali pa so se ta dogajala
z njihovo vednostjo, ne da bi ustrezno ukrepali, ter ustreznost
zakonodaje, ki ureja področje preprečevanja pranja denarja
in financiranja terorizma, stanje in učinkovitost sistema za boj
proti pranju denarja in financiranju terorizma.«.
Za 3. točko doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a Preiskava v Novi Kreditni banki Maribor d.d. naj se
osredotoči na časovno obdobje od začetka leta 2008 do 21. 4.
2016.«.
Št. 020-02/17-28/6
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
EPA 2262-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik
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ga ne obratuje. Tako mesto mora biti označeno z obvestilnim
znakom, da je proga zaprta.
(4) Če smučišče poteka skozi naravne ali umetne prehode, podhode, čez mostove in druge podobne objekte, jih je
treba zaščititi v skladu s tem pravilnikom.
3. člen
(druge športne aktivnosti in dejavnosti na smučišču)
(1) Površine, ki so namenjene drugim športnim aktivnostim ali drugim dejavnostim na smučišču, in druge urejene
površine znotraj smučišča, morajo biti prilagojene aktivnostim in dejavnostim ter ločene od smučarskih prog in smučarskih poti.
(2) Na mestih, kjer obstaja možnost medsebojnih vplivov med uporabniki smučarskih prog in površin iz prejšnjega
odstavka (npr. dostopi, vstopi, izstopi), mora upravljavec zagotoviti površine, ki smučarjem omogočajo varno izogibanje,
ustavljanje, prehitevanje ali križanje.
(3) Če naravne danosti smučišča dopuščajo, se lahko
znotraj smučišča uredijo površine za druge športne aktivnosti
in dejavnosti.
III. SMUČARSKE POTI, PROGE IN VPLIVNO OBMOČJE
4. člen
(smučarske poti)

MINISTRSTVA
2781.

Pravilnik o pogojih za obratovanje smučišč

Na podlagi šestega odstavka 4. člena, drugega odstavka
5. člena in četrtega odstavka 10. člena Zakona o varnosti na
smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16) izdaja minister za infrastrukturo

PRAVILNIK
o pogojih za obratovanje smučišč
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje, zaščitna
sredstva, vrsto in obliko opozorilnih in obvestilnih znakov, znakov za prepoved in znakov za obveznost na smučiščih, obrazec
vloge za izdajo dovoljenja za obratovanje smučišča, način
zagotavljanja informiranja smučarjev ter zaščitna sredstva in
opremo za zvočno in svetlobno opozarjanje na motornih vozilih,
ki se uporabljajo na smučišču.
II. SMUČIŠČE

(1) Smučarske poti so:
1. dostopne poti na smučarske proge in žičniške naprave
ter izstopne poti iz njih,
2. smučarske poti, ki povezujejo posamezne smučarske
proge.
(2) Če vzdolžni in prečni nagib smučarskih poti presega
25 %, mora upravljavec ob vstopu na smučarsko pot v skladu
s 6. in 32. členom tega pravilnika označiti stopnjo težavnosti
smučarske poti. Smučarske poti morajo biti široke najmanj
5 m.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek so lahko zaradi ohranjanja naravnih in krajinskih danosti okolja ali drugih objektivnih
ovir smučarske poti ožje od 5 m, vendar ne ožje od 3 m. V tem
primeru jih mora upravljavec dodatno označiti z ustreznimi
opozorilnimi znaki in, če je potrebno, tudi zaščititi z ustreznimi
zaščitnimi sredstvi.
(4) Smučarske poti se označijo z znaki, ki jih določa ta
pravilnik.
5. člen
(smučarske proge)
(1) Smučarske proge morajo biti urejene in označene
glede na težavnostno stopnjo.
(2) V pasu dveh metrov od roba smučarske proge navzven morajo biti označeni ali zaščiteni vsi objekti in naprave
ter neprilagojena mesta, ki lahko ogrožajo varnost smučarjev.
(3) Smučarske proge je treba označiti tako, da lahko
smučar najde varno pot tudi ob slabši vidljivosti.
(4) Če so smučarske proge oštevilčene, oštevilčenje poteka zaporedno, praviloma od spodaj navzgor.

2. člen

6. člen

(obratovanje smučišča)

(težavnost smučarskih prog)

(1) Za obratovanje smučišča morajo biti skladno s tem
pravilnikom zagotovljeni tehnični pogoji, nameščena zaščitna
sredstva, znaki in označbe na smučišču, oprema motornih vozil
ter zagotovljeno obveščanje smučarjev.
(2) Tehnični ukrepi za zavarovanje smučišča se določijo
ob upoštevanju samoodgovornega ravnanja smučarja in naravnih danosti.
(3) Vstop na smučarsko progo, na kateri je obratovanje
prekinjeno, mora biti označen tako, da je jasno vidno, da pro-

Smučarske proge so označene in razdeljene po naslednjih težavnostnih stopnjah:
1. lahke proge (modra barva): prečni in vzdolžni nagib ne
sme presegati 25 %, razen krajših odsekov na odprtem terenu;
2. srednje težke proge (rdeča barva): prečni in vzdolžni
nagib ne sme presegati 40 %, razen krajših odsekov na odprtem terenu;
3. težke proge (črna barva): največji nagib presega vrednosti za srednje težavne proge.
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7. člen

(širina smučarske proge)
(1) Smučarske proge na smučišču morajo biti široke najmanj 20 m.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so lahko zaradi ohranjanja naravnih in krajinskih danosti okolja ali drugih objektivnih
ovir smučarske proge tudi ožje od 20 m, vendar ne ožje od 5
m. V tem primeru jih mora upravljavec dodatno označiti z ustreznimi opozorilnimi znaki in, če je potrebno, zaščititi z ustreznimi
zaščitnimi sredstvi.
8. člen
(rob smučarske proge)
(1) Robovi smučarske proge morajo biti vidni. Rob smučarske proge je lahko neteptan sneg ali naravne danosti (brežina, gozdni rob). Če robovi smučarske proge niso vidni, jih mora
upravljavec smučišča označiti z jasno vidnimi znaki.
(2) Robovi smučarske proge morajo biti označeni tako, da
so vidni tudi ob slabši vidljivosti. Za označevanje se uporabljajo
označbe v barvi težavnosti proge in druge ustrezne oznake.
9. člen
(izračun zmogljivosti smučišča)
(1) Zmogljivost smučišča se določi glede na žičniške
naprave s pripadajočimi smučarskimi progami, za katere se
določi največje mogoče število smučarjev na smučarskih progah in žičniški napravi vključno s smučarji, ki čakajo na vstop
na žičniško napravo. Izračun zmogljivosti smučišča je določen
v prilogi 1, ki sestavni del tega pravilnika.
(2) Izračun zmogljivosti smučišča se navede v prilogi
dovoljenja za obratovanje smučišča.
10. člen
(obratovanje smučarske proge med zasneževanjem)
(1) Med delovanjem sistema za zasneževanje obratovanje smučarske proge ni dovoljeno.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je obratovanje smučarske proge dovoljeno, če:
– je območje zasneževanja zaščiteno v smeri možnega
naleta smučarja,
– je omogočen nemoten prehod smučarjev mimo naprav
za zasneževanje in
– je proga ali del smučišča, kjer se zasnežuje, pred vstopom nanj označen z opozorilnim znakom.
IV. ZAŠČITA NEPRILAGOJENIH MEST NA SMUČIŠČU,
NAPRAV IN OBJEKTOV
11. člen
(zaščita neprilagojenih mest na smučišču)
(1) Neprilagojena mesta na smučarskih progah in poteh
morajo biti glede na nevarnost, ki jo pomenijo za smučarja,
označena, zavarovana ali zaščitena z blazinami, mrežami ali
drugimi sredstvi, namenjenimi zagotavljanju varnosti na smučišču. Ta varovalna sredstva morajo biti v barvah, ki so vidne
tudi ob slabši vidljivosti.
(2) Na smučarski progi in v pasu 2 m od roba smučarske
proge morajo biti z blazinami, mrežami ali drugimi sredstvi, ki
varujejo smučarja pred poškodbami, zavarovani nosilni stebri
žičniških naprav za prevoz oseb, drugi objekti in neprilagojena
mesta.
(3) Na neprilagojenih mestih morajo biti zaščitna sredstva
nameščena tako, da varujejo smučarja pred poškodbo.
(4) Zaščitna sredstva, ki so nameščena na stebrih žičniških naprav za prevoz oseb, stalnih in premičnih napravah za
zasneževanje smučišč in delih teh naprav ter drugih objektov,
ki so višji od 2 m, morajo segati najmanj 2 m nad višino snega.
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(5) Če se snežne razmere spreminjajo, mora upravljavec sproti prilagajati lego zaščitnih sredstev na neprilagojenih
mestih.
(6) Na mestih smučarskih prog in smučarskih poti, kjer obstaja nevarnost padca v globino, je treba taka mesta zavarovati
z lovilnimi mrežami ali podobnimi zaščitnimi sredstvi ali kako
drugače, s čimer se prepreči padec v globino.
(7) Močno obremenjeni deli smučarskih prog in druga
mesta, kjer prihaja do zgostitev in počasne vožnje smučarjev,
se označijo z napisom »POČASI/SLOW«.
V. NEVARNOST SNEŽNIH PLAZOV
12. člen
(zavarovanje smučišča)
Upravljavec smučišča mora smučišče zavarovati pred
nevarnostmi, zlasti pred nevarnostjo snežnih plazov. Če je
smučarska proga ali smučarska pot ogrožena zaradi nevarnosti
snežnih plazov, jo je treba takoj zapreti.
13. člen
(ukrepi za zavarovanje pred plazovi)
Na smučišču je treba upoštevati naslednje ukrepe:
1. na območju, kjer se trgajo plazovi, se je treba izogibati
gradnji smučišč in pripadajočih naprav;
2. če se gradnji iz prejšnje alineje ni mogoče izogniti,
mora upravljavec s protiplaznimi zgradbami za daljše obdobje
preprečiti trganje plazov in pogoje za njihov nastanek ali pa jih
preusmeriti na območja, kjer njihovo gibanje nikogar ne ogroža.
V skladu s tehničnimi standardi na tem področju je dopustno
tudi umetno proženje snežnih plazov;
3. upravljavec smučišča mora skrbeti za redni nadzor
nad snežnimi plazovi svojega območja in ga dopolnjevati s
sistematičnim opazovanjem;
4. upravljavec smučišča mora spremljati vremenske napovedi in opozorila pred plazovi ter tudi sam ocenjevati vremenske, snežne in varnostne razmere na svojem območju. O
svojih spoznanjih mora obveščati smučarje in druge osebe na
smučišču ter, če je potrebno, ukrepati;
5. pri potencialni ogroženosti pred snežnimi plazovi na
smučišču mora upravljavec smučišča razpolagati s strokovno
usposobljenim osebjem za ravnanje z eksplozivi na podlagi
zakona, ki ureja eksplozive in pirotehnične izdelke, ki je vešče gibanja v zimskem gorskem svetu ter obvlada tehnike
varovanja in reševanja v gorah pozimi. Upravljavec smučišča
mora skrbeti za obvezno osebno, zaščitno in tehnično opremo
minerjev ter za tehnično in izvedbeno pripravljenost varnostnih
služb na svojem vplivnem območju;
6. namerno proženje plazov se izvaja samo takrat, ko na
plazinah ni ljudi in sproženi plaz ne more povzročiti dodatne
škode;
7. z občasnimi zaporami, preusmeritvijo prometa smučarjev in drugimi ukrepi je treba preprečiti morebitne nesreče
in škodo na smučiščih ter pri tem poskrbeti, da so oznake za
zaporo nameščene le takrat, ko je to resnično potrebno;
8. uporabnike smučišča je treba o zapori določene smučarske proge ali smučarske poti obvestiti že na samem odcepu
povezovalne smučarske poti ali na njenem izhodišču. Nevarnost snežnih plazov mora biti prikazana na informativni tabli
smučišča in na vsaki izhodni postaji žičniške naprave, ki vodi
na ogroženo območje;
9. zaprte smučarske proge in smučarske poti se označijo
z obvestilnim znakom za zaprtje proge in znakom za nevarnost
»POZOR, PLAZOVI!« v slovenskem in drugih jezikih glede na
zemljepisno lego smučišča;
10. če je treba zaradi nevarnosti snežnih plazov zapreti
vse pripadajoče smučarske proge in smučarske poti ob določeni žičniški napravi, je treba zapreti tudi žičniško napravo.
Upravljavec žičniške naprave mora v tem primeru poskrbeti za
varnost potnikov.
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VI. KRIŽANJE MED SMUČARSKIMI PROGAMI IN POTMI
14. člen
(prednost v križišču)
(1) Smučarji na smučarskih progah imajo prednost pred
smučarji na smučarskih poteh.
(2) Upravljavec mora križanje med smučarskimi progami
in potmi (v nadaljnjem besedilu: križišče) opremiti z opozorilnimi znaki ter po potrebi z označevalnimi sredstvi zagotoviti, da
se smučar lahko ustavi ob robu proge ali poti ali pa je voden
v skupno smer.
15. člen
(označevanje križišč)
(1) Križišča smučarskih prog morajo biti označena z opozorilnimi znaki.
(2) Če je smučarska proga širša od 60 m, morajo biti
opozorilni znaki nameščeni na obeh robovih smučarskih prog.
(3) Upravljavec mora na progi, ki se priključuje, po potrebi
z označevalnimi sredstvi zagotoviti, da se smučar ustavi ali pa
je voden v skupno smer.
16. člen
(križišče z vlečno potjo vlečnice)
Izjemoma lahko smučarska proga ali pot prečka vlečno
pot vlečnice (traso vlečnice). Križišče smučarske proge ali
poti z vlečno potjo vlečnice mora biti opremljeno z opozorilnim
znakom A3.1 – Križišče z vlečnico iz priloge 3, ki je sestavni
del tega pravilnika.
VII. NOČNO SMUČANJE
17. člen
(obratovanje v nočnem času)
(1) Smučarske proge in smučarske poti se lahko uporabljajo
tudi ponoči, če upravljavec smučišča zagotavlja ustrezno osvetljenost, vidnost topografije terena in grbin ter realno oceno razdalj.
(2) Pokritost s svetlobo mora biti enakomerna. Na smučarski progi ali smučarski poti ne sme biti temnih lis.
(3) Osvetljenost je ustrezna, kadar je srednja osvetljenost
smučarske proge ali smučarske poti najmanj 30 lux, razmerje
med minimalno osvetljenostjo in srednjo osvetljenostjo smučišča pa najmanj 0,2.
(4) Žarometi ne smejo metati smučarjeve sence v smeri
smučanja in smučarja ne smejo slepiti.
VIII. UPORABA TEPTALNIH STROJEV IN DRUGIH
MOTORNIH VOZIL
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(5) Svetilnost opozorilnih luči mora biti taka, da jih lahko
smučarji in druge osebe na smučišču opazijo ne glede na vremenske in druge razmere na smučišču.
19. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje smučišča)
(1) Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje smučišča,
ki nima veljavnega dovoljenja za obratovanje (v nadaljnjem
besedilu: vloga), se vloži na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni
del tega pravilnika.
(2) Za na novo pridobljene površine smučišča in površine smučišča, na katerih je upravljavec opravil večji poseg,
s katerim je spremenil konfiguracijo smučišča, upravljavec v
vlogi opiše spremembe glede na stanje v veljavnem dovoljenju
za obratovanje in jih označi na pregledni karti. Če gre za na
novo urejene smučarske proge ali žičniške naprave, je treba
predložiti podatke za izračun prepustnosti in kapacitete novih
smučarskih prog iz priloge 1 tega pravilnika ter jih označiti na
pregledni karti.
(3) Pri naknadni zahtevi za obratovanje je v vlogi za izdajo
novega dovoljenja za obratovanje treba navesti smučarske
proge, ki so opremljene za nočno smuko, in zanje predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev za obratovanje v nočnem času.
(4) Kadar gre za spremembo upravljavca smučišča, mora
novi upravljavec smučišča z dokazilom o prenosu pravice upravljanja nanj vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za obratovanje
smučišča novemu upravljavcu. Prenos pravic upravljanja smučišča se izkazuje z listino, iz katere je razvidno, od koga in na
koga ter za katero smučišče se prenaša pravica upravljanja ali
lastništvo smučišča.
(5) Prosilec vlogo za izdajo dovoljenja za obratovanje
smučišča vloži pri ministrstvu, pristojnem za žičniške naprave.
(6) K vlogi iz prvega odstavka tega člena mora prosilec
poleg izpolnjenega obrazca vloge predložiti še skico smučišča
z vrisanimi žičniškimi napravami in pripadajočimi smučarskimi
progami ter označenim prostorom za ponesrečence. Če so znotraj smučišča tudi druge površine, jih je treba označiti na skici.
(7) Če je smučišče opremljeno za obratovanje v nočnem
času, je treba navesti smučarske proge, poti in druge površine
znotraj smučišča ter priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev
iz 17. člena tega pravilnika.
(8) Upravljavec smučišča mora vlogi za izdajo dovoljenja
za obratovanje smučišča ali za na novo pridobljene površine
smučišča predložiti mnenje o ogroženosti smučišča pred snežnimi plazovi, ki ga izdela izvedenec geografske stroke s strokovnimi referencami na področju snežnih plazov. Če iz mnenja
izhaja, da smučišče ali del smučišča leži na vplivnem območju
snežnih plazov v bližini evidentiranih ali potrjenih plaznic, mora
mnenje vsebovati tudi ukrepe za zagotavljanje varnosti pred
snežnimi plazovi.
(9) Za vlogo se plača taksa na podlagi zakona, ki ureja
plačevanje upravnih taks.

18. člen
(uporaba teptalnih strojev in drugih motornih vozil)
(1) Vožnja in uporaba teptalnega stroja je dovoljena samo:
– na zaprtih smučarskih progah,
– na zaprtih drugih površinah znotraj smučišča ali
– izven obratovalnega časa smučišča.
(2) Vožnja in uporaba teptalnega stroja med obratovanjem smučišča pod pogoji iz prejšnjega odstavka je dovoljena z
vključeno utripajočo opozorilno lučjo in vključenim zvočnim opozorilom ter opozorilnim znakom za teptalnik na snegu oziroma
teptalnik snega z vitlom na delu ob vstopih na smučarske proge.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko teptalni
stroji ali druga motorna vozila uporabijo za reševanje in pomoč
osebam na odprtih smučarskih progah in poteh, če prevoza ni
mogoče opraviti po drugih površinah.
(4) Uporaba drugih motornih vozil za namene iz prejšnjega odstavka je dovoljena z vključeno opozorilno lučjo na
vidnem mestu vozila in vključenim zvočnim opozorilom.

IX. ZNAKI NA SMUČIŠČU
20. člen
(namen znakov na smučišču)
(1) Upravljavec smučišča mora zagotoviti, da je smučišče
opremljeno z znaki, določenimi s tem pravilnikom.
(2) Namen znakov na smučišču je obveščanje in opozarjanje smučarjev in drugih oseb na smučišču na prepovedi,
nevarnosti ali obveznost ravnanja.
21. člen
(vrste znakov na smučišču)
(1) Znaki na smučišču so opozorilni in obvestilni, znaki za
prepovedi in znaki za obveznost.
(2) Znaki na smučišču se uporabljajo le v obliki, velikosti
in v namene, ki jih določa ta pravilnik.
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(3) Znaki se lahko namestijo samo na lesene količke (ne
smejo biti struženi) debeline do 40 mm ali na količke iz umetnih
snovi debeline do 50 mm.
(4) Upravljavec smučišča lahko postavi dodatne znake ali
označbe v skladu z obliko, velikostjo in barvo, določeno v tem
pravilniku, tako da ne ogroža varnosti smučarjev.
(5) Barve znakov na smučišču morajo biti v skladu s
tabelo 1. Pri izdelavi je treba upoštevati slovenske nacionalne
standarde SIST EN ISO 12944-5: Barve in laki.
Tabela 1
Barva
ZELENA
MODRA
RDEČA

RAL
RAL 6001, 6010, 6018
RAL 5005, 5010, 5015
RAL 2002, 3000, 3001,
3020
RAL 9005, 9011
RAL 2003, 3026
RAL 2007, 2008

ČRNA
ORANŽNA
ORANŽNA –
fluorescenčna
BELA
RAL 9001, 9003, 9010
RUMENA
RAL 1003, 1016,
1021,1023

Samolepljiva
mat folija
MACal 7748-02
MACal 7938-00
MACal 9758-00
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(2) Opozorilni znaki tipa A morajo biti nameščeni na vidno
mesto ob progi ali na progi v višini 2 m nad teptano površino
snega.
27. člen
(oblika opozorilnih znakov Ap)
(1) Opozorilni znaki tipa Ap so kvadratni panoji s stranicami najmanj 72 cm, izdelani iz tkanine iz umetne snovi, prepustne za veter, na kateri so vsebinsko in barvno enake oznake
kot na opozorilnih znakih tipa A.
(2) Opozorilni znaki tipa Ap so nameščeni na delu proge,
na katerega se nanašajo.
XI. ZNAKI ZA PREPOVED
28. člen
(znaki za prepoved)

MACal 9828-00
MACal 9708-01

22. člen
(namestitev in odstranitev znakov in označb na smučišču)
(1) Na znakih in v njihovi neposredni bližini ne sme biti
reklamnih napisov ali drugih znakov.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko na znake
C 3.1, C 3.2 in C 3.3 iz priloge 3 tega pravilnika, namestijo
drugi napisi in oznake, ki ne smejo presegati 25 % površine
celotnega znaka.
(3) Znake, ki se postavljajo začasno, je treba odstraniti
takoj, ko preneha razlog, zaradi katerega so bili postavljeni.
(4) Znaki in označbe na smučišču in smučarskih progah
morajo biti nameščeni na vidnih mestih. Vzdrževati jih je treba
tako, da ustrezajo namenu postavitve.
X. OPOZORILNI ZNAKI
23. člen
(stalni in začasni opozorilni znaki)
Opozorilni znaki so znaki tipa A in tipa Ap (v nadaljnjem
besedilu: opozorilni znaki (A in Ap)) in so glede na vrsto, stopnjo
in trajanje nevarnosti lahko stalni ali začasni.
24. člen
(namen opozorilnih znakov)
(1) Opozorilni znaki (A in Ap) smučarje in druge osebe
opozarjajo na nevarna mesta na progi oziroma na nevarnost
na določenem delu smučišča in obveščajo o vrsti nevarnosti.
(2) Opozorilni znaki (A in Ap) so navedeni v prilogi 3 tega
pravilnika.
25. člen
(oblika opozorilnih znakov tipa A)
(1) Opozorilni znaki tipa A imajo obliko enakostraničnega
trikotnika s stranico najmanj 35 cm.
(2) Osnovna barva znakov je rumena, stranice trikotnika
in simboli so črni.
(3) V sredini je vrisan simbol v črni barvi, ki označuje
nevarnost.
26. člen
(namestitev opozorilnih znakov tipa A)
(1) Opozorilni znaki morajo biti nameščeni najmanj 30 m
pred nevarnim mestom, tako da jih smučar lahko pravočasno
opazi.

Znaki za prepoved so navedeni v prilogi 3 tega pravilnika,
in prepovedujejo določeno ravnanje smučarja ali druge osebe
na smučišču.
29. člen
(oblika znakov za prepoved)
(1) Znaki za prepoved imajo obliko kroga s premerom
najmanj 40 cm.
(2) Osnovna barva je bela, rob kroga je rdeče barve.
(3) V sredini znaka je vrisan simbol v črni barvi, prečrtan
z rdečo barvo.
(4) Znaki za prepoved morajo biti nameščeni na vidno
mesto ob progi v višini 2 m nad teptano površino snega.
XII. OBVESTILNI ZNAKI
30. člen
(obvestilni znaki)
Obvestilni znaki obveščajo smučarje o smeri in težavnosti
smučarske proge, vstopu na smučarsko progo in izstopu z nje,
informacijah, vrsti žičniških naprav, prostorih za nujno medicinsko pomoč in mestu za klic v sili (SOS) ter nevarnosti snežnih
plazov in vsebujejo obvestila, ki so pomembna za varnost na
smučišču.
31. člen
(oblika obvestilnih znakov)
(1) Obvestilni znaki imajo obliko kvadrata s stranicami
najmanj 37 cm.
(2) Osnovna barva je modra z vrisanim simbolom v beli
barvi.
32. člen
(oblika določenih obvestilnih znakov)
(1) Ne glede na prejšnji člen imajo določeni obvestilni
znaki obliko oziroma barvo, kakor je določeno v prilogi 3 tega
pravilnika.
(2) Obvestilna znaka za prvo pomoč in klic za prvo pomoč
imata obliko kvadrata s stranicama najmanj 37 cm v zeleni
osnovni barvi in vrisanim simbolom v beli barvi.
(3) Znak za smer in stopnjo težavnosti smučarske proge
ima obliko kroga s premerom najmanj 40 cm z oznako in v
barvi, ki določa težavnost.
(4) Znak za nevarnost snežnih plazov ima obliko pravokotnika s stranicama 50 x 70 cm in obvestilo, da je proga zaprta.
Obvestilo, da se je treba ustaviti (znak »STOP«), ima obliko
kvadrata s stranicami najmanj 37 cm, lahko pa tudi pravokotnika s stranicama 50 x 70 cm.
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33. člen
(namestitev obvestilnih znakov)
Obvestilni znaki morajo biti nameščeni na vidno mesto
pred vstopom na mesta, za katera so namenjeni, in v višini 2 m
od tal oziroma nad teptano površino snega.
34. člen
(označevalni količki)
(1) Za obvestilne znake se štejejo tudi označevalni količki,
s katerimi se označujeta smer in širina smučarske proge ob
slabi vidljivosti ali kadar niso razvidni rob smučarske proge ter
območja nevarnosti snežnih plazov in drugih nevarnosti.
(2) Z označevalnimi količki se označuje rob smučarskih
prog in smučarskih poti, kadar ni drugih naravnih danosti.
(3) Označevalni količki imajo lahko premer do 50 mm in
morajo segati najmanj 2 m nad višino snega.
(4) Označevalni količki so v barvah glede na stopnjo zahtevnosti smučarske proge (modra, rdeča in črna) in so določeni
v prilogi 3 tega pravilnika.
(5) Označevalni količki za označitev območja nevarnosti
snežnih plazov in drugih nevarnosti so v črni barvi z rumenimi
trakovi širine najmanj 30 cm in so določeni v prilogi 3 tega
pravilnika.
XIII. ZNAKI ZA OBVEZNOST, INFORMATIVNA TABLA
IN FIS PRAVILA
35. člen
(znaki za obveznost)
Znaki za obveznost zapovedujejo smučarju ali drugi osebi
na smučišču ravnanja pri uporabi proge, smučišča ali drugih
naprav na smučišču in so določeni v prilogi 3 tega pravilnika.
36. člen
(oblika znakov za obveznost)
(1) Znaki za obveznost imajo obliko kroga s premerom
najmanj 42 cm.
(2) Osnovna barva je modra.
(3) V sredini znaka je vrisan simbol v beli barvi.
37. člen
(namestitev znakov za obveznost)
Znaki za obveznost morajo biti nameščeni na vidno mesto
ob vstopih in izstopih, na mestih, za katera so namenjeni, in v
višini 2 m nad teptano površino snega.
38. člen
(označevalne vrvice in trakovi)
(1) Za znake za obveznost se štejejo tudi označevalne
vrvice in trakovi, s katerimi se označujejo smer in širina smučarske proge ali smučarske poti ob slabi vidljivosti ali kadar ni
razviden rob smučišča.
(2) Z označevalnimi vrvicami in trakovi se označuje meja
smučarskih prog in smučarskih poti, kadar ni drugih naravnih
danosti.
(3) Označevalne vrvice morajo imeti premer najmanj
8 mm.
(4) Označevalni trakovi morajo biti široki najmanj 35 mm.
(5) Označevalne vrvice in trakovi morajo biti v takih barvah, da so vidni tudi ob slabši vidljivosti na smučišču.
(6) Označevalni trakovi za označitev območja nevarnosti
snežnih plazov so v črni barvi z rumenimi trakovi.
39. člen
(informativna tabla)
(1) Ob vstopih na smučišče mora upravljavec namestiti
informativno tablo, iz katere mora biti razvidno:
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1. smučišče z označbo žičniških naprav in njihovih vstopov,
2. smučarske proge v barvi težavnostne stopnje,
3. smučarske poti,
4. glavni vstopi in izstopi s smučišča,
5. lokacija službe za reševanje,
6. klicna številka reševalcev,
7. obratovalni čas,
8. skupni obratovalni čas žičniških naprav,
9. zadnja vožnja z žičniško napravo,
10. vremenske in snežne razmere na smučišču.
(2) Informativna tabla mora biti berljiva iz oddaljenosti 2 m
ob normalni vidljivosti.
40. člen
(pravila FIS)
(1) Upravljavec smučišča ob vstopu na smučišče ali spodnjih postajah žičniških naprav namesti tablo z mednarodnimi
vedenjskimi pravili Mednarodne smučarske zveze (pravila FIS).
(2) Tabla s pravili FIS mora vsebovati naslednjo vsebino
besedila in poljuben grafični prikaz pravil:
1. Vsak smučar mora ravnati tako, da nikogar ne ogroža
ali mu škoduje.
2. Smučar mora smučati tako, da se lahko pravočasno
ustavi. Svojo hitrost in način vožnje mora prilagoditi svojemu
znanju, terenskim, snežnim in vremenskim razmeram ter gostoti prometa na smučišču.
3. Smučar, ki prihaja od zadaj, mora smer svoje vožnje
izbrati tako, da ne ogroža smučarjev pred seboj.
4. Prehitevanje je dovoljeno od zgoraj in spodaj, z desne
in leve, vendar le, če je razdalja dovolj velika, da prehitevanemu smučarju omogoča dovolj prostora za vsa njegova gibanja.
5. Smučar, ki želi zapeljati na smučišče ali se po ustavitvi
po njem spet zapeljati ali se po njem vzpenjati, se mora prepričati navzgor in navzdol, da to lahko stori brez nevarnosti zase
in za druge.
6. Smučar se mora izogibati ustavljanju na ozkih ali nepreglednih delih, če to ni nujno potrebno. Smučar, ki je tam padel,
se mora čim hitreje umakniti in opozoriti na svojo navzočnost.
7. Smučar, ki se vzpenja ali spušča peš, mora to storiti
na robu smučišča.
8. Smučar mora upoštevati vse znake in signalizacijo.
9. Ob nezgodi je vsak smučar dolžan pomagati.
10. Vsak smučar, če je priča ali udeleženec, odgovoren
ali ne, se mora v primeru nezgode legitimirati.
Smučar je tudi deskar, telemark smučar, »fun carver«, tekač na
smučeh in drugi. Vsak izmed njih se mora zavedati razlik med
njimi in smučati tako, da se lahko pravočasno odzove glede na
tip in značilnost smuči (alpske, telemark, »snowboard«, »fun
carv« smuči idr.).
XIV. KONČNI DOLOČBI
41. člen
(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati Pravilnik o tehničnih zahtevah za obratovanje smučišč
(Uradni list RS, št. 116/08 in 44/16 – ZVSmuč-1) in Pravilnik o
znakih in označbah na smučišču (Uradni list RS, št. 116/08 in
44/16 – ZVSmuč-1).
42. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-306/2016
Ljubljana, dne 17. oktobra 2017
EVA 2016-2430-0076
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister
za infrastrukturo
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PRILOGA 1
Izračun zmogljivosti smučišča
Najprej je treba določiti enote smučarskega centra s pripadajočimi smučarskimi progami.
Enote se določijo tako, da se v izračunih upoštevajo vse žičniške naprave in vse smučarske
proge. Vsaka žičniška naprava oziroma smučarska proga lahko pripada samo eni enoti
smučarskega centra. Žičniške naprave brez pripadajočih smučarskih prog so enote centra
brez smučarskih prog, povezovalne poti se ne upoštevajo.
Za vsako enoto smučarskega centra se določi največje mogoče število smučarjev enote
smučarskega centra tako, da se najprej določi največje število smučarjev na smučarskih
progah in žičniški napravi, čemur se prištejejo smučarji, ki čakajo na vstop.
Celostna metoda temelji na naslednjih podatkih:
 lž – poševna dolžina žičniške naprave [m]


vž – hitrost žičniške naprave [m/s]



Kž – kapaciteta žičniške naprave [smuč./h]



l – dolžina smučarske proge [m]



v – povprečna hitrost spusta smučarjev [m/s]



dn – deleži smučarjev po posameznih progah



P – število vseh enot smučarskega centra

Na podlagi navedenih podatkov metoda predvideva naslednje izračune:
A.

NAJVEČJE ŠTEVILO SMUČARJEV NA SMUČARSKIH PROGAH IN ŽIČNIŠKIH

NAPRAVAH
Povprečni čas ciklusa (tc), ki ga povprečen smučar porabi za eno vožnjo od vstopa na
žičniško napravo do ponovnega vstopa na žičniško napravo:

lž
l

vž v

tc 

[min]

Če je v enoti več (n) smučarskih prog, se ciklus izračuna za vsako posebej:

t c1 

l ž l1
 , (i  1, .. , n)
v ž v1

Povprečno število voženj smučarja na uro (c)
– po eni smučarski progi:

c

60
tc

[min]
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– po več smučarskih progah:

60
, . . . (i  1, .. , n)
t c1

c1 

Največje število smučarjev na žičniški napravi in smučarskih progah enot smučarskega
centra v določenem trenutku (np+ž)
– ena smučarska proga v enoti smučarskega centra:

n p ž 

Kž
c

[smuč.]

– več smučarskih prog v enoti smučarskega centra:

n pž 

Kž
K
K
* d1  ž * d 2      ž * d n
c1
c2
cn

[smuč.]

Največje število smučarjev na žičniški napravi (nž)

nž 

Kž
l
 ž
3600 v ž

[smuč.]

B. ŠTEVILO ČAKAJOČIH SMUČARJEV PRI VSTOPU NA ŽIČNIŠKO NAPRAVO (nč)
Določi se ob predpostavki, da je 8 minut najdaljši sprejemljivi čas čakanja pri vstopu na
žičniško napravo.

nč 

2* Kž
15

[smuč.]

C. SKUPNO ŠTEVILO SMUČARJEV (nskup) V ENOTI SMUČARSKEGA CENTRA
Če enota smučarskega centra nima smučarskih prog, potem se namesto np+ž uporabi nž.

n skup  n p  ž  n č

[smuč.]

IZRAČUN ZMOGLJIVOSTI SMUČIŠČA
K=

P


j 1

nskup, j=1, … , P

[smuč.]
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PRILOGA 2
VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OBRATOVANJE SMUČIŠČA
(Navedite ime smučišča)
___________________________________________________________________
1.
Naziv
in
naslov
________________________________________________________

upravljavca:

2.
Zastopnik
____________________________________________________________

upravljavca:

3.
Kontaktna
oseba
in
_______________________________________________

kontaktni

4. Navedite podatke o žičniških napravah in smučarskih progah na smučišču:

Vrsta in
ime
žičniške
naprave

Dolžina
žičniške
naprave
(m)

Kapaciteta
prevoza
oseb na uro

Nadmorska
višina
spodnje
postaje

Nadmorska
višina
zgornje
postaje

Hitrost
obratovanja
žičniške
naprave
m/s

Dolžina
smučarske
proge

podatki:

Oprema
za
nočno
smuko:
da/ne

Težavnost
proge:
lahka/srednje
težka/težka

5. Opišite vrsto dejavnosti oziroma namen, opremljenost in lego drugih površin, namenjenih drugim
športnim aktivnostim ali dejavnostim
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Obvezne priloge:
 Skica smučišča z vrisanimi žičniškimi napravami, smučarski progami, vstopnimi in izstopnimi
potmi na smučarske proge in smučarske poti, ki povezujejo proge ter druge površine na
smučišču, ki ste jih navedli v 5. točki.
 Poročilo o meritvah osvetljenosti smučarskih prog.*
 Mnenje o zagotavljanju varnosti pred snežnimi plazovi na plazovitih območjih in ukrepe za
zagotavljanje varnosti pred snežnimi plazovi ee iz mnenja izhaja, da smučišče ali del
smučišča leži na vplivnem območju snežnih plazov v bližini evidentiranih ali potrjenih plaznic.
PODPIS VLAGATELJA
V/Na _______________, dne _________

____________________

* Priložiti za smučarske proge, za katere je v 4. točki navedeno, da so opremljene za nočno smuko.
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PRILOGA 3

OPOZORILNI ZNAKI TIPA A in TIPA Ap
Številka znaka
A1

Ime, pomen znaka
Splošna nevarnost

Dodatna opozorila
V spodnji predel znaka se
namestijo oziroma dodajo
besedila ali simboli, ki na
tovrsten način opozarjajo na
preteče nevarnosti.

A2

Zoženje smučarske proge

V spodnji predel znaka se
namestijo oziroma dodajo
besedila ali simboli, ki
natančneje določajo
nevarnost.

A3

Križišče

V spodnji predel znaka se
namestijo oziroma dodajo
besedila ali simboli, ki
natančneje določajo
nevarnost.

A3.1

Križišče z vlečnico

A4

Teptalnik snega na delu

A5

Teptalnik snega z vitlom na
delu

Opozorilo na delo teptalnika
snega z vitlom znotraj
smučarske proge.
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A6

Snežni topovi na delu

A7

Nevarnost zdrsa ali padca

A8

Značilne nevarnosti v gorah
Pri zapustitvi označenega in
zavarovanega smučarskega
območja grozijo značilne
nevarnosti v gorskem okolju.

Na znaku se lahko preteča
nevarnost še dodatno opiše.

ZNAKI ZA PREPOVED
Številka znaka

Ime, pomen znaka

B1

Hoja prepovedana

B2

Sankanje prepovedano
Vožnja s sanmi je prepovedana.

B3

Prepoved vožnje s snežnim
bobom
Vožnja s snežnim bobom je
prepovedana.

Dodatna opozorila
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OBVESTILNI ZNAKI

Številka znaka

Ime, pomen znaka

C1

Prva pomoč
Opozorilo o infrastrukturi, ki se
lahko uporabi v primeru nesreče.

C2

Klic za prvo pomoč
Opozorilo, da je na tem mestu
mogoče poklicati reševalno ekipo
na pomoč.

C3.1

modra = lahka smučarska proga

C3.2

rdeča = srednje težavna
smučarska proga

C3.3

črna = težavna smučarska proga

C4

Nevarnost plazov

Dodatna opozorila

Osnova je zelene barve
(izjema)

Osnova je zelene barve
(izjema)

Del rdeče barve na znaku
mora biti fluorescentno
rdeče barve.
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C5

Zaprto
Prepoved uporabe
smučarskih površin.

C6

Zaprto

Besedila ali simboli, ki
na tovrsten način
opozarjajo na preteče
nevarnosti, so
neposreden dodatek, ki
se namesti oziroma
doda v spodnji predel
znaka.

Prepoved uporabe
smučarskih površin

C7

Številka
znaka

Pomen
znaka

STOP

C8.1

Označevalni količek modre
barve označuje rob lahke
smučarske proge
Številka
znaka

Pomen
znaka

C8.2

C8.3

Označevalni količek rdeče
barve označuje rob srednje
težavne smučarske proge

Označevalni količek črne
barve označuje rob težavne
smučarske proge

C9

Označevalni količek za
označevanje območja
nevarnosti snežnih plazov
in drugih nevarnosti

C9.1

Označevalni količki v obliki
križa za označevanje
območja nevarnosti
snežnih plazov in drugih
nevarnosti
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ZNAKI ZA OBVEZNOST
D1

Obvezna smer smučanja – levo.

D2

Obvezna smer smučanja – desno.

D3

Obvezna smer smučanja – naravnost.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o policijskih pooblastilih

Na podlagi drugega odstavka 33. člena, četrtega odstavka 48. člena in šestega odstavka 54. člena Zakona o nalogah
in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr.
in 10/17) ministrica za notranje zadeve izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o policijskih pooblastilih
1. člen
V Pravilniku o policijskih pooblastilih (Uradni list RS,
št. 16/14) se v prvem odstavku 5. člena črtata besedilo »državnega organa« in beseda »zaščitenih«.
2. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(iskanje oseb)
(1) Pogrešana oseba je iskana oseba, ki je neobičajno
odsotna iz domačega, družabnega oziroma poslovnega okolja
iz neznanih ali znanih razlogov. Šteje se, da potrebuje pomoč,
dokler ugotovitve policije ne pokažejo drugače.
(2) Pri prijavi oziroma zaznavi pogrešanja osebe policisti
zberejo ter preverijo dejstva in okoliščine, na podlagi katerih je
mogoče sklepati na razlog pogrešitve. Nadaljnje aktivnosti izvedejo glede na ugotovljene okoliščine posameznega primera. Če
je treba, v iskanje vključijo osebe, ki niso zaposlene v policiji.«.
3. člen
Za 7. členom se dodajo novi 7.a, 7.b, 7.c, 7.č in 7.d člen,
ki se glasijo:
»7.a člen
(pridobitev podatkov o komunikacijah pogrešane osebe)
(1) Policija pridobi podatke o komunikacijah pogrešane
osebe, ki potrebuje pomoč, s sredstvi mobilne komunikacije,
kadar z drugimi milejšimi ukrepi oziroma metodami ni mogla
najti pogrešane osebe. Za vložitev zahteve zadostuje domneva, da pogrešana oseba ima ali je pred pogrešanjem uporabljala sredstva mobilne komunikacije.
(2) Policija pridobi od operaterja mobilne telefonije podatke o datumu, uri, telefonski številki in naročniku klicane oziroma
kličoče številke za storitev glasovnega klica, sporočila v SMS
in MMS obliki.
7.b člen
(pregled osebnih predmetov, prostorov in prevoznih
sredstev pogrešane osebe)
Policist sme pregledati le osebne predmete, prostore in
prevozna sredstva, ki jih je pogrešana oseba uporabljala za bivanje oziroma življenje, če bi se s tem ukrepom lahko razjasnile
okoliščine pogrešitve ali našla pogrešana oseba.
7.c člen
(vpogled v podatke pogrešane osebe)
O vpogledu v podatke, shranjene na računalniku ali drugem mediju informacijske tehnologije pogrešane osebe, se
napiše poročilo, ki obsega:
– identifikacijo elektronske naprave, v katero je bil opravljen vpogled,
– datum ter uro začetka in konca vpogleda oziroma ločeno za več vpogledov, če vpogled ni bil opravljen v enem delu,
– morebitne sodelujoče in navzoče osebe pri vpogledu,
– številko odredbe in sodišče, ki jo je izdalo,
– način izvedbe vpogleda,
– ugotovitve vpogleda in druge pomembne okoliščine.
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7.č člen
(obveščanje preiskovalnega sodnika)
Kadar se ukrepi za najdbo pogrešane osebe izvajajo na
podlagi odredbe preiskovalnega sodnika, policija preiskovalnemu sodniku v 30 dneh od izdaje odredbe pošlje poročilo o
izvedbi ukrepov.
7.d člen
(seznanitev pogrešane osebe z zbranimi podatki)
Kadar policisti v skladu z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije, najdeno osebo seznanjajo s podatki, ki so jih
med iskanjem zbrali o njej, to opravijo ustno, če najdena oseba
zahteva, pa jo seznanijo tudi pisno.«.
4. člen
Za tretjim odstavkom 15. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Drugi primeri, ko smejo policisti vstopiti v tuje stanovanje in druge prostore, če je to nujno za zavarovanje ljudi ali
premoženja, so zlasti:
– zagotovitev pomoči očitno nebogljeni osebi,
– zavarovanje otroka ali mladoletnika, ki so ga starši ali
zakoniti zastopniki prijavili kot pogrešanega,
– preprečitev nevarnosti zaradi požara, uhajanja plina,
izlitja vode, razsutja ali razlitja nevarnih snovi,
– podobni dogodki ter naravne nesreče ali pojavi.«.
5. člen
Za tretjim odstavkom 18. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pisno obvestilo o vrnitvi predmetov poleg podatkov
iz drugega odstavka tega člena vsebuje tudi 30 dnevni rok,
v katerem se lahko oseba izjasni, naj se ji predmet vrne, ter
opozorilo, da se bo v nasprotnem primeru štelo, da se je odpovedala lastninski pravici do predmeta.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»V primeru odpovedi lastninski pravici nad zaseženim
predmetom, postane lastnik zaseženega predmeta Republika
Slovenija.«.
6. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri protiterorističnem pregledu smejo policisti prositi za pomoč osebe, ki poznajo infrastrukturo pregledovanih
objektov in območij, inšpektorje inšpekcijskih služb, osebe,
ki so dolžne izvajati ukrepe za varnost, in druge strokovno
usposobljene osebe. Pri protiterorističnem pregledu policisti
uporabljajo tehnična sredstva.«.
V tretjem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi
stavek, ki se glasi:
»Obsega predvsem pregled in odvzem vzorcev živil, vode
in neznanih snovi za laboratorijsko preiskavo ter dokumentacije
v zvezi z živili, namenjenimi varovanim osebam.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Protiprisluškovalni pregled je usmerjen v preveritev,
ali se v določenem prostoru, objektu, napravi, prevoznem sredstvu ali območju nahajajo sredstva za prisluškovanje oziroma
opazovanje s pomočjo uporabe elektronskih in ostalih medijev
za prenos ali zapis zvoka oziroma slike ali zgolj digitalnih podatkov ter njihovo lociranje in odstranitev.«.
7. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(motenje radiofrekvenčnega spektra)
(1) Motenje radiofrekvenčnega spektra se izvaja s pomočjo radiofrekvenčnih motilcev ali s pomočjo izločanja določenih
kanalov na območju in v časovnem obsegu, ki je nujen za
izvedbo policijske naloge.
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(2) Če bi motenje radiofrekvenčnega spektra zaradi lokacije lahko vplivalo na letalsko varnost, je pri izvedbi pooblastila
potrebna koordinacija s subjekti, pristojnimi za nadzor in kontrolo zračnega prometa.«.
8. člen
V 23. členu se za besedo »medijev« dodata vejica in besedilo »pristojnih organov«, za besedo »trakovi« pa se dodata
vejica in besedilo »taktično postavitvijo policistov«.
9. člen
V drugem odstavku 24. člena se beseda »predstavnika«
nadomesti z besedilom »predstavništva države, katere državljan je«.
10. člen
V četrtem odstavku 33. člena se beseda »predstavnika«
nadomesti z besedilom »predstavništva države, katere državljan je«.
11. člen
Za 38. členom se doda nov 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
(uporaba vozil Slovenske vojske)
Ko policisti pri opravljanju policijskih nalog uporabljajo
balistično zaščitena vozila (kolesnike) Slovenske vojske, ki
omogočajo varen dostop ali vdor v objekt, morajo biti označena
tako, da je razvidno, da jih uporablja policija.«.
12. člen
Za 43. členom se doda nov 43.a člen, ki se glasi:
»43.a člen
(uporaba električnega paralizatorja)
(1) Preden policist uporabi električni paralizator, mora,
če okoliščine glede na varnost policista oziroma drugih oseb
to dopuščajo, osebo, zoper katero naj bi uporabil električni
paralizator, opozoriti s klicem: »Stoj, policija, uporabil bom
električni paralizator!«.
(2) Policisti ne smejo sočasno uporabiti dveh ali več električnih paralizatorjev.
(3) Policisti električnega paralizatorja ne smejo usmerjeno
sprožiti ali ga uporabiti neposredno s pritiskom v vitalne dele
telesa, kot so glava, vrat ali genitalije oziroma ga uporabiti v
okoliščinah, zaradi katerih bi lahko nastala nevarnost za osebo
zaradi padca v vodo, po stopnicah, z velike višine ipd.
(4) Šteje se, da so električni paralizatorji opremljeni s
kamero za video snemanje, če jih je proizvajalec opremil z integrirano ali samostojno kamero z brezžično povezavo, s katero
se dokumentirajo okoliščine uporabe električnega paralizatorja.
(5) Električni paralizator smejo uporabljati policisti, ki
opravljajo naloge v intervencijskih skupinah in drugih podobnih
oblikah dela, policisti Specialne enote in mobilnih kriminalističnih oddelkov.«.
13. člen
Naslov 44. člena se spremeni tako, da se glasi: »(uporaba
sredstev za prisilno ustavljanje prevoznih in drugih sredstev)«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Tehnična sredstva, ki se smejo uporabiti za prisilno
ustavitev ali prizemljitev daljinsko in avtonomno vodenih vozil,
plovil, zrakoplovov in drugih tehničnih sredstev, so tudi tehnična
sredstva za motenje radiofrekvenčnega spektra.«.
14. člen
V prvem odstavku 50. člena se za besedilom »oseb,«
doda besedilo »prostorov,«.
V tretjem odstavku se besedilo », ki so visoko ogrožene,
smejo policisti imetnikom stanovanj, stanovanjskih hiš in dru-
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gih objektov« nadomesti z besedilom »smejo policisti, če je
to glede na okoliščine konkretnega primera nujno, imetnikom
stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih objektov ter prostorov«.
15. člen
Za 55. členom se dodata nova 55.a in 55.b člen, ki se
glasita:
»55.a člen
(uporaba tehničnih sredstev za optično prepoznavo
registrskih tablic)
Policisti tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic ne smejo uporabljati za vsesplošen preventivni
nadzor cestnega prometa, na primer tako, da bi se vozila z
nameščeno opremo istočasno postavilo na širšem območju
vseh pomembnih prometnih povezav.
55.b člen
(uporaba brezpilotnih zrakoplovov)
(1) Predpis, ki ureja sisteme brezpilotnih zrakoplovov, se
ne uporablja za usposabljanje in podporne dejavnosti (pregled
antenskih stolpov zaradi preverjanja delovanja zvez) za izvajanje nalog in policijskih pooblastil, za katera smejo policisti v
skladu z zakonom, ki ureja naloge in pooblastila policije, uporabljati brezpilotne zrakoplove.
(2) Policisti pri uporabi brezpilotnih zrakoplovov iz prejšnjega odstavka upoštevajo splošne pogoje, ki so predpisani
za njihovo letenje. Če je treba pregledati antenske stolpe zaradi
preverjanja delovanja zvez in če se usposabljanje izvaja v
okoliših policijskih objektov, na drugih območjih pa, če gre za
neposeljena območja oziroma območja, kjer ni objektov, namenjenih bivanju ljudi, so dopustna odstopanja od teh pogojev,
če se z uporabo brezpilotnega zrakoplova ne ogroža varnost
življenja, zdravje ali premoženje ljudi zaradi udarca ali izgube
nadzora nad sistemom brezpilotnega zrakoplova ali če se ne
ogroža ali moti varnost v zračnem prometu.«.
KONČNA DOLOČBA
16. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-137/2017
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
EVA 2016-1711-0023
mag. Vesna Gjörkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

2783.

Odredba o določitvi programa strokovnega
usposabljanja za varnostnika

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) ministrica za notranje
zadeve izdaja

ODREDBO
o določitvi programa strokovnega usposabljanja
za varnostnika
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa program strokovnega usposabljanja za varnostnika.
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(2) Program strokovnega usposabljanja za varnostnika je
določen v prilogi 1, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o
določitvi programa strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja za varnostnika (Uradni list RS, št. 18/12).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-224/2017
Ljubljana, dne 11. oktobra 2017
EVA 2017-1711-0014
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
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PRILOGA 1
PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA ZA VARNOSTNIKA

1. IME KATALOGA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
Varnostnik/varnostnica
2. IME POKLICNEGA STANDARDA
Varnostnik/varnostnica
3. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA ZA VKLJUČITEV V
PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
Izpolnjevanje posebnih pogojev, določenih s katalogom strokovnih znanj in spretnosti na
podlagi predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije, in predpisov, ki urejajo
zasebno varovanje

4. TRAJANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN TARIFA ZA
IZVAJANJE
4.1 Usposabljanje traja 102 uri.
4.2 Višina tarife za izvajanje programa znaša 131 točk.
4.3 Preizkus strokovne usposobljenosti se obračuna v skladu z metodologijo na podlagi
predpisov, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.

5. CILJ PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
Cilj programa strokovnega usposabljanja je pridobiti znanja, spretnosti in kompetence, ki so
določene z veljavnim katalogom strokovnih znanj in spretnosti ter poklicnim standardom za
nacionalno poklicno kvalifikacijo varnostnik/varnostnica.
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RAZPOREDITEV

VSEBINSKI SKLOP

Normativna ureditev zasebnega
varovanja

PROGRAMA

ŠTEVILO UR

STROKOVNEGA

Teorija

Praktično delo

SKUPNO
ŠTEVILO
UR

7 ur

/

7 ur

Varovanje ljudi in premoženja

6 ur

Delo varnostnika na območju
recepcije in varovanje objektov

3 ure

/

Varovanje prodajnih mest

3 ure

/

Ukrepi in druga sredstva ter
dolžnosti varnostnikov

38 ur

Človekove pravice in temeljne
svoboščine

2 uri

/

Uporaba ukrepov in drugih
sredstev varnostnika

8 ur

5 ur

Dolžnosti varnostnika

2 uri

/

Praktični postopek izvajanja
ukrepov in drugih sredstev

21 ur

Kazniva ravnanja in osnove
kriminalistike

4 ure

2 uri

6 ur

Ukrepanje po načrtu varovanja
in ob izrednih dogodkih

4 ure

/

4 ure

Varovanje javnih zbiranj

4 ure

2 uri

6 ur

Izvajanje intervencije

3 ure

2 uri

5 ur

Sistemi tehničnega varovanja

4 ure

/

4 ure

Varnost in zdravje pri delu ter
varstvo pred požarom

7 ur

Varnost in zdravje pri delu

2 uri

/

Varstvo pred požarom

2 uri

3 ure

Uradni list Republike Slovenije
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5 ur
14 ur

Komunikacija in obvladovanje
konfliktov

6 ur

6 ur

Osnove poslovnega
sporazumevanja (sporočanja) v
slovenskem jeziku

1 ura

1 ura

7. OBLIKE IN METODE DELA PRI PROGRAMU STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
Izvajalec vsebinskih sklopov pri teoretičnih vsebinah izvaja predvsem naslednje oblike in
metode dela: skupinsko delo, predavanje, razgovor, razprava, diskusija in preučevanje
primerov (študija primera).
Pri praktičnih vsebinah se izvajajo predvsem naslednje oblike in metode dela: individualno
delo, skupinsko delo, igra vlog, delo s pisnimi viri, praktične vaje, simuliranje dogodkov in
demonstracija praktičnih postopkov.

8. PROGRAM STROKOVNEGA USPOSABLJANJA PO VSEBINSKIH SKLOPIH

NORMATIVNA UREDITEV ZASEBNEGA VAROVANJA – 7 UR















Pomen in vloga zasebnega varovanja v nacionalnovarnostnem sistemu in pogoji za
opravljanje zasebnega varovanja
Pomen ključnih izrazov iz zakona, ki ureja zasebno varovanje
Oblike zasebnega varovanja ter tveganja pri njihovem izvajanju
Obvezno organiziranje varovanja
Ključne pristojnosti MNZ, IRSNZ, Policije in reprezentativnega strokovnega interesnega
združenja
Pogoji za opravljanje zasebnega varovanja varnostnega osebja
Pomen varnostnih zadržkov in varnostnega preverjanja
Prepoved opravljanja dejavnosti in naloge, nezdružljive z zasebnim varovanjem
Pridobitev, uporaba in odvzem službene izkaznice
Oblike strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
Nošenje delovne obleke in oznak ter uporaba vozil in preostale opreme
Zunanji in notranji nadzor
Postopek pritožbe zoper varnostnika
Obveznost varovanja osebnih podatkov in ravnanje z njimi:
 ureditev videonadzora
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 evidenca obiskovalcev
 biometrija
 Obveznost varovanja tajnih podatkov in ravnanje z njimi
 Varovanje poslovnih skrivnosti
 Predpisi in standardi, ki urejajo delo varnostnega osebja

VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA – 6 UR
Delo varnostnika na območju recepcije in varovanje objektov:















Varovanje ljudi in premoženja
Pomen kakovostnega izvajanja varovanja ljudi in premoženja na varovanem območju
ter razmerja med zahtevami in pričakovanji naročnikov in zakonitostjo dela
Primopredaja delovnih nalog in varovanih objektov, delovne opreme in pripomočkov
Urejenost varnostnika in delovnega mesta
Poznavanje varovanega območja in dejavnosti, ki se izvajajo na tem območju
Uporaba tehničnih sredstev na varovanem območju
Naloge varnostnika pri vstopu in izstopu oseb na varovanem območju:
 sprejem, obveščanje in usmerjanje strank ter sprejemanje in posredovanje
telefonskih klicev
 vodenje evidenc (evidenca vstopov in izstopov, evidenca videonadzora ...)
 nadzor vstopov in izstopov zaposlenih (sistem dovolilnic, vstopi zunaj delovnega
časa ...)
 nadzor nad vstopanjem in izstopanjem zunanjih izvajalcev med delovnim časom in
zunaj njega
Ravnanje s pošto
Nadzor vstopov in izstopov vozil, preverjanje ustreznosti ter pregled dokumentacije
Ravnanje s ključi, njihova uporaba v nujnih primerih in vodenje evidence
Delo varnostnika na varovanem območju:
 obhodi in pregledi varovanega območja (uporaba tehničnih pripomočkov, sistem
beleženja obhodov)
 pregled objektov po sproženem alarmu
 obhodi varovanih objektov ob izpadih tehničnega varovanja
 ukrepanje ob varnostnem dogodku (nezakonito dejanje, poškodovanje, požar,
najdbe nevarnih, prepovedanih in sumljivih predmetov ...)
 nadzor zaposlenih, obiskovalcev in zunanjih izvajalcev na varovanem območju
Obveščanje in poročanje:
 obveščanje ob varnostnem dogodku (varnostno-nadzorni center, policija, naročnik,
služba za zaščito in reševanje …)
 poročilo o delu (vsebina, sistematika in natančnost)

Varovanje prodajnih mest




Varovanje ljudi in premoženja v prodajalnah (varovanje kupcev, zaposlenih ter
premoženja kupcev in prodajaln) ter razumevanje pomena in namena tega varovanja
Najpogostejša tveganja in kazniva dejanja v prodajalnah glede na njihovo vrsto
(nakupovalni center, diskont, bencinski servis, kiosk ...)
Načini storitve kaznivih dejanj
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Tipologija storilcev kaznivih dejanj v trgovinah
Predmeti, ki so tarča storilcev kaznivih dejanj
Okoliščine, ki kažejo na to, da se pripravlja, poteka ali je bilo storjeno kaznivo dejanje
(ravnanje storilca pred in med dejanjem ter po njem)
Preventivni postopki za preprečevanje kaznivih dejanj
Oblike in metode varovanja v prodajalni:
 sistemi obhodov in nadzor nad kupci v prodajalni
 pregledi prostorov (skladišča, sanitarni prostori, garderobe ...)
 nadzor vstopnih in izstopnih mest
 nadzor parkirnih mest
 nadzor ob prevzemu blaga (dostava ...)
Sistemi tehničnega varovanja na prodajnih mestih
 zaščita blaga (vrste zaščite in načini njenega delovanja)
 zaščita blagajn (panik tipka ...)
 videonadzor kot podaljšano oko ter sodelovanje med varnostniki
 sistemi tehnične zaščite prodajalne (alarmni sistemi, blagajne ...)
Postopki in ukrepi varnostnika ob prijetju storilca kaznivega dejanja v trgovini
Obveščanje in poročanje (obveščanje odgovorne osebe v prodajalni, varnostnonadzornega centra in policije) ter izdelava dokumentacije (zapisnik o iznosu
neplačanega blaga ...)

UKREPI IN DRUGA SREDSTVA TER DOLŽNOSTI VARNOSTNIKOV – 38 UR

Človekove pravice in temeljne svoboščine
Sistem varovanja človekovih pravic in svoboščin






Človekove pravice in temeljne svoboščine, zagotovljene z mednarodnimi konvencijami
in ustavo (nedotakljivost življenja, prepoved mučenja, nečloveškega ali ponižujočega
ravnanja, varstvo osebne svobode, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva,
varstvo pravic zasebnosti, varstvo osebnih podatkov)
Sistem varovanja človekovih pravic in svoboščin (sodno varstvo, varuh človekovih
pravic, informacijski pooblaščenec …)
Načela, ki urejajo varstvo človekovih pravic in svoboščin pri uporabi ukrepov in drugih
sredstev varnostnika
Povezava pravic in svoboščin z izvajanjem ukrepov in drugih sredstev varnostnika

Etika v zasebnem varovanju





Pomen etike in kodeksa etike v zasebnem varovanju
Etična načela
Temeljne vrline varnostnega osebja
Pomen profesionalnega pristopa v povezavi z načeli humanosti in spoštovanja
različnosti
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Uporaba ukrepov in drugih sredstev varnostnika










Pogoji za uporabo ukrepov varnostnika:
 opozorilo
 ustna odredba
 ugotavljanje istovetnosti
 površinski pregled vrhnjih oblačil, prtljage, vozila in tovora
 preprečitev vstopa na varovano območje
 zadržanje
 uporaba fizične sile
 uporaba sredstev za vklepanje in vezanje
Pogoji za uporabo drugih sredstev varnostnika:
 uporaba plinskega razpršilca
 uporaba službenega psa
 uporaba strelnega orožja
Pomen načela zakonitosti, sorazmernosti, humanosti, enakega obravnavanja občanov,
strokovnosti, upoštevanja človekovih pravic in njihovih temeljnih svoboščin ter etičnosti
Ravnanje v primeru silobrana in skrajne sile v povezavi z ukrepi in drugimi sredstvi
Oblike fizične sile
Razlike med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom
Ukrepi, ki ne smejo biti uporabljeni zoper uradne osebe

Dolžnosti varnostnika









Obveščanje pristojnega organa, da je bilo storjeno kaznivo dejanje
Zavarovanje kraja kaznivega dejanja
Obveščanje in poročanje o uporabi določenih ukrepov in drugih sredstev varnostnika
Nošnja službene izkaznice ter poznavanje z njo povezanih pravic in dolžnosti
Opravljanje nalog v delovni obleki
Varovanje osebnih in tajnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
Priprava podatkov za poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
Obveščanje varnostno-nadzornega centra, policije in centra za obveščanje

Praktični postopek izvajanja ukrepov in drugih sredstev (izvede se v telovadnici in
drugih ustreznih prostorih ali v realnih okoljih)
Sestava varnostnega postopka
 Odločitev
 Začetek
 Potek
 Zaključek
Varnostni trikotnik
 Varna razdalja
 Drža rok in telesa
 Gibanje v varnostnem trikotniku
Uporaba ukrepov varnostnika
Postopek opozorila
Postopek ustne odredbe ali zahteve
Postopek ugotavljanja istovetnosti
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Postopek površinskega pregleda (vrhnjih oblačil, prtljage, vozila, tovora), ko je treba
pridobiti soglasje
Postopek izvedbe površinskega pregleda, ko ni podano soglasje
Postopek preprečitve vstopa na varovano območje:
 brez uporabe fizične sile (izvedeno z opozorilom ali ustno odredbo)
 z milejšo obliko uporabe fizične sile
 s stopnjevanjem fizične sile
Postopek zadržanja osebe na varovanem območju:
 brez uporabe fizične sile (izvedeno z opozorilom ali ustno odredbo)
 z uporabo fizične sile
Postopek uporabe fizične sile:
 za izvršitev zakonite naloge (pasivno ali aktivno upiranje osebe)
 za preprečitev napada nase ali na drugo osebo
Postopek uporabe sredstev za vklepanje in vezanje:
 postopek (tehnično-strokovna izvedba) vklepanja in odklepanja rok s togimi ali
gibnimi lisicami
 postopek vezanja rok z eno ali dvema plastičnima zategama
 postopek vezanja rok s priročnimi sredstvi (vrvica, pas, lepilni trak)
 postopek vezanja nog s plastično zatego ali priročnimi sredstvi (dopustno v skrajnem
primeru)

Druga sredstva varnostnika
 Teoretična predstavitev plinskega razpršilca z navodili proizvajalca za uporabo
 Vadba praktične uporabe plinskega razpršilca
 Praktična izvedba nudenja prve pomoči po uporabi plinskega razpršilca
Sledi praktični preizkus usposobljenosti za uporabo fizične sile, sredstev za vezanje in
vklepanje ter plinskega razpršilca.

KAZNIVA RAVNANJA IN OSNOVE KRIMINALISTIKE – 6 UR

Posamezne vsebine predpisov, ki urejajo prekrške, kazniva dejanja ter kazenski postopek








Pojem kaznivega ravnanja in ločevanje med posameznimi kategorijami kaznivih
ravnanj (disciplinski prestopki, prekrški in kazniva dejanja)
Posamezni prekrški zoper javni red in mir (nasilno in drzno vedenje, nedostojno
vedenje, beračenje in prenočevanje na javnem kraju, uporaba nevarnih predmetov,
poškodovanje uradnega napisa, oznake ali odločbe, pisanje po objektih, vandalizem,
uporaba živali, javni red in mir v gostinskih obratih in na prireditvah ter varstvo
mladoletnikov, neupoštevanje zakonitega ukrepa uradnih oseb)
Pristojnosti varnostnika, ko gre za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti
(poudarek na kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na predlog oškodovanca) ali z zasebno
tožbo
Temeljni elementi kaznivega dejanja (človekovo voljno ravnanje, določenost v zakonu,
protipravnost in kazenska krivda)
Silobran in skrajna sila
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Prepoznavanje okoliščin, ki kažejo na to, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti (tatvina, velika tatvina, rop, roparska tatvina, zatajitev,
poškodovanje tuje stvari, požig, nasilništvo, lahka in huda telesna poškodba, uboj,
umor, uboj na mah, povzročitev smrti iz malomarnosti, napeljevanje k samomoru in
pomoč pri tem, razžalitev, posilstvo, ogrožanje varnosti pri delu, povzročitev splošne
nevarnosti, neodvrnitev nevarnosti, ponarejanje listin, protipraven odvzem prostosti,
neupravičena osebna preiskava, neupravičeno slikovno snemanje, zloraba osebnih
podatkov, izdaja in neopravičena pridobitev poslovne skrivnosti, opustitev ovadbe, da
se pripravlja kaznivo dejanje, opustitev ovadbe kaznivega dejanja ali storilca,
onesnaženje morja in voda s plovili)
Vloga varnostnika pri zaznavi kaznivih dejanj
Zavarovanje kraja kaznivega dejanja
Prvi nujni ukrepi, ki se morajo izvesti na kraju kaznivega dejanja, in pogoji za
spremembo tega
Najpogostejše sledi in predmeti na kraju kaznivega dejanja ter načini zavarovanja sledi
in najdenih predmetov
Način in pomen zbiranja informacij na kraju kaznivega dejanja
Postopek z najdenimi predmeti
Pojem kazenske ovadbe (obveznost podaje, način podaje in vsebina)
Pristojnosti policije, tožilstva in sodišča v povezavi s kaznivimi dejanji

UKREPANJE PO NAČRTU VAROVANJA IN OB IZREDNIH DOGODKIH – 4 URE










Okvirna vsebina dokumentov varovanja za delo varnostnika in opravljanje dela skladno
z navedenimi dokumenti (program varovanja, ocena stopnje tveganja, načrt varovanja,
požarni in evakuacijski načrt, red na varovanem območju …)
Vloga preventivnega delovanja pri opravljanju nalog zasebnega varovanja in nudenje
podpore pri izvajanju drugih oblik varovanja (situacijska prevencija)
Pristojnosti služb zaščite in reševanja ter policije ob naravni in drugi nesreči ali tveganju
za varnost ljudi in sodelovanje z drugimi varnostnimi institucijami
Podpora pri izvajanju drugih oblik zasebnega varovanja
Postopki za prepoznavanje in obvladovanje varnostnih tveganj, nevarnosti in ogrožanja
ter naloge v situacijah, kot so:
 požar
 eksplozija
 poplava
 potres
 najava ali najdba eksplozivnega sredstva
 biološko in kemijsko ogrožanje (ob varovanju farmacevtske ali kemijske proizvodnje,
laboratorija za biološke raziskave …)
 teroristični napad
 strelski napad
 zajetje talcev
 amok situacija
 sprejem sumljive pošiljke
Postopki evakuacije z ogroženega območja
Ukrepanje v varnostnih situacijah, ko ne bi deloval sistem tehničnega varovanja ali bi
bilo delovanje energentov prekinjeno
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VAROVANJE JAVNIH ZBIRANJ – 6 UR























Normativna ureditev javnih zbiranj (vodja prireditve, naloge reditelja, vloga vodje
rediteljev, obvezno vzdrževanje reda z varnostniki, vloga policije, prekinitev prireditve)
Načrt varovanja javnega zbiranja in naloge varnostnika na podlagi načrta
Usmerjanje udeležencev, obveščanje, opozarjanje in izvajanje drugih ukrepov za
vzdrževanje reda na javnem zbiranju
Postopki za zagotavljanje splošne varnosti pred začetkom javnega zbiranja, vključno s
postopki zagotavljanja varne evakuacije
Varen vstop udeležencev na kraj javnega zbiranja
Sprejemanje in usmerjanje udeležencev na prireditvi v skladu z razporeditvijo
prireditvenega prostora ter zahtevami organizatorja
Površinski pregled vrhnjih oblačil oseb in prtljage ter preprečevanje vnosa
prepovedanih in nevarnih predmetov ter snovi na javnih zbiranjih
Uporaba naprav in sistemov za pregledovanje oseb, tovora, prevoznih sredstev in
osebne prtljage
Preverjanje upravičenosti vstopa na prireditveni prostor (personalizacija vstopnic,
prepoved udeležbe in drugi razlogi)
Zagotavljanje reda na parkirnih prostorih
Uporaba materialno-tehničnih in drugih sredstev za preprečevanje gneče in nevarnih
pritiskov pri vhodih
Stopnjevanje ukrepov za vzdrževanje reda glede na oceno tveganja
Pristojnosti posameznih organov in služb na prireditvenem prostoru ter sodelovanje z
njimi (reditelji, policija, občinsko redarstvo, reševalci, gasilci …)
Prepoznavanje nevarnih okoliščin in predmetov na javnih zbiranjih
Posebnosti psihologije množice in ukrepi za umirjanje množice
Poznavanje značilnosti delovanja množic, njihovo obvladovanje in razvrščanje
Socialni in psihološki vidik množic ter osnovni dejavniki nastanka nasilnosti množice
Preprečitev vdora gledalcev na prireditveni prostor
Ukrepanje ob vandalizmu in huliganstvu na javnih zbiranjih
Vloga varnostnika pri izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanje izrednih
dogodkov (pregled evakuacijskih poti, vizualen nadzor prireditve, prisotnost in
razporeditev varnostnikov, pravočasno opozarjanje na kršitve, pravočasnost ukrepanja,
druge taktike in metode vzdrževanja reda ...)
Požarna ogroženost na javnih zbiranjih

IZVAJANJE INTERVENCIJE – 5 UR







Pojem in namen intervencije
Temeljna načela intervencije (načelo hitrosti, metodičnosti, vztrajnosti in temeljitosti ter
dolžnost preveritve vsake situacije)
Intervencija zaradi sprožitve tehničnih alarmov (požar, vlom, rop – panik tipka)
Intervencija ob klicu varnostnega osebja
Intervencija zaradi klica tretje osebe – naročnika, zaposlenega ali druge osebe
Oprema varnostnika in vozila
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Potek intervencije:
 priprava na intervencijo
 odhod na kraj
 prihod na kraj in obveščanje
 ukrepanje na kraju
 odhod s kraja
 poročanje
Uporaba komunikacijskih sredstev
Sodelovanje z varnostnim osebjem, ki je na varovanem območju
Zavarovanje kraja varnostnega dogodka
Dolžnosti interventa ob prihodu policije, gasilcev, reševalcev ali naročnika na varovani
objekt
Zaključek intervencije

SISTEMI TEHNIČNEGA VAROVANJA – 4 URE









Povezanost tehničnega in fizičnega varovanja
Sistemi tehničnega varovanja (protivlomni sistem, sistem nadzora gibanja, sistem
video- in avdionadzora, protipožarni sistem, prenos alarmnih signalov in varnostnih
sporočil …)
Ravnanje z različnimi vrstami sistemov tehničnega varovanja in njihovo upravljanje
Lažni alarmi in ugotavljanje vzrokov
Pomen mehanske zaščite pri varovanju ljudi in premoženja
Uporaba videonadzornih sistemov in pogoji za razkrivanje teh podatkov
Gradniki vstopne in izstopne kontrole

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER VARSTVO PRED POŽAROM – 7 UR
Varnost in zdravje pri delu














Pomen varnosti in zdravja pri delu
Ureditev varnosti in zdravja pri delu
Temeljni pojmi in načela varnosti in zdravja pri delu
Dolžnosti, pravice in odgovornosti delavcev ter delodajalca pri zagotavljanju varnega
opravljanja dela
Organizacija varnosti in zdravja pri delu v podjetju
Ocena tveganja na delovnem mestu ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu
Tveganja za lastno varnost in varnost drugih ter postopki za zagotavljanje lastne
varnosti in varnosti drugih
Vloga in odgovornost varnostnega osebja pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
Prvi nujni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
Prvi nujni ukrepi za zavarovanje okolja
Osebna varovalna oprema ter zahteve in navodila za njeno uporabo
Najpogostejši vzroki za nastanek nezgod pri delu in načini preprečevanja
Način prijave nezgode pri delu
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Varstvo pred požarom










Organizacija in osnovne zahteve varstva pred požarom ter naravnimi in drugimi
nesrečami
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter njegove temeljne naloge
Vrste požarnega varovanja ter pomen preventivnih ukrepov in vloga varnostnika pri tem
Vsebine in namen požarnega reda, požarnih načrtov, načrtov evakuacije ter načrta
varovanja
Pregled varovanega območja, zasilnih izhodov in evakuacijskih poti
Izvedba evakuacije ljudi iz varovanih objektov oziroma prostorov ob požaru
Način obveščanja in alarmiranja
Viri in vzroki za nastanek požara ali eksplozije (nevarne okoliščine, predmeti in druge
nevarnosti)
Pomen in način gašenja začetnih požarov ter izbira ustreznega gasilnega sredstva

PRVA POMOČ – 5 UR
Organizacija prve pomoči na delovnem mestu ali ob dogodku
Organizacija sistema nujne medicinske pomoči in aktivacija ob izrednem dogodku
Ugotavljanje osnovnih življenjskih funkcij
Izvedba temeljnih postopkov oživljanja odraslih in otrok z uporabo zunanjega
avtomatičnega defibrilatorja (AED) ali brez njega
 Položaji in prenos poškodovanca oziroma pacienta
 Ukrepi prve pomoči in naloge varnostnika pri izvajanju prve pomoči
 Prepoznavanje stanj, nudenje prve pomoči osebi in izvajanje ukrepov v primeru:
 nezavesti
 hude nenadne bolečine v prsih
 možganske kapi
 znakov izraženega šoka
 epileptičnega napada
 hude alergijske reakcije
 tujka v dihalnih poteh
 težkega dihanja
 predoziranja in zastrupitve z alkoholom
 hujše krvavitve
 šoka
 zloma
 poškodbe glave in hrbtenice
 strelne poškodbe
 opekline in zastrupitve s plini
 potrebe po oživljanju
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KOMUNIKACIJA – 14 UR
Komunikacija in obvladovanje konfliktov










Pomen ustrezne osebne naravnanosti pri opravljanju dela in samonadzora v kritičnih
situacijah
Prepoznavanje tveganega obnašanja, posebnih značilnosti, čustev in pomena govorice
telesa stranke za ustrezno komunikacijo z njo
Osnovni elementi učinkovite komunikacije z različnimi osebami (mirnimi, nesramnimi,
agresivnimi, vinjenimi, ciničnimi …) ter način obvladovanja čustev v postopkih
Komuniciranje v posebnih primerih in ob izrednih dogodkih (reševanje konfliktov, krizne
situacije, vpliv individualnih in kulturnih razlik na komunikacijo, prepoznava različnih
psihofizičnih stanj)
Posebnosti komunikacije z množico
Obvladovanje komunikacije in postopkov z zahtevnejšimi ali težavnimi strankami na
javnih prireditvah
Obvladovanje posebnosti komunikacije s tehničnimi sredstvi (telefon, radijske zveze …)
Poznavanje postopkov komuniciranja z varnostno-nadzornim centrom

Osnove poslovnega sporazumevanja (sporočanja) v slovenskem jeziku
Pravila uporabe slovenskega jezika
Priprava zapisnikov in poročil:
 zapisnik o preprečitvi iznosa neplačanega blaga
 poročilo o uporabi ukrepov in drugih sredstev varnostnika
 poročilo o primopredaji službe
 Vodenje evidenc



9. MATERIALNI
POGOJI,
KI
JIH
STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

MORA

IZPOLNJEVATI

ORGANIZATOR

Učilnica mora biti primerna za najmanj 15 oziroma največ 25 udeležencev, pri čemer morata
biti na kandidata zagotovljena 2 m². Oprema mora poleg miz, stolov in table obsegati tudi
avdiovizualne pripomočke (računalnik s projektorjem, listna tabla in kamera).
Izpolnjeni morajo biti tudi vsi materialni pogoji, določeni v veljavnem katalogu strokovnih
znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo varnostnik/varnostnica. Za izvedbo posameznega
usposabljanja morajo biti na voljo tudi:
-

telovadnica za vadbo veščin (borilni prostor najmanj 6 x 5 m oziroma najmanj 2 m² na
kandidata, blazine debeline 4–5 cm) z ločenimi garderobami, sanitarijami ter prhami
primerne površine za vadbo praktičnih postopkov
pripomočki za vadbo veščin (gumi nož, palice 40–50 cm, sredstva za vklepanje in
vezanje ter priročna sredstva za vezanje)
plinski razpršilec in šolski razpršilci
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zaščitna sredstva za izvajanje določenih simulacij (neprebojni jopič in čelada)
vzorci osebnih dokumentov, obrazcev in listin
vzorec načrta varovanja
naprave in sredstva za tehnično varovanje
prenosne telefonske in radijske zveze
zunanji avtomatični defibrilator – demonstracijski
lutka za demonstracijo umetnega dihanja in oživljanja
omarica za prvo pomoč z ustreznim sanitetnim materialom
gasilnik (voda, CO2, prah in pena)

10. POGOJI ZA DOKONČANJE PROGRAMA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA
10.1 DOKONČANJE STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

Za uspešno dokončanje programa strokovnega usposabljanja se mora kandidat udeležiti
strokovnega usposabljanja in opraviti obveznosti po programu.
10.2 PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI

Kandidat opravlja preizkus strokovne usposobljenosti pred komisijo za preverjanje in
potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, in to v skladu s predpisi, ki urejajo nacionalne
poklicne kvalifikacije.

11. PRILAGODITVE ZA OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI
Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.
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12. KADROVSKE ZAHTEVE ZA IZVAJALCE VSEBINSKIH SKLOPOV PROGRAMA
STROKOVNEGA USPOSABLJANJA

IZVAJALEC
VSEBINSKEGA
SKLOPA
Predavatelj

KADROVSKA ZAHTEVA ZA IZVAJALCA
VSEBINSKEGA SKLOPA

Najmanj visokošolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju zasebnega varovanja ali dela
ministrstva, pristojnega za notranje zadeve

VSEBINSKI SKLOP

Normativna ureditev zasebnega
varovanja
Varovanje ljudi in premoženja
Ukrepi in druga sredstva ter
dolžnosti varnostnikov
Ukrepanje po načrtu varovanja in
ob izrednih dogodkih
Varovanje javnih zbiranj
Izvajanje intervencije

Najmanj visokošolska izobrazba pravne
oziroma družboslovne smeri

Kazniva ravnanja in osnove
kriminalistike

Najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju preiskovanja kaznivih dejanj ali
dela ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve
Najmanj visokošolska izobrazba

Sistemi tehničnega varovanja

Najmanj pet let delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa

Varnost in zdravje pri delu in
varstvo pred požarom
Prva pomoč
Komunikacija

Predavatelj
praktičnega pouka

Najmanj srednješolska izobrazba
Najmanj pet let delovnih izkušenj na
strokovnem področju z znanjem
praktičnega postopka in borilnih veščin (jiujitsu, judo, karate); za uporabo plinskega
razpršilca pa najmanj visokošolska
izobrazba, najmanj pet let delovnih
izkušenj na strokovnem področju z

Ukrepi in druga sredstva ter
dolžnosti varnostnikov
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znanjem praktičnega postopka in
pridobljeno potrdilo o opravljeni
usposobljenosti za uporabo plinskega
razpršilca na osnovi OC
Najmanj visokošolska izobrazba pravne
oziroma družboslovne smeri

Kazniva ravnanja in osnove
kriminalistike

Najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju preiskovanja kaznivih dejanj ali
dela ministrstva, pristojnega za notranje
zadeve
Najmanj srednješolska izobrazba

Varovanje javnih zbiranj

Najmanj pet let delovnih izkušenj s
strokovnega področja vsebinskega sklopa

Izvajanje intervencije
Varnost in zdravje pri delu in
varstvo pred požarom
Prva pomoč
Komunikacija

13. LITERATURA
Organizator strokovnega usposabljanja pred izvedbo pripravi učna gradiva in jih posreduje
kandidatom.
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Odredba o spremembah Odredbe o določitvi
programa strokovnega izpopolnjevanja
za prevoz in varovanje gotovine ter drugih
vrednostnih pošiljk

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 42. člena v
zvezi s četrtim odstavkom 20. člena Zakona o zasebnem
varovanju (Uradni list RS, št. 17/11) ministrica za notranje
zadeve izdaja

ODREDBO
o spremembah Odredbe o določitvi programa
strokovnega izpopolnjevanja za prevoz
in varovanje gotovine ter drugih
vrednostnih pošiljk
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USTAVNO SODIŠČE
2786.

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega
sodišča in sodbe Upravnega sodišča, Oddelka
v Mariboru

Številka: Up-282/15-30
Datum: 5. 10. 2017

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi Christe Haase, Republika Avstrija, na seji 5. oktobra 2017

o d l o č i l o:

1. člen
V Odredbi o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih
pošiljk (Uradni list RS, št. 51/12) se v 2. členu črta drugi
odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.

Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 267/2013 z dne 10. 3.
2015 in sodba Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru, št. II U
491/2012 z dne 19. 6. 2013 se razveljavita in zadeva se vrne
Upravnemu sodišču, Oddelku v Mariboru, v novo odločanje.

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

A.
1. Upravni organ prve stopnje je v postopku denacionalizacije izdal dopolnilno odločbo, s katero je pritožnici za zmanjšano
vrednost v naravi vrnjenih nepremičnin priznal odškodnino v
obliki obveznic Slovenske odškodninske družbe. V pritožbenem
postopku je upravni organ druge stopnje to odločbo odpravil in
pritožničin zahtevek zavrnil. Pritožnica je odločitev pritožbenega
upravnega organa izpodbijala s tožbo v upravnem sporu, ki jo
je Upravno sodišče zavrnilo, Vrhovno sodišče pa je zavrnilo tudi
njeno revizijo zoper sodbo sodišča prve stopnje.
2. Z izpodbijanima sodbama sta sodišči pritrdili odločitvi upravnega organa druge stopnje, da pritožnica skladno z
drugim odstavkom 10. člena v zvezi z 12. členom Zakona o
denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I, 31/93, 65/98 in
66/2000 – v nadaljevanju ZDen) ni upravičena do odškodnine
za zmanjšano vrednost v naravi vrnjenih nepremičnin, ki so
bile njenemu očetu podržavljene na podlagi Odloka o prehodu sovražnikovega imetja v državno svojino, o državnem
upravljanju imetja odsotnih oseb in o zasegi imetja, ki so ga
okupatorske oblasti prisilno odtujile (Uradni list DFJ, št. 2/45
– v nadaljevanju Odlok AVNOJ). Ta je imel namreč pravico
dobiti odškodnino za odvzeto premoženje na podlagi Pogodbe
o poravnavi škode izgnancem, preseljencem in pregnancem,
o ureditvi drugih finančnih vprašanj in vprašanj s socialnega
področja (t. i. Finančne in izravnalne pogodbe – v nadaljevanju
FIP),1 ki sta jo 27. 11. 1961 sklenili Zvezna republika Nemčija
(v nadaljevanju ZR Nemčija) in Republika Avstrija, ter zakonov,
ki jih je za izvršitev te pogodbe sprejela Republika Avstrija.2 Po

Št. 604-253/2017
Ljubljana, dne 20. oktobra 2017
EVA 2017-1711-0019
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

2785.

Odločba o izdaji soglasja k odločitvi uprave
ustanove o prenehanju ustanove Fundacija
Janez Vajkard Valvasor, ustanova za
proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne
dediščine

Ministrstvo za kulturo izdaja na podlagi prvega odstavka
3. člena, četrte alineje 31. člena in drugega odstavka 32. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje
soglasja k odločitvi uprave o prenehanju ustanove na zahtevek
Fundacije Janez Vajkard Valvasor, ustanove za proučevanje
in ohranjanje slovenske kulturne dediščine, Novi trg 3, 1000
Ljubljana, naslednjo

ODLOČBO
Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k odločitvi uprave
o prenehanju Fundacije Janez Vajkard Valvasor, ustanove za
proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne dediščine, Novi
trg 3, 1000 Ljubljana, matična številka 1577786000.
Št. 0140-73/2017/3
Ljubljana, dne 18. oktobra 2017
EVA 2017-3340-0018
Anton Peršak l.r.
Minister
za kulturo

Obrazložitev

1 Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland zur Regelung von Schäden der Vertriebenen,
Umsiedler und Verfolgten, über weitere finanzielle Fragen und
Fragen aus dem sozialen Bereich (Finanz- und Ausgleichsvertrag,
BGBl, št. 76/62).
2 Sodišči se v zvezi s tem sklicujeta na Zakon o zagotavljanju
nadomestil za škodo, ki je nastala na gospodinjski oziroma stanovanjski opremi in na predmetih, ki so potrebni za opravljanje poklica,
zaradi vojne ali političnega preganjanja z dne 25. junija 1958 (Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz, BGBl, št. 127/58 – KVSG),
ki je bil dopolnjen z Zakonom o razširitvi področja uporabe Zakona
o povračilu škode zaradi okupacije z dne 13. junija 1962 (Erweiterung des Anwendungsbereiches des Besatzungsschäden- und des
Kriegs- und Verfolgungssachschädengesetz, BGBl, št. 176/62 – v
nadaljevanju KVSG/62), na Zakon o povrnitvi škode preseljencem
in pregnancem z dne 13. junija 1962 (Umsiedler- und VertreibenenEntschädigungsgesetz, BGBl, št. 177/62 – v nadaljevanju UVEG)
in na Zakon o prijavi premoženjskih škod, ki so nastale zaradi razselitve ali izgona z dne 14. decembra 1961 (Anmeldegesetz, BGBl,
št. 12/62 – v nadaljevanju Zakon o prijavi škode).

Uradni list Republike Slovenije
mnenju sodišč za presojo z vidika drugega odstavka 10. člena
ZDen namreč niso upoštevni le mirovne pogodbe in mednarodni sporazumi, ki jih je sklenila ali je k njim pristopila FLRJ oziroma SFRJ (v nadaljevanju nekdanja Jugoslavija), temveč tudi
pogodbe, sklenjene med dvema tujima državama, ter zakoni
teh držav. Ker opredelitev predmeta podržavljenja v določbah
Odloka AVNOJ, ki so bile v obravnavanem primeru podlaga za
podržavljenje, kaže na reparacijski značaj tega predpisa, državi
pogodbenici pa sta FIP sklenili z namenom ureditve odprtih
finančnih vprašanj v zvezi s časovnim obdobjem od 13. 3. 1938
do 8. 5. 1945 in v njeni Prilogi 1 določili tudi krog oseb, ki so
upravičene do pravic po tej pogodbi, sodišči pritrjujeta presoji
upravnega organa, da pomeni FIP s predpisi, s katerimi je
Republika Avstrija uredila odškodovanje teh oseb, pravni vir,
ki je urejal odškodnino za premoženje, ki je bilo podržavljeno
na podlagi Odloka AVNOJ. Za presojo, ali je imela oseba za
podržavljeno premoženje pravico dobiti odškodnino od tuje
države, po mnenju sodišč ni pomembno, v kakšnem pravnem
aktu je tuja država uredila odškodnino, kako jo je poimenovala
ali določila njeno višino in ali je razlaščenec odškodnino od tuje
države sploh zahteval. Odločilno je le, ali je »po pravu tuje države obstajala načelna možnost za pridobitev odškodnine zaradi
podržavljenja premoženja v nekdanji Jugoslaviji«. Če je v tuji
državi obstajala (četudi zgolj načelna) pravica dobiti odškodnino za odvzeto premoženje, je po mnenju revizijskega sodišča
zahtevek na podlagi določb ZDen v celoti izključen celo, če
upravičenec odškodnine od tuje države dejansko ni prejel. Pri
presoji, ali je izpolnjen izključitveni razlog iz drugega odstavka
10. člena ZDen, upravni organ ni dolžan ugotavljati, kakšne
konkretne pravice bi upravičencu šle po avstrijskih predpisih,
saj bi to pomenilo določanje odškodnine po teh predpisih, kar
bi presegalo odločanje o denacionalizacijskih zahtevkih, prav
tako pa ni vezan na potrdila avstrijskih državnih organov o tem,
ali je imel razlaščenec pravico dobiti odškodnino od Republike
Avstrije. Po mnenju sodišč gre namreč za potrdila o tujem pravu v smislu 12. člena Zakona o mednarodnem zasebnem pravu
in postopku (Uradni list RS, št. 56/99 – v nadaljevanju ZMZPP)
oziroma 7. člena Evropske konvencije o obvestilih o tujem
pravu (Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o obvestilih o
tujem pravu, Uradni list RS, št. 20/98, MP, št. 4/98 – MEKOTP),
ki se lahko upoštevajo le kot potrdila o obstoju veljavne pravne
podlage za pridobitev odškodnine od Republike Avstrije. Kolikor
potrjujejo, da posameznik na podlagi FIP ni imel pravice do odškodnine, pa ta potrdila pomenijo le mnenje, na katero upravni
organ ni vezan, saj gre za »odločitev avstrijskega organa o določitvi odškodnine« oziroma za »mnenje, ki ga je ta organ utemeljil na avstrijski izvedbeni zakonodaji«. Ker je bilo v postopku
ugotovljeno, da je bil pritožničin oče nemške narodnosti, ki se je
v Republiko Avstrijo priselil z območja nekdanje Jugoslavije in
je imel leta 1948 avstrijsko državljanstvo, na dan 1. 1. 1960 pa
stalno prebivališče v Republiki Avstriji, je tudi po presoji sodišč
izpolnjeval v 1. točki razdelka A in v 6. točki razdelka C Priloge 1
FIP določene pogoje za pridobitev odškodnine za premoženje,
ki mu je bilo podržavljeno na podlagi Odloka AVNOJ.
3. Pritožnica zatrjuje kršitev pravic iz drugega odstavka
14. člena ter 22. in 33. člena Ustave. Trdi, da sta izpodbijani odločitvi očitno napačni in brez razumne pravne utemeljitve. Sodiščema očita, da sta drugi odstavek 10. člena ZDen
razlagali samovoljno, v nasprotju z jezikovno, teleološko in
logično razlago ter ga zato uporabili v nasprotju z namenom
zakonodajalca, ki naj bi bil preprečiti dvojno odškodovanje za
podržavljeno premoženje. Po mnenju pritožnice zgolj možnost
uveljavljanja »načelne pravice do odškodnine«, ki jo omogoča
pravo tuje države, ne more pomeniti ovire za denacionalizacijo,
saj naj bi pravica dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od
tuje države v smislu drugega odstavka 10. člena ZDen lahko
obstajala le tedaj, ko jo je tudi dejansko mogoče uveljaviti.
Tako stališče naj bi izhajalo tudi iz odločbe Ustavnega sodišča
št. Up-547/02 z dne 8. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in
OdlUS XII, 106) ter sklepa Ustavnega sodišča št. Up-584/05 z
dne 14. 4. 2006. Pritožnica zatrjuje, da FIP in predpisi Republi-
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ke Avstrije, na katere se sklicujeta sodišči, niso pravna podlaga
za pridobitev odškodnine za podržavljeno premoženje od Republike Avstrije v smislu drugega odstavka 10. člena ZDen, saj
naj bi iz odločbe Ustavnega sodišča št. Up-547/02 izhajalo, da
sta v razmerju do Republike Avstrije taki pravni podlagi lahko
le Državna pogodba o vzpostavitvi neodvisne in demokratične
Avstrije z dne 15. 5. 1955 (Uradni list FLRJ, MP, št. 2/56 – v
nadaljevanju ADP) in Pogodba o ureditvi določenih premoženjsko-pravnih vprašanj, ki sta jo leta 1980 sklenili SFRJ in Republika Avstrija (Uradni list SFRJ, MP, št. 9/81 – v nadaljevanju
Pogodba z Republiko Avstrijo iz leta 1980). Pritožnica meni, da
bi morali sodišči vsebino FIP in izvedbenih predpisov razlagati
skladno s pravili, ki veljajo za razlago mednarodnih pogodb, tj.
dobronamerno, po običajnem smislu, ki ga je treba dati izrazom
v pogodbi (in izvedbenih predpisih) ter v kontekstu in v luči
predmeta te pogodbe in njenih ciljev. Ker naj sodišči tega ne
bi storili, naj bi te pravne akte razlagali arbitrarno, zaradi česar
naj bi drugi odstavek 10. člena ZDen uporabili v nasprotju z
namenom zakonodajalca. S tem naj bi pritožnici v nasprotju s
33. členom Ustave onemogočili uveljavitev pravic, ki jih ima na
podlagi ZDen, ter jo zgolj na podlagi ugotovitve, da je njen oče
izpolnjeval nekatere od pogojev za priznanje statusa upravičenca po določbah FIP, v nasprotju z drugim odstavkom 14. člena
Ustave in razlogi odločbe Ustavnega sodišča št. Up-547/02
obravnavali neenako v primerjavi z upravičenci, ki jim ZDen
priznava pravico do denacionalizacije.
4. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-282/15 z dne
13. 2. 2017 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo. V skladu s
prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12
– v nadaljevanju ZUstS) je o tem obvestilo Vrhovno sodišče,
skladno z drugim odstavkom navedenega člena pa je ustavno
pritožbo poslalo v odgovor nasprotnemu udeležencu iz denacionalizacijskega postopka.
5. Nasprotni udeleženec v odgovoru na ustavno pritožbo
navaja, da izpodbijani odločitvi sledita ustaljenemu stališču
sodne prakse, po katerem so za presojo z vidika drugega
odstavka 10. člena ZDen upoštevni tudi zakoni, s katerimi
so posamezne tuje države na podlagi sklenjenih mirovnih
pogodb ali mednarodnih sporazumov v svoji notranji zakonodaji uredile odškodovanje za premoženje, ki ga je podržavila
nekdanja Jugoslavija. Enako stališče naj bi glede odškodovanja na podlagi nemškega Zakona o porazdelitvi bremen
Vrhovno sodišče sprejelo tudi v sodbi št. I Up 428/2004 z dne
9. 3. 2005. Nasprotni udeleženec navaja, da je bilo premoženje pritožničinega pravnega prednika na podlagi Odloka
AVNOJ podržavljeno kot sovražnikovo premoženje. Ker naj bi
tako opredeljen predmet podržavljenja kazal na reparacijski
značaj tega predpisa, naj bi bila tudi FIP in UVEG, s katerim
je Republika Avstrija uredila s FIP dogovorjeno pravico pregnancev do odškodnine za odvzeto premoženje, pravna akta,
ki izvirata iz pravice držav zmagovalk druge svetovne vojne
do vojnih reparacij v breme držav agresork, in s tem pravna
podlaga v smislu drugega odstavka 10. člena ZDen. Neutemeljena naj bi bila pritožničina trditev, da je morebitni obstoj
naveznih okoliščin z Republiko Avstrijo v smislu drugega
odstavka 10. člena ZDen mogoče ugotavljati le na podlagi
določb ADP in Pogodbe z Republiko Avstrijo iz leta 1980.
Tako stališče naj ne bi izhajalo niti iz odločbe št. Up-547/02,
v kateri je Ustavno sodišče stališče o obstoju izključitvenih
okoliščin iz drugega odstavka 10. člena ZDen presojalo le z
vidika konkretnega dejanskega stanja in le v luči določb ADP.
Nasprotni udeleženec navaja, da se je Vrhovno sodišče o
vprašanju upoštevanja UVEG kot pravne podlage iz drugega
odstavka 10. člena ZDen izreklo že v sodbi št. II Up 35/99
z dne 20. 1. 2000, ustavne pritožbe zoper to sodbo pa naj
Ustavno sodišče s sklepom št. Up-142/00 z dne 29. 5. 2001
ne bi sprejelo v obravnavo. Meni, da za presojo v obravnavni
zadevi ni pomembno, da so bile na podlagi UVEG izplačane
odškodnine priznane le za določene vrste in omejen obseg
premičnega premoženja in da so bile namenjene lajšanju so-
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cialnih stisk pregnancev in izgnancev. V sodni praksi naj bi se
namreč že uveljavila razlaga, po kateri »odškodnina za odvzeto premoženje« iz drugega odstavka 10. člena ZDen pomeni
vsako nadomestilo, ki ga je tuja država priznala razlaščencem
v zvezi s podržavljenjem premoženja, in sicer ne glede na to,
ali je bilo dano kot odškodnina, socialna pomoč ali preživnina,
in ne glede na to, kakšno škodo oziroma na katerih vrstah
premoženja nastalo škodo je tuja država vzela za podlago pri
določanju njegove višine. Bistveno naj bi bilo le, da je bilo tako
nadomestilo dano zaradi odvzema (podržavljenja) premoženja. Organe odločanja naj bi pri presoji z vidika drugega odstavka 10. člena ZDen zavezovali zgolj kriteriji, ki zamejujejo
v 1. členu FIP določeno zavezo ZR Nemčije, da je udeležena
pri stroških finančnih izdatkov, ki bodo Republiki Avstriji nastali
zaradi sprejetja zakonske ureditve povračila premoženjske
škode osebam nemške narodnosti v zvezi z dogodki med
drugo svetovno vojno in po njej. V ta okvir naj bi spadala le
vsebina tistega dela FIP, v katerem je bilo dogovorjeno, da
bodo skupinam oseb, opredeljenim v Prilogi 1 FIP, odobreni
določeni zneski odškodnine in druge dajatve. Ker naj FIP ne bi
določala omejitve odškodovanja glede na dohodkovni cenzus,
naj taka omejitev, ki jo je določil UVEG, za presojo ne bi bila
pomembna. Glede na stališče sodne prakse, da za presojo z
vidika drugega odstavka 10. člena ZDen ni pomembno, ali je
upravičenec od tuje države sploh prejel odškodnino oziroma
v kakšni višini mu je bila ta izplačana, naj bi bilo razumljivo,
da v okviru te presoje tudi ni treba ugotavljati, ali bi bil odškodninski zahtevek po predpisih tuje države sploh utemeljen.
Zadoščalo naj bi že, da je imel razlaščenec v tuji državi pravni
mehanizem poprave krivic, izhajajočih iz odvzema premoženja; ureditev načina poprave teh krivic pa naj bi bila povsem
v pristojnosti zakonodajalca tuje države, ki je odškodovanje
izvedel v polju svoje proste presoje. Tudi sicer naj v sodni
praksi ne bi bilo primera, v katerem bi organi odločanja pri
presoji z vidika drugega odstavka 10. člena ZDen upoštevali
pogoje, ki so jih tuje države na podlagi sklenjenih mirovnih
ali mednarodnih pogodb določile za priznanje odškodnine za
odvzeto premoženje. Razlaga drugega odstavka 10. člena
ZDen, ki jo zagovarja pritožnica, naj bi bila v nasprotju z
namenom ZDen in zato v nasprotju s teleološko in logično
razlago te določbe. Pomenila naj bi tudi negativno diskriminacijo upravičencev glede na njihov dohodek, saj naj bi privedla
do absurdnega položaja, ko bi bili do vrnitve premoženja na
podlagi ZDen upravičeni le premožnejši razlaščenci, za katere
je že avstrijski zakonodajalec ocenil, da ne potrebujejo nadomestila za odvzeto premoženje, manj premožni razlaščenci, ki
so bili na podlagi UVEG upravičeni le do socialno naravnane
odškodnine, pa bi bili iz denacionalizacije povsem izključeni,
saj jim, skladno s stališčem, ki ga je Ustavno sodišče sprejelo v sklepu št. Up-142/00, ne bi šla niti razlika do vrednosti
premoženja, ugotovljene na podlagi določb ZDen. Nasprotni
udeleženec dodaja še, da je glede problematike odškodnin na
podlagi FIP in izvedbenih predpisov ter dohodkovnega cenzusa po UVEG pridobil (in v konkretnem postopku tudi predložil)
pravni mnenji prof. dr. Bojana Bugariča in dr. Matije Damjana
iz oktobra 2010 in januarja 2011, s katerima se v celoti strinja
in se nanju tudi sklicuje.
6. Pritožnica v odgovoru na navedbe nasprotnega udeleženca v celoti vztraja pri navedbah v ustavni pritožbi ter tudi
pri tistih, ki jih je podala v denacionalizacijskem postopku, v
katerem sta bili izdani izpodbijani sodni odločbi. Meni, da se
je o nesprejemljivosti nosilnega stališča izpodbijanih odločitev,
ki naj bi temeljilo na pravnih mnenjih, na kateri se sklicuje
nasprotni udeleženec, Ustavno sodišče izreklo že v odločbi
št. Up-547/02. V njej naj bi namreč navedlo, da okoliščina, da
so imeli razlaščenci (na podlagi drugega odstavka 27. člena
ADP) načelno pravico do odškodnine za odvzeto premoženje od Republike Avstrije, ne zadošča za njihovo izločitev iz
denacionalizacije na podlagi ZDen, če so jim realizacijo te (le
načelne) pravice onemogočali podzakonski predpisi nekdanje
Jugoslavije.

Uradni list Republike Slovenije
B.
7. V obravnavni zadevi sta sodišči presojo, da pritožnica
ni upravičena do odškodnine iz naslova zmanjšane vrednosti
denacionaliziranih nepremičnin, oprli na drugi odstavek 10. člena ZDen, ki se glasi:
»Niso pa upravičenci v smislu tega zakona tiste osebe,
ki so dobile ali imele pravico dobiti odškodnino za odvzeto
premoženje od tuje države. Ali je oseba imela pravico dobiti
odškodnino od tuje države, ugotavlja pristojni organ po uradni
dolžnosti na podlagi sklenjenih mirovnih pogodb in mednarodnih sporazumov.«
8. Izpodbijani sodni odločbi temeljita na stališču, po katerem za presojo, da je imela oseba pravico dobiti odškodnino
v smislu navedene zakonske določbe, zadošča že, da je po
pravu tuje države obstajala pravna podlaga, ki je razlaščencem
omogočala »četudi zgolj načelno« pravico do odškodnine za
odvzeto premoženje, pri čemer ni nujno, da je mirovno ali mednarodno pogodbo, ki je bila podlaga za ureditev odškodovanja
v pravu tuje države, sklenila nekdanja Jugoslavija, temveč so
upoštevne tudi mednarodne pogodbe, sklenjene (le) med tujimi
državami. Skladno s tem stališčem sta Upravno in Vrhovno
sodišče presodili, da FIP, ki sta jo sklenili ZR Nemčija in Republika Avstrija, ter predpisi, ki jih je Republika Avstrija sprejela na
podlagi te pogodbe, pomenijo pravno podlago v smislu drugega
odstavka 10. člena ZDen. Na podlagi ocene, da so ti pravni
akti pritožničinemu pravnemu predniku omogočali uveljavitev
načelne pravice do odškodnine za odvzeto premoženje, sta
odločili, da pritožnica na podlagi 12. člena ZDen3 ni upravičena
uveljavljati upravičenj na podlagi določb ZDen.
9. Pritožnica nasprotuje stališču sodišč, po katerem pravno podlago iz drugega odstavka 10. člena ZDen pomenijo tudi
FIP, tj. mednarodna pogodba, ki sta jo sklenili dve tuji državi, in
predpisi, ki jih je na njeni podlagi sprejela Republika Avstrija.4
Meni, da iz dosedanje ustavnosodne presoje izhaja razlaga,
po kateri so za presojo, ali je imela oseba pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države v smislu drugega
odstavka 10. člena ZDen, lahko upoštevne le tiste mirovne
pogodbe oziroma mednarodni sporazumi, ki jih je sklenila ali
je k njim pristopila nekdanja Jugoslavija; v primeru odškodnine
za podržavljeno premoženje od Republike Avstrije torej le ADP
in Pogodba z Republiko Avstrijo iz leta 1980.
10. Zakonodajalec je z ureditvijo, ki jo je uzakonil v drugem odstavku 10. člena ZDen, pravico do denacionalizacije
na podlagi določb ZDen odrekel tako osebam, ki so dobile
odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države, kot tudi
3 Člen 12 ZDen ureja položaj t. i. nadomestnega upravičenca
do denacionalizacije. Skladno s to določbo je v primeru, ko fizična
oseba iz 9. člena ZDen ni upravičenec po ZDen (ker ne izpolnjuje
v tem členu ZDen določenih pogojev, ki se nanašajo na njeno državljanstvo v času podržavljenja), upravičenec do denacionalizacije
zakonec te osebe ali njen dedič prvega dednega reda, če mu je
bilo jugoslovansko državljanstvo priznano s predpisi, določenimi v
prvem odstavku 9. člena ZDen.
4 Iz sodnih odločb, ki ju pritožnica izpodbija v obravnavani
zadevi, ter iz odločitev, ki sta jih Upravno in Vrhovno sodišče
sprejeli v istovrstnih zadevah in so dostopne na spletnem portalu
IUS-INFO, je razvidno, da je na FIP (in izvedbene predpise) kot
upoštevno pravno podlago v smislu drugega odstavka 10. člena
ZDen Slovenska odškodninska družba, d. d., Ljubljana, kot zavezanka za denacionalizacijo v posameznih denacionalizacijskih
postopkih (sedaj Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, ki je
nasprotni udeleženec v postopku s predmetno ustavno pritožbo)
začela opozarjati šele konec leta 2010 oziroma v začetku leta 2011.
Pri tem se je sklicevala na pravni mnenji, na kateri se nasprotni
udeleženec sklicuje tudi v odgovoru na ustavno pritožbo. Iz teh
odločitev med drugim izhaja, da je v zvezi s tem sprejeto pravno
stališče, ki ga pritožnica izpodbija v obravnavni zadevi, Vrhovno
sodišče prvič sprejelo v sodbi št. X Ips 85/2013 z dne 27. 11. 2014,
izdani v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 278/2012 z dne
22. 1. 2013. Zoper navedeni odločitvi je bila sicer vložena ustavna
pritožba, ki pa je Ustavno sodišče s sklepom št. Up-148/15 z dne
13. 3. 2015 ni sprejelo v obravnavo.
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osebam, ki bi jim bila taka odškodnina po predpisih tuje države
priznana, če bi jo uveljavljale. Izhajajoč iz cilja, ki ga je zasledoval z ZDen, ter ob upoštevanju načela enakega obravnavanja
iz drugega odstavka 14. člena Ustave, je iz denacionalizacije
izločil vse osebe, ki jim je pravo kakšne tuje države na podlagi sklenjene mirovne pogodbe ali mednarodnega sporazuma
že priznalo pravico do odškodnine za premoženje, ki jim je
bilo odvzeto v nekdanji Jugoslaviji, ali bi jim pravico do te
odškodnine priznalo, če bi jo uveljavljale. Na ta način je tem
osebam preprečil, da bi vrnitev podržavljenega premoženja
v eni od zakonsko predvidenih oblik dosegle tudi na podlagi
ZDen. Ustavno sodišče je v sklepu št. Up-584/05 pojasnilo,
da za odločitev o nepriznanju statusa denacionalizacijskega
upravičenca zaradi obstoja okoliščine iz drugega odstavka
10. člena ZDen zadošča že, da je prejšnji lastnik za podržavljeno premoženje imel pravico dobiti odškodnino od tuje države,
pri čemer niti ni pomembno, ali jo je tudi dejansko dobil. V več
svojih odločitvah (npr. v že omenjenem sklepu št. Up-142/00)
pa je Ustavno sodišče tudi navedlo, da ZDen ni pravni temelj
za poravnavo morebitnega neizplačila ali prenizkega izplačila
odškodnine, do katere so imeli prejšnji lastniki podržavljenega
premoženja pravico po predpisih tuje države.
11. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-23/93 z dne
20. 3. 1997 (Uradni list RS, št. 23/97, in OdlUS VI, 43)5 navedlo,
da je bilo premoženje odvzeto v času po koncu druge svetovne
vojne, ko je bila nekdanja Jugoslavija porušena, njeni državljani
pa so utrpeli vojno škodo velikih razsežnosti. Za poplačilo škode
so bile nekdanji Jugoslaviji tudi mednarodnopravno priznane
reparacije, pogodbe s številnimi tujimi državami o odškodovanju
njihovih državljanov za odvzeto premoženje pa izpričujejo, da
so bili tuji državljani za odvzeto premoženje že odškodovani
oziroma so bili upravičeni do odškodovanja. Ustavno sodišče je
navedlo, da je nekdanja Jugoslavija s tujimi državami sklenila
več mednarodnih sporazumov, po katerih so te države prevzele obveznost odškodovanja za nacionalizirano premoženje za
svoje državljane. V zvezi s tem je opozorilo na drugi odstavek
27. člena ADP,6 skladno s katerim je imela nekdanja Jugoslavija
pravico zapleniti, zadržati ali likvidirati avstrijsko premoženje,
pravice in interese, ki se nahajajo na nekdanjem jugoslovanskem ozemlju ob uveljavitvi te pogodbe, avstrijska vlada pa se
je zavezala izplačati odškodnino avstrijskim državljanom, katerih
premoženje je bilo odvzeto na ta način.7 Ustavno sodišče je opozorilo tudi, da je za nacionalizacijo, ki je bila izvedena na podlagi
5 Navedena odločba je bila sprejeta še pred uveljavitvijo
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o denacionalizaciji
(Uradni list RS, št. 65/98 – v nadaljevanju ZDen-B), s katerim je
bil drugi odstavek 10. člena ZDen dopolnjen z določbo, da pristojni
organ po uradni dolžnosti na podlagi sklenjenih mirovnih pogodb
in mednarodnih sporazumov ugotavlja, ali je imela oseba pravico
dobiti odškodnino od tuje države.
6 ADP je bila podpisana 15. 5. 1955 in je po deponiranju
ratifikacijskih listin vseh petih držav pogodbenic (Sovjetske zveze,
Velike Britanije, ZDA in Francije na eni ter Avstrije na drugi strani)
začela veljati 27. 6. 1955. Nekdanja Jugoslavija je (v smislu 37. člena ADP) k tej pogodbi pristopila 28. 11. 1955.
7 Na podlagi te določbe ADP je Republika Avstrija leta 1962
sprejela zakon za izvedbo ADP (11. Staatsvertragsdurchführungsgesetz, BGBl. št. 47/62), po katerem so bile do odškodnine od
Republike Avstrije upravičene fizične in pravne osebe, ki jim je
nekdanja Jugoslavija zasegla, zadržala ali likvidirala premoženje,
pravice in koristi v skladu z drugim odstavkom 27. člena ADP, če so
imele avstrijsko državljanstvo 28. 11. 1955 oziroma sedež na ozemlju Republike Avstrije 15. 5. 1945 in 28. 11. 1955. Predpostavka
za upravičenje do odškodnine, ki jo je predvideval ta zakon, je bila
ugotovitev, da je bilo premoženje podržavljeno v skladu z drugim
odstavkom 27. člena ADP, ki so jo jugoslovanske oblasti posredovale avstrijskim oblastem. Ali je bilo premoženje podržavljeno
po drugem odstavku 27. člena ADP, so pristojni organi nekdanje
Jugoslavije ugotavljali na podlagi Odloka o likvidaciji avstrijskega
premoženja na podlagi ADP (Uradni list FLRJ, št. 6/57 – v nadaljevanju Odlok) in Navodila za izvrševanje Odloka (Uradni list FLRJ,
št. 4/67). (Glej 26. in 27. točko obrazložitve odločbe Ustavnega
sodišča št. Up-547/02.)
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predpisa iz 8. točke prvega odstavka 3. člena ZDen,8 nekdanja
Jugoslavija sklenila Pogodbo z Republiko Avstrijo iz leta 1980
in da je bil tudi po tej pogodbi kriterij za priznanje odškodnine
avstrijsko državljanstvo v času podržavljenja. V tej odločbi je
Ustavno sodišče opozorilo tudi na Sporazum med vladama
ZDA in FLRJ o denarnih terjatvah ZDA in njihovih državljanov,
sklenjen 19. 7. 1948 (Uradni vestnik Prezidija Ljudske skupščine FLRJ, št. 25/51 – v nadaljevanju Sporazum z ZDA),9 in na
mednarodne pogodbe s podobno vsebino, ki jih je nekdanja Jugoslavija sklenila tudi z drugimi tujimi državami (npr. Madžarsko,
Italijo, Švico in Turčijo).10 Navedlo je, da je bil eden od kriterijev
za odškodovanje na podlagi teh mednarodnih pogodb zahteva,
da so bili posamezniki državljani te tuje države v času, ko je bilo
premoženje podržavljeno,11 ter da je iz teh in drugih mednarodnih pogodb razvidno, da so imeli tujci možnost pri državi, katere
državljani so bili, zahtevati odškodnino za razlaščeno premoženje, medtem ko jugoslovanski državljani te možnosti niso imeli
(36. do 39. točka obrazložitve navedene odločbe).
12. Glede na navedeno se zdi na prvi pogled utemeljeno
pritožničino stališče, da so za presojo obstoja izključitvenega
razloga iz drugega odstavka 10. člena ZDen upoštevne le tiste
mednarodne pogodbe, katerih (so)podpisnica je bila nekdanja Jugoslavija. Vendar z vidika namena navedene zakonske
ureditve (tj. preprečiti dvojno odškodovanje za premoženje,
katerega vrnitev ureja ZDen) stališču sodišč, po katerem so
za tako presojo upoštevne tudi mednarodne pogodbe, ki so
jih sklenile (le) tuje države, samemu po sebi ni mogoče očitati,
da je v nasprotju s tem zakonodajalčevim namenom, če iz teh
pogodb in predpisov, sprejetih na njihovi podlagi, izhaja, da je
bil namen držav pogodbenic z njimi urediti (tudi) odškodovanje
njihovih državljanov (oziroma pravnih oseb) za premoženje,
ki jim je bilo podržavljeno na območju nekdanje Jugoslavije.
13. Stališče, po katerem je za presojo z vidika drugega
odstavka 10. člena ZDen pomembno, da je imela oseba na
podlagi mirovne ali mednarodne pogodbe možnost od tuje
države dobiti odškodnino prav za podržavljeno premoženje, katerega vrnitev ureja ZDen, izhaja tudi iz odločbe št. Up-547/02.
V njej je Ustavno sodišče z vidika drugega odstavka 14. člena
Ustave presojalo stališče sodišč, po katerem osebe, ki so bile
ob uveljavitvi ADP avstrijski državljani, niso upravičene do
denacionalizacije, kljub temu da so bile v času podržavljenja
jugoslovanski državljani.12 Sprejelo je stališče, da je za presojo
8 Gre za Zakon o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij (Uradni list FLRJ, št. 98/46, 35/48).
9 V sporazumu z ZDA je bilo urejeno vprašanje odškodovanja
ameriškega premoženja na račun nacionalizacije in drugih odvzemov lastnine med 1. 9. 1939 in dnem sklenitve tega sporazuma, po
katerem pripada odškodnina le tistim osebam, ki so v času nacionalizacije oziroma drugih odvzemov imele ameriško državljanstvo.
10 V navedeni odločbi je Ustavno sodišče opozorilo tudi, da je
Republika Slovenija s prvim odstavkom 3. člena Ustavnega zakona
za izvedbo Temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izrecno uredila pravno nasledstvo mednarodnih
pogodb, ki jih je sklenila nekdanja Jugoslavija. Zato je te pogodbe
v skladu z 8. členom in drugim odstavkom 153. člena Ustave tudi
dolžna in upravičena upoštevati pri zakonodajnem urejanju.
11 Ustavno sodišče se je v zvezi s tem primeroma sklicevalo
na drugi odstavek 5. člena Sporazuma med FLRJ in Švicarsko
konfederacijo, ki zadeva odškodovanje švicarskih interesov v Jugoslaviji, prizadetih z ukrepi nacionalizacije, razlastitev in omejitev
(Uradni list FLRJ, št. 16/49 – v nadaljevanju Sporazum s Švico), in
na 6. člen Protokola o odškodovanju turškega premoženja in premoženjskih interesov v Jugoslaviji (Uradni list FLRJ, št. 23/50 – v
nadaljevanju Protokol s Turčijo).
12 Ustavno sodišče je v navedeni odločbi presodilo, da to stališče postavlja osebe, ki so se ob podržavljenju štele za jugoslovanske
državljane, ob uveljavitvi ADP pa so bile avstrijski državljani, v neenak položaj glede uveljavljanja pravice do denacionalizacije v primerjavi s tistimi upravičenci, ki jim ZDen kot jugoslovanskim državljanom
v času podržavljenja priznava upravičenje do denacionalizacije.
Zato je zaradi kršitve pravice do enakosti pred zakonom iz drugega
odstavka 14. člena Ustave izpodbijani sodni odločbi razveljavilo.
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statusa denacionalizacijskega upravičenca po drugem odstavku 10. člena ZDen odločilno, ali je imela oseba, ki je bila ob
podržavljenju jugoslovanski državljan oziroma se je štela za
jugoslovanskega državljana, ob podržavljenju tudi državljanstvo tuje države, od katere bi imela na podlagi mirovne pogodbe ali mednarodnega sporazuma možnost dobiti odškodnino
za premoženje, katerega vrnitev omogoča ZDen. Skladno s
tem stališčem, ki je pomembno tudi za presojo v obravnavani
zadevi, je mogoče oceno, da je oseba imela pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države, utemeljiti le na
podlagi predhodne ugotovitve, da določbe posamezne mirovne
ali mednarodne pogodbe ter ureditev, ki jo je za izvrševanje
s takšnim pravnim aktom določenih obveznosti sprejela tuja
država, omogočajo odškodovanje prav za premoženje, ki je
predmet denacionalizacije, torej za premoženje, ki je bilo podržavljeno na podlagi predpisov iz 3. in 4. člena ZDen oziroma
na način iz 4. ali 5. člena ZDen.13
14. Presoja, ali je izpolnjen izključitveni razlog iz drugega
odstavka 10. člena ZDen, je torej v prvi vrsti odvisna od ocene,
ali posamezna mirovna pogodba oziroma mednarodni sporazum ter predpisi, ki jih je za izvršitev takega akta sprejela tuja
država, urejajo pravico do odškodnine za odvzeto (zaplenjeno
ali nacionalizirano) premoženje, ki je predmet vračanja na
podlagi določb ZDen. Ko gre za mirovne pogodbe oziroma
mednarodne sporazume, ki jih je sklenila ali je k njim pristopila
nekdanja Jugoslavija (npr. Mirovna pogodba z Italijo, ADP
in druge mednarodne pogodbe oziroma sporazumi, ki jih je
nekdanja Jugoslavija sklenila z Republiko Avstrijo, ZDA, Švico in Turčijo), tako oceno utemeljuje že njihova vsebina, saj
praviloma izrecno urejajo tudi vprašanje odškodovanja tujih
državljanov (ali tujih pravnih oseb) zaradi odvzema njihovega
premoženja na območju nekdanje Jugoslavije. V njih se je namreč nekdanja Jugoslavija zavezala, da bo posamezni tuji državi za premoženje, ki je bilo podržavljeno njenim državljanom
(ali pravnim osebam), izplačala določen znesek odškodnine,
tuja država pa se je v imenu teh razlaščencev odpovedala uveljavljanju zahtevkov iz naslova podržavljenja premoženja zoper
nekdanjo Jugoslavijo (ali je izjavila, da bo štela zahtevke iz tega
naslova za poravnane)14 ter se zavezala, da bo odškodovanje
svojih državljanov (oziroma pravnih oseb) iz tega naslova uredila v svoji notranji zakonodaji.15 V teh primerih se šteje, da je
nekdanja Jugoslavija z izplačilom s temi pogodbami oziroma
sporazumi dogovorjenega nadomestila prenesla svojo obveznost odškodovanja razlaščencev iz naslova podržavljenja na
državo njihovega državljanstva, to obveznost pa je tuja država
izpolnila na način, ki ga je skladno z zavezo, dano v mirovni
pogodbi ali mednarodnem sporazumu, uredila v svoji notranji
zakonodaji. Za presojo o izpolnjenem izključitvenem razlogu iz
drugega odstavka 10. člena ZDen zato v teh primerih zadošča
že ugotovitev, da je bilo že v mirovni ali mednarodni pogodbi
urejeno odškodovanje za premoženje, ki ga je nekdanja Jugoslavija podržavila državljanom posamezne tuje države (ali
njihovim pravnim osebam), in da je na podlagi takega pravnega
13 Skladno s 3. členom ZDen so upravičenci do denacionalizacije fizične in pravne osebe, ki jim je bilo premoženje podržavljeno na podlagi v tem členu taksativno navedenih predpisov, po
4. členu ZDen pa tudi fizične in pravne osebe, ki jim je bilo premoženje neodplačno podržavljeno na podlagi predpisa, izdanega
do uveljavitve ustave SFRJ iz leta 1963, ki ni naveden v 3. členu
ZDen, ali pa z ukrepom državnega organa brez pravnega naslova.
Za upravičenca do denacionalizacije se skladno s 5. členom ZDen
štejeta tudi fizična ali pravna oseba, katere stvari ali premoženje
so prešle v državno last na podlagi pravnega posla, sklenjenega
zaradi grožnje, sile ali zvijače državnega organa oziroma predstavnika oblasti.
14 Glej npr. 1. in 3. člen Pogodbe z Republiko Avstrijo iz leta
1980, 1. člen Sporazuma z ZDA, 1. in 3. člen Sporazuma s Švico
ter 5. in 9. člen Protokola s Turčijo.
15 Glej npr. tretji odstavek 79. člena Mirovne pogodbe z Italijo (Uradni list FLRJ, št. 104/47), drugi stavek drugega odstavka
27. člena ADP in 5. člen Pogodbe z Republiko Avstrijo iz leta 1980.
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akta tuja država odškodovanje za odvzeto premoženje v okviru
svoje proste presoje uredila v svoji notranji zakonodaji. Zato v
teh primerih organom odločanja ni treba posebej ugotavljati,
ali so osebe, ki so bile v času podržavljenja državljani te tuje
države, za premoženje, ki jim je bilo podržavljeno v nekdanji
Jugoslaviji, od te tuje države imele pravico dobiti odškodnino
ali drugo ustrezno nadomestilo.
15. Drugače je v primerih, kot je obravnavani, ko mirovne ali mednarodne pogodbe ni sklenila nekdanja Jugoslavija
ali ta k njej ni pristopila. V teh primerih, zlasti še, če iz take
pogodbe ni jasno razvidno, ali se z njo urejeno odškodovanje
nanaša (tudi) na premoženje, ki je bilo podržavljeno v nekdanji
Jugoslaviji, mora pristojni organ pri presoji, ali je podan izključitveni razlog iz drugega odstavka 10. člena ZDen, skladno
z 12. členom ZMZPP16 in upoštevajoč pravila o pravu mednarodnih pogodb,17 ugotavljati, ali so tuje države s sklenitvijo
mednarodne pogodbe želele urediti (tudi) odškodnino oziroma
drugo ustrezno nadomestilo za premoženje, ki ga je podržavila
nekdanja Jugoslavija, oziroma ali je bil tak namen ureditve, ki jo
je na podlagi take pogodbe sprejel zakonodajalec posamezne
tuje države. Le na podlagi take ugotovitve je namreč mogoč
zaključek, da je pogodbo, sklenjeno med dvema ali več tujimi
državami, ter predpise, ki jih je posamezna od teh držav sprejela za izvršitev take pogodbe, mogoče šteti za pravno podlago v
smislu drugega odstavka 10. člena ZDen. Zato je v teh primerih
bistveno, da organ, ki odloča v konkretnem denacionalizacijskem postopku, ob upoštevanju pravil o razlagi mednarodnih
pogodb in tujega prava najprej odgovori na vprašanje, ali je bil
namen držav pogodbenic z mednarodno pogodbo urediti (tudi)
odškodovanje za premoženje, ki je bilo podržavljeno na območju nekdanje Jugoslavije, in ali je tuja država s predpisi, ki jih je
sprejela na podlagi take pogodbe, uredila pravico v njej opredeljenih oseb do odškodnine za tako izgubljeno premoženje.
Šele na argumentirano razlago teh pravnih aktov oprta ocena,
da ti pravni akti urejajo pravno podlago (tudi) za uveljavitev in
priznanje pravice do odškodnine za odvzeto premoženje od
tuje države, je lahko podlaga za presojo, da je imel razlaščenec
na njihovi podlagi pravico dobiti odškodnino za premoženje, ki
mu ga je podržavila nekdanja Jugoslavija.
16. V izpodbijanih sodnih odločbah sta sodišči presojo, da
navedeni pravni akti pomenijo pravno podlago v smislu drugeČlen 12 ZMZPP se glasi:
»(1) Sodišče ali drug pristojen organ po uradni dolžnosti
ugotovi vsebino tujega prava, ki ga je treba uporabiti.
(2) Organ iz prvega odstavka tega člena lahko zahteva obvestilo o tujem pravu od ministrstva, pristojnega za pravosodje,
oziroma se o njegovi vsebini prepriča na drug ustrezen način.
(3) Stranke lahko v postopku predložijo o vsebini tujega prava
javno ali drugo listino pristojnega tujega organa ali ustanove.
(4) Če za posamezno razmerje nikakor ni mogoče ugotoviti
vsebine tujega prava, se uporabi pravo Republike Slovenije.«
17 Gre za splošna pravila njihove razlage, ki jih vsebuje tudi
Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb (Uradni list
SFRJ, MP, št. 30/72, in Uradni list RS, št. 35/92 – v nadaljevanju
Dunajska konvencija), katere nov prevod je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 87/11, MP, št. 13/11. Skladno s prvim odstavkom
31. člena Dunajske konvencije se mora pogodba razlagati (1) dobronamerno, (2) po običajnem smislu, ki ga je treba dati izrazom v
pogodbi, (3) v njihovem kontekstu ter (4) v luči njenega predmeta
in cilja. Kontekst predstavlja med drugim vsaka poznejša praksa pri
uporabi pogodbe, s katero so se pogodbenice sporazumele glede
razlage pogodbe (točka b) tretjega odstavka 31. člena), in vsako
upoštevno pravilo mednarodnega prava, ki se lahko uporabi med
pogodbenicama (točka c) tretjega odstavka 31. člena). Po izrecni
določbi 4. člena Dunajske konvencije se ta uporablja izključno za
pogodbe, ki jih države sklenejo po začetku njene veljavnosti. Konvencija je bila podpisana na Dunaju 23. 5. 1969, uveljavljena pa
27. 1. 1980. Za pogodbe, sklenjene pred njeno uveljavitvijo (torej
tudi glede FIP), je upoštevno običajno mednarodno pravo. To so
načela in pravila razlage, ki sta jih razvili sodna praksa in teorija
in ki po vsebini ne odstopajo od pravil razlage, kot jih predvideva
Dunajska konvencija (prim. 20. točko obrazložitve odločbe št. Up547/02).
16

Uradni list Republike Slovenije
ga odstavka 10. člena ZDen, utemeljili z naslednjimi razlogi:
ZR Nemčija in Republika Avstrija sta FIP sklenili z namenom
urediti odprta finančna vprašanja v zvezi s časovnim obdobjem
od 13. 3. 1938 do 8. 5. 1945. S to pogodbo je bila vzpostavljena
pravna podlaga za finančno udeležbo ZR Nemčije pri kritju
izdatkov Republike Avstrije v korist oseb nemške narodnosti,
ki so se (kot pregnanci oziroma preseljenci) naselile na njenem
območju. Z njo se je ZR Nemčija zavezala, da bo v ta namen
izplačala določen denarni znesek Republiki Avstriji, ta pa se
je zavezala, da bo izplačilo odškodnin upravičencem izvršila
na podlagi posebne (v prvem odstavku 2. člena FIP določene)
zakonske ureditve. Sodišči ugotavljata, da je Republika Avstrija
izplačilo odškodnin na podlagi FIP uredila s KVSG/62, Zakonom o prijavi škode in UVEG. V KVSG/62 je določila pravno
podlago za uveljavljanje nadomestila za premoženjsko škodo,
ki je zaradi odvzema, izgube ali uničenja gospodinjske oziroma
stanovanjske opreme in predmetov, potrebnih za opravljanje
poklica, osebam, opredeljenim v Prilogi 1 FIP,18 nastala zaradi
neposrednega vpliva vojne v času med 1. 9. 1939 in 11. 9. 1945
ali političnega preganjanja v času med 6. 3. 1933 in 8. 5. 1945.
Sodišči navajata, da so bile v 6. točki razdelka C Priloge 1 FIP
kot upravičenci do odškodnine na podlagi FIP izrecno navedene tudi osebe, ki so se v Republiko Avstrijo preselile ali bile tja
pregnane z območja nekdanje Jugoslavije,19 pri čemer so bili
na podlagi UVEG do odškodnine za škodo na premičnem premoženju, določenem s KVSG/62, ki je tem osebam nastala zaradi neposrednega vpliva druge svetovne vojne v času njenega
trajanja ali neposredno po njej, upravičeni le tisti oškodovanci
(preseljenci in pregnanci), ki so to škodo predhodno prijavili
skladno z Zakonom o prijavi škode. Na podlagi navedenega sta
sodišči ocenili, da je Republika Avstrija z navedenimi predpisi,
s katerimi je v okviru svoje proste presoje določila vrsto škode,
za katero bo izplačala odškodnino, njeno višino ter socialne in
druge kriterije,20 nekdanjim lastnikom odvzetega premoženja
zagotovila načelno pravico do odškodnine. Zato po mnenju
sodišč za presojo z vidika drugega odstavka 10. člena ZDen
v obravnavnem primeru ni pomembno, za katere vrste premoženja se je Republika Avstrija odločila izplačati odškodnino
in kakšna je bila njena višina, prav tako pa tudi ne, da sta
UVEG in Zakon o prijavi škode pravico do odškodnine odrekla
osebam, ki so prekoračile s tema predpisoma določen premoženjski cenzus.21
17. Pritožnica sodiščema očita, da sta nosilno stališče
izpodbijanih odločitev, po katerem FIP in predpisi, ki jih je
na njeni podlagi sprejela Republika Avstrija, pomenijo pravno
podlago v smislu drugega odstavka 10. člena ZDen, oprli na
nerazumno, z namenom zakonodajalca neskladno razlago na18 Sodišči v zvezi s tem navajata, da so v točki A Priloge
1 k FIP kot upravičenci do teh odškodnin navedeni pregnanci
in preseljenci, ki so avstrijski ali nemški državljani ali pripadniki
nemške narodnosti, posebej tisti z nerazjasnjenim državljanstvom,
ki so imeli na dan 1. 1. 1960 stalno prebivališče v Avstriji ali so se
vrnili ali prišli v Avstrijo po 1. 1. 1960 v okviru ponovne družinske
povezave ali kot povratniki v domovino in so bili v trenutku vložitve
zahtevka tam najmanj šest mesecev ali pa so se pred 1. 1. 1960
po najmanj šestmesečnem bivanju v Avstriji odselili iz Avstrije v
Zvezno republiko Nemčijo in imeli 1. 1. 1960 tam stalno bivališče.
Prvi odstavek točke B Priloge 1 FIP pa, kot navajata sodišči, kot
pregnance opredeljuje avstrijske državljane, nemške državljane
in osebe nemške narodnosti brez enega od teh državljanstev, ki
so imeli stalno prebivališče na območju izven Republike Avstrije
in izven meja nemškega rajha po pravnem statusu ozemlja z dne
31. 12. 1937 in so v zvezi z dogodki druge svetovne vojne ali
zaradi posledic teh dogodkov to stalno prebivališče izgubili zaradi
pregona ali izgona.
19 Glej 15. točko obrazložitve izpodbijane sodbe Upravnega
sodišča in 24. točko obrazložitve izpodbijane sodbe Vrhovnega
sodišča.
20 Glej 12. točko obrazložitve izpodbijane sodbe Upravnega
sodišča ter 22. in 23. točko obrazložitve izpodbijane sodbe Vrhovnega sodišča.
21 Glej 38. točko obrazložitve sodbe Vrhovnega sodišča.
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vedene zakonske določbe. Ker naj bi taka razlaga pritožnico
glede uveljavljanja upravičenj na podlagi ZDen postavljala v
neenak položaj v primerjavi z osebami, ki jim ZDen priznava
pravico do denacionalizacije, naj bi ji bila v postopku, v katerem
sta bili izdani izpodbijani sodbi, kršena pravica do enakosti pred
zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave.
18. Načelo enakosti pred zakonom iz drugega odstavka
14. člena Ustave zahteva, da je treba bistveno enake položaje
obravnavati enako.22 V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo pa iz tega načela izhaja tudi zahteva, da je treba v bistvenem različne položaje obravnavati ustrezno različno. Če se v
bistvenem enaki položaji obravnavajo različno ali v bistvenem
različni enako, mora za to obstajati razumen razlog, ki izhaja
iz narave stvari.23 Načelo enakosti pred zakonom pa ne zavezuje samo zakonodajalca, temveč tudi izvršilno in sodno vejo
oblasti.24 Sodišča v skladu s 125. členom Ustave odločajo na
podlagi Ustave in zakona. To pomeni, da so sodišča tista, ki
so poklicana k razlagi zakonskih določb, vendar pa jih morajo
razlagati ustavnoskladno. Če je mogoče zakonske določbe
razlagati na več načinov, je v pristojnosti sodišč odločitev,
kako jih bodo v skladu s pravili razlage pravnih norm razlagala,
vendar pa pri tem ne smejo izbrati razlage, ki bi hkrati pomenila
kršitev človekove pravice ali temeljne svoboščine.25 Razlaga
sodišč ne sme voditi v razlikovanje, ki bi bilo, če bi ga izrecno
predvidel zakonodajalec, neskladno z vidika drugega odstavka
14. člena Ustave.
19. Glede na pritožničin očitek, da sta sodišči svoji odločitvi oprli na razlago drugega odstavka 10. člena ZDen, ki ni
sprejemljiva z vidika pravice do enakosti iz drugega odstavka
14. člena Ustave, je moralo Ustavno sodišče izpodbijani sodni
odločbi preizkusiti z vidika te človekove pravice. Pri tem pa
se ni spuščalo v oceno, ali sta sodišči v izpodbijanih sodbah
razumno pravno utemeljili presojo, da FIP in predpisi, ki jih je
Republika Avstrija sprejela na njeni podlagi, pomenijo pravno
podlago v smislu drugega odstavka 10. člena ZDen, ker urejajo
odškodovanje za premoženje, ki je bilo podržavljeno v nekdanji
Jugoslaviji.
20. Sodišči menita, da organi odločanja pri presoji o izpolnjenem izključitvenem razlogu iz drugega odstavka 10. člena ZDen niso dolžni ugotavljati, kakšne konkretne pravice bi
upravičencu šle po avstrijskih predpisih, saj naj bi to pomenilo
določanje odškodnine po teh predpisih, kar naj bi presegalo odločanje o denacionalizacijskih zahtevkih po ZDen.26 Po mnenju
sodišč namreč za presojo, ali je glede osebe, ki uveljavlja upravičenja na podlagi ZDen, izpolnjen izključitveni razlog iz navedene zakonske določbe, zadošča že ugotovitev, da je imela po
pravu tuje države možnost uveljavljati odškodnino za odvzeto
premoženje, ne glede na to, ali bi ji bila ta odškodnina v tuji
22 Prim. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-68/04 z dne 6. 4.
2006 (Uradni list RS, št. 45/06, in OdlUS XV, 26), 14. točka obrazložitve, št. U-I-275/05 z dne 6. 12. 2007 (Uradni list RS, št. 118/07,
in OdlUS XVI, 85), 7. točka obrazložitve, št. U-I-218/07 z dne 26. 3.
2009 (Uradni list RS, št. 27/09, in OdlUS XVIII, 12), 22. točka obrazložitve, št. U-I-287/10 z dne 3. 11. 2011 (Uradni list RS, št. 94/11),
12. točka obrazložitve, in št. U-I-57/15, U-I-2/16 z dne 14. 4. 2016
(Uradni list RS, št. 31/16), 9. točka obrazložitve.
23 Prim. odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-18/11 z dne 19. 1.
2012 (Uradni list RS, št. 9/12), 9. točka obrazložitve, št. U-I-149/11
z dne 7. 6. 2012 (Uradni list RS, št. 51/12), 7. točka obrazložitve,
št. Up-109/12 z dne 23. 10. 2014 (Uradni list RS, št. 81/14), 13.
točka obrazložitve, in št. U-I-177/15 z dne 5. 5. 2016 (Uradni list
RS, št. 36/16), 8. točka obrazložitve.
24 Prim. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-336/03 z dne 10. 2.
2005 (Uradni list RS, št. 18/05, in OdlUS XIV, 34), 7. točka obrazložitve, in št. Up-1727/08 z dne 1. 4. 2010 (Uradni list RS, št. 33/10),
10. točka obrazložitve.
25 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. Up-492/11 z dne 9. 5.
2013 (Uradni list RS, št. 47/13), 6. točka obrazložitve.
26 Glej 15. točko obrazložitve izpodbijane sodbe Upravnega
sodišča in 36. točko obrazložitve izpodbijane sodbe Vrhovnega
sodišča.
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državi tudi priznana ali ne. To pomeni, da je po stališču sodišč
mogoče pravico do uveljavljanja upravičenj iz naslova denacionalizacije na podlagi drugega odstavka 10. člena ZDen odreči
tudi osebi, glede katere je v konkretnem postopku ugotovljeno
le, da je spadala v krog oseb, ki so bile po mednarodni pogodbi
upravičene do uveljavljanja odškodnine, čeprav na podlagi
predpisov, ki jih je za izvedbo te pogodbe sprejela tuja država,
te odškodnine ne bi mogla dobiti, četudi bi jo uveljavljala.
21. Zakonodajalec je z ureditvijo prvega stavka drugega
odstavka 10. člena ZDen želel nekdanjim lastnikom podržavljenega premoženja, ki so bili do odškodovanja za odvzeto
premoženje upravičeni že po pravu tuje države, preprečiti,
da vrnitev tega premoženja dosežejo tudi na podlagi določb
ZDen. Zato je uveljavljanje upravičenj iz naslova denacionalizacije preprečil ne le osebam, ki so od tuje države prejele
odškodnino za odvzeto premoženje, temveč tudi osebam, ki so
tako odškodnino od tuje države imele pravico dobiti. Po naravi
stvari je pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje od
tuje države lahko imela le oseba, ki je za pridobitev odškodnine od tuje države izpolnjevala vse predpisane pogoje: poleg
formalnih pogojev, ki jih je tuja država določila za uveljavljanje
zahtevkov iz tega naslova, tudi vse (materialne) pogoje, ki jih
je za priznanje te odškodnine v svoji notranji zakonodaji določila tuja država. Zato je v primerih, kot je obravnavni, v katerih
okoliščine kažejo na to, da je oseba, ki ji je bilo premoženje
podržavljeno, spadala v krog oseb, ki jim je pravo tuje države
na podlagi mednarodne pogodbe omogočalo pridobitev odškodnine za odvzeto premoženje, presojo, ali je ta oseba imela
pravico dobiti tako odškodnino in ali je zato podan izključitveni
razlog iz drugega odstavka 10. člena ZDen, mogoče utemeljiti
le na oceni, da bi odškodnino za odvzeto premoženje od tuje
države (če bi jo uveljavljala) tudi dobila, ker bi za to izpolnjevala vse pogoje. V denacionalizacijskem postopku morajo zato
organi odločanja na podlagi razlage posamezne mednarodne
pogodbe ter predpisov, s katerimi je tuja država uredila njeno
izvrševanje (tj. z razlago tujega prava), in ob upoštevanju okoliščin vsakega konkretnega primera ugotoviti, ali bi oseba, ki je
po mednarodni pogodbi in predpisih tuje države spadala v krog
upravičencev do uveljavljanja odškodnine za odvzeto premoženje, za njeno pridobitev izpolnjevala tudi vse pogoje, določene s
temi pravnimi akti, tako da bi se ji v tuji državi taka odškodnina
lahko tudi dejansko priznala. Pri tem pa morajo dati stranki tudi
možnost, da v zvezi s tem dokazuje vsa dejstva in okoliščine, ki
so odločilni za presojo. Ustavno sodišče je namreč že v odločbi
št. U-I-326/98 z dne 14. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 76/98,
in OdlUS VII, 190), s katero je ocenjevalo ustavnost drugega
stavka drugega odstavka 10. člena ZDen, kot je bil uveljavljen
z ZDen-B,27 opozorilo, da ta zakonska določba vsebuje le napotilo upravnim organom, kako naj ugotavljajo, ali je določena
oseba imela pravico dobiti odškodnino od tuje države, in da
morajo skladno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek,
po uradni dolžnosti ugotoviti, katero pravo bodo uporabili v
konkretni upravni zadevi.28 S tem pa strankam v postopku
denacionalizacije ni odvzeta pravica, da dokazujejo dejstva in
okoliščine, odločilne za tako presojo (55. točka obrazložitve
navedene odločbe).
22. Glede na navedeno bi bilo v obravnavnem primeru
mogoče presojo o tem, ali je imel pritožničin pravni prednik na
podlagi predpisov, ki jih je za izvršitev FIP sprejela Republika
Avstrija, pravico dobiti odškodnino za odvzeto premoženje,

utemeljiti le na ugotovitvi, da bi tako odškodnino od Republike
Avstrije tudi dobil, če bi jo uveljavljal. Zlasti še, ker iz razlogov
izpodbijanih sodb izhaja, da je bila odškodnina na podlagi
UVEG29 lahko priznana le tistim osebam (preseljencem in
izgnancem), ki so izpolnjevale vse pogoje, ki jih je za prijavo
škode določal Zakon o prijavi škode,30 in tudi vse pogoje, ki
jih je za priznanje odškodnine določal UVEG,31 pritožnica pa
je ves čas postopka zatrjevala in s potrdili pristojnih avstrijskih
organov tudi dokazovala, da zaradi neizpolnjevanja teh pogojev
odškodnine na podlagi navedenih predpisov niti sama niti njen
pravni prednik ne bi imela pravice dobiti.
23. Vendar se sodišči z vprašanjem, ali je pritožničin
pravni prednik sploh imel pravico dobiti odškodnino na podlagi
predpisov, ki jih je za izvršitev FIP sprejela Republika Avstrija,
nista ukvarjali. Presojo, da je tako pravico imel, sta namreč
oprli na razlago, po kateri za izključitev iz denacionalizacije na
podlagi prvega stavka drugega odstavka 10. člena ZDen zadošča že, da je »obstajala (četudi zgolj načelna) pravica dobiti
odškodnino za odvzeto premoženje v tuji državi«. Po mnenju sodišč je ta »načelna pravica« glede osebe, ki uveljavlja
upravičenja na podlagi ZDen, obstajala že, če je ta oseba po
splošnih določbah mednarodne pogodbe spadala v krog upravičencev do uveljavljanja odškodnine za odvzeto premoženje
od tuje države, čeprav te odškodnine (zaradi neizpolnjevanja
pogojev, določenih s predpisi, ki jih je za izvedbo te pogodbe
sprejela tuja država) ne bi mogla dobiti, četudi bi jo uveljavljala.
Taka razlaga položaj teh oseb glede možnosti uveljavljanja
upravičenj na podlagi ZDen izenačuje s položajem oseb, ki
jim je zakonodajalec pravico do denacionalizacije v prvem
stavku drugega odstavka 10. člena ZDen odrekel zato, ker so
odškodnino za odvzeto premoženje od tuje države že dobile
ali so jo že imele pravico dobiti. Vendar sta položaja teh skupin
oseb v bistvenem različna. Zato bi bila izpodbijana razlaga z
vidika načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave
sprejemljiva le, če bi zanjo obstajal razumen, iz narave stvari
izhajajoč razlog.
24. Okoliščina, da je »obstajala (četudi zgolj načelna) pravica dobiti odškodnino za odvzeto premoženje v tuji državi«, ne
da bi bilo ugotovljeno, da je imela oseba, ki uveljavlja upravičenja na podlagi ZDen, to odškodnino od tuje države tudi pravico
dobiti, če bi jo (na podlagi te »načelne pravice«) uveljavljala,
ne more biti razumen razlog za razlikovanje, ki izhaja iz narave
stvari. V primeru, da bi zakonodajalec to okoliščino uporabil kot
kriterij, na podlagi katerega bi bilo treba te osebe glede možnosti uveljavljanja upravičenj po določbah ZDen obravnavati
enako kot osebe, ki jih je iz denacionalizacije izrecno izključil
zato, ker so že dobile ali so že imele pravico dobiti odškodnino
od tuje države, bi v nasprotju z namenom prvega stavka drugega odstavka 10. člena ZDen pravico do denacionalizacije
odrekel tudi osebam, ki odškodnine za odvzeto premoženje od
tuje države sploh niso imele pravice dobiti. Zato razlaga prvega
stavka drugega odstavka 10. člena ZDen, ki izenačuje v bistvenem različna položaja obeh skupin oseb, ne da bi za to obstajal
razumen razlog, ki bi izhajal iz narave stvari, ni sprejemljiva z
vidika pravice do enakosti pred zakonom iz drugega odstavka
14. člena Ustave.
25. Ker sta Upravno in Vrhovno sodišče izpodbijani sodni odločbi oprli na razlago prvega stavka drugega odstavka
10. člena ZDen, ki pomeni kršitev drugega odstavka 14. člena
Ustave, je Ustavno sodišče izpodbijani sodbi razveljavilo in

27 Navedena odločba je bila izdana v postopku, začetem s
pobudo, v kateri je pobudnik ureditvi očital neskladje z Ustavo, ker
naj bi izključevala možnost, da upravičenci sami dokazujejo pravno
upoštevna dejstva v zvezi z obstojem pravice do odškodnine za
odvzeto premoženje od tuje države.
28 V zvezi s tem se je Ustavno sodišče sklicevalo na 163. člen
tedaj veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list SFRJ, št. 47/86 – ZUP/86). Vsebinsko enako ureditev vsebuje
168. člen veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07,
65/08, 8/10 in 82/13 – ZUP).

29 Skladno z UVEG se je upravičencem odškodnina priznala v
višini, izračunani na podlagi posebnega (v Prilogi UVEG določenega) točkovanja posameznih predmetov gospodinjske oziroma stanovanjske opreme in predmetov, potrebnih za opravljanje poklica.
30 Zakon o prijavi škode je v prvem odstavku 11. člena kot
pogoj za prijavo škode, za katero je bilo mogoče uveljavljati pravice
na podlagi UVEG, določal premoženjski cenzus v višini najmanj
72.000 šilingov.
31 UVEG je v drugem odstavku 6. člena določal, da do odškodnine na podlagi tega zakona niso upravičene osebe, katerih
prihodki so v letu 1955 presegali 72.000 šilingov.
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zadevo vrnilo Upravnemu sodišču v novo odločanje. Pri njem
bo moralo sodišče upoštevati razloge te odločbe in ponovno
odločiti o pritožničini tožbi.
C.
26. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja
Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Etelka Korpič - Horvat,
dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko Šorli. Sodnik
dr. Rajko Knez je bil pri odločanju izločen. Ustavno sodišče je
odločbo sprejelo soglasno.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

2787.

Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča
v Mariboru in sklepa Okrožnega sodišča
v Murski Soboti

Številka: Up-320/14-32
U-I-5/17-11
Datum: 14. 9. 2017

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritožbi A. B., C., in v postopku za oceno ustavnosti, začetem s
sklepom Ustavnega sodišča, na seji 14. septembra 2017

o d l o č i l o:
1. Četrti odstavek 367. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo,
47/13 in 87/14) je v neskladju z Ustavo.
2. Državni zbor mora protiustavnost, ugotovljeno v prejšnji
točki izreka, odpraviti v roku enega leta po objavi te odločbe v
Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Do odprave ugotovljene protiustavnosti se uporablja
četrti odstavek 367. člena Zakona o kazenskem postopku.
4. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 25625/2010 z dne 14. 11. 2013 v zvezi s sklepom
Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 25625/2010 z dne
10. 6. 2013 se zavrne.
5. Pritožnica sama nosi svoje stroške postopka z ustavno
pritožbo.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnica je imela v kazenskem postopku položaj
oškodovanke. Okrožno sodišče v Mariboru je obdolženca iz
tega kazenskega postopka oprostilo kaznivih dejanj nasilja v
družini po prvem in tretjem odstavku 191. člena Kazenskega
zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ-1/12 in posilstva po četrtem odstavku
v zvezi s prvim odstavkom 170. člena KZ-1/12. Pritožnica je
zoper oprostilno sodbo vložila pritožbo, ki jo je Okrožno sodišče
kot nedovoljeno zavrglo na podlagi drugega odstavka 375. člena v zvezi s 390. členom Zakona o kazenskem postopku (v
nadaljevanju ZKP), ker naj pritožnica kot oškodovanka v skladu
s četrtim odstavkom 367. člena ZKP ne bi bila upravičena vložiti
pritožbo zoper oprostilno sodbo sodišča prve stopnje, hkrati pa
naj ne bi imela pravnega interesa za izpodbijanje odločitve o
stroških, ker naj bi tudi v tej zvezi izpodbijala zgolj odločitev o
obdolženčevi krivdi. Pritožnica je zoper sklep Okrožnega sodi-
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šča o zavrženju pritožbe vložila pritožbo, ki jo je Višje sodišče v
Mariboru na podlagi tretjega odstavka 402. člena ZKP zavrnilo
kot neutemeljeno, ker naj oškodovanka v postopku ne bi nastopala v vlogi oškodovanke kot tožilke, zato naj bi bila njena
pritožba zoper krivdorek nedovoljena, prvostopenjsko sodišče
pa naj bi pravilno zavrglo njeno pritožbo.
2. Pritožnica z ustavno pritožbo izpodbija sklepa Okrožnega in Višjega sodišča. Zatrjuje kršitev pravic iz 14., 15.,
22., 23. in 25. člena Ustave. Navaja, da je Okrožno sodišče
kršilo pravice iz 22. člena Ustave, ker ji v postopku ni bilo omogočeno enako varstvo pravic, dolžnosti in pravnih interesov,
kot ji pripada po zakonu. Okrožno sodišče naj se v obrazložitvi
sodbe ne bi opredelilo do zatrjevanih dejstev, poleg tega naj ne
bi izvedlo upoštevnih dokazov. Pritožnica še navaja, da se ni
mogla opredeliti do dokazov, ki naj bi jih obdolženec predložil
na naroku 11. 10. 2012 in na kasnejših narokih, ko pritožnica ni
bila navzoča. Zatrjuje, da ni smela biti navzoča na obravnavah
in da jo je predsednik senata kljub protestu njenega odvetnika
brez obrazložitve poslal iz sodne dvorane, tudi v primeru zaslišanja prič oziroma pisanja zapisnika glavne obravnave. Poleg
tega naj pritožnica ne bi bila navzoča na glavni obravnavi, ker
naj bi rodila. Tako naj bi bila zadnjič navzoča na glavni obravnavi 11. 10. 2012, na kasnejših narokih pa ne več. Ker naj bi
obdolženec prav na teh narokih predložil nove dokaze, naj bi
sodišče kršilo četrti odstavek 289. člena ZKP, kršeni pa naj bi
bili tudi prvi, drugi in tretji odstavek 59. člena ter prvi odstavek
296. člena in 342. člen ZKP. Pritožnica meni, da bi morala
imeti možnost, da se opredeli do novih dokazov in do izpovedi
obtoženca na naroku 13. 11. 2012 ter do navedb njegovega
zagovornika na naroku 21. 2. 2013. S tem naj bi imela možnost
dokazati, da so dokazi, ki jih je naknadno predložil obdolženec,
lažni.
3. Pritožnica zatrjuje kršitev 25. člena Ustave, ker naj kot
oškodovanka v skladu s četrtim odstavkom 367. člena ZKP ne
bi imela pravice do pritožbe, ampak naj bi jo imelo zgolj državno
tožilstvo, ki pa naj ne bi zastopalo njenih interesov. Prav tako
naj ne bi imela pravice do pritožbe zoper sklepe, sprejete na
glavni obravnavi, ker naj bi jih bilo mogoče izpodbijati zgolj s
pritožbo zoper sodbo. Pritožnica meni, da ima pravico in pravni
interes, da kot oškodovanka brani svoje osebno dostojanstvo
in interese, tudi z vložitvijo pritožbe zoper sodbo. Ker naj bi bil
v skladu z ZKP državni tožilec upravičeni tožilec za kazniva
dejanja, katerih žrtev naj bi bila, kot oškodovanka pa naj po
ZKP ne bi imela pravice do pritožbe, pritožnica meni, da bi tudi
v vlogi oškodovanke morala imeti to pravico.
4. Pritožnice naj ne bi nihče poučil, da ima pravico prevzeti kazenski pregon, da bi imela na tej podlagi pravico do
pritožbe, prav tako ne o njenih drugih pravicah po ZKP. S tem
naj bi sodišče kršilo 14. člen ZKP. Do kršitve 15. člena ZKP
pa naj bi prišlo, ker bi si sodišče moralo prizadevati, da se
postopek izvede brez zavlačevanja in zlorab pravic udeležencev. Pritožnica zatrjuje, da bi za kaznivo dejanje po tretjem
odstavku 191. člena KZ-1 moralo biti stvarno pristojno okrajno
in ne okrožno sodišče. Izpodbija tudi verodostojnost dokazov
obrambe, ugotovljeno dejansko stanje in dokazno presojo sodišča, ustavni pritožbi pa prilaga nove dokaze, ki naj bi izpodbijali
obdolženčev zagovor in dokazovali njegovo krivdo.
5. Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-95/14, Up-320/14,
U-I-5/17 z dne 12. 1. 2017 ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo z namenom, da presodi, ali je bila z izpodbijanimi sklepi,
izdanimi v postopku pritožbe zoper oprostilno kazensko sodbo,
kršena pritožničina pravica do pravnega sredstva iz 25. člena
Ustave. Ustavno sodišče je zavrglo pobudo št. U-I-95/14, hkrati
pa je na podlagi drugega odstavka 59. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) začelo postopek za
oceno ustavnosti četrtega odstavka 367. člena ZKP.
6. Ustavno sodišče je v skladu s prvim odstavkom 56. člena ZUstS o sprejemu ustavne pritožbe obvestilo pritožnico in
Višje sodišče v Mariboru ter sklep o sprejemu ustavne pritožbe
in začetku postopka za oceno ustavnosti skupaj z ustavno
pritožbo vročilo Državnemu zboru. Državni zbor odgovora ni
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podal. Mnenje je poslala Vlada, ki je poudarila pomen oškodovanca v kazenskem postopku. Zaradi implementacije Direktive
2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra
2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic,
podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi
Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L 315, 14. 11. 2012
– v nadaljevanju Direktiva 2012/29/EU) naj bi Vlada v Predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem
postopku (v nadaljevanju Predlog ZKP-N) predvidela več sprememb, ki naj bi občutno izboljšale položaj oškodovanca. Vlada
meni, da ima oškodovanec pravni interes za uspeh kazenskega
postopka in za obsodilno sodbo, a le v okviru njegovega premoženjskopravnega zahtevka, ker naj bi bilo sodišče v civilnem
postopku (v nadaljevanju civilno sodišče) v skladu z Zakonom
o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 10/17 – v nadaljevanju ZPP) vezano
na pravnomočno obsodilno sodbo iz kazenskega postopka
glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti
storilca, če tožbeni zahtevek temelji na istem dejanskem stanju kot obsodilna sodba v kazenskem postopku. Obstoječa
ureditev ZKP naj bi oškodovancu v zadostni meri omogočala
uveljavljanje tega pravnega interesa v takem obsegu, ki naj ne
bi nesorazmerno posegal niti v oškodovančev pravni položaj
niti v glavni namen kazenskega postopka – tj. kaznovanje storilca kaznivega dejanja in učinkovitost kazenskega postopka.
7. Uvedba pritožbe oškodovanca zoper zavrnilno in oprostilno sodbo naj bi pomenila nesorazmeren poseg v temeljni
namen kazenskega postopka. Zgolj ureditev, ki bi možnost iztožitve odškodnine v celoti vezala samo na obstoj pravnomočne
obsodilne kazenske sodbe, naj bi z vidika 25. člena Ustave
zahtevala, naj se za oškodovanca predvidi možnost pritožbe
zoper zavrnilno in oprostilno sodbo. Veljavna ureditev, ki take
vezanosti ne pozna, naj bi zmanjšala oškodovančev pravni
interes za pritožbo, zlasti ob upoštevanju rešitev v Predlogu
ZKP-N, ki naj bi s t. i. mehkimi ukrepi (soft law) oškodovancu
omogočale doseganje obsodilne sodbe in udejanjanje njegovega premoženjskopravnega interesa. Poleg tega naj bi
imel oškodovanec na voljo vsa pravna sredstva v pravdnem
postopku, zato naj z nedopustnostjo pritožbe zoper zavrnilno
in oprostilno kazensko sodbo ne bi bil onemogočen pri uveljavljanju civilnopravnega interesa.
8. Vlada je v svojem mnenju tudi poudarila razliko med
namenom kazenskega postopka ter cilji, ki jih v tem postopku
zasleduje oškodovanec. Primarni interes oškodovanca v kazenskem postopku naj bi bil civilnopravne narave. V primeru
oprostilne sodbe naj bi državni tožilec storil vse, kar naj bi bilo
potrebno za doseganje obsodilne sodbe. Če sodnik kljub temu
ni prišel do zaključka, da je obdolženec kriv kaznivega dejanja,
naj očitno ne bi šlo za primer, v katerem naj bi bila oškodovančeva intervencija nujna. Sodišče naj bi namreč sprejelo odločitev, na katero naj bi oškodovanec lahko vplival v okviru širokega spektra svojih procesnih pravic. Prav vplivanje na odločitev
sodišča z izvrševanjem procesnih pravic naj bi bilo tisto, do česar naj bi bil oškodovanec upravičen. Ohraniti naj bi bilo treba
obstoječo strogo ločitev vloge državnega tožilca, ki zasleduje
javni cilj kaznovanja storilca in s tem vse namene kaznovanja,
od interesa oškodovanca, ki naj bi bil premoženjske narave,
kljub temu da naj bi oba subjekta zasledovala pregon storilca
kaznivega dejanja. Javnopravni interes, ki naj bi ga zasledoval
državni tožilec, naj bi bil tudi z ustavnega vidika močnejši od
zasebnopravnega interesa oškodovanca. Posledično naj bi bilo
tudi primerno, da bi bil oškodovančev interes manj zavarovan.
To naj bi bilo po oceni Vlade lahko ogroženo z razveljavitvijo
četrtega odstavka 367. člena ZKP. Vlada v zvezi s tem tudi
izpostavlja, da je ustavnopravna pristojnost za pregon storilcev za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,
po prvem odstavku 135. člena Ustave in v skladu z ustaljeno
ustavnosodno presojo podeljena le državnim tožilcem. Opozarja tudi na morebitne nepredvidljive posledice ureditve, po kateri
bi imel oškodovanec pravico do pritožbe zoper sodbo (inflacija
vzporednih pregonov in sistemskih neskladnosti, nejasnosti
glede razmejitve pristojnosti, negotovost pravnega položaja
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obdolženca), in na pravna vprašanja, ki bi postala upoštevna
v takem primeru (ali lahko oškodovanec s pritožbo izpodbija
obsodilno sodbo, ali bi bilo treba oškodovancu v postopku omogočiti, da vpliva na procesna dejanja, ki vplivajo na obsodilno
sodbo, kaj bi se zgodilo, če bi s pritožbo uspel le oškodovanec
in ali bi s tem prevzel kazenski pregon, itd.).
9. Po mnenju Vlade ni ključno ustavnopravno vprašanje,
ali mora imeti oškodovanec pravico do pritožbe zoper zavrnilno in oprostilno sodbo, temveč ali je oškodovancu glede na
siceršnje možnosti, ki naj bi jih imel v kazenskem in pravdnem
postopku, omogočeno, da bi v zadostni meri pripomogel k
iztožitvi odškodnine. Glede na to, da naj bi bil ključen interes
oškodovanca premoženjski, naj bi imel zakonodajalec večje
polje proste presoje pri tem, kakšni postopkovni ukrepi naj bi
bili v kazenskem postopku na voljo oškodovancu, tudi z vidika 25. člena Ustave. Izključitev možnosti pritožbe v primeru
zavrnilne ali oprostilne sodbe naj bi bila še v prosti presoji
zakonodajalca. Po oceni Vlade naj tudi ne bi bilo utemeljeno ex
post retroaktivno sklepanje o namenu zakonodajalca glede na
kasneje oblikovano prakso Evropskega sodišča za človekove
pravice (v nadaljevanju ESČP), kar naj bi lahko sledilo iz razlage sklepa Ustavnega sodišča o sprejemu ustavne pritožbe v
obravnavo. Sodba ESČP v zadevi Perak proti Sloveniji z dne
1. 3. 2016 naj bi bila sicer upoštevna, a le v omejenem obsegu
(tj. 41. točka obrazložitve, iz katere naj bi bilo mogoče sklepati,
da mora biti oškodovancu zagotovljena temeljna adversarnost
v kazenskem postopku, ne pa tudi obrazložitev glede zahteve za varstvo zakonitosti). Tudi iz primerjalnopravnih ureditev
oziroma iz različnih mednarodnih instrumentov naj bi izhajalo
povečanje vpliva oziroma preverjanja odločitev državnega tožilca glede pregona, ne pa tudi razvoj v smeri širitve pristojnosti
oškodovanca na področju kazenskega pregona. Vladi naj tudi
ne bi bili poznani primerljivi pravni sistemi v državah kontinentalne Evrope s podobnimi ustavami, ki naj bi določali pravico
oškodovanca, da vloži pritožbo zoper oprostilno ali zavrnilno
kazensko sodbo.
10. Mnenje Vlade je bilo vročeno pritožnici, ki je v izjavi
navedla, da v nasprotju z navedbami Vlade v kazenskem
postopku in v postopku z ustavno pritožbo ni ščitila svojega
premoženjskega interesa. Zatrjuje, da so ji bile v kazenskem
postopku kršene procesne pravice, ki naj bi ji jih zagotavljala
Ustava in ZKP. Izpodbijani četrti odstavek 367. člena ZKP naj
bi ji onemogočal uveljavljanje teh kršitev s pritožbo. Pritožnica
zatrjuje, da imata subsidiarni in zasebni tožilec pravico do
pritožbe, oškodovanec pa ne, čeprav naj bi bili vsi trije subjekti v temelju oškodovanci kaznivega dejanja. Izpostavlja tudi
stroškovni vidik kazenskega postopka in navaja, da ji pritožba
zoper odločitev o stroških ne koristi, ker naj glede na ureditev
ZKP z omejeno pravico do pritožbe ne bi mogla vplivati na
odmero stroškov. Vlada naj bi v svojem mnenju tudi preveč
poudarjala interes oškodovanca doseči obsodilno sodbo. Sama
naj takega interesa ne bi imela, predviden ZKP-N pa naj ne bi
reševal njenega pravnega položaja.
B. – I.
Ocena ustavnosti četrtega odstavka 367. člena ZKP
11. Četrti odstavek 367. člena ZKP se glasi:
»Oškodovanec sme izpodbijati sodbo samo glede odločbe sodišča o stroških kazenskega postopka; če pa je državni
tožilec prevzel pregon od oškodovanca kot tožilca (drugi odstavek 63. člena), se sme oškodovanec pritožiti iz vseh razlogov,
iz katerih se sme izpodbijati sodba (370. člen).«
12. V skladu z ZKP ima lahko oškodovanec v kazenskem postopku tri vloge. Lahko je zasebni tožilec, subsidiarni
tožilec oziroma oškodovanec kot tožilec ali zgolj oškodovanec. Ustavno sodišče je v obravnavanem primeru presojalo
le ustavnopravni položaj oškodovanca, ki ni niti subsidiarni
niti zasebni tožilec. Izpodbijano ureditev, v skladu s katero
oškodovanec ni upravičena oseba za vložitev pritožbe zoper
sodbo sodišča prve stopnje, razen v primerih iz četrtega odstavka 367. člena ZKP, je presojalo z vidika njene skladnosti
s 25. členom Ustave.
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13. V skladu z ZKP oškodovanec ni stranka kazenskega
postopka.1 ZKP mu v rednem kazenskem postopku med drugim daje naslednje procesne pravice:
– oškodovanec lahko predlaga prenos krajevne pristojnosti sodišča (drugi odstavek 35. člena ZKP);
– pri kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na predlog, je
oškodovanec upravičen podati predlog za pregon (prvi odstavek 52. člena ZKP);
– oškodovanec je lahko navzoč pri opravi posamičnega
preiskovalnega dejanja v predkazenskem postopku in pri preiskovalnih dejanjih v sodni preiskavi, o čemer ga mora preiskovalni sodnik na primeren način obvestiti (drugi odstavek 165.a
člena in 178. člen ZKP);
– oškodovanec ima pravico opozoriti med preiskavo na
vsa dejstva in predlagati dokaze, ki so pomembni za to, da se
ugotovi kaznivo dejanje, izsledi storilec kaznivega dejanja in
ugotovi njegov premoženjskopravni zahtevek (prvi odstavek
59. člena in 177. člen ZKP);
– na glavni obravnavi ima oškodovanec pravico predlagati
dokaze, postavljati obdolžencu, pričam in izvedencem vprašanja, dajati pripombe in pojasnila glede njihovih izpovedb ter
dajati druge izjave in postavljati druge predloge (drugi odstavek
59. člena, prvi odstavek 289. člena, četrti odstavek 329. člena,
prvi odstavek 334. člena in tretji odstavek 337. člena ZKP);
– oškodovanec ima pravico pregledati in prepisati spise in
si ogledati dokazne predmete, kar se mu sme odreči, dokler ni
zaslišan kot priča (tretji odstavek 59. člena ZKP);
– preiskovalni sodnik in predsednik senata morata seznaniti oškodovanca z njegovimi pravicami (četrti odstavek
59. člena ZKP);
– oškodovanec ima pravico do predloga za vrnitev v prejšnje stanje (61. in 61.a člen ZKP);
– oškodovanec ima pravico do pooblaščenca (prvi odstavek 65. člena ZKP);
– oškodovanec, če je navzoč pri preiskovalnem dejanju ali
na glavni obravnavi, ima pravico prebrati zapisnik ali zahtevati,
naj se mu ta prebere (prvi odstavek 82. člena in 342. člen ZKP);
– potrebni izdatki oškodovanca in njegovega zakonskega
zastopnika ter nagrada in potrebni izdatki njegovega pooblaščenca spadajo med stroške kazenskega postopka (8. točka
drugega odstavka 92. člena ZKP);
– poravnavanje in postopek pogojno odloženega kazenskega pregona se smeta izvajati le s soglasjem oškodovanca
(tretji odstavek 161.a člena in prvi odstavek 162. člena ZKP);
– oškodovanec ima pravico do pritožbe zoper odločitev
zunajobravnavnega senata o uvedbi preiskave, če se preiskovalni sodnik ne strinja z zahtevo državnega tožilca za preiskavo
(sedmi odstavek 169. člena ZKP);
– oškodovanec ima pravico do pritožbe zoper sklep o
ustavitvi sodne preiskave (tretji odstavek 181. člena ZKP);
– če to terjajo koristi varstva osebnega ali družinskega življenja oškodovanca, naloži uradna oseba, ki opravlja
preiskovalno dejanje, tistim, ki jih zaslišuje ali so navzoči pri
preiskovalnih dejanjih ali pregledujejo preiskovalne spise, da
morajo ohraniti v tajnosti posamezna dejstva ali podatke, ki jih
1 Z. Dežman, A. Erbežnik, Kazensko procesno pravo Republike Slovenije, GV Založba, Ljubljana 2003, str. 386; Š. Horvat, Zakon o kazenskem postopku s komentarjem, GV Založba, Ljubljana
2004, str. 137. Iz ustaljene prakse ESČP o pozitivnih dolžnostih države in o pravicah oškodovancev v kazenskem postopku ne izhaja,
da bi moral imeti oškodovanec pravico do zasebnega kazenskega
pregona ali da bi moral imeti položaj stranke v kazenskem postopku, niti tega ne zahteva Direktiva 2012/29/EU. Ta od držav članic
ne zahteva, naj ima žrtev položaj stranke v kazenskem postopku,
saj šteje, da se vloga žrtve v sistemu kazenskega postopka in to,
ali žrtev lahko dejavno sodeluje v kazenskem postopku, v državah
članicah razlikuje. Položaj stranke je po Direktivi 2012/29/EU eno
od meril, ki določajo žrtvin položaj v kazenskem postopku, države
članice pa lahko same opredelijo in morajo same opredeliti, ali in
v kolikšni meri je to merilo upoštevno za določitev obsega pravic
žrtev. Države članice imajo tako možnost, da same določijo, ali ima
žrtev položaj stranke v kazenskem postopku. Glej 20. točko uvodne
izjave Direktive 2012/29/EU. Glej tudi sodbo ESČP v zadevi Perez
proti Franciji z dne 12. 2. 2004, 70. točka obrazložitve.
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pri tem izvejo, in jih opozori, da pomeni izdaja tajnosti kaznivo
dejanje (188. člen ZKP);
– oškodovanec se lahko vselej obrne na predsednika sodišča, pred katerim teče postopek, in se pri njem pritoži zaradi
zavlačevanja postopka in drugih nepravilnosti med preiskavo
(prvi odstavek 191. člena ZKP);
– oškodovanec ima pravico do pritožbe zoper odločitev zunajobravnavnega senata o ugovoru zoper obtožnico iz
277. in 278. člena ZKP (prvi odstavek 283. člena ZKP);
– oškodovanec ima pravico biti navzoč na predobravnavnem naroku (drugi odstavek 285.č člena ZKP) in na glavni
obravnavi (prvi odstavek 288. člena ZKP);
– izključitev javnosti od glavne obravnave ne velja za
oškodovanca (prvi odstavek 296. člena ZKP);
– če je oškodovanec navzoč na glavni obravnavi, sme
obrazložiti svoj premoženjskopravni zahtevek; če pa ni navzoč, prebere njegov predlog predsednik senata (tretji odstavek
321. člena ZKP);
– na glavni obravnavi ima oškodovanec pravico do besede na koncu glavne obravnave (346. člen ZKP) in do odgovora
na zagovor obdolženca (tretji odstavek 349. člena ZKP);
– oškodovanec ima (omejeno) pravico do pritožbe
(367. člen ZKP);
– na obravnavo pred sodiščem druge stopnje se povabijo
tudi oškodovanec, zakoniti zastopniki in pooblaščenci oškodovanca (drugi odstavek 380. člena ZKP);
– o sporazumu, katerega del je dogovor o odstopu od kazenskega pregona za kazniva dejanja, ki niso zajeta s sporazumom o priznanju krivde, se sme državni tožilec z obdolžencem
dogovoriti le, če s tem soglaša oškodovanec (tretji odstavek
450.c člena ZKP).2
14. Iz naštetega je razvidno, da je zakonodajalec oškodovancu v kazenskem postopku dodelil veliko pomembnih
procesnih pravic, ki so sicer tipične za stranko kazenskega
postopka, kot sta na primer pravica do vpogleda v spis in pravica do pritožbe zoper določene sodne odločbe o koncu kazenskega postopka, in mu zagotovil odločilen vpliv na alternative
klasičnemu kazenskemu postopku (poravnavanje, pogajanje
o priznanju krivde, pogojno odloženi kazenski pregon). V določenih primerih je zakonodajalec celo predvidel, da se šteje,
da je oškodovanec s pritožbo prevzel kazenski pregon in s tem
postal stranka postopka, če je uspel s pritožbo proti sodnim
odločbam o koncu kazenskega postopka, državni tožilec pa
pritožbe ni vložil.3 Navedene procesne pravice opredeljujejo
položaj oškodovanca v kazenskem postopku. Ustavnemu sodišču se ni treba opredeliti do tega, ali obstaja ustavna zahteva
za opredelitev prav takega pravnega položaja oškodovanca.
Glede na predstavljeno zakonsko ureditev pa je očitno, da je
zakonodajalec njegov pravni položaj v kazenskem postopku
močno približal pravnemu položaju stranke.4 Drugače kot priči
2 Procesne pravice oškodovancu zagotavljajo tudi mednarodni instrumenti, vključno s Konvencijo o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v
nadaljevanju EKČP). Upoštevajoč ustaljeno prakso ESČP o pravicah oškodovanca v kazenskem postopku, ima oškodovanec v
kazenskem postopku, kadar ESČP ugotovi, da oškodovanec v
njem varuje svoje civilne pravice, tiste pravice, ki mu jih zagotavlja
prvi odstavek 6. člena EKČP. Tudi Evropska unija je v Direktivi
2012/29/EU uredila številne pravice žrtev kaznivih dejanj, med
katerimi so tudi procesne pravice žrtev v kazenskem postopku.
3 Osmi odstavek 169. člena, četrti odstavek 181. člena in
drugi odstavek 283. člena ZKP.
4 De facto močan procesni položaj oškodovanca po ZKP je
mogoče primerjati s pravnim položajem oškodovanca v vlogi dodatnega tožilca (Nebenkläger) poleg državnega tožilca po nemški
ureditvi. Glej člene 395 do 402 nemškega Zakona o kazenskem
postopku (Strafprozessordnung), v skladu s katerimi lahko oškodovanec kot dodatni tožilec sodeluje v kazenskem postopku zaradi
kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost ter nekaterih kaznivih
dejanj, ki pomenijo napad na oškodovančevo telesno in duševno
celovitost (razžalitve, telesne poškodbe, odvzem prostosti, poskus
umora ali uboja). Kot dodatni tožilec lahko oškodovanec v omejenem obsegu vlaga tudi pravna sredstva zoper kazenske sodbe.
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namreč oškodovancu njegove procesne pravice omogočajo
aktivno sodelovanje in s tem vpliv na potek postopka. V tem
smislu in (pravnem) okviru je oškodovančev položaj tesno povezan s položajem državnega tožilca, hkrati pa mu omogoča
uresničitev pravice do učinkovitega uveljavljanja zahtevkov
zaradi poseganja v njegove pravice. Tudi teorija oškodovančevemu položaju v kazenskem postopku pripisuje pomen posebnega procesnega subjekta.5
15. Iz dosedanje ustavnosodne presoje izhaja, da oškodovanec v kazenskem postopku uveljavlja in ščiti najprej svoje
civilne pravne interese, in sicer s civilnimi zahtevki, izvirajočimi iz kaznivega dejanja.6 Že v kazenskem postopku lahko uveljavlja premoženjskopravni zahtevek (100.–111. člen
ZKP; t. i. adhezijski postopek). Če tak zahtevek uveljavlja,
bo odločitev sodišča o njegovem zahtevku neposredno odvisna od odločitve v kazenski zadevi. V mejah postavljenih
dovoljenih zahtevkov sme sodišče v kazenskem postopku (v
nadaljevanju kazensko sodišče) v sodbi, s katero spozna obdolženca za krivega, prisoditi oškodovancu zahtevek v celoti
ali deloma (in ga s presežkom napotiti na pravdo) ali pa ga
napotiti na pravdo s celotnim zahtevkom. Če izda kazensko
sodišče sodbo, s katero se obdolženec oprosti obtožbe ali
se z njo obtožba zavrne, ali če s sklepom ustavi kazenski
postopek ali zavrže obtožnico, vselej napoti oškodovanca
na pravdni postopek.7
16. Oškodovanec sme v okviru premoženjskopravnega
zahtevka zahtevati povrnitev škode, vrnitev stvari, razveljavitev
pravnega posla.8 V okviru zahtevka za povrnitev škode sme
uveljavljati tako povrnitev premoženjske škode, povzročene s
kaznivim dejanjem,9 kot tudi pravično denarno odškodnino za
nepremoženjsko škodo.10
17. Oškodovanec lahko svoj civilni zahtevek za povrnitev
premoženjske škode ali za pravično denarno odškodnino za
nepremoženjsko škodo uveljavlja tudi v pravdnem postopku.11
V tem primeru lahko kazenska sodba vpliva na pravni položaj
oškodovanca v pravdnem postopku. Obstoj kaznivega dejanja
je v skladu s 13. členom ZPP predhodno vprašanje v pravdnem
postopku, kadar je obstoj kaznivega dejanja nujni pogoj za nastanek določene posledice na civilnopravnem področju oziroma
kadar je v pravdnem postopku od vprašanja, ali je bilo zoper
oškodovanca izvršeno kaznivo dejanje, odvisna odločitev o
oškodovančevem tožbenem zahtevku v pravdnem postopku.12
Prejudicialno pravno razmerje (tj. obstoj kaznivega dejanja) je
v takem primeru del podlage tožbenega zahtevka v pravdnem
postopku.13 Če je kazensko sodišče že pravnomočno odločilo
Š. Horvat, nav. delo, str. 137.
Sklep Ustavnega sodišča št. Up-131/98 z dne 15. 2. 2002,
8. točka obrazložitve.
7 Drugi in tretji odstavek 105. člena ZKP.
8 Ureja drugi odstavek 100. člena ZKP.
9 Členi 164–177 Obligacijskega zakonika (Uradni list RS,
št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju OZ).
10 Pravična denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo
je urejena v 179.–185. členu OZ.
11 Glej 76. člen KZ-1 ter 101. člen in prvi odstavek 130. člena
ZKP, Š. Horvat, nav. delo, str. 233, in sklep Ustavnega sodišča
št. Up-131/98, 8. točka obrazložitve.
12 A. Galič, Predhodno vprašanje in identična dejanska stanja
v razmerju med kazenskim in pravdnim postopkom, Pravni letopis,
2016, str. 121. Zakonodaja s področja civilnega prava ureja primere, za katere je upoštevno (predhodno) vprašanje s področja
kazenskega prava: 181. člen (kršitev dostojanstva) in 353. člen
(odškodninska terjatev za škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem)
OZ ter 42. (razdedinjenje) in 126. člen (dedna nevrednost) Zakona
o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76 in 23/78, ter Uradni list
RS, št. 67/01 in 63/16 – ZD). Glej tudi L. Ude, N. Betetto, A. Galič,
V. Rijavec, D. Wedam-Lukić, J. Zobec, Pravdni postopek: zakon s
komentarjem, 1. knjiga, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana
2010, str. 127.
13 A. Galič, nav. delo, str. 131.
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o obstoju kaznivega dejanja, je civilno sodišče vezano na obsodilno in oprostilno kazensko sodbo.14
18. Civilno sodišče je lahko vezano na odločitev kazenskega sodišča tudi v okviru identičnega dejanskega stanja, ko
obstoj kaznivega dejanja sicer ni pogoj za nastanek določene
civilnopravne posledice, civilno sodišče pa v pravdnem postopku obravnava isti historični dogodek, kot ga je predhodno že
obravnavalo sodišče v kazenskem postopku, ko je ugotavljalo
obstoj kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti. V takem
primeru je civilno sodišče v skladu s 14. členom ZPP vezano na
pravnomočno obsodilno sodbo, izdano v kazenskem postopku,
a zgolj glede obstoja kaznivega dejanja (protipravnost, vzročna
zveza, prepovedana posledica) in kazenske odgovornosti storilca (tj. ugotovitev, da je bil storilec prišteven in da je ravnal z
ustrezno obliko krivde). Tožena stranka v civilni pravdi torej ne
more uveljavljati ugovorov glede teh elementov odškodninske
odgovornosti.15 Nasprotno pa civilno sodišče ni vezano na
oprostilno kazensko sodbo,16 niti na druge ugotovitve kazenskega sodišča, razen če je od njih odvisen obstoj kaznivega
dejanja ali pa pomenijo zakonski znak, ki naredi kaznivo dejanje kvalificirano ali privilegirano.17
19. Ustavno sodišče je ustavno pritožbo sprejelo v obravnavo in začelo postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka
367. člena ZKP na podlagi spremenjenega stališča, da je
oškodovanec upravičena oseba za vložitev ustavne pritožbe.
Spremembo stališča je utemeljilo na ustaljeni praksi ESČP, ki
varuje pravice oškodovanca v kazenskem postopku v okviru
prvega odstavka 6. člena EKČP, če oškodovanec v kazenskem
postopku varuje svoje civilne pravice (glej obrazložitev sklepa
št. U-I-95/14, Up-320/14, U-I-5/17 z dne 12. 1. 2017). Iz ustaljene prakse ESČP in obrazložitve omenjenega sklepa pa izhaja,
da civilnih pravic in zahtevkov v obravnavanem kontekstu ni
mogoče razumeti ozko, in sicer zgolj v smislu zahtevka za povrnitev premoženjske škode ali za pravično denarno odškodnino
za nepremoženjsko škodo, torej v smislu premoženjskopravnega zahtevka oškodovanca v kazenskem postopku. Posledično
tudi varstva civilnih pravic oškodovanca v kazenskem postopku
ni mogoče razlagati tako, da jih oškodovanec v kazenskem
postopku varuje zgolj z uveljavljanjem premoženjskopravnega
zahtevka. Pri presoji oškodovančevega pravnega interesa v
kazenskem postopku je treba upoštevati, da vsi oškodovanci
ne sodelujejo v kazenskem postopku z namenom uveljavljati
premoženjskopravni zahtevek. V obravnavanem primeru pritožnica, oškodovanka v kazenskem postopku, v tem postopku
ni uveljavljala premoženjskopravnega zahtevka. V odgovoru
na navedbe Vlade celo navaja, da premoženjskopravnega
zahtevka ne bo uveljavljala niti kasneje, želi pa sodelovati
v kazenskem postopku za zagotovitev zavarovanja svojega
dostojanstva in varnosti.
20. Da ima oškodovanec v kazenskem postopku širši
pravni interes kot le varstvo premoženjskopravnega zahtevka, izhaja tudi iz opredelitve oškodovanca. Oškodovanec je
v slovenskem kazenskem procesnem pravu opredeljen kot
oseba, ki ji je s kaznivim dejanjem prekršena ali ogrožena
14 Prav tam, str. 132. Glede zavrnilne kazenske sodbe v teoriji
ni soglasja. Dolgo časa je veljalo, da civilno sodišče ni vezano na
zavrnilno kazensko sodbo, novejša sodna praksa in teorija pa se
pri zavrnilni sodbi zavzemata za razlikovanje, po katerem je sodišče vezano na zavrnilno kazensko sodbo, ki je bila izdana zato,
ker škodno dejanje ni kaznivo dejanje, ter na sklep o zavrženju
obtožnega akta in na sklep o ustavitvi postopka, ki sta bila izdana
zato, ker škodno dejanje ni kaznivo dejanje. Na druge odločbe
kazenskega sodišča pravdno sodišče ni vezano. Ob upoštevanju v
nadaljevanju navedenih omejitev sme zato pravdno sodišče obstoj
kaznivega dejanja ugotavljati kot predhodno vprašanje. Glej L. Ude,
Civilno procesno pravo, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana
2002, str. 93; sodba Vrhovnega sodišča št. II Ips 196/2011 z dne 5.
4. 2012; A. Galič, nav. delo.
15 A. Galič, nav. delo, str. 122–126.
16 L. Ude, nav. delo, str. 93 in 94.
17 A. Galič, nav. delo, str. 126.
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določena osebna ali premoženjska pravica.18 Posamezniku
je torej podeljen položaj oškodovanca že s samo izvršitvijo
kaznivega dejanja in ne šele z določenim trenutkom znotraj
kazenskega postopka. Vsako kaznivo dejanje v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16 – v nadaljevanju KZ-1) je
določeno tako, da je iz njegove opredelitve in umestitve znotraj
posebnega dela KZ-1 jasna (osrednja) kazenskopravna dobrina, ki jo posamezna inkriminacija varuje.19 Imetnik te varovane
kazenskopravne dobrine je oškodovanec, izvršitev kaznivega
dejanja pa pomeni bodisi ogrozitev bodisi poškodbo določene
njegove dobrine,20 ki je lahko že po ZKP bodisi premoženjska
bodisi nepremoženjska pravica, ki vključuje tudi osebnostne
pravice.21 Posameznik, kadar je on ali so njegove dobrine
predmet kazenskopravnega varstva, postane oškodovanec s
samim oškodovanjem oziroma izvršitvijo kaznivega dejanja.
V kazenskem postopku mu ZKP daje procesne pravice zato,
ker je bil s kaznivim dejanjem oškodovan, četudi ne uveljavlja
premoženjskopravnega zahtevka. Navedeno kaže na to, da po
ZKP oškodovanec v kazenskem postopku ne varuje zgolj svojih premoženjskih zahtevkov, izvirajočih iz kaznivega dejanja,
ampak da si v kazenskem postopku z izvrševanjem katere koli
pravice, ki mu jo zagotavlja ZKP, varuje še dodatni interes. Ta
je iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, pravno varovan.
21. Izvršitev kaznivega dejanja zoper oškodovanca lahko
pomeni hud poseg v njegovo pravno zavarovano dobrino in v
njegovo dostojanstvo. To nedvoumno velja za nekatera kazniva
dejanja, kot so ta, ki so bila predmet obtožbe v sprožilnem primeru te ustavnosodne presoje (kaznivo dejanje nasilja v družini
in kaznivo dejanje posilstva) in ki pomenijo poseg v dobrino varnosti, telesne in duševne celovitosti ter časti in dobrega imena
posameznika.22 Navedene dobrine so temeljne (individualne)
pravne dobrine, ki jih ščiti tudi Ustava, zlasti v 34. in 35. členu.
Ustavno sodišče se je pri svojem odločanju omejilo prav na
presojo individualnih pravnih dobrin in ni presojalo skupnostnih
pravnih dobrin (dobrine skupnosti oziroma univerzalne dobrine, kot so na primer javni red in mir, javna varnost, delovanje
pravosodja).23
22. V skladu s 34. členom Ustave ima vsakdo pravico do
osebnega dostojanstva in varnosti. Po ustaljeni ustavnosodni
presoji je ta določba Ustave povezana tudi z drugimi ustavnimi določbami. Najtesnejša je zveza z določbami o varstvu
osebnostnih pravic iz 35. do 38. člena Ustave; prepleta se tudi
s prepovedjo diskriminacije in z zapovedjo enakosti (14. člen
Ustave) ter z določbami iz 17. in 18. člena ter prvega odstavka
21. člena Ustave (nedotakljivost človekovega življenja, prepoved mučenja, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva
v kazenskem postopku).24 Človekova pravica do varnosti po
stališču Ustavnega sodišča v svojem bistvu pomeni, da nihče
ne sme fizično ali psihično protipravno posegati v sfero posameznika, obenem pa je v zvezi s tem državi naložena dolžnost,
da si aktivno prizadeva zagotavljati najvišjo mogočo razumno
dosegljivo stopnjo varnosti njenih prebivalcev in da tudi sama
18 Točka 6 144. člena ZKP. V skladu z 9. točko uvodne izjave
Direktive 2012/29/EU je kaznivo dejanje nedopustno dejanje proti
družbi in obenem kršitev individualnih pravic žrtev.
19 L. Bavcon in drugi, Kazensko pravo, splošni del, Uradni list
Republike Slovenije, Ljubljana 2014, str. 205.
20 Glej prav tam.
21 O osebnostnih pravicah kot (nepremoženjskih) civilnih
pravicah glej D. Jadek Pensa v: N. Plavšak, M. Juhart, D. Jadek Pensa, V. Kranjc, P. Grilc, A. Polajnar – Pavčnik, M. Dolenc,
M. Pavčnik, Obligacijski zakonik s komentarjem, 5. knjiga, GV
Založba, Ljubljana 2003, str. 778.
22 Tako v sodbi Vrhovnega sodišča št. I Ips 194/2009 z dne
30. 9. 2009.
23 L. Bavcon in drugi, nav. delo, str. 205.
24 Odločbi Ustavnega sodišča št. Up-1082/12 z dne 29. 5.
2014 (Uradni list RS, št. 43/14, in OdlUS XX, 35), 9. točka obrazložitve, in št. U-I-109/10 z dne 26. 9. 2011 (Uradni list RS, št. 78/11,
in OdlUS XIX, 26), 6.–19. točka obrazložitve.
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zagotavlja pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.25
V skladu s 35. členom Ustave je zagotovljena nedotakljivost
človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti
ter osebnostnih pravic. Ta določba zagotavlja nedotakljivost
zasebnosti,26 varstvo drugih osebnostnih pravic,27 varstvo telesne in duševne nedotakljivosti28 ter svobodo ravnanja.29
23. Oškodovanec z izvrševanjem procesnih pravic v
kazenskem postopku v primeru kaznivih dejanj, kot so bila
obravnavana v sprožilnem primeru te presoje, varuje tudi svoje
osebno dostojanstvo (34. člen Ustave), v katero je bilo poseženo s kaznivim dejanjem. Oškodovancu so torej z ZKP podeljene procesne pravice ne le zato, da vpliva na uveljavljanje
svojega premoženjskega zahtevka, ampak tudi zato, da se v
kazenskem postopku v zadostni meri zagotavlja spoštovanje
njegovega osebnega dostojanstva kot žrtve kaznivega dejanja.
24. Širši pristop k urejanju položaja oškodovancev v kazenskih postopkih izhaja tudi iz Direktive 2012/29/EU. Ta določa minimalne standarde pravic žrtev v kazenskem postopku,
ki jih mora država članica, tudi Republika Slovenija, implementirati v svoj pravni red, pri čemer se ne omejuje na povrnitev
škode.30 Direktiva 2012/29/EU sicer določa pravici do vračila
premoženja in do odločitve o plačilu odškodnine, naložene
storilcu, v okviru kazenskega postopka pa žrtvi zagotavlja
povrnitev škode, nastale s kaznivim dejanjem (reparation),31
vendar je na podlagi posameznih pravic, ki jih ureja in iz katerih
je mogoče razbrati tudi interese žrtev v kazenskem postopku,32
očitno, da je tudi pristop Direktive 2012/29/EU širši. V skladu
s to direktivo ---tako pravici ne more biti zares zadoščeno, če
žrtve ne morejo ustrezno pojasniti okoliščin kaznivega dejanja
ter zagotoviti svojih dokazov na način, ki je razumljiv pristojnim
organom. Enako pomembno je zagotoviti, da se žrtve spoštljivo
obravnavajo, ter jim omogočiti uveljavljanje njihovih pravic.33
Cilj Direktive 2012/29/EU je zagotoviti spoštovanje in upoštevanje najrazličnejših potreb žrtev kaznivih dejanj, ustrezne
informacije, podporo in zaščito ter sodelovanje v kazenskem
postopku.34 Tako na primer ureja pravico do zagotavljanja
informacij,35 ki omogoča, da vse žrtve prejmejo zadostne razumljive informacije in da jim je s tem omogočeno celovito
uveljavljanje njihovih pravic ter da se počutijo obravnavane na
spoštljiv način,36 s čimer se žrtvi kaznivega dejanja zagotovita
tudi dostojanstvo in varnost.37 Slednja je še posebej zagotoPrav tam.
Odločba Ustavnega sodišča št. Up-32/94 z dne 13. 4. 1995
(OdlUS IV, 38), 12. točka obrazložitve.
27 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-226/95 z dne 8. 7.
1999 (Uradni list RS, št. 60/99, in OdlUS VIII, 174), 10. točka
obrazložitve.
28 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-127/01 z dne 12. 2.
2004 (Uradni list RS, št. 25/04, in OdlUS XIII, 10), 16. točka obrazložitve.
29 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-137/93 z dne 2. 6. 1994
(Uradni list RS, št. 42/94, in OdlUS III, 62).
30 T. Weigend, Die Strafe für das Opfer? - Zur Renaissance
des Genugtuungsgedankens im Straf- und Strafverfahrensrecht,
Die Rechtswissenschaft – Zeitschrift für rechtswissenschaftliche
Forschung, 1 (2010), str. 41; H. Fuchs, Die strafprozessuale Stellung des Verbrechensopfers und die Durchsetzung seiner Ersatzeinsprüche, GA für den 13 ÖJT, (1997), str. 87.
31 Člena 15 in 16 Direktive 2012/29/EU.
32 Predlog Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite
žrtev kaznivih dejanj, COM(2011) 275 konč., 2011/0129 (COD),
Bruselj, 18. 5. 2011 (v nadaljevanju Predlog direktive).
33 Točka 34 uvodne izjave Direktive 2012/29/EU.
34 Člen 1 Direktive 2012/29/EU.
35 Členi 3–7 Direktive 2012/29/EU.
36 Predlog direktive.
37 T. Weigend, nav. delo, str. 40; J. Herrmann, Die Entwicklung des Opferschutzes im deutschen Strafrecht und Strafprozessrecht – Eine unendliche Geschichte, Zeitschrift für Internationale
Strafrechtsdogmatik, 3 (2010), str. 237.
25
26
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vljena s 4. poglavjem Direktive 2012/29/EU (zaščita žrtev in
priznavanje žrtev s posebnimi potrebami po zaščiti). Pravica
do zaslišanja38 pa žrtvi zagotavlja, da pojasni svojo plat zgodbe
in prispeva k razjasnitvi dejanskega stanja zadeve39 oziroma
k ugotovitvi resnice.
25. Temeljni namen kazenskega postopka je ugotavljanje
kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca ter izrek
kazenske sankcije v skladu z zakonom40 in ob spoštovanju
ustavnih jamstev osumljenca oziroma obdolženca.41 S sodbo
kazensko sodišče odloči, da se obtožba zoper obdolženca
zavrne, da obdolženec ni oziroma je kriv.42 Glavna meritorna
odločitev v kazenskem postopku je torej odločitev o obtožbi
zoper obdolženca in s tem o njegovi pravici.43
26. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo iz 25. člena Ustave izhaja dolžnost zakonodajalca, da zoper odločbe
sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti
in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o pravicah,
dolžnostih ali pravnih interesih posameznika, predvidi pritožbo
ali drugo pravno sredstvo.44 S tem se zagotavlja načelo instančnosti, katerega bistvena vsebina je v tem, da lahko organ
druge stopnje presoja odločitev prvostopenjskega organa z
vidika vseh pravnih in dejanskih vprašanj, ki so pomembna
za odločitev o pravici, obveznosti ali pravnem interesu.45 Člen
25 Ustave tako jamči posamezniku instančni preizkus odločbe
sodišča tudi, če se z njo ne odloča (neposredno) o njegovih
pravicah, dolžnostih ali obtožbah zoper njega. Zadostuje, da
se odloča o njegovih pravnih interesih.
27. Kot je Ustavno sodišče ugotovilo v 15., 20. in 23. točki
obrazložitve te odločbe, oškodovanec v kazenskem postopku
z izvrševanjem procesnih pravic ščiti svoj pravni interes. Ker
kazensko sodišče s sodbo odloči (tudi) o pravnem interesu
oškodovanca, mora biti oškodovancu v mejah njegovega pravnega interesa zagotovljena pravica do pritožbe zoper oprostilno
sodbo kazenskega sodišča, ker v prvostopenjskem postopku
niso bile spoštovane pravice, ki mu jih zakon daje. Do tega, ali
bi morala biti ta v tem obsegu zagotovljena tudi zoper obsodilno
sodbo, se Ustavnemu sodišču ni bilo treba opredeliti, ker to
presega sprožilni primer te presoje.
28. Pravni interes oškodovanca ni neomejen. Že ZKP
oškodovancu ne zagotavlja neomejenih možnosti za varstvo
pravnega interesa na prvi stopnji, saj ga oškodovanec lahko varuje le v okviru izvrševanja procesnih pravic, ki mu jih
omogoča ZKP. Namen teh procesnih pravic je namreč prav
možnost učinkovitega uveljavljanja premoženjskih zahtevkov
oziroma oškodovančevega pravnega interesa. Zato ni mogoče zanikati pravnega interesa oškodovanca za spoštovanje
procesnih pravic, ki mu jih daje ZKP in ki opredeljujejo njegov
posebni procesni položaj. Oškodovanec upravičeno pričakuje,
da bodo sodišča vodila kazenski postopek ne le z ozirom na
pravice obdolženega, temveč tudi upoštevaje njegove pravice,
ki jih ima po ZKP. Čeprav je zatiranje kaznivih dejanj v javnem
interesu, javni interes kot tak ne izključuje pomena dolžnosti državnih organov v razmerju do oškodovanca – žrtve kaznivega
Člen 10 Direktive 2012/29/EU.
T. Weigend, nav. delo, str. 57.
40 Prvi odstavek 1. člena ZKP.
41 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-18/93 z dne 11. 4.
1996 (Uradni list RS, št. 25/96, in OdlUS V, 40), 21.–23. točka
obrazložitve.
42 Prvi odstavek 356. člena ZKP; sklep Ustavnega sodišča
št. U-I-95/14, Up-320/14, U-I-5/17, 7. točka obrazložitve.
43 Primerjaj sklepa Ustavnega sodišča št. Up-285/97 z dne
10. 5. 2001 (Uradni list RS, št. 52/01, in OdlUS X, 115), 8. točka
obrazložitve, in št. Up-168/98 z dne 10. 5. 2001 (Uradni list RS,
št. 52/01, in OdlUS X, 116), 8. točka obrazložitve.
44 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-272/97 z dne 23. 11.
2000 (Uradni list RS, št. 115/2000, in OdlUS IX, 276), 14. točka
obrazložitve.
45 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-219/03 z dne
1. 12. 2005 (Uradni list RS, št. 118/05, in OdlUS XIV, 88), 28. točka
obrazložitve.
38
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dejanja; v obravnavanem primeru gre za dolžnost spoštovanja
oškodovančevih procesnih pravic. Interes oškodovanca, da
se spoštujejo njegove pravice, ki jih ima po ZKP, je zato v tem
okviru pravno upošteven. V tem okviru mora biti oškodovančev
pravni interes omejen tudi na pritožbeni stopnji in v tem okviru
varuje oškodovančevo pravico do pritožbe zoper sodbo tudi
25. člen Ustave.
29. Na podlagi 367. člena ZKP oškodovanec nima pravice
do popolne pritožbe zoper sodbo kazenskega sodišča prve
stopnje. Sodbo lahko izpodbija samo glede odločbe sodišča o
stroških kazenskega postopka.46 Tudi v tem primeru se lahko
pritoži le zoper odločitev o stroških, ki so mu bili ali naloženi v
plačilo ali mu morajo biti povrnjeni.47 Če je državni tožilec prevzel kazenski pregon (nazaj) od oškodovanca kot tožilca (drugi
odstavek 63. člena ZKP), pa se sme oškodovanec pritožiti zoper sodbo sodišča prve stopnje iz vseh razlogov, iz katerih se
sme izpodbijati sodba (370. člen ZKP), razen glede odločitve o
premoženjskopravnem zahtevku. Samo v tem primeru ima torej
oškodovanec pravico do popolne pritožbe zoper sodbo sodišča
prve stopnje, ker je vsaj določen čas v vlogi upravičenega
tožilca (tj. subsidiarnega tožilca) vodil kazenski pregon in bil
stranka postopka.48 V skladu z ZKP oškodovanec ne sme s pritožbo izpodbijati niti odločitve o svojem premoženjskopravnem
zahtevku, tudi če je bilo temu zahtevku le delno ugodeno in je
bil v presežku napoten na pravdo ali če sodišče o njegovem
premoženjskopravnem zahtevku sploh ni odločilo, kljub temu
da je bil ta pravočasno postavljen.49 Če oškodovanec vloži pritožbo zoper sodbo sodišča prve stopnje zunaj okvirov četrtega
odstavka 367. člena ZKP, tako pritožbo kot nedovoljeno (ker
jo je vložila neupravičena oseba) zavrže predsednik senata
sodišča prve stopnje ali senat višjega sodišča,50 očitkov v njej
pa ne presoja vsebinsko.
30. Izpodbijana ureditev oškodovancu (zunaj okvirov četrtega odstavka 367. člena ZKP) ne omogoča pritožbe zoper
sodbo kazenskega sodišča prve stopnje, ki pomeni odločitev
sodišča o njegovih procesnih pravicah ter v tem okviru o njegovem pravnem interesu v kazenskem postopku. Kot pravnega
sredstva zoper sodbo kazenskega sodišča prve stopnje kljub
nasprotnemu stališču Vlade tudi ni mogoče šteti pravde, v
kateri oškodovanec uveljavlja civilne zahtevke, izvirajoče iz
kaznivega dejanja, saj oškodovanec na ta način ne more uveljavljati kršitev svojih procesnih pravic iz kazenskega postopka.
Izpodbijana ureditev zato pomeni poseg v oškodovančevo
pravico do pritožbe, kot mu jo zagotavlja 25. člen Ustave (glej
tudi 28. točko obrazložitve te odločbe).
31. Dopustnost tega posega je treba presoditi z vidika
splošnih pogojev, ki jih Ustava določa za omejevanje človekovih pravic. Po ustaljeni ustavnosodni presoji se glede na tretji
odstavek 15. člena Ustave človekove pravice in temeljne svoboščine lahko omejijo v primerih, ki jih določa Ustava, oziroma
zaradi pravic drugih ali zaradi javne koristi. Omejitev človekove
pravice ali temeljne svoboščine je dopustna, če zakonodajalec
sledi ustavno dopustnemu cilju in če je omejitev skladna s splošnim načelom sorazmernosti (2. člen Ustave). Oceno, ali gre
za prekomeren poseg, opravi sodišče na podlagi t. i. strogega
testa sorazmernosti, ki obsega presojo treh vidikov posega: primernosti, nujnosti in sorazmernosti v ožjem pomenu besede.51
32. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo torej lahko
poseg v človekove pravice temelji le na ustavno dopustnem
46 Glej zlasti 8. točko drugega odstavka 92. člena, četrti
odstavek 96. člena ter prvi, drugi in tretji odstavek 97. člena ZKP.
47 Š. Horvat, nav. delo, str. 773. Prim. prav tam, str. 772 in
773.
48 Prim. prav tam, str. 772 in 773.
49 Prav tam, str. 773.
50 Drugi odstavek 375. člena in prvi odstavek 388. člena v
zvezi s 390. členom ZKP.
51 Glej 25. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-18/02 z dne 24. 10. 2003 (Uradni list RS, št. 108/03, in
OdlUS XII, 86).
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cilju.52 V zvezi s tem se zastavi vprašanje, kaj je cilj posega
v pravico oškodovanca do pritožbe (zoper sodbo kazenskega
sodišča prve stopnje). V zakonodajnem gradivu ni mogoče najti
dopustnega cilja.53 Kot cilja za poseg v pravico oškodovanca
do pritožbe tudi ni mogoče opredeliti domneve nedolžnosti iz
27. člena Ustave in prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari
iz 31. člena Ustave. Ko višje sodišče odloča o pritožbi oškodovanca zoper sodbo sodišča prve stopnje, kazenski postopek
namreč še ni pravnomočno končan, zato domneva nedolžnosti
iz 27. člena Ustave in prepoved ponovnega sojenja o isti stvari
iz 31. člena Ustave nista dopustna cilja za poseg v pravico
oškodovanca do pritožbe. V skladu z ustaljeno ustavnosodno
presojo in ustaljeno prakso ESČP domneva nedolžnosti iz
27. člena Ustave do trenutka pravnomočne obsodilne sodbe
nima absolutnih materialnopravnih učinkov54 ter preraste v
neizpodbojno domnevo šele v primerih pravnomočne ustavitve
kazenskega postopka, pravnomočne oprostilne in pravnomočne zavrnilne sodbe.55 Tudi prepoved ponovnega sojenja o isti
stvari iz 31. člena Ustave začne učinkovati šele ob pravnomočnem koncu kazenskega postopka.56
33. Vlada je kot razlog za poseg v pravico oškodovanca
do pritožbe navedla doseganje glavnega namena kazenskega
postopka – tj. kaznovanje storilca kaznivega dejanja. Vlada
navaja še druge s tem povezane razloge za izključitev pravice
oškodovanca do pritožbe zoper sodbo (zagotovitev učinkovitosti kazenskega postopka, preprečitev preobremenjenosti
kazenskega postopka z zasebnimi interesi oškodovanca, ne
le premoženjskimi, ampak tudi osebnomaščevalnimi), ki jih
je mogoče upoštevati kot dele primarnega cilja (tj. doseganje
temeljnega namena kazenskega postopka). Temeljni namen
kazenskega postopka določa prvi odstavek 1. člena ZKP,57 kot
ustavno dopustnega ga je že potrdilo tudi Ustavno sodišče.58
Učinkovit kazenski postopek, seveda ob spoštovanju obdolženčevih ustavnih procesnih jamstev, je torej ustavno dopusten cilj
za poseg v oškodovančevo pravico iz 25. člena Ustave.
34. Da bi bil poseg ustavno dopusten, mora biti nujen za
dosego cilja. Poseg je nujen, če je zasledovani cilj mogoče
doseči le na zakonsko urejeni način in ne obstajata niti možnost dosega cilja brez posega niti blažji način, ki manj poseže
v zavarovano ustavno dobrino (ko torej ni na razpolago manj
invazivnega, a enako primernega in za dosego cilja učinkovitega ukrepa).
35. Doseganja cilja kazenskega postopka ni mogoče razumeti zgolj tako, da se zagotovi čim hitrejši konec kazenskega
postopka, pač pa je cilj zakonita, hitra in ekonomična izvedba
kazenskega postopka, ki ob hkratnem spoštovanju ustavnih
jamstev subjektov postopka privede do pravilne in zakonite
vsebinske odločitve o kazenski odgovornosti obdolženca. Ob
takem razumevanju učinkovitega kazenskega postopka ni mogoče šteti, da oškodovančeva aktivnost v kazenskem postopku,
tudi v obliki vložitve pritožbe zoper sodbo sodišča prve stopnje,
zmanjšuje učinkovitost postopka, kakor zatrjuje Vlada v svojem
Prav tam.
Predlog zakona o kazenskem postopku, EPA 287, Poročevalec DZ, št. 22/93.
54 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-604/02, Up-610/02 z
dne 6. 3. 2003 (Uradni list RS, št. 30/03, in OdlUS XII, 53), 20. točka obrazložitve.
55 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-92/97 z dne 8. 5. 1997
(Uradni list RS, št. 29/97, in OdlUS VI, 60), 31. točka obrazložitve.
Sodba ESČP v zadevi Sekanina proti Avstriji z dne 25. 8. 1993,
30. točka obrazložitve.
56 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. Up-3871/07, U-I-80/09
z dne 1. 10. 2009 (Uradni list RS, št. 88/09, in OdlUS XVIII, 42),
18. točka obrazložitve.
57 Prvi odstavek 1. člena ZKP se glasi: »Ta zakon določa
pravila, ki naj zagotovijo, da se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi,
storilcu kaznivega dejanja pa izreče kazenska sankcija ob pogojih,
ki jih določa kazenski zakon in na podlagi zakonitega postopka.«
58 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-18/93, 22. in 23. točka
obrazložitve.
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mnenju. Aktivno oškodovančevo sodelovanje v kazenskem
postopku je za kazenski postopek koristno, saj lahko oškodovanec s predlogi, pobudami in vprašanji, ki temeljijo na dobrem
poznavanju večine okoliščin kaznivega dejanja in so pogojeni z
njegovim interesom za izid kazenskega postopka, bistveno prispeva k vsestranski razjasnitvi zadeve ter k pravilni in zakoniti
odločitvi.59 Da imata oškodovančeva udeležba v kazenskem
postopku na splošno in tudi vlaganje pritožb oškodovanca
zoper sodne odločbe o koncu kazenskega postopka pozitiven
učinek na tek kazenskega postopka, je bilo očitno tudi stališče
zakonodajalca, sicer oškodovancu v kazenskem postopku ne
bi podelil toliko procesnih pravic, tudi pravice do pritožbe zoper
odločitev zunajobravnavnega senata o uvedbi preiskave, če
se preiskovalni sodnik ne strinja z zahtevo državnega tožilca
za preiskavo (sedmi odstavek 169. člena ZKP), zoper sklep o
ustavitvi sodne preiskave (tretji odstavek 181. člena ZKP) in
zoper odločitev zunajobravnavnega senata o ugovoru zoper
obtožnico iz 277. in 278. člena ZKP (prvi odstavek 283. člena ZKP). V okviru pravice do pritožbe, ki jo ZKP že trenutno
omogoča oškodovancu, ta torej lahko izpodbija tudi odločbe
sodišča, ki sicer pomenijo konec kazenskega postopka in s
katerih pravnomočnostjo nastopi prepoved ponovnega sojenja o isti stvari iz 31. člena ZKP.60 Enako je tudi pri pravici do
pritožbe zoper sodno odločbo, s katero je kazenski postopek
na prvi stopnji končan. Zato ni mogoče razumno sklepati, da
bi prav oškodovančeva pritožba zoper sodbo (drugače od že
predvidene pravice do pritožbe zoper odločbe sodišča o koncu
kazenskega postopka) znatno zavlačevala kazenski postopek.
36. Oškodovančeva povečana aktivnost v postopku, tudi
z vložitvijo pritožbe zoper sodbo, torej praviloma povečuje
učinkovitost postopka in je ne zmanjšuje. Ureditev, po kateri
oškodovanec s pritožbo zoper sodbo kazenskega sodišča prve
stopnje ne sme zahtevati instančne presoje odločitve kazenskega sodišča prve stopnje o tem, ali je bil kazenski postopek
zanj pošteno izveden ali ne, zato ne pomeni nujnega ukrepa za
doseganje učinkovitosti postopka. Učinkovitost kazenskega postopka bi zmanjševala zgolj tista pritožba oškodovanca zoper
sodbo kazenskega sodišča prve stopnje, ki bi jo oškodovanec
vložil z namenom zavlačevanja postopka, spodkopavanja avtoritete sodišča ali z namenom zlorabe pravice do pritožbe,
oziroma če bi vložil očitno neutemeljeno pritožbo. Tudi v takem
primeru pa popolna izključitev pravice oškodovanca do pritožbe
zoper odločitev o tem, ali je bil kazenski postopek zanj pošteno izveden ali ne, ni nujen ukrep za zagotovitev učinkovitega
kazenskega postopka. Že v obstoječih zakonskih okvirih ima
sodišče na voljo mehanizme, s katerimi v okviru procesnega
vodstva skrbi za učinkovitost kazenskega postopka, poleg tega
pa lahko zakonodajalec, ko ureja pravico oškodovanca do
pritožbe zoper sodbo, tudi posebej uredi procesne institute, ki
preprečujejo ali sankcionirajo zavlačevanje kazenskega postopka s frivolnimi pritožbami oškodovancev. Zakonodajalec
ima torej na voljo blažje ukrepe, s katerimi lahko v enaki meri
in enako učinkovito doseže cilj.

52
53

59 A. Jelenc–Puklavec: Oškodovanec v kazenskem postopku,
v: Pravosodni bilten, 1987, št. 4/5, str. 1 in 2. Tudi Ustavno sodišče
je že presojalo odškodninsko odgovornost države do oškodovanca kaznivega dejanja kot posledico opustitve dolžnosti učinkovite
izvedbe (pred)kazenskega postopka, in sicer v odločbi št. Up1082/12.
60 Sklep zunajobravnavnega senata o zavrnitvi predloga za
uvedbo preiskave ne vzpostavlja prepovedi ne bis in idem, kolikor
je v skladu s 408. in 409. členom ZKP mogoča neprava obnova kazenskega postopka (Š. Horvat, nav. delo, str. 393). Sklep o ustavitvi
sodne preiskave (prvi odstavek 181. člena ZKP) je res iudicata, na
katero je vezana prepoved ne bis in idem (Š. Horvat, nav. delo, str.
393 in 418). Sklep zunajobravnavnega senata o ugovoru zoper
obtožnico po 1.–3. točki prvega odstavka 277. člena ZKP pomeni
pravnomočen zaključek kazenskega postopka in prepoved ne bis
in idem, sklep po drugem odstavku 277. člena ZKP pa te prepovedi ne vzpostavlja, kolikor je mogoča neprava obnova po prvem
odstavku 408. člena ZKP (Š. Horvat, nav. delo, str. 617 in 618).
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37. Ker ukrep ni nujen za doseganje zasledovanega cilja,
pomeni izpodbijana zakonska ureditev prekomeren poseg v
pravico oškodovanca do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Zato je z njo v neskladju.
38. Oškodovancu mora biti v skladu s 25. členom Ustave
dana možnost, da s pritožbo zahteva instančno presojo odločitev kazenskega sodišča prve stopnje o svojih procesnih pravicah, saj oškodovanec z izvrševanjem procesnih pravic varuje
svoj pravno varovani interes v kazenskem postopku. Instančno
sodišče ima torej dolžnost, da v okviru navedb oškodovanca o
kršitvah njegovih procesnih pravic na njegovo zahtevo opravi
vsebinsko instančno presojo odločitev o njegovih procesnih
pravicah. Učinka pritožbe v skladu s 25. členom Ustave zagotovo ne morejo doseči t. i. mehki ukrepi (soft law), katerih pomen
v svojem mnenju poudarja Vlada. Oškodovanec lahko zgolj s
pritožbo zoper pravnomočno sodno odločbo o koncu postopka
tudi na drugi stopnji kazenskega postopka učinkovito zavaruje
in uveljavi procesne pravice, ki mu jih ZKP zagotavlja na prvi
stopnji, če so mu te procesne pravice kršene. V nasprotnem
primeru so oškodovančeve procesne pravice, namenjene varstvu njegovega pravnega interesa, zgolj formalno, ne pa tudi
dejansko učinkovite, saj oškodovanec nima možnosti doseči,
da jih kazensko sodišče prve stopnje spoštuje.61 To pa ne
pomeni, da mora zakonodajalec oškodovancu zoper sodbo
kazenskega sodišča prve stopnje zagotoviti pritožbo v obliki
popolnega pravnega sredstva,62 s katero bi lahko oškodovanec
zahteval popolno instančno presojo sodbe, vključno odločitve
sodišča o krivdi obdolženca in o izrečenih kazenskih sankcijah,
iz vseh razlogov po 370. členu ZKP, niti da bi moral zakonodajalec pri ureditvi pravice oškodovanca do pritožbe zoper
sodbo kazenskega sodišča prve stopnje zagotoviti kontrolo
prvostopenjske sodbe po uradni dolžnosti, kakor jo sicer ZKP
določa v 383. členu. Iz 25. člena Ustave izhaja zgolj zahteva,
da ima oškodovanec pravico do pritožbe zoper sodbo kazenskega sodišča prve stopnje, s katero lahko uveljavlja instančno
61 Tudi druge primerjane ureditve poznajo vsaj omejeno pravico oškodovanca do pritožbe zoper sodbo kazenskega sodišča prve
stopnje. V Avstriji lahko oškodovanec zoper oprostilno sodbo vloži
redno pravno sredstvo (t. i. Nichtigkeitsbeschwerde), če sodišče na
glavni obravnavi ni odločilo o predlogu, ki ga je podal, ali pri odločitvi o njegovem predlogu ni upoštevalo oziroma ni pravilno uporabilo
postopkovnih določb ali načel, ki izhajajo iz določb ustavne ravni,
zlasti iz 6. člena EKČP, ali jih je treba upoštevati zaradi zagotovitve poštenega sojenja v kazenskem postopku (drugi odstavek
282. člena Zakona o kazenskem postopku, Strafprozessordnung,
v nadaljevanju StPO/A). Oškodovanec lahko to pravno sredstvo
uveljavlja, če je bil zaradi oprostilne sodbe napoten na pravdo in bo
imela zavrnitev obravnave njegovega predloga na glavni obravnavi
negativen vpliv na uveljavljanje njegovega civilnopravnega zahtevka. Če sodišče izda obsodilno sodbo, lahko oškodovanec z rednim
pravnim sredstvom (t. i. Berufung) izpodbija odločitev sodišča, da
ga napoti na pravdo, če zatrjuje, da bi sodišče o njegovem civilnopravnem zahtevku moralo odločiti v okviru kazenskega postopka
(4. točka prvega odstavka 281. člena StPO/A). V francoskem kazenskem postopku ima pravico do pritožbe samo tisti oškodovanec,
ki je vložil t. i. civilno tožbo v kazenskem postopku (action civile), s
čimer je pridobil status civilne stranke kazenskega postopka (partie
civile). Civilna stranka lahko vloži pritožbo glede odškodninskega
zahtevka, glede pristojnosti prvostopenjskega sodišča ali glede
zavrženja njene ovadbe (sodba kazenskega senata kasacijskega
sodišča z dne 26. 6. 1975, Bulletin des arrets de la chambre criminelle de la Cour de casstion št. 167, in z dne 10. 5. 1994, Bulletin
des arrets de la chambre criminelle de la Cour de casstion št. 177,
in sodba kazenskega senata kasacijskega sodišča št. 79-94121 z
dne 17. 3. 1981). V Nemčiji pa lahko oškodovanec vloži pritožbo
zoper odločitev, s katero sodišče odkloni odločanje o njegovem premoženjskopravnem zahtevku, če je zahtevek vložil pred začetkom
glavne obravnave in če v kazenskem postopku še ni bila sprejeta
končna odločitev (406.a člen Strafprozessordnung).
62 Popolna pravna sredstva so tista, s katerimi se sodna
odločba lahko izpodbija v celoti, iz vseh razlogov (drugače od nepopolnih, s katerimi se lahko sodna odločba izpodbija le iz določenih
razlogov). Z. Dežman in A. Erbežnik, Kazensko procesno pravo
Republike Slovenije, GV Založba, Ljubljana 2003.
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kontrolo presoje sodišča prve stopnje o njegovih procesnih
pravicah po ZKP. Iz te ustavne zahteve niti ne izhaja, da bi
oškodovanec v takem primeru smel prevzeti pooblastila državnega tožilca glede kazenskega pregona ter s tem posegel
v ustavno določene pristojnosti tega organa, na kar v svojem
mnenju opozarja Vlada.
39. Skladno s prvim odstavkom 48. člena ZUstS Ustavno
sodišče sprejme ugotovitveno odločbo, kadar je izpodbijani
predpis v neskladju z Ustavo zato, ker določenega vprašanja
ne ureja ali ga ureja na način, ki ne omogoča razveljavitve.
Četrti odstavek 367. člena ZKP ne daje oškodovancu pravice
do pritožbe zoper sodbo sodišča prve stopnje, s katero bi bil
zagotovljen instančni preizkus njegovih procesnih pravic v prvostopenjskem sojenju, z uresničevanjem katerih oškodovanec
varuje svoj pravni interes. Torej gre za položaj iz prvega odstavka 48. člena ZUstS. Zato je Ustavno sodišče ugotovilo, da je
četrti odstavek 367. člena ZKP v neskladju z Ustavo (1. točka
izreka). Državnemu zboru je določilo običajen rok za odpravo
ugotovljene protiustavnosti (2. točka izreka).
40. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo učinkuje ugotovitev protiustavnosti zakonske določbe tako, da njena
uporaba v sodnih postopkih ne bo v nasprotju z razlogi, ki so
Ustavnemu sodišču narekovali ugotovitev njene protiustavnosti.
V primeru ustavnosodne presoje predpisa namreč pomenita izrek in obrazložitev odločbe celoto, zato ne veže le izrek, temveč
vežejo tudi razlogi (ratio decidendi), vsebovani v obrazložitvi.
Sodišča morajo zato, dokler zakonodajalec ne odpravi ugotovljene protiustavnosti, odločati v skladu z razlogi ugotovitvene
odločbe.63 Vendar tega ni mogoče doseči tedaj, kadar je kljub
temu potrebna ustrezna ureditev, da bi se človekova pravica
lahko uresničevala (drugi odstavek 15. člena Ustave). Zato je
Ustavno sodišče na podlagi pooblastila iz drugega odstavka
40. člena ZUstS odločilo, da se ugotovljena protiustavna ureditev
uporablja, dokler zakonodajalec ne odpravi njene protiustavnosti
(3. točka izreka). Določitev in ureditev pritožbe oškodovanca
zoper sodbo kazenskega sodišča prve stopnje je namreč kompleksno vprašanje, ki zaradi zavarovanja pravic obdolženca in
učinkovitosti kazenskega postopka terja celovito ureditev pritožbenih razlogov, postopka in odločanja o tem pravnem sredstvu,
ki jo mora sprejeti zakonodajalec. Navedeni interesi pretehtajo
nad interesom oškodovanca do takojšnje zagotovitve pravice do
pritožbe. Te pravice namreč lahko vplivajo na pravni položaj obdolženca v kazenskem postopku. Interesi in pravice oškodovanca morajo biti uravnoteženi s (procesnimi) pravicami obdolženca.
V kazenskem postopku so dopustni ukrepi, ki so namenjeni
zaščiti oškodovancev in uveljavljanju njihov procesnih pravic, če
jih je mogoče uskladiti z ustreznim in učinkovitim uresničevanjem
pravic obdolženca do obrambe.64
B. – II.
Ustavna pritožba
41. Predmet presoje v okviru te ustavne pritožbe sta le
sklepa sodišča, navedena v 4. točki izreka te odločbe, ki sta bila
izdana v postopku na podlagi pritožbe pritožnice zoper sodbo
okrožnega sodišča.65 Zato očitki pritožnice, ki se nanašajo na
63 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-2597/07 z dne 4. 10.
2007 (Uradni list RS, št. 94/07, in OdlUS XVI, 108), 6. točka obrazložitve.
64 Sodba ESČP v zadevi Y. proti Sloveniji z dne 28. 5. 2015,
103. in 104. točka obrazložitve. ESČP v vsakem posameznem
primeru presoja, ali je nacionalnim organom uspelo doseči pravično ravnotežje med nasprotujočimi si interesi obrambe, zlasti med
pravico obdolženca, da lahko pozove in navzkrižno zasliši priče,
določeno v točki d) tretjega odstavka 6. člena EKČP, in pravico
žrtve po 8. členu EKČP.
65 Pritožnica je v pritožbi zoper oprostilno sodbo Okrožnega
sodišča med drugim zatrjevala tudi kršitve svojih procesnih pravic
v postopku; sodišči naj bi zavrgli oziroma zavrnili pritožbi, ne da
bi vsebinsko odgovorili na pritožbene očitke v zvezi z zatrjevanimi
kršitvami njenih procesnih pravic, ki jih ima kot oškodovanka v
kazenskem postopku.
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sámo pravnomočno oprostilno sodbo, ne morejo biti predmet
preizkusa.
42. Pritožnica zatrjuje kršitev 25. člena Ustave, ker kot
oškodovanka v skladu z ZKP ni imela pravice do pritožbe.
Izpodbijani sodni odločbi temeljita na zakonu, za katerega
je Ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju s pravico do
pravnega sredstva iz 25. člena Ustave. Zato je prišlo do kršitve
pritožničine pravice iz 25. člena Ustave, kolikor v postopku
ni mogla s pritožbo uveljavljati morebitnih kršitev procesnih
pravic, ki ji jih zagotavlja ZKP. Vendar je Ustavno sodišče v 3.
točki izreka te odločbe odločilo, naj se te protiustavne določbe
do odprave ugotovljene protiustavnosti uporabljajo še naprej,
ker je ocenilo, da je to potrebno zaradi drugih vrednot, ki
so ustavno varovane (40. točka obrazložitve te odločbe). Do
drugačne zakonske ureditve se mora zato tudi pritožničina
pravica do pritožbe iz 25. člena Ustave umakniti navedenim
drugim ustavnim vrednotam. Zato Ustavno sodišče v izreku
svoje odločbe ni moglo ugotoviti te kršitve. Zgolj ugotovitev bi
bila namreč mogoča zaradi spoštovanja obdolženčevih pravic
iz 27. in 31. člena Ustave (glej tudi 13. in 14. točko obrazložitve
sklepa Ustavnega sodišča št. U-I-95/14, Up-320/14, U-I-5/17).
Glede na navedeno je Ustavno sodišče ustavno pritožbo zavrnilo (4. točka izreka).
43. Pritožnica je v ustavni pritožbi uveljavljala povrnitev
stroškov v postopku z ustavno pritožbo. Po prvem odstavku
34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim sodiščem
vsak udeleženec svoje stroške, če Ustavno sodišče ne odloči
drugače. Navedena določba se po prvem odstavku 49. člena
ZUstS uporablja tudi v postopku z ustavno pritožbo. Ker v
obravnavani zadevi ni bilo razloga za drugačno odločitev, je
Ustavno sodišče o predlogu za povrnitev stroškov odločilo, kot
izhaja iz 5. točke izreka te odločbe.
C.
44. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 48. člena, drugega odstavka 40. člena, prvega odstavka
59. člena ter prvega odstavka 34. člena v zvezi s prvim odstavkom 49. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Jadranka
Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek
Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr. Etelka Korpič Horvat, dr. Špelca Mežnar in Marko Šorli. Odločbo je sprejelo
soglasno. Sodnica Jadek Pensa ter sodnik Accetto sta dala
pritrdilni ločeni mnenji.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica
Številka: U-I-95/14-19
Up-320/14-22
U-I-5/17-3
Datum: 12. 1. 2017

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude ter v postopku odločanja o ustavni pritožbi
A. B., C., na seji 12. januarja 2017

s k l e n i l o:
1. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Mariboru št. II Kp 25625/2010 z dne 14. 11. 2013 v zvezi s sklepom
Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. II K 25625/2010 z dne
10. 6. 2013 se sprejme v obravnavo.
2. Začne se postopek za oceno ustavnosti četrtega odstavka 367. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list
RS, št. 32/07 – uradno prečiščeno besedilo).
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
četrtega odstavka 367. člena Zakona o kazenskem postopku
se zavrže.
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Obrazložitev
A.
1. Pritožnica je imela v kazenskem postopku položaj
oškodovanke. Okrožno sodišče v Mariboru je obdolženca
oprostilo kaznivih dejanj nasilja v družini po prvem in tretjem
odstavku 191. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS,
št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ-1)
ter posilstva po četrtem odstavku v zvezi s prvim odstavkom
170. člena KZ-1. Pritožnica je zoper oprostilno sodbo vložila
pritožbo, ki jo je Okrožno sodišče kot nedovoljeno zavrglo na
podlagi drugega odstavka 375. člena v zvezi s 390. členom
Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP), ker naj
pritožnica, ki je imela v kazenskem postopku vlogo oškodovanke, v skladu s četrtim odstavkom 367. člena ZKP ne bi
bila upravičena vložiti pritožbo zoper oprostilno sodbo sodišča
prve stopnje. Pritožnica je zoper sklep Okrožnega sodišča
o zavrženju pritožbe vložila pritožbo, ki jo je Višje sodišče v
Mariboru na podlagi tretjega odstavka 402. člena ZKP zavrnilo
kot neutemeljeno. Pritožnica izpodbija sklepa Okrožnega in
Višjega sodišča.
2. Pritožnica zatrjuje kršitev pravic iz 14., 15., 22., 23. in
25. člena Ustave. Navaja, da je Okrožno sodišče kršilo pravice
iz 22. člena Ustave, ker ji v postopku ni bilo omogočeno enako
varstvo pravic, dolžnosti in pravnih interesov, kot ji pripada
po zakonu. Okrožno sodišče naj se v obrazložitvi sodbe ne bi
opredelilo do zatrjevanih dejstev, poleg tega naj ne bi izvedlo
upoštevnih dokazov. Pritožnica še navaja, da se ni mogla opredeliti do dokazov, ki naj bi jih obdolženec predložil na naroku
11. 10. 2012 in na kasnejših narokih, ko naj pritožnica ne bi bila
navzoča. Zatrjuje, da ni smela biti navzoča na obravnavah in da
jo je predsednik senata kljub protestu njenega odvetnika brez
obrazložitve poslal iz sodne dvorane, tudi v primeru zaslišanja
prič oziroma pisanja zapisnika glavne obravnave. Poleg tega
naj bi bila pritožnica odsotna z glavne obravnave, ker naj bi
rodila. Tako naj bi bila visoko noseča zadnjič navzoča na glavni
obravnavi 11. 10. 2012, na kasnejših narokih pa ne več. Ker naj
bi obdolženec prav na teh narokih predložil nove dokaze, naj
bi sodišče kršilo četrti odstavek 289. člena ZKP, kršeni pa naj
bi bili tudi prvi, drugi in tretji odstavek 59. člena ter prvi odstavek 296. člena in 342. člen ZKP. Pritožnica naj bi morala imeti
možnost, da se opredeli do teh novih dokazov ter do izpovedi
obtoženca na naroku 13. 11. 2012 in njegovega zagovornika
na naroku 21. 2. 2013 in da s tem dokaže, da so dokazi, ki jih
je naknadno predložil obdolženec, lažni.
3. Pritožnica zatrjuje tudi kršitev 25. člena Ustave, ker
naj kot oškodovanka v skladu s četrtim odstavkom 367. člena
ZKP ne bi imela pravice do pritožbe, ampak naj bi jo imelo zgolj
državno tožilstvo, ki pa naj ne bi zastopalo njenih interesov.
Prav tako naj ne bi imela pravice do pritožbe zoper sklepe iz
glavne obravnave, ker naj bi jih bilo mogoče izpodbijati zgolj s
pritožbo zoper sodbo. Meni, da ima pravico in pravni interes, da
kot oškodovanka brani svoje osebno dostojanstvo in interese,
tudi z vložitvijo pritožbe zoper sodbo. Ker naj bi bil v skladu
z ZKP državni tožilec upravičeni tožilec za kazniva dejanja,
katerih žrtev naj bi bila, kot oškodovanka pa naj po ZKP ne bi
imela pravice do pritožbe, pritožnica meni, da bi tudi v vlogi
oškodovanke morala imeti to pravico.
4. Pritožnice naj ne bi nihče poučil, da ima pravico prevzeti kazenski pregon, da bi imela na tej podlagi pravico do
pritožbe, prav tako ne o njenih drugih pravicah po ZKP. S tem
naj bi sodišče kršilo 14. člen ZKP. Do kršitve 15. člena ZKP
pa naj bi prišlo, ker bi si sodišče moralo prizadevati, da se
postopek izvede brez zavlačevanja in zlorab pravic udeležencev. Pritožnica zatrjuje, da bi za kaznivo dejanje po tretjem
odstavku 191. člena KZ-1 moralo biti stvarno pristojno Okrajno
in ne Okrožno sodišče. Izpodbija tudi verodostojnost dokazov
obrambe, ugotovljeno dejansko stanje in dokazno presojo sodišča, ustavni pritožbi pa prilaga nove dokaze, ki naj bi izpodbijali
obdolženčev zagovor in dokazovali njegovo krivdo.
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5. Pritožnica vlaga tudi pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti četrtega odstavka 367. člena ZKP, ker naj
oškodovancu ne bi omogočal pravice do pritožbe zoper sodbo,
če državni tožilec prevzame pregon po uradni dolžnosti. Oškodovanec naj bi imel pravico do pritožbe zoper sodbo samo, če
bi nastopal v vlogi upravičenega tožilca. Pobudnica navaja, da
bi ZKP moral vsakemu oškodovancu omogočati pritožbo zoper
oprostilno sodbo.
B. – I.
6. Po prvem odstavku 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko vsakdo ob pogojih, ki
jih določa ZUstS, vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo,
če meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa,
organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena
njegova človekova pravica ali temeljna svoboščina. V skladu
s šesto alinejo prvega odstavka 55.b člena ZUstS Ustavno
sodišče ustavno pritožbo zavrže, če jo je vložila neupravičena
oseba. Po ustavnosodni presoji lahko ustavno pritožbo vloži
oseba, na katero se izpodbijani akt državnega organa neposredno nanaša. Ustavno sodišče je v sklepu št. Up-131/98 z
dne 15. 2. 2002 sprejelo stališče, da oškodovanec kaznivega
dejanja ni upravičena oseba za vložitev ustavne pritožbe zoper
pravnomočno sodno odločbo, s katero se je končal kazenski
postopek. Na podlagi tega stališča se je razvila ustaljena ustavnosodna presoja,1 v skladu s katero Ustava oškodovancu ne
zagotavlja pravice doseči obsodbe storilca kaznivega dejanja,
zato oškodovancu zgolj s pravnomočno odločitvijo o koncu
kazenskega postopka ne more biti kršena nobena človekova
pravica ali temeljna svoboščina.2 Ustavno sodišče je pri tem
stališču izhajalo iz temeljnega namena kazenskega postopka,3
ki je ugotovitev obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca ter, če se oboje v postopku ugotovi, izrek
kazenske sankcije. Ne glede na izid kazenskega postopka se
v kazenskem postopku tako neposredno ne odloča o pravicah
oškodovanca. Glede na navedeno oseba, ki ima v kazenskem
postopku položaj oškodovanca, ni aktivno legitimirana4 za
vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo, s
katero je končan kazenski postopek. Glede na ustaljeno ustavnosodno presojo torej navedene osebe niso upravičene vložiti
ustavne pritožbe. Če jo vložijo, jo Ustavno sodišče zavrže.5
7. Temeljni namen kazenskega postopka je res ugotavljanje kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca ter izrek kazenske sankcije v skladu z zakonom6 in ob spoštovanju
ustavnih jamstev osumljenca oziroma obdolženca. Torej se v
kazenskem postopku prvenstveno odloča o obtožbi osumljenca
oziroma obdolženca, zato je tudi on tisti subjekt v kazenskem
postopku, ki so mu priznana in zagotovljena pravna jamstva
na podlagi Ustave, mednarodnih instrumentov in ZKP.7 Toda
1 Tako je Ustavno sodišče odločilo na primer še v sklepih
št. Up-446/13 z dne 30. 3. 2015 in št. Up-676/05 z dne 25. 10.
2006.
2 Sklep Ustavnega sodišča št. Up-131/98, 8. točka obrazložitve.
3 Iz tega namena kazenskega postopka je izhajalo tudi,
ko je odločalo o ustavnih pritožbah oškodovancev, ki so imeli v
kazenskem postopku položaj stranke postopka. Tako je sprejelo
stališče, da niti oškodovanec kot tožilec (sklep št. Up-285/97 z dne
10. 5. 2001, Uradni list RS, št. 52/01, in OdlUS X, 115) niti zasebni
tožilec (sklep št. Up-168/98 z dne 10. 5. 2001, Uradni list RS,
št. 52/01, in OdlUS X, 116) nista aktivno legitimirana za vložitev
ustavne pritožbe.
4 Sklep št. Up-131/98, 10. točka obrazložitve.
5 Prav tam, 11. točka obrazložitve.
6 V skladu s prvim odstavkom 1. člena ZKP ta zakon določa
pravila, ki naj zagotovijo, da se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi,
storilcu kaznivega dejanja pa izreče kazenska sankcija ob pogojih,
ki jih določa kazenski zakon in na podlagi zakonitega postopka.
7 Tako Ustavno sodišče že v sklepu št. Up-168/98, 7. točka
obrazložitve.
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kazenski postopek lahko vpliva tudi na pravni položaj oškodovanca. Oškodovanec je namreč tisti, kateremu je kakršnakoli
njegova osebna ali premoženjska pravica s kaznivim dejanjem
prekršena ali ogrožena,8 s čimer mu nastanejo različni civilni
zahtevki.
8. Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) pravice oškodovancev v kazenskem ali katerem
drugem pravnem postopku, v katerem oškodovanec uveljavlja civilni zahtevek, izvirajoč iz kaznivega dejanja, obravnava
v okviru 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 –
v nadaljevanju EKČP). Ta zagotavlja pravico do poštenega
sojenja o posameznikovih civilnih pravicah in obveznostih ali
o kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper njega. Toda ESČP
pravic oškodovancev ne obravnava z vidika kazenskopravnih
jamstev 6. člena EKČP, ampak z vidika jamstev v postopku odločanja o civilnih pravicah in obveznostih oškodovanca.
ESČP zato vsakič presodi, ali je mogoče konkretni postopek, v
katerem naj bi bile oškodovancu kršene pravice, razumeti kot
postopek civilnopravne narave9 (tj. kot postopek odločanja o
oškodovančevih civilnih pravicah)10 oziroma, ali zadeva glede
na predmet odločanja (tj. ratione materiae) sodi v prvi odstavek 6. člena EKČP, ki zagotavlja pošteno sojenje v postopku
odločanja o civilnih pravicah in obveznostih. V preteklosti je
ESČP v zvezi s tem uporabljalo formalni kriterij; na odločitev o
tem, ali konkretna pritožba oškodovanca sodi v okvir 6. člena
EKČP, je vplivala vrsta postopka, katerega je oškodovanec
izbral za varstvo pravic, oziroma opredelitev posamezne pravice ali dolžnosti po nacionalni zakonodaji. Samo če je pritožba
oškodovanca izvirala iz civilnega postopka, je po presoji ESČP
zadeva sodila pod varstvo prvega odstavka 6. člena EKČP.11
9. ESČP je odstopilo od formalnega kriterija in razvilo
ustaljeno prakso vsebinske presoje, ali so nacionalni organi
v konkretnem primeru v (kazenskem ali katerem koli drugem)
postopku odločali o civilnih pravicah oškodovanca.12 Na tej
podlagi EKČP oškodovanec ne more sprožiti zasebnega kazenskega pregona (niti v obliki actio popularis), doseči obsodbe
tretjih oseb zaradi izvršenega kaznivega dejanja ali maščevanja. Da bi pravica oškodovanca sodila v okvir odločanja o
civilnih pravicah po prvem odstavku 6. člena EKČP, mora biti
neločljivo povezana z izvrševanjem pravice oškodovane osebe,
da sproži pravdni postopek po domačem pravu, četudi samo
zaradi simboličnega zadoščenja ali zaradi zavarovanja civilne
pravice.13 Namen ESČP je torej zaščita oškodovančevih civilnih in ne kazenskopravnih interesov. Vendar je po presoji ESČP
6. člen EKČP upošteven za zaščito pravic oškodovanca celo
takrat, ko oškodovanec zahtevka za finančno odškodnino (še)
ni uveljavljal, razen če se je pravici do povrnitve škode izrecno
in jasno odpovedal.14 ESČP ne šteje za olajševalno okoliščino
niti dejstva, da ima oškodovanec po nacionalni ureditvi poleg
kazenskega postopka možnost uveljavljati civilni zahtevek še
v civilnem postopku, še posebno če je civilni postopek močno
odvisen od kazenskega z vidika dokazov in je treba z izvedbo
Šesta alineja 144. člena ZKP.
Sodba ESČP v zadevi Gorou proti Grčiji (št. 2) z dne 20. 3.
2009, 24. točka obrazložitve.
10 Sodbi ESČP v zadevah Helmers proti Švedski z dne 29. 10.
1991, 29. točka obrazložitve, in Perez proti Franciji z dne 12. 2.
2004, 57. točka obrazložitve.
11 Sklep Komisije v zadevi X. proti Zvezni republiki Nemčiji z
dne 4. 10. 1976.
12 Sodbe ESČP v zadevah Helmers proti Švedski, 29. točka
obrazložitve; Perez proti Franciji, 47.–57. točka obrazložitve, in
Gorou proti Grčiji, 24.–26. točka obrazložitve. Za pregled prakse
ESČP o civilni naravi postopka z vidika oškodovanca glej sodbo v
zadevi Perez proti Franciji, 47.–56. točka obrazložitve.
13 Sodbe ESČP v zadevah Gorou proti Grčiji, 24.–26. točke
obrazložitve, Perez proti Franciji, 70. točka obrazložitve, in Perak
proti Sloveniji z dne 1. 3. 2016, 32. in 33. točka obrazložitve.
14 Sodbi ESČP v zadevah Perez proti Franciji, 70. točka obrazložitve, in Perak proti Sloveniji, 33. točka obrazložitve.
8
9
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civilnega postopka počakati do konca kazenskega postopka.15
Ključni kriterij za civilnopravno naravo določenega postopka
torej je, da je izid postopka lahko odločilen za obravnavano
civilno pravico.16
10. ESČP je v posameznih primerih razsodilo, da gre
za odločilen vpliv kazenskega postopka na oškodovančevo
civilno pravico, ko je bil oškodovanec udeleženec kazenskega
postopka v vlogi civilne stranke, da bi zavaroval svoje civilne
interese.17 V sodbi v zadevi Perez proti Franciji je tako ugotovilo, da je oškodovanec že s sámo pridobitvijo statusa civilne
stranke pokazal, da ima interes ne zgolj za obsodilno sodbo,
ampak tudi za povrnitev škode.18 Podobno je v zadevi Helmers
proti Švedski razsodilo, da gre za odločanje o oškodovančevih
civilnih pravicah, če je oškodovanec podal predlog za zasebni
kazenski pregon s ciljem povrnitve škode oziroma če sta izid
pritožnikovega zasebnega pregona in njegov odškodninski
zahtevek odvisna od odločitve o kazenski odgovornosti obdolženca.19 ESČP je o tem odločalo tudi v zadevi Perak proti
Sloveniji, v kateri je pritožnik vložil zasebno kazensko tožbo
zaradi žaljive obdolžitve, hkrati pa je vložil tudi predlog za
prisoditev odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko
škodo, ki izhaja iz izvršitve tega kaznivega dejanja. Pritožnik je
bil s kazenskim pregonom neuspešen, s premoženjskopravnim
zahtevkom pa napoten na pravdo. ESČP je ugotovilo, da so
glavne značilnosti te zadeve podobne zadevi Helmers proti
Švedski v tem, da je pritožnik začel zasebni kazenski pregon
zaradi žaljive obdolžitve, hkrati pa sprožil odškodninski zahtevek, pri čemer so domača sodišča oboje zavrnila. Zato so
domača sodišča, ne glede na (ne)utemeljenost pritožnikovega
odškodninskega zahtevka in ne glede na to, ali je pritožnik
imel možnost naknadno sprožiti ločeni pravdni postopek ali
ne, v kazenskem postopku odločala o tem, ali je bila s tožbami
obtoženca oškodovana pritožnikova civilna pravica, tj. njegovo
dobro ime, torej je bil tudi v tem primeru izid kazenske tožbe
pritožnika odločilen za njegovo pravico do dobrega imena, pritožnikova pritožba pa je spadala v ratione materiae pristojnost
6. člena EKČP.20
11. Oškodovancu morajo biti torej s pravnim redom
zagotovljena temeljna procesna jamstva, ki mu omogočajo uveljavljanje civilnih zahtevkov, izvirajočih iz kaznivega
dejanja, ne glede na to, v katerem postopku uveljavlja te
zahtevke. Na to kažejo tudi obveznosti iz mednarodnih instrumentov, ki jih je prevzela Republika Slovenija.21 Smisel
teh temeljnih procesnih jamstev oškodovancev pa ni le njihova formalna zagotovitev, ampak predvsem to, da lahko
oškodovanec z njihovim izvrševanjem učinkovito uveljavlja
in varuje svoje pravne interese v obliki civilnih zahtevkov,
ki izvirajo iz izvršenega kaznivega dejanja. Ker je glede na
ustaljeno presojo ESČP in glede na slovensko ureditev vpliv
kazenskega postopka na odločanje o civilnih zahtevkih oškodovanca lahko odločilen, morajo biti oškodovancu te temeljne
procesne pravice zagotovljene že v kazenskem postopku in
ne zgolj v postopku (ločenega) odločanja o civilnem zahtevku.
Nasprotno stališče bi namreč oškodovancu de facto odvzelo

možnost učinkovitega uveljavljanja civilnega zahtevka. To je
predvidel že zakonodajalec, zato je oškodovancu že z zakonom podelil določene procesne pravice, ki mu omogočajo
uveljavljanje in zaščito civilnih interesov, izvirajočih iz kaznivega dejanja, v kazenskem postopku.22 Pri razlagi teh pravic
je treba upoštevati njihov namen. Zakonodajalec namreč ni
podelil oškodovancu teh pravic z namenom doseči obsodbo
storilca kaznivega dejanja. Te pravice oškodovanec nima.
Oškodovancu so te pravice podeljene z namenom učinkovitega uveljavljanja civilnih zahtevkov, ki so mu nastali z izvršitvijo
kaznivega dejanja. Oškodovanec je torej nosilec določenih
procesnih pravic v kazenskem postopku zato, da lahko že v
njem vpliva na uveljavljanje svojega civilnega zahtevka bodisi
v kazenskem postopku bodisi ločeno v pravdi. Tako stališče
zastopa tudi ustaljena praksa ESČP, ki ščiti pravice oškodovancev v kazenskem postopku na podlagi 6. člena EKČP le
takrat, kadar šteje, da je imel kazenski postopek odločilen
vpliv na uveljavljanje njihovih civilnih pravic, pri čemer izrecno
zanika obstoj samostojne pravice do zasebnega kazenskega
pregona ali do obsodbe storilca na podlagi 6. člena EKČP.
12. Iz navedenih razlogov morajo biti oškodovančeva
temeljna procesna jamstva deležna pravnega varstva, vključno
na ustavni ravni. Zato Ustavno sodišče spreminja svoje stališče
iz sklepa št. Up-131/98, da oškodovanec ni upravičena oseba
za vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero je bil kazenski postopek končan. Ustavno sodišče
šteje, da je oškodovanec upravičena oseba za vložitev ustavne
pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero je bil
končan kazenski postopek. S tem oškodovancu omogoča dostop do Ustavnega sodišča in ob izpolnjenosti drugih procesnih
predpostavk, ki jih določa ZUstS, do vsebinske presoje ustavne
pritožbe. Sprememba stališča pomeni, da ima oškodovanec
pravico z ustavno pritožbo pred Ustavnim sodiščem uveljavljati
ustavno varstvo temeljnih procesnih jamstev v kazenskem
postopku, ki mu jih za uveljavljanje civilnopravnih zahtevkov
zagotavljajo Ustava, mednarodni instrumenti in ZKP. Le tako je
mogoče zagotoviti učinkovitost teh njegovih pravic.
13. V skladu s 27. členom Ustave je zagotovljena domneva nedolžnosti. Po ustaljeni ustavnosodni presoji domneva nedolžnosti v primerih pravnomočne ustavitve kazenskega
postopka, pravnomočne oprostilne in pravnomočne zavrnilne
sodbe preraste v neizpodbojno domnevo ter učinkuje absolutno.23 Domneva nedolžnosti je tudi po stališču ESČP kršena, če
odločitev sodišča izraža stališče, da je obdolženi kriv, ne da bi
bila njegova krivda predhodno dokazana v skladu z zakonom.
Do tega lahko pride celo brez formalne ugotovitve, saj zadostuje obstoj razloga, ki napeljuje na to, da sodišče obdolženega
šteje za krivega.24 Po presoji ESČP so pomisleki o krivdi po
pravnomočni oprostilni sodbi nedopustni. Tako je na primer
ESČP ugotovilo kršitev domneve nedolžnosti iz drugega odstavka 6. člena EKČP v sodbi v zadevi Sekanina proti Avstriji,25
ko je sodišče kljub oprostilni sodbi zavrnilo pritožnikov zahtevek
za odškodnino zaradi neutemeljenega odvzema prostosti, ker
je štelo, da sum še vedno obstaja, saj naj bi te navedbe pov-

15 Sodbi ESČP v zadevah Perez proti Franciji, 66. točka obrazložitve, in Perak proti Sloveniji, 34. točka obrazložitve.
16 Sodba ESČP v zadevi Perez proti Franciji, 70. točka obrazložitve.
17 Prav tam, 57.–75. točka obrazložitve.
18 Prav tam, 64. točka obrazložitve.
19 Sodba ESČP v zadevi Helmers proti Švedski, 29. in
30. točka obrazložitve.
20 Sodba ESČP v zadevi Perak proti Sloveniji, 34. in 35. točka
obrazložitve.
21 Za subsidiarne in zasebne tožilce je Ustavno sodišče že
v sklepih št. Up-285/97 (9. točka obrazložitve) in št. Up-168/98
(9. točka obrazložitve) odločilo, da splošno stališče o neupravičenosti teh oseb za vložitev ustavne pritožbe ne pomeni, da subsidiarni tožilec ne uživa temeljnih procesnih jamstev v kazenskem
postopku, le, da jih ni mogoče uveljavljati z ustavno pritožbo pred
Ustavnim sodiščem.

22 Oškodovanec ima tako na primer pravico opozoriti med
preiskavo na vsa dejstva in predlagati dokaze, ki so pomembni za
to, da se ugotovi kaznivo dejanje, izsledi storilec kaznivega dejanja
in ugotovi njegov premoženjskopravni zahtevek, predlagati dokaze,
postavljati obdolžencu, pričam in izvedencem vprašanja, dajati
pripombe in pojasnila glede njihovih izpovedb ter dajati druge izjave in postavljati druge predloge na glavni obravnavi (prvi in drugi
odstavek 59. člena ZKP); pravico pregledati in prepisati spise in si
ogledati dokazne predmete (tretji odstavek 59. člena ZKP); pravico
do subsidiarnega kazenskega pregona (60. člen ZKP) in pravico do
pooblaščenca (prvi odstavek 65. člena ZKP).
23 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-92/97 z dne 8. 5. 1997
(Uradni list RS, št. 29/97, in OdlUS VI, 60).
24 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-94/13 z dne 2. 10. 2014
(Uradni list RS, št. 74/14, in OdlUS XX, 28).
25 Sodba v zadevi Sekanina proti Avstriji z dne 25. 8. 1993,
30. točka obrazložitve.
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zročale dvom o pritožnikovi nedolžnosti kot tudi o zakonitosti
postopka pred sodiščem prve stopnje.
14. Po 31. členu Ustave26 nihče ne sme biti ponovno
obsojen ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je
bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen,
ali je bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena, ali
je bil s pravnomočno sodbo oproščen ali obsojen. V skladu z
ustaljeno ustavnosodno presojo ima ta ustavna pravica dva
bistvena vidika. Eden je v tem, da posameznik ne more biti
ponovno obsojen za kaznivo dejanje, za katero je bil že obsojen
s pravnomočno sodbo sodišča. Drugi je v tem, da na podlagi te
pravice domneva nedolžnosti, ki po 27. členu Ustave velja v kazenskem postopku za vsakogar, dokler ni njegova krivda ugotovljena s pravnomočno sodbo, preraste v primerih pravnomočne
ustavitve kazenskega postopka, pravnomočne oprostilne in
pravnomočne zavrnilne sodbe v neizpodbojno domnevo. Ta
učinkuje absolutno, ker celo v primeru pravnomočne oprostilne
sodbe zaradi nedokazanosti dejanja zoper posameznika, tudi
če bi se kasneje našli novi dokazi,27 ni mogoče izvesti ponovnega sojenja v škodo obsojenega oziroma oproščenega.28 Na
podlagi navedenega bo Ustavno sodišče, če bo ugotovilo, da
so bile v kazenskem postopku oškodovancu kršene njegove
ustavno zavarovane temeljne procesne garancije, lahko izdalo
le ugotovitveno odločbo. V samo pravnomočno oprostilno sodbo oziroma pravnomočno ustavljen postopek pa ne bo moglo
poseči. Vendar je treba oškodovancu kaznivega dejanja pravico do preverjanja, ali so bila v kazenskem postopku spoštovana njegova procesna jamstva, zagotoviti, čeprav na drugi strani
obstaja ustavna ovira (31. člen Ustave), ki zahteva omejitev teh
njegovih pravic v postopku z ustavno pritožbo.
B. – II.
15. Glede na to, da je Ustavno sodišče spremenilo svoje
stališče iz sklepa št. Up-131/98, je pritožnica, ki je imela v
kazenskem postopku položaj oškodovanke, ustavno pritožbo
vložila kot upravičena oseba. V obravnavanem primeru so
zato izpolnjene procesne predpostavke za vsebinski preizkus
ustavne pritožbe. Predmet presoje v okviru te ustavne pritožbe
sta le sklepa sodišča, navedena v izreku, ki sta bila izdana v
postopku na podlagi pritožbe pritožnice zoper sodbo Okrožnega sodišča. Z njima je sodišče odločilo le o tem, ali je bila
pritožnica upravičena vložiti pritožbo zoper oprostilno sodbo.
16. Ustavno sodišče meni, da ustavna pritožba odpira pomembno ustavnopravno vprašanje: ali je v skladu s 25. členom
Ustave, ki vsakomur zagotavlja pravico do pravnega sredstva
zoper odločbe državnih organov, organov lokalnih skupnosti
in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih
pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih, da oškodovanec kaznivega dejanja ni upravičena oseba za vložitev pritožbe zoper
oprostilno sodbo v kazenskem postopku. Ustavno sodišče je
ustavno pritožbo zato sprejelo v obravnavo (1. točka izreka). V
nadaljevanju postopka bo presodilo, ali so bile z izpodbijanima
sklepoma sodišč kršene človekove pravice oziroma temeljne
svoboščine, kot to zatrjuje pritožnica.
B. – III.
17. V postopku odločanja o ustavni pritožbi se je Ustavnemu sodišču zastavilo vprašanje ustavnosti četrtega odstavka 367. člena ZKP, ki določa: »Oškodovanec sme izpodbijati
sodbo samo glede odločbe sodišča o stroških kazenskega postopka; če pa je državni tožilec prevzel pregon od oškodovanca
kot tožilca (drugi odstavek 63. člena), se sme oškodovanec
Prepoved ponovnega sojenja v isti stvari (ne bis in idem)
je določena tudi v 4. členu Protokola št. 7 h Konvenciji o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94,
MP, št. 7/94 – Protokol št. 7).
27 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-92/97. Glej tudi odločbo
št. Up-46/99 z dne 18. 12. 2002 (Uradni list RS, št. 5/03, in OdlUS
XI, 290).
28 Prav tam.
26
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pritožiti iz vseh razlogov, iz katerih se sme izpodbijati sodba
(370. člen).«
18. Na podlagi drugega odstavka 161. člena Ustave in
drugega odstavka 59. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče
v postopku z ustavno pritožbo oceni ustavnost predpisa ali
splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, na
katerem temelji izpodbijana odločitev. Ker je odločitev o ustavni
pritožbi odvisna od odločitve o ustavnosti četrtega odstavka
367. člena ZKP, je Ustavno sodišče začelo postopek za oceno
njegove ustavnosti (2. točka izreka). Odločilo bo, ali je ta določba ZKP v skladu s 25. členom Ustave.
B. – IV.
19. Pobudnica vlaga tudi pobudo za presojo četrtega
odstavka 367. člena ZKP. Svoj pravni interes je v pobudi utemeljila s tem, da ji v kazenskem postopku ni bilo omogočeno
vložiti popolno pritožbo zoper oprostilno sodbo, ki jo je sodišče
prve stopnje izdalo zoper obdolženca za kazniva dejanja, s
katerimi naj bi bila pritožnica oškodovana.
20. V skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo se v primerih, ko izpodbijani predpis ne učinkuje neposredno, pobuda
vloži šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper posamični akt
hkrati z ustavno pritožbo. Predpostavka za vložitev ustavne
pritožbe in pobude v takšnih primerih je tudi pogoj izčrpanosti
takšnih pravnih sredstev po vsebini, kar pomeni, da mora pobudnik trditve o domnevni protiustavnosti ureditve, na podlagi
katere temelji odločitev v njegovem primeru, uveljavljati že v
postopku pred pristojnimi sodišči.29
21. Pobudnica v vloženih pravnih sredstvih, tj. v pritožbi
zoper sodbo in v pritožbi zoper sklep o zavrženju pritožbe, ni
zatrjevala, da je četrti odstavek 367. člena ZKP v nasprotju s
25. členom Ustave, saj je bila nasprotno zmotno prepričana,
da ima kot oškodovanka po ZKP pravico do pritožbe zoper
sodbo iz vseh razlogov oziroma da lahko vloži pritožbo zoper oprostilno sodbo kot subsidiarna tožilka. Pobudnica tako
ni izpolnila pogoja, da bi trditve o domnevni protiustavnosti
ureditve četrtega odstavka 367. člena ZKP, na podlagi katere
temelji odločitev v njenem primeru, uveljavljala že v postopku
pred pristojnima sodiščema. Upoštevaje pogoj predhodne izčrpanosti pravnih sredstev v postopku pred pristojnimi sodišči
pobudnica torej ni izkazala pravnega interesa, zato je Ustavno
sodišče zavrglo pobudo na podlagi tretjega odstavka 25. člena
ZUstS (3. točka izreka).
C.
22. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi druge
alineje drugega odstavka 55.b člena, drugega odstavka 59. člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednica
dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger,
dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca
Mežnar, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, Marko Šorli in Jan
Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica
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Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

Številka: Up-776/14-15
Datum: 22. 6. 2017

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Nikica Kljajić, Izola, na seji 22. junija 2017
29 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-330/05, U-I-331/05, U-I337/05 z dne 18. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI,
79), 5. točka obrazložitve.

Uradni list Republike Slovenije
s k l e n i l o:
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru
št. II Kp 57287/2012 z dne 5. 6. 2014 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Piranu št. I K 57287/2012 z dne 10. 12. 2013
se ne sprejme.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnik je kot subsidiarni tožilec zoper obdolženca
vložil obtožni predlog zaradi kaznivega dejanja protipravnega
odvzema prostosti po drugem odstavku v zvezi s prvim odstavkom 133. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12
– uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ-1). Okrajno
sodišče v Piranu je izdalo oprostilno sodbo, ker ni bilo dokazano, da je obdolženec storil dejanje (3. točka 358. člena Zakon
o kazenskem postopku, Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 47/13 – v nadaljevanju ZKP). Pritožnik
in njegov pooblaščenec sta zoper sodbo vložila pritožbi, ki ju je
Višje sodišče v Kopru kot neutemeljeni zavrnilo.
2. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev pravic iz
22. in 25. člena Ustave. Navaja, da ga je redar Občine Izola
25. 11. 2011 ustavil pri vozilu in mu zaradi prekrška izdal plačilni
nalog v višini 200 EUR. Po koncu postopka naj bi obdolženec
pritožniku prepovedal zapustiti kraj do prihoda policije, ker naj
pri sebi ne bi imel osebne izkaznice, nato pa naj bi poklical
policijo. Do prihoda policije oziroma najmanj 15 minut naj bi
bila pritožniku protipravno odvzeta prostost. Pritožnik naj bi
zato zoper obdolženca vložil kazensko ovadbo, ki naj bi jo
Okrožno državno tožilstvo zavrglo, nato pa naj bi kot subsidiarni tožilec zoper obdolženca vložil obtožni predlog zaradi
kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti. Pritožnik
zatrjuje, da Okrajno sodišče njegovih dokaznih predlogov ni
obrazloženo zavrnilo bodisi s sklepom bodisi v sodbi. Pritožnik naj bi predlagal zaslišanje policistke, ki naj bi prišla na
kraj z zaslišanim policistom Mrakom. Predlagal naj bi tudi, naj
sodišče opravi poizvedbe, ali in kdo je klical policijo ter katero
službeno telefonsko številko je uporabljal obdolženi; iz katerega
razloga je obdolžencu prenehalo delovno razmerje v Zavodu
za prestajanje kazni Koper; kako naj bi potekal prekrškovni
postopek; ali je pritožnik res napovedal, da bo snemal dogodke
z redarji; zaslišanje kriminalista Policijske postaje Izola, ki naj bi
vodil predkazenski postopek; poslušanje zvočnega posnetka o
pogovoru z obdolžencem ter vpogled v diplomo obdolženca na
temo pooblastil redarjev. Pritožnik še zatrjuje, da obdolženec
na glavni obravnavi ni želel odgovarjati na njegova vprašanja,
sodnica pa naj mu ne bi želela ponoviti teh vprašanj, čeprav naj
bi bila po pritožnikovem mnenju bistvena za razjasnitev dejanskega stanja. Pravica iz 25. člena Ustave naj bi bila pritožniku
kršena zato, ker naj sodba Višjega sodišča ne bi bila obrazložena. Višje sodišče naj se ne bi opredelilo glede pritožnikovih
pritožbenih navedb o dejanskem stanju in o zatrjevani kršitvi
določb postopka zaradi neizvedenih dokazov.
3. Sodnica Okrajnega sodišča je na glavni obravnavi
dne 10. 12. 2013 sprejela sklep na zapisnik, da se dokazi,
ki jih je predlagal pritožnik in jih ni izvedla, zavrnejo. Sklep
je ustno obrazložila. V sodbi Okrajnega sodišča ni odločitve
in obrazložitve, da se predlagani dokazi ne izvedejo. V sodbi
je le dokazni sklep o tem, katere priče je sodišče zaslišalo in
v katere listinske dokaze je vpogledalo. Višje sodišče se je v
svoji sodbi opredelilo do pritožnikovih očitkov z vidika dokazne
ocene in ugotovljenega dejanskega stanja. Odločilo je, da pritožnika ponujata drugačno dokazno oceno in zaključke, vendar
je hkrati ocenilo, da to ne more spremeniti po stališču Višjega
sodišča pravilne odločitve sodišča prve stopnje. Upoštevajoč
navedeno, izvedeni dokazni postopek in pritožbene navedbe,
je Višje sodišče ugotovilo, da obdolženčevo ravnanje, tudi če bi
bilo podano tako, kot je oškodovanec trdil v pritožbi, ne pomeni
izvršitvenega ravnanja kaznivega dejanja protipravne omejitve
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svobode gibanja. Pritožbeno sodišče na druge obširne pritožbene navedbe pritožnikov ni odgovorilo, ker naj ne bi bile upoštevne oziroma naj ne bi mogle pripeljati do drugačne odločitve.
B. – I.
4. Pritožnik je imel v kazenskem postopku tako vlogo
oškodovanca kot vlogo tožilca oziroma subsidiarnega tožilca.
Če državni tožilec spozna, da ni podlage za pregon za kaznivo
dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, ali
če spozna, da ni podlage za pregon katerega izmed ovadenih
udeležencev, mora to sporočiti oškodovancu in ga poučiti, da
lahko začne pregon sam. Tako ravna tudi sodišče, če je državni
tožilec odstopil od pregona.1 V takem primeru lahko oškodovanec2 prevzame kazenski pregon kot subsidiarni tožilec in s
tem postane stranka kazenskega postopka.3 Oškodovanec
kot tožilec ima iste pravice kot državni tožilec, razen tistih, ki
jih ima državni tožilec kot državni organ. V postopku, ki teče na
zahtevo oškodovanca kot tožilca, ima državni tožilec pravico,
da do konca glavne obravnave sam prevzame pregon in zastopanje obtožbe.4 Institut subsidiarnega kazenskega pregona
je predviden kot korektiv monopola in morebitnih nepravilnih
stališč državnega tožilca pri presoji vprašanja, ali so podani
razlogi za kazenski pregon.5
5. Po prvem odstavku 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko vsakdo ob pogojih, ki
jih določa ZUstS, vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo,
če meni, da mu je s posamičnim aktom državnega organa,
organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena
človekova pravica ali temeljna svoboščina. V skladu s šesto
alinejo prvega odstavka 55.b člena ZUstS Ustavno sodišče
ustavno pritožbo zavrže, če jo je vložila neupravičena oseba.
Po ustaljeni ustavnosodni presoji lahko ustavno pritožbo vloži
oseba, na katero se izpodbijani akt državnega organa neposredno nanaša. Ustavno sodišče je v sklepu št. Up-285/97 z dne
10. 5. 2001 (Uradni list RS, št. 52/01, in OdlUS X, 115) sprejelo
stališče, da subsidiarni tožilec ni upravičena oseba za vložitev
ustavne pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero
se je končal kazenski postopek. Na podlagi tega stališča se je
razvila ustaljena ustavnosodna presoja,6 po kateri dejstvo, da
ima oškodovanec v nekaterih z zakonom določenih primerih
možnost prevzeti kazenski pregon od državnega tožilca zoper
tistega, ki je s kaznivim dejanjem posegel v njegove pravice,
še ne pomeni, da ima tudi ustavno varovano pravico doseči
kazensko obsodbo. Ustavno sodišče je pri tem stališču izhajalo
iz temeljnega namena kazenskega postopka, ki je ugotoviti
obstoj kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca, ter
če se oboje v postopku ugotovi, izrek kazenske sankcije. Ne
glede na izid kazenskega postopka se tako po tem stališču v
kazenskem postopku neposredno ne odloča o pravicah subsidiarnega tožilca. Oseba, ki ima v kazenskem postopku položaj
subsidiarnega tožilca, zato ni aktivno legitimirana7 za vložitev
ustavne pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero
je končan kazenski postopek. Po ustaljeni ustavnosodni presoji
Glej 60. člen ZKP.
Če oškodovanec kot tožilec umre medtem, ko teče rok za
začetek pregona, ali umre med postopkom, lahko v skladu s šestim odstavkom 60. člena ZKP njegov zakonec oziroma oseba, s
katero je živel v zunajzakonski skupnosti, otroci, starši, posvojenci,
posvojitelji, bratje in sestre v treh mesecih po njegovi smrti začnejo
pregon oziroma izjavijo, da nadaljujejo postopek.
3 Z. Dežman, A. Erbežnik: Kazensko procesno pravo Republike Slovenije, GV Založba, Ljubljana 2003, str. 316.
4 Člen 63 ZKP.
5 Z. Dežman, A. Erbežnik, nav. delo, str. 316.
6 Tako je na primer Ustavno sodišče odločilo še v sklepih
št. Up-185/99 z dne 29. 5. 2001, št. Up-405/00 z dne 20. 6. 2001,
št. Up-13/98 z dne 10. 7. 2001, št. Up-330/99 z dne 9. 10. 2001,
št. Up-346/99 z dne 9. 10. 2001, št. Up-1093/05 z dne 15. 3. 2007,
št. Up-284/05 z dne 15. 3. 2007 in št. Up-1100/06 z dne 22. 1. 2007.
7 Sklep št. Up-285/97, 9. točka obrazložitve.
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torej navedene osebe niso upravičene vložiti ustavno pritožbo.
Če jo vložijo, jo Ustavno sodišče zavrže.
6. Temeljni namen kazenskega postopka je ugotavljanje kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca ter izrek kazenske sankcije v skladu z zakonom8 in ob spoštovanju
ustavnih jamstev osumljenca oziroma obdolženca. V kazenskem
postopku se prvenstveno odloča o obtožbi zoper osumljenca
oziroma obdolženca, zato je tudi on tisti subjekt v kazenskem
postopku, ki so mu priznana in zagotovljena pravna jamstva
na podlagi Ustave, mednarodnih instrumentov in ZKP.9 Toda
kazenski postopek lahko vpliva tudi na pravni položaj subsidiarnega tožilca, ki je hkrati oškodovanec. Subsidiarnemu tožilcu,
ki je praviloma oškodovanec kaznivega dejanja oziroma njegovi
bližnji sorodniki, z izvršitvijo kaznivega dejanja nastanejo različni civilni zahtevki, če je bila s kaznivim dejanjem prekršena ali
ogrožena kakršnakoli njegova osebna ali premoženjska pravica.
Poleg tega je subsidiarni tožilec z ZKP določen kot upravičeni
tožilec za kazenski pregon kaznivih dejanj, za katera kazenski
zakon določa, da se sicer preganjajo po uradni dolžnosti, toda
državni tožilec kazenskega pregona ne začne ali pa kasneje od
njega odstopi. V takšnem primeru je oškodovanec kot tožilec
stranka kazenskega postopka in ima iste pravice kot državni
tožilec, razen tistih, ki jih ima državni tožilec kot državni organ.
7. Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) pravic subsidiarnih tožilcev ne obravnava posebej,
ampak v okviru pravic oškodovancev v kazenskem ali katerem
drugem pravnem postopku, v katerem oškodovanec uveljavlja
civilni zahtevek, izvirajoč iz kaznivega dejanja, in sicer v okviru
prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP,
št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP). Ta zagotavlja pravico do
poštenega sojenja o posameznikovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper njega. Toda
ESČP pravic oškodovancev in s tem subsidiarnih tožilcev ne
obravnava z vidika kazenskopravnih jamstev prvega odstavka
6. člena EKČP, ampak z vidika jamstev v postopku odločanja
o civilnih pravicah in obveznostih oškodovanca. ESČP zato
vsakič presodi, ali je mogoče konkretni postopek, v katerem
naj bi bile oškodovancu kršene pravice, razumeti kot postopek
civilnopravne narave10 (tj. kot postopek odločanja o oškodovančevih civilnih pravicah)11 oziroma ali zadeva glede na predmet
odločanja (tj. ratione materiae) spada v prvi odstavek 6. člena
EKČP, ki zagotavlja pošteno sojenje v postopku odločanja o
civilnih pravicah in obveznostih. V preteklosti je ESČP v zvezi
s tem uporabljalo formalni kriterij; na odločitev o tem, ali konkretna pritožba oškodovanca spada v okvir prvega odstavka
6. člena EKČP, je vplivala vrsta postopka, ki ga je oškodovanec
izbral za varstvo pravic, oziroma opredelitev posamezne pravice ali dolžnosti po nacionalni zakonodaji. Samo če je pritožba
oškodovanca izvirala iz civilnega postopka, je po presoji ESČP
zadeva spadala pod varstvo prvega odstavka 6. člena EKČP.12
8. ESČP je odstopilo od formalnega kriterija in razvilo
ustaljeno prakso vsebinske presoje, ali so nacionalni organi v
konkretni zadevi v (kazenskem ali kateremkoli drugem) postopku odločali o civilnih pravicah oškodovanca.13 Na podlagi te
8 V skladu s prvim odstavkom 1. člena ZKP ta zakon določa
pravila, ki naj zagotovijo, da se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi, storilcu kaznivega dejanja pa se izreče kazenska sankcija ob pogojih,
ki jih določa kazenski zakon, in na podlagi zakonitega postopka.
9 Tako Ustavno sodišče že v sklepu št. Up-285/97, 6. točka
obrazložitve.
10 Sodba ESČP v zadevi Gorou proti Grčiji (št. 2) z dne
20. 3. 2009, 24. točka obrazložitve.
11 Sodbi ESČP v zadevah Helmers proti Švedski z dne
29. 10. 1991, 29. točka obrazložitve, in Perez proti Franciji z dne
12. 2. 2004, 57. točka obrazložitve.
12 Sklep Evropske komisije za človekove pravice v zadevi X.
proti Zvezni republiki Nemčiji z dne 4. 10. 1976.
13 Sodbe ESČP v zadevah Helmers proti Švedski, 29. točka
obrazložitve, Perez proti Franciji, 47.–57. točka obrazložitve, in Gorou proti Grčiji (št. 2), 24.–26. točka obrazložitve. Za pregled prakse
ESČP o civilni naravi postopka z vidika oškodovanca glej sodbo v
zadevi Perez proti Franciji, 47.–56. točka obrazložitve.
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prakse sicer oškodovanec ne more sprožiti zasebnega kazenskega pregona (niti v obliki actio popularis) in ne more doseči
obsodbe zaradi izvršenega kaznivega dejanja ali maščevanja.
Da bi pravica oškodovanca spadala v okvir odločanja o civilnih
pravicah po prvem odstavku 6. člena EKČP, mora biti neločljivo povezana z izvrševanjem pravice oškodovane osebe,
da sproži pravdni postopek po domačem pravu, četudi samo
zaradi simboličnega zadoščenja ali zaradi zavarovanja civilne
pravice.14 Namen 6. člena EKČP je po razlagi ESČP torej
zaščita oškodovančevih civilnih interesov tudi v kazenskem postopku. Po presoji ESČP je 6. člen EKČP upošteven za zaščito
pravic oškodovanca celo takrat, ko oškodovanec zahtevka za
finančno odškodnino (še) ni uveljavljal, razen če se je pravici do
povrnitve škode izrecno in jasno odpovedal.15 ESČP ne šteje
za izključujočo okoliščino niti dejstva, da ima oškodovanec
po nacionalni ureditvi poleg kazenskega postopka možnost
uveljavljati civilni zahtevek še v civilnem postopku, še posebej
če je civilni postopek močno odvisen od kazenskega z vidika
dokazov in je treba z izvedbo civilnega postopka počakati do
konca kazenskega postopka.16 Ključno merilo za civilnopravno
naravo določenega postopka torej je, da je izid postopka lahko
odločilen za obravnavano civilno pravico.17 Navedeno velja
tudi za varstvo pravic subsidiarnega tožilca po prvem odstavku
6. člena EKČP.
9. ESČP je v posameznih zadevah razsodilo, da gre
za odločilen vpliv kazenskega postopka na oškodovančevo
civilno pravico, če je bil oškodovanec udeleženec kazenskega
postopka v vlogi civilne stranke, da bi zavaroval svoje civilne
interese.18 V sodbi v zadevi Perez proti Franciji je tako ugotovilo, da je oškodovanec že s sámo pridobitvijo statusa civilne
stranke izkazal, da ima interes ne zgolj za obsodilno sodbo,
ampak tudi za povrnitev škode.19 Podobno je v zadevi Helmers
proti Švedski razsodilo, da gre za odločanje o oškodovančevih
civilnih pravicah, če je oškodovanec podal predlog za zasebni
kazenski pregon s ciljem povrnitve škode oziroma če sta izid
pritožnikovega zasebnega pregona in njegov odškodninski
zahtevek odvisna od odločitve o kazenski odgovornosti obdolženca.20 ESČP je o tem odločalo tudi v zadevi Perak proti
Sloveniji, v kateri je pritožnik vložil zasebno kazensko tožbo
zaradi žaljive obdolžitve, hkrati pa je vložil tudi predlog za
prisoditev odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko
škodo, ki izhaja iz izvršitve tega kaznivega dejanja. Pritožnik je
bil s kazenskim pregonom neuspešen, s premoženjskopravnim
zahtevkom pa napoten na pravdo. ESČP je ugotovilo, da so
glavne značilnosti te zadeve podobne zadevi Helmers proti
Švedski v tem, da je pritožnik začel zasebni kazenski pregon
zaradi žaljive obdolžitve, hkrati pa sprožil odškodninski zahtevek, pri čemer so domača sodišča oboje zavrnila. Zato so
domača sodišča, ne glede na (ne)utemeljenost pritožnikovega
odškodninskega zahtevka in ne glede na to, ali je pritožnik imel
možnost naknadno sprožiti ločeni pravdni postopek ali ne, v
kazenskem postopku odločala o tem, ali je bila oškodovana
pritožnikova civilna pravica, tj. njegovo dobro ime, torej je bil
tudi v tem primeru izid kazenske tožbe pritožnika odločilen za
njegovo pravico do dobrega imena, pritožnikova pritožba pa je
spadala v ratione materiae 6. člena EKČP.21
14 Sodbe ESČP v zadevah Gorou proti Grčiji (št. 2), 24.–26.
točke obrazložitve, Perez proti Franciji, 70. točka obrazložitve, in
Perak proti Sloveniji z dne 1. 3. 2016, 32. in 33. točka obrazložitve.
15 Sodbi ESČP v zadevah Perez proti Franciji, 70. točka
obrazložitve, in Perak proti Sloveniji, 33. točka obrazložitve.
16 Sodbi ESČP v zadevah Perez proti Franciji, 66. točka
obrazložitve, in Perak proti Sloveniji, 34. točka obrazložitve.
17 Sodba ESČP v zadevi Perez proti Franciji, 70. točka
obrazložitve.
18 Prav tam, 57.–75. točka obrazložitve.
19 Prav tam, 64. točka obrazložitve.
20 Sodba ESČP v zadevi Helmers proti Švedski, 29. in 30.
točka obrazložitve.
21 Sodba ESČP v zadevi Perak proti Sloveniji, 34. in 35.
točka obrazložitve.
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10. V primerih, ko pravni red oškodovancu daje pravico
od državnega tožilca prevzeti kazenski pregon, s čimer postane
stranka postopka, je glede na ustaljeno prakso ESČP treba
upoštevati, da oškodovanec v kazenskem postopku varuje
tudi svoje civilne interese. Sodišča v kazenskem postopku
odločajo ne le o kazenskopravnem zahtevku subsidiarnega
tožilca, ampak tudi o civilni pravici subsidiarnega tožilca. Izid
kazenskega pregona ima lahko odločilen vpliv tudi na njegovo
civilno pravico, pritožnikova pritožba pa v tem primeru spada v
ratione materiae prvega odstavka 6. člena EKČP.
11. Subsidiarnemu tožilcu morajo zato biti s pravnim redom zagotovljena temeljna procesna jamstva, ki mu omogočajo
uveljavljanje civilnih zahtevkov, izvirajočih iz kaznivega dejanja,
ki ga kot subsidiarni tožilec preganja, ne glede na to, v katerem
postopku uveljavlja te zahtevke. Smisel teh temeljnih procesnih
jamstev subsidiarnemu tožilcu pa ni le njihova formalna zagotovitev, ampak predvsem to, da lahko subsidiarni tožilec z njihovim izvrševanjem učinkovito uveljavlja in varuje svoje pravice
v obliki civilnih zahtevkov, ki izvirajo iz izvršenega kaznivega
dejanja. Ker je glede na ustaljeno prakso ESČP in glede na
slovensko ureditev vpliv kazenskega postopka na odločanje
o civilnih zahtevkih subsidiarnega tožilca lahko odločilen, morajo biti subsidiarnemu tožilcu te temeljne procesne pravice
zagotovljene že v kazenskem postopku in ne zgolj v postopku
(ločenega) odločanja o civilnem zahtevku. Nasprotno stališče
bi subsidiarnemu tožilcu de facto odvzelo možnost učinkovitega uveljavljanja civilnega zahtevka. Subsidiarnemu tožilcu je
zakonodajalec tako že z možnostjo prevzema subsidiarnega
kazenskega pregona kot tudi s podelitvijo procesnih pravic v
postopku, ki teče na podlagi subsidiarnega kazenskega pregona, omogočil, da v kazenskem postopku uveljavlja in ščiti
tudi svoje civilne pravice, izvirajoče iz kaznivega dejanja.22 Pri
razlagi teh procesnih pravic je treba upoštevati njihov namen.
Te pravice so subsidiarnemu tožilcu podeljene z namenom
učinkovitega uveljavljanja ne le kazenskopravnega zahtevka,
ampak tudi civilnih zahtevkov, ki mu nastanejo z izvršitvijo kaznivega dejanja. Subsidiarni tožilec je torej nosilec določenih
procesnih pravic v kazenskem postopku zato, da lahko že v
njem vpliva na uveljavljanje svojega civilnega zahtevka bodisi
v kazenskem postopku bodisi ločeno v pravdi. Tako stališče
zastopa tudi ustaljena praksa ESČP, ki na podlagi prvega odstavka 6. člena EKČP ščiti pravice oškodovancev, tudi subsidiarnih tožilcev, v kazenskem postopku takrat, kadar šteje, da je
imel kazenski postopek odločilen vpliv na uveljavljanje njihovih
civilnih pravic, pri čemer izrecno izključuje obstoj samostojne
pravice do zasebnega kazenskega pregona ali do obsodbe
storilca na podlagi prvega odstavka 6. člena EKČP.
12. Iz navedenih razlogov morajo biti temeljna procesna
jamstva, ki so dana subsidiarnemu tožilcu, deležna pravnega
varstva, tudi na ustavni ravni. Zato Ustavno sodišče spreminja
svoje stališče iz sklepa št. Up-285/97, da subsidiarni tožilec ni
upravičena oseba za vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero je bil kazenski postopek končan. Subsidiarnemu tožilcu je treba priznati položaj upravičene
osebe za vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno sodno
odločbo, s katero je bil končan kazenski postopek. S tem se
mu omogoča dostop do Ustavnega sodišča in ob izpolnjenosti
drugih procesnih predpostavk, ki jih določa ZUstS, do vsebinske presoje ustavne pritožbe. Sprememba stališča pomeni, da
ima subsidiarni tožilec pravico z ustavno pritožbo pred Ustavnim sodiščem uveljavljati ustavno varstvo temeljnih procesnih
jamstev v kazenskem postopku, ki mu jih za uveljavljanje
civilnopravnih zahtevkov zagotavljajo Ustava, mednarodni instrumenti in ZKP. Le tako je mogoče zagotoviti učinkovitost teh
njegovih pravic.
13. V skladu s 27. členom Ustave je zagotovljena domneva nedolžnosti. Po ustaljeni ustavnosodni presoji domne22 Subsidiarni tožilec ima tako na primer pravico pregledati
in prepisati spise ter si ogledati dokazne predmete (tretji odstavek 59. člena ZKP) ter pravico do pooblaščenca (prvi odstavek
65. člena ZKP).
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va nedolžnosti v primerih pravnomočne ustavitve kazenskega
postopka, pravnomočne oprostilne in pravnomočne zavrnilne
sodbe preraste v neizpodbojno domnevo ter učinkuje absolutno.23 Domneva nedolžnosti je tudi po stališču ESČP kršena, če
odločitev sodišča izraža stališče, da je obdolženi kriv, ne da bi
bila njegova krivda predhodno dokazana v skladu z zakonom.
Do tega lahko pride celo brez formalne ugotovitve, saj zadostuje obstoj razloga, ki napeljuje na to, da sodišče obdolženega
šteje za krivega.24 Po praksi ESČP so pomisleki o krivdi po
pravnomočni oprostilni sodbi nedopustni. Tako je na primer
ESČP ugotovilo kršitev domneve nedolžnosti iz drugega odstavka 6. člena EKČP v sodbi v zadevi Sekanina proti Avstriji,25
ko je sodišče kljub oprostilni sodbi zavrnilo pritožnikov zahtevek
za odškodnino zaradi neutemeljenega pripora, ker je štelo, da
sum storitve kaznivega dejanja še vedno obstaja, saj naj bi te
navedbe vzbujale dvom tako o pritožnikovi nedolžnosti kot tudi
o zakonitosti postopka pred sodiščem prve stopnje.
14. V skladu z 31. členom Ustave26 ne sme nihče biti
ponovno obsojen ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za
katero je bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen, ali je bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena,
ali je bil s pravnomočno sodbo oproščen ali obsojen. V skladu
z ustaljeno ustavnosodno presojo ima ta ustavna pravica dva
bistvena vidika. Prvi je, da posameznik ne more biti ponovno
obsojen za kaznivo dejanje, za katero je bil že obsojen s pravnomočno sodbo sodišča. Drugi je, da na podlagi te pravice domneva nedolžnosti, ki po 27. členu Ustave velja v kazenskem
postopku za vsakogar, dokler ni njegova krivda ugotovljena s
pravnomočno sodbo, v primerih pravnomočne ustavitve kazenskega postopka, pravnomočne oprostilne in pravnomočne
zavrnilne sodbe preraste v neizpodbojno domnevo. Ta učinkuje
absolutno, ker celo v primeru pravnomočne oprostilne sodbe
zaradi nedokazanosti dejanja zoper posameznika, tudi če bi se
kasneje našli novi dokazi,27 ni mogoče izvesti ponovnega sojenja v škodo obsojenega oziroma oproščenega.28 Na podlagi
navedenega bo Ustavno sodišče, če bo ugotovilo, da so bila
v kazenskem postopku subsidiarnemu tožilcu kršena ustavno
zavarovana temeljna procesna jamstva, lahko izdalo le ugotovitveno odločbo. V samo pravnomočno oprostilno sodbo oziroma pravnomočno ustavljen postopek pa ne bo moglo poseči.
Vendar je treba subsidiarnemu tožilcu pravico do preverjanja,
ali so bila v kazenskem postopku spoštovana njegova procesna jamstva, zagotoviti, čeprav na drugi strani obstaja ustavna
ovira (31. člen Ustave), ki zahteva omejitev teh njegovih pravic
v postopku z ustavno pritožbo.
B. – II.
15. Glede na to, da je Ustavno sodišče spremenilo svoje
stališče iz sklepa št. Up-285/97, je pritožnik, ki je imel v kazenskem postopku položaj subsidiarnega tožilca, ustavno pritožbo
vložil kot upravičena oseba.
16. Pritožnik v ustavni pritožbi zatrjuje kršitev pravice
iz 22. člena Ustave, ker naj bi sodišče prve stopnje neobrazloženo zavrnilo izvedbo dokazov, ki jih je predlagal. V zvezi
z zatrjevano kršitvijo Višjega sodišča pritožnik sicer zatrjuje
kršitev pravice iz 25. člena Ustave, ki pa se po ustaljeni ustav23 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-92/97 z dne 8. 5. 1997
(Uradni list RS, št. 29/97, in OdlUS VI, 60).
24 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-94/13 z dne 2. 10.
2014 (Uradni list RS, št. 74/14, in OdlUS XX, 28).
25 Sodba v zadevi Sekanina proti Avstriji z dne 25. 8. 1993,
30. točka obrazložitve.
26 Prepoved ponovnega sojenja v isti stvari (ne bis in idem)
je določena tudi v 4. členu Protokola št. 7 h Konvenciji o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94,
MP, št. 7/94 – Protokol št. 7).
27 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-92/97. Glej tudi odločbo
št. Up-46/99 z dne 18. 12. 2002 (Uradni list RS, št. 5/03, in OdlUS
XI, 290).
28 Prav tam.
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nosodni presoji prav tako obravnava z vidika 22. člena Ustave.29 Iz pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave
namreč v skladu z ustaljeno ustavnosodno presojo izhaja
obveznost sodišča, da vse navedbe strank vzame na znanje,
da pretehta njihovo upoštevnost ter da se do tistih navedb,
ki so za odločitev bistvenega pomena, v obrazložitvi sodbe
tudi opredeli. Tako iz 22. člena Ustave ne izhaja dolžnost
sodišča, da izvede vse predlagane dokaze, če sodišče oceni,
da izvedba predlaganega dokaza na njegovo odločitev ne bi
mogla vplivati, vendar pa mora sodišče zavrnitev dokaznega
predloga stranke ustrezno obrazložiti. V nasprotnem primeru
gre za kršitev pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena
Ustave.30 Ustavno sodišče je tako že odločilo, da je prišlo do
kršitve pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave,
ker sodišče ni obrazložilo zavrnitve potencialno pomembnega
dokaza, sodišče druge stopnje in Vrhovno sodišče pa nista
odgovorili na izrecen očitek v zvezi s tem, ki ga je pritožnik
uveljavljal v pravnih sredstvih.31
17. Glede na to, da lahko pomeni odločanje v kazenskem postopku tudi odločanje o (civilnih) pravicah subsidiarnega tožilca, 22. člen Ustave subsidiarnemu tožilcu zagotavlja
ustavna procesna jamstva v kazenskem postopku. Iz 22. člena Ustave namreč izhaja temeljna zahteva po poštenem postopku (fair trial oziroma fair hearing), ki med drugim pomeni
prepoved samovolje državnih organov v postopku zoper posameznika in prepoved oziroma preprečevanje neutemeljenih
posegov državne oblasti v pravice posameznika.32 Samo z
zagotovitvijo temeljnih procesnih jamstev iz 22. člena Ustave
se subsidiarnemu tožilcu omogoči učinkovito sodelovanje v
kazenskem postopku za varstvo njegovih civilnih zahtevkov
in s tem možnost vplivanja na odločanje o njegovem civilnem
zahtevku.
18. Pritožnik navaja, da je sodišče prve stopnje neobrazloženo zavrnilo njegove dokazne predloge, Višje sodišče
pa se ni opredelilo do njegovih navedb v pritožbi glede neizvedbe predlaganih dokazov. Pritožnikove navedbe ne držijo.
Višje sodišče je namreč presodilo, da pritožnikovi pritožbeni
ugovori niso upoštevni, ker tudi če bi bilo kaznivo dejanje
izvršeno tako, kot trdi pritožnik, kar je skušal s predlaganimi
dokazi dokazati, očitano ravnanje ne bi pomenilo izvršitvenega
ravnanja kaznivega dejanja protipravnega odvzema prostosti.
Besede, ki naj bi jih pritožniku izrekel obdolženec in ki naj bi
pomenile zadržanje, naj bi po stališču Višjega sodišča tega ne
pomenile. Višje sodišče je torej odločilo, da izvedba dokazov,
ki jih je pritožnik predlagal za ugotovitev zatrjevanega dejanskega stanja, ni bila več potrebna, in se je tako obrazloženo
opredelilo do očitka, ki ga je pritožnik navajal v pritožbi, zato
očitno ne gre za kršitev pravice iz 22. člena Ustave. Protiustavnosti takšnega stališča Višjega sodišča pa pritožnik v ustavni
pritožbi ne zatrjuje.
19. Pritožnik v ustavni pritožbi nadalje zatrjuje, da je
prišlo do kršitve pravice iz 22. člena Ustave zato, ker naj
obdolženec ne bi hotel odgovarjati na pritožnikova vprašanja,
sodišče pa naj ne bi želelo ponoviti teh vprašanj. Že iz ustavne
pritožbe je razvidno, da pritožnik ne zatrjuje, da ni imel možnosti postavljati obdolžencu vprašanj, ampak zgolj, da mu
obdolženec na vprašanja ni želel odgovoriti. Pritožnik torej ne
zanika, da mu je bila v skladu s temeljnimi procesnimi jamstvi
iz 22. člena Ustave dana možnost, da obdolžencu postavlja
vprašanja. Upoštevati je treba tudi, da ima obdolženec v
skladu s četrto alinejo 29. člena Ustave privilegij zoper samoobtožbo in s tem pravico do molka in pravico, da na vprašanja
29 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-162/09 z dne 16. 12.
2010 (Uradni list RS, št. 3/11).
30 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-794/05 z dne 20. 10.
2005 (Uradni list RS, št. 97/05).
31 Odločbi Ustavnega sodišča št. Up-694/04 z dne 16. 3.
2006 (Uradni list RS, št. 33/06) in št. Up-284/13 z dne 4. 6. 2014.
32 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-762/03 z dne 7. 4.
2005 (Uradni list RS, št. 46/05, in OdlUS XIV, 39).
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(pritožnika ali sodišča) ne odgovarja. Tudi ta pritožnikov očitek
je zato očitno neutemeljen.
20. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obravnavo, ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 55.b člena
ZUstS.
C.
21. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica dr. Jadranka
Sovdat ter sodnici in sodnika dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek
Pensa, dr. Etelka Korpič - Horvat in Marko Šorli. Sodnik dr.
Rajko Knez je bil pri odločanju o tej zadevi izločen. Ustavno
sodišče je sklep sprejelo soglasno.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica
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Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

Številka: Up-814/14-18
Datum: 21. 9. 2017

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne pritožbe Judite Bolčič, Piran, ki jo zastopa Ervin Dokić, odvetnik v
Piranu, na seji 21. septembra 2017

s k l e n i l o:
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru
št. II Kp 27692/2013 z dne 14. 8. 2014 v zvezi s sklepom
Okrajnega sodišča v Ajdovščini št. I K 27692/2013 z dne 29. 5.
2014 se ne sprejme.

Obrazložitev
A.
1. Pritožnica je zoper obdolženca vložila zasebno tožbo
zaradi kaznivega dejanja grožnje po prvem odstavku 135. člena Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju KZ-1). Okrajno sodišče
v Ajdovščini je razpisalo poravnalni narok in narok za glavno
obravnavo. Dan pred tem naj bi obdolženec sodišču poslal vlogo, ki naj bi ji priložil kopijo plačilnega naloga Policijske postaje
Piran št. 0000105665118 z dne 17. 5. 2013 zaradi prekrška po
prvem odstavku 7. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru
(Uradni list RS, št. 70/06 – v nadaljevanju ZJRM-1). Glede na
ta dokaz, s katerim naj sodišče pred tem ne bi bilo seznanjeno,
je sodišče glavno obravnavo preklicalo. Ugotovilo je namreč,
da je bilo o dejanju, ki ga zasebna tožilka očita obdolžencu, že
pravnomočno odločeno s plačilnim nalogom, ki je postal pravnomočen, obdolženec pa je globo plačal. Sodišče je ugotovilo,
da je v plačilnem nalogu obdolžencu očitano povsem enako
dejanje, kot ga obdolžencu očita zasebna tožilka v zasebni
kazenski tožbi, zato naj kaznivega dejanja, ki naj bi ga zasebna
tožilka očitala obdolžencu, ne bi bilo dopustno več obravnavati,
saj naj bi šlo za že pravnomočno razsojeno stvar. Zato je v
skladu s 3. točko prvega odstavka 277. člena v zvezi s 437. členom Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12
– uradno prečiščeno besedilo, 47/13 in 87/14 – v nadaljevanju
ZKP) zasebno tožbo zavrglo. Okrajno sodišče se je pri odločitvi
sklicevalo na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-24/10 z dne
19. 4. 2012 (Uradni list RS, št. 34/12) in na sodbe Evropskega
sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v zadevah
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Gradinger proti Avstriji,1 Franz Fischer proti Avstriji,2 Falkner
proti Avstriji3 in Maresti proti Hrvaški.4
2. Pritožnica je zoper sklep o zavrženju zasebne tožbe
vložila pritožbo, ki jo je Višje sodišče v Kopru kot neutemeljeno
zavrnilo. Po stališču Višjega sodišča naj bi Okrajno sodišče
ugotovilo, da je bil glede istega historičnega dogodka zoper
obdolženca pravnomočno končan postopek o prekršku, da je
bila zoper obdolženca vložena zasebna tožba glede istega historičnega dogodka in da naj bi zasebna tožba izhajala iz enakega opisa dejanja kot pravnomočni plačilni nalog iz postopka
o prekršku. Na tej podlagi naj bi šlo tudi po oceni pritožbenega
sodišča za isto stvar, o kateri naj ne bi bilo mogoče ponovno
odločiti. Okrajno sodišče naj bi se pri tem pravilno oprlo na
odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-24/10, pritožnica pa naj v
pritožbi ne bi navajala ničesar, kar bi lahko odločitev Okrajnega
sodišča omajalo.
3. Pritožnica zatrjuje kršitev pravic iz 22. člena in prvega
odstavka 23. člena Ustave. Navaja, da jo je obdolženec zmerjal
in ji grozil, da bo obračunal z njo. Policija naj bi zoper obdolženca izdala plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru, ki
naj bi postal pravnomočen, sama pa naj bi zoper njega vložila
zasebno tožbo zaradi kaznivega dejanja grožnje po prvem
odstavku 135. člena KZ-1. Stališče sodišč naj bi bilo nerazumno, arbitrarno in v nasprotju z 10. členom ZKP in 31. členom
Ustave. Pomenilo naj bi kršitev pravice do sodnega varstva in
enakega varstva pravic iz 22. člena oziroma prvega odstavka
23. člena Ustave. Po mnenju pritožnice naj bi se 10. člen ZKP
in 31. člen Ustave nanašala zgolj na prepoved ponovnega sojenja za kaznivo dejanje in na sodno odločbo. Prepoved pa naj se
ne bi nanašala na prekrškovni postopek in na plačilni nalog ter
naj ne bi preprečevala kazenskega pregona po zasebni tožbi.
Pritožnica meni, da sta ji sodišči preprečili pregon kaznivega
dejanja, izvršenega proti njej, in ji odvzeli pravico do sodnega
pregona obdolženca, hkrati pa naj bi bila v primerjavi z obdolžencem neenakopravno obravnavana. Sodišči naj bi nekritično
povzemali stališče Ustavnega sodišča v odločbi št. U-I-24/10.
Prekršek naj ne bi vseboval istega opisa dejanja kot zasebna
tožba, sankcija za prekršek naj bi bila bistveno milejša od sankcije za kaznivo dejanje grožnje, upoštevati pa naj bi bilo tudi
treba, da je v prekrškovnem postopku varovan javni interes, z
zasebno tožbo pa naj bi pritožnica zahtevala varstvo svojega
zasebnega interesa. Pritožnica zatrjuje, da ima kot stranka
kazenskega postopka pravico do poštenega sodnega postopka
in do enakega varstva pravic. Zagotovljene bi ji morale biti vse
procesne pravice in njihovo ustavno varstvo.
B. – I.
4. Pritožnica je imela v kazenskem postopku položaj zasebne tožilke. Zasebni tožilec je upravičeni tožilec za kazenski
pregon kaznivih dejanj, za katera kazenski zakon določa, da
se preganjajo na zasebno tožbo.5 Zasebno tožbo lahko vloži
oškodovanec, če pa ta umre, medtem ko teče rok za vložitev
zasebne tožbe, ali umre med postopkom, lahko njegovi bližnji
sorodniki v treh mesecih po njegovi smrti vložijo zasebno tožbo
oziroma izjavijo, da nadaljujejo postopek.6
5. Po prvem odstavku 50. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS) lahko vsakdo ob pogojih, ki
jih določa ZUstS, vloži pri Ustavnem sodišču ustavno pritožbo,
Sodba z dne 23. 10. 1995.
Sodba z dne 29. 5. 2001.
3 Sklep z dne 30. 9. 2004.
4 Sodba z dne 25. 6. 2009.
5 Prvi odstavek 52. člena ter prvi in drugi odstavek 19. člena
ZKP. Tipična taka kazniva dejanja so praviloma kazniva dejanja
zoper čast in dobro ime (168. člen KZ-1). Glej Š. Horvat, Zakon
o kazenskem postopku s komentarjem, GV Založba, Ljubljana
2004, str. 124.
6 Člen 55 ZKP. Z. Dežman, A. Erbežnik, Kazensko procesno
pravo Republike Slovenije, GV Založba, Ljubljana 2003, str. 322.
1
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če meni, da je s posamičnim aktom državnega organa, organa
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršena njegova
človekova pravica ali temeljna svoboščina. V skladu s šesto
alinejo prvega odstavka 55.b člena ZUstS Ustavno sodišče
ustavno pritožbo zavrže, če jo je vložila neupravičena oseba.
Po ustavnosodni presoji lahko ustavno pritožbo vloži oseba,
na katero se izpodbijani akt državnega organa neposredno
nanaša. Ustavno sodišče je v sklepu št. Up-168/98 z dne 10. 5.
2001 (Uradni list RS, št. 52/01, in OdlUS X, 116) sprejelo stališče, da zasebni tožilec ni upravičena oseba za vložitev ustavne
pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero se je
končal kazenski postopek. Na podlagi tega stališča se je razvila
ustaljena ustavnosodna presoja,7 na podlagi katere dejstvo,
da ima oškodovanec v nekaterih primerih možnost sprožiti kazenski pregon zoper tistega, ki je s kaznivim dejanjem posegel
v njegove pravice, še ne pomeni, da ima tudi ustavno varovano
pravico doseči kazensko obsodbo. Ustavno sodišče je pri tem
stališču izhajalo iz temeljnega namena kazenskega postopka,
ki je ugotovitev obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca, ter če se oboje v postopku ugotovi, izrek
kazenske sankcije. Ne glede na izid kazenskega postopka se
po tem stališču v kazenskem postopku neposredno ne odloča o
pravicah zasebnega tožilca. Glede na navedeno oseba, ki ima
v kazenskem postopku položaj zasebnega tožilca, ni aktivno
legitimirana8 za vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno
sodno odločbo, s katero je končan kazenski postopek. Po ustaljeni ustavnosodni presoji navedene osebe niso upravičene vložiti ustavne pritožbe. Če jo vložijo, jo Ustavno sodišče zavrže.
6. Temeljni namen kazenskega postopka je ugotavljanje
kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca ter izrek
kazenske sankcije v skladu z zakonom9 in ob spoštovanju
ustavnih jamstev osumljenca oziroma obdolženca. V kazenskem postopku se odloča predvsem o obtožbi zoper osumljenca oziroma obdolženca, zato je obdolženec tisti subjekt
v kazenskem postopku, ki so mu priznana in zagotovljena
pravna jamstva na podlagi Ustave, mednarodnih instrumentov
in ZKP.10 Kazenski postopek pa lahko vpliva tudi na pravni položaj zasebnega tožilca. V vlogi zasebnega tožilca namreč nastopa oškodovanec kaznivega dejanja (ali pod pogoji iz 55. člena ZKP njegovi bližnji sorodniki), ki mu z izvršitvijo kaznivega
dejanja nastanejo različni civilni zahtevki, ker je bila s kaznivim
dejanjem prekršena ali ogrožena kakršnakoli njegova osebna
ali premoženjska pravica. Zasebni tožilec je po določbah KZ-1
in ZKP upravičeni tožilec za kazenski pregon kaznivih dejanj,
za katera kazenski zakon določa, da se preganjajo na zasebno
tožbo. Pri teh kaznivih dejanjih kazenski zakon ni predvidel, da
bi kazenski pregon v javnem interesu izvajal državni tožilec,
ampak ga izvaja zasebni tožilec v svojem interesu. Gre namreč
za kazniva dejanja z majhnim pomenom, katerih obstoj pogojuje predvsem subjektivna prizadetost oškodovanca.11 Zasebni
tožilec je stranka kazenskega postopka12 in ima iste pravice
kot državni tožilec, razen tistih, ki jih ima državni tožilec kot
državni organ.13
7 Tako je Ustavno sodišče odločilo na primer še v sklepih
št. Up-311/98 z dne 20. 6. 2001, št. Up-69/96 z dne 28. 6. 2001
(OdlUS X, 221), št. Up-31/99 z dne 10. 7. 2001, št. Up-47/99 z
dne 10. 7. 2001, št. Up-50/98 z dne 10. 7. 2001, št. Up-202/01 z
dne 9. 10. 2001, št. Up-294/05 z dne 24. 5. 2005, št. Up-39/05 z
dne 13. 7. 2006, št. Up-908/05 z dne 2. 11. 2006, št. Up-456/04 z
dne 2. 11. 2006, št. Up-608/05 z dne 2. 11. 2006 in št. Up-848/05
z dne 2. 11. 2006.
8 Sklep št. Up-168/98, 11. točka obrazložitve.
9 V skladu s prvim odstavkom 1. člena ZKP ta zakon določa
pravila, ki naj zagotovijo, da se nihče, ki je nedolžen, ne obsodi, storilcu kaznivega dejanja pa se izreče kazenska sankcija ob pogojih,
ki jih določa kazenski zakon, in na podlagi zakonitega postopka.
10 Tako Ustavno sodišče že v sklepu št. Up-168/98, 9. točka
obrazložitve.
11 Z. Dežman, A. Erbežnik, nav. delo, str. 322.
12 Prav tam, str. 304.
13 Prav tam, str. 326; glej tudi prvi odstavek 63. člena ZKP.
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7. ESČP pravic zasebnih tožilcev ne obravnava posebej,
ampak v okviru pravic oškodovancev v kazenskem ali katerem
drugem pravnem postopku, v katerem oškodovanec uveljavlja
civilni zahtevek, izvirajoč iz kaznivega dejanja, in sicer v okviru
prvega odstavka 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v
nadaljevanju EKČP). Ta zagotavlja pravico do poštenega sojenja
o posameznikovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper njega. Toda ESČP pravic oškodovancev in s tem tudi zasebnih tožilcev ne obravnava z vidika
kazenskopravnih jamstev iz prvega odstavka 6. člena EKČP,
ampak z vidika jamstev v postopku odločanja o civilnih pravicah
in obveznostih oškodovanca. ESČP zato vsakič presodi, ali je
mogoče konkretni postopek, v katerem naj bi bile oškodovancu
kršene pravice, razumeti kot postopek civilnopravne narave14
(tj. kot postopek odločanja o oškodovančevih civilnih pravicah)15
oziroma ali zadeva glede na predmet odločanja (tj. ratione materiae) spada v prvi odstavek 6. člena EKČP, ki zagotavlja pošteno
sojenje v postopku odločanja o civilnih pravicah in obveznostih.
8. ESČP je razvilo ustaljeno prakso vsebinske presoje,
ali so nacionalni organi v konkretnem primeru v (kazenskem
ali kateremkoli drugem) postopku odločali o civilnih pravicah
oškodovanca.16 Na tej podlagi oškodovanec ne more sprožiti
zasebnega kazenskega pregona (niti v obliki actio popularis) in
doseči obsodbe tretjih oseb zaradi izvršenega kaznivega dejanja
ali maščevanja. Da bi pravica oškodovanca spadala v okvir odločanja o civilnih pravicah po prvem odstavku 6. člena EKČP, mora
biti neločljivo povezana z izvrševanjem pravice oškodovane osebe, da sproži pravdni postopek po domačem pravu, četudi samo
zaradi simboličnega zadoščenja ali zaradi zavarovanja civilne
pravice.17 Namen EKČP je torej zaščita oškodovančevih civilnih
in ne kazenskopravnih interesov. Vendar je po presoji ESČP
6. člen EKČP upošteven za zaščito pravic oškodovanca celo
takrat, ko oškodovanec zahtevka za denarno odškodnino (še)
ni uveljavljal, razen če se je pravici do povrnitve škode izrecno
in jasno odpovedal.18 ESČP ne šteje za olajševalno okoliščino
niti dejstva, da ima oškodovanec po nacionalni ureditvi poleg
kazenskega postopka možnost uveljavljati civilni zahtevek še
v civilnem postopku, še posebno če je civilni postopek močno
odvisen od kazenskega z vidika dokazov in je treba z izvedbo
civilnega postopka počakati do konca kazenskega postopka.19
Ključni kriterij za civilnopravno naravo določenega postopka torej
je, da je izid postopka lahko odločilen za obravnavano civilno
pravico.20 Navedeno velja tudi za varstvo pravic zasebnega
tožilca po prvem odstavku 6. člena EKČP.
9. ESČP je v posameznih primerih razsodilo, da gre za
odločilen vpliv kazenskega postopka na oškodovančevo civilno pravico, ko je bil oškodovanec udeleženec kazenskega
postopka v vlogi civilne stranke, da bi zavaroval svoje civilne
interese.21 V sodbi v zadevi Perez proti Franciji je tako ugotovilo, da je oškodovanec že s sámo pridobitvijo statusa civilne
stranke pokazal, da ima interes ne zgolj za obsodilno sodbo,
14 Sodba ESČP v zadevi Gorou proti Grčiji (št. 2) z dne 20. 3.
2009, 24. točka obrazložitve.
15 Sodbi ESČP v zadevah Helmers proti Švedski z dne 29. 10.
1991, 29. točka obrazložitve, in Perez proti Franciji z dne 12. 2.
2004, 57. točka obrazložitve.
16 Sodbe ESČP v zadevah Helmers proti Švedski, 29. točka
obrazložitve, Perez proti Franciji, 47.–57. točka obrazložitve, in Gorou proti Grčiji (št. 2), 24.–26. točka obrazložitve. Za pregled prakse
ESČP o civilni naravi postopka z vidika oškodovanca glej sodbo v
zadevi Perez proti Franciji, 47.–56. točka obrazložitve.
17 Sodbe ESČP v zadevah Gorou proti Grčiji (št. 2), 24.–26.
točka obrazložitve, Perez proti Franciji, 70. točka obrazložitve, in
Perak proti Sloveniji z dne 1. 3. 2016, 32. in 33. točka obrazložitve.
18 Sodbi ESČP v zadevah Perez proti Franciji, 70. točka
obrazložitve, in Perak proti Sloveniji, 33. točka obrazložitve.
19 Sodbi ESČP v zadevah Perez proti Franciji, 66. točka
obrazložitve, in Perak proti Sloveniji, 34. točka obrazložitve.
20 Sodba ESČP v zadevi Perez proti Franciji, 70. točka
obrazložitve.
21 Prav tam, 57.–75. točka obrazložitve.
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ampak tudi za povrnitev škode.22 Podobno je v zadevi Helmers
proti Švedski razsodilo, da gre za odločanje o oškodovančevih
civilnih pravicah, če je oškodovanec podal predlog za zasebni
kazenski pregon s ciljem povrnitve škode oziroma če sta izid
pritožnikovega zasebnega pregona in njegov odškodninski
zahtevek odvisna od odločitve o kazenski odgovornosti obdolženca.23 ESČP je o tem odločalo tudi v zadevi Perak proti
Sloveniji, v kateri je pritožnik vložil zasebno kazensko tožbo
zaradi žaljive obdolžitve, hkrati pa je vložil tudi predlog za
prisoditev odškodnine za premoženjsko in nepremoženjsko
škodo, ki izhaja iz izvršitve tega kaznivega dejanja. Pritožnik je
bil s kazenskim pregonom neuspešen, s premoženjskopravnim
zahtevkom pa napoten na pravdo. ESČP je ugotovilo, da so
glavne značilnosti te zadeve podobne zadevi Helmers proti
Švedski v tem, da je pritožnik začel zasebni kazenski pregon
zaradi žaljive obdolžitve, hkrati pa sprožil odškodninski zahtevek, pri čemer so domača sodišča oboje zavrnila. Zato so
domača sodišča, ne glede na (ne)utemeljenost pritožnikovega
odškodninskega zahtevka in ne glede na to, ali je pritožnik imel
možnost naknadno sprožiti ločeni pravdni postopek ali ne, v
kazenskem postopku odločala o tem, ali je bila oškodovana
pritožnikova civilna pravica, tj. njegovo dobro ime, torej je bil
tudi v tem primeru izid kazenske tožbe pritožnika odločilen za
njegovo pravico do dobrega imena, pritožnikova pritožba pa je
spadala v ratione materiae 6. člena EKČP.24
10. Glede na ustaljeno prakso ESČP je mogoče v primerih,
ko pravni red zasebnemu tožilcu daje pravico, da vloži zasebno
tožbo zoper obdolženca kaznivega dejanja, s čimer postane
stranka kazenskega postopka, šteti, da ta v kazenskem postopku, poleg tega, da uveljavlja kazenskopravni zahtevek, varuje
tudi svoje civilne interese. Sodišča v kazenskem postopku vsaj
posredno odločajo tudi o civilni pravici zasebnega tožilca, saj je
izid zasebne kazenske tožbe zasebnega tožilca lahko odločilen
za njegovo civilno pravico; pritožnikova pritožba v tem primeru
spada v ratione materiae prvega odstavka 6. člena EKČP.
11. Ob upoštevanju takšnega pravnega stališča morajo
biti torej zasebnemu tožilcu s pravnim redom zagotovljena
temeljna procesna jamstva, ki mu omogočajo uveljavljanje civilnih zahtevkov, izvirajočih iz kaznivega dejanja, ne glede na to, v
katerem postopku jih uveljavlja. Smisel teh temeljnih procesnih
jamstev zasebnih tožilcev pa ni le njihova formalna zagotovitev,
ampak predvsem to, da lahko zasebni tožilec z njihovim izvrševanjem učinkovito uveljavlja in varuje svoje pravne interese
v obliki civilnih zahtevkov, ki izvirajo iz izvršenega kaznivega
dejanja. Ker je glede na ustaljeno presojo ESČP in glede na
slovensko ureditev izid kazenskega postopka lahko odločilen
za odločanje o civilnih zahtevkih zasebnega tožilca, morajo biti
zasebnemu tožilcu te temeljne procesne pravice zagotovljene
že v kazenskem postopku in ne zgolj v postopku (ločenega)
odločanja o civilnem zahtevku. Nasprotno stališče bi namreč
zasebnemu tožilcu de facto odvzelo možnost učinkovitega
uveljavljanja civilnega zahtevka. Zasebnemu tožilcu je zakonodajalec tako že z možnostjo vložitve zasebne tožbe kot tudi
s podelitvijo procesnih pravic v postopku, ki teče na podlagi te
zasebne tožbe, omogočil, da v kazenskem postopku uveljavlja
in ščiti svoje civilne interese, izvirajoče iz kaznivega dejanja,
katerega obstoj zatrjuje.25 Pri razlagi teh pravic je treba upoštePrav tam, 64. točka obrazložitve.
Sodba ESČP v zadevi Helmers proti Švedski, 29. in 30. točka obrazložitve.
24 Sodba ESČP v zadevi Perak proti Sloveniji, 34. in 35. točka
obrazložitve.
25 Zasebni tožilec ima tako na primer pravico opozoriti med
preiskavo na vsa dejstva in predlagati dokaze, ki so pomembni za
to, da se ugotovi kaznivo dejanje, izsledi storilec kaznivega dejanja
in ugotovi njegov premoženjskopravni zahtevek, predlagati dokaze,
postavljati obdolžencu, pričam in izvedencem vprašanja, dajati
pripombe in pojasnila glede njihovih izpovedb ter dajati druge izjave in postavljati druge predloge na glavni obravnavi (prvi in drugi
odstavek 59. člena ZKP); pravico pregledati in prepisati spise in
si ogledati dokazne predmete (tretji odstavek 59. člena ZKP) ter
pravico do pooblaščenca (prvi odstavek 65. člena ZKP).
22
23
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vati njihov namen. Te pravice so zasebnemu tožilcu podeljene
z namenom učinkovitega uveljavljanja civilnih zahtevkov, ki
mu nastanejo z izvršitvijo kaznivega dejanja. Zasebni tožilec
je torej nosilec določenih procesnih pravic v kazenskem postopku zato, da lahko že v njem vpliva na uveljavljanje svojega
civilnega zahtevka bodisi v kazenskem postopku bodisi ločeno
v pravdi. Tako stališče zastopa tudi ustaljena praksa ESČP, ki
ščiti pravice oškodovancev, tudi zasebnih tožilcev, v kazenskem postopku na podlagi prvega odstavka 6. člena EKČP
le takrat, kadar šteje, da je imel kazenski postopek odločilen
vpliv na uveljavljanje njihovih civilnih pravic, pri čemer izrecno
zanika obstoj samostojne pravice do zasebnega kazenskega
pregona ali do obsodbe storilca na podlagi prvega odstavka
6. člena EKČP.
12. Iz navedenih razlogov morajo biti temeljna procesna
jamstva zasebnega tožilca deležna pravnega varstva, tudi na
ustavni ravni. Zato Ustavno sodišče spreminja svoje stališče
iz sklepa št. Up-168/98, da zasebni tožilec ni upravičena
oseba za vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno sodno
odločbo, s katero je bil kazenski postopek končan. Zasebnemu tožilcu je treba priznati položaj upravičene osebe za
vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno sodno odločbo,
s katero je bil končan kazenski postopek. S tem se mu omogoča dostop do Ustavnega sodišča in ob izpolnjenosti drugih
procesnih predpostavk, ki jih določa ZUstS, do vsebinske
presoje ustavne pritožbe. Sprememba stališča pomeni, da
ima zasebni tožilec pravico z ustavno pritožbo pred Ustavnim sodiščem uveljavljati ustavno varstvo temeljnih procesnih
jamstev v kazenskem postopku, ki mu jih za uveljavljanje
civilnopravnih zahtevkov zagotavljajo Ustava, mednarodni
instrumenti in ZKP. Le tako je mogoče zagotoviti učinkovitost
teh njegovih pravic.
13. V skladu s 27. členom Ustave je zagotovljena domneva nedolžnosti. Po ustaljeni ustavnosodni presoji domneva nedolžnosti v primerih pravnomočne ustavitve kazenskega
postopka, pravnomočne oprostilne in pravnomočne zavrnilne
sodbe preraste v neizpodbojno domnevo ter učinkuje absolutno.26 Domneva nedolžnosti je tudi po stališču ESČP kršena, če
odločitev sodišča izraža stališče, da je obdolženi kriv, ne da bi
bila njegova krivda predhodno dokazana v skladu z zakonom.
Do tega lahko pride celo brez formalne ugotovitve, saj zadostuje obstoj razloga, ki napeljuje na to, da sodišče obdolženega
šteje za krivega.27 Po presoji ESČP so pomisleki o krivdi po
pravnomočni oprostilni sodbi nedopustni. Tako je na primer
ESČP ugotovilo kršitev domneve nedolžnosti iz drugega odstavka 6. člena EKČP v sodbi v zadevi Sekanina proti Avstriji,28
ko je sodišče kljub oprostilni sodbi zavrnilo pritožnikov zahtevek
za odškodnino zaradi neutemeljenega odvzema prostosti, ker
je štelo, da sum še vedno obstaja, saj naj bi te navedbe povzročale dvom o pritožnikovi nedolžnosti kot tudi o zakonitosti
postopka pred sodiščem prve stopnje.
14. Po 31. členu Ustave29 nihče ne sme biti ponovno
obsojen ali kaznovan zaradi kaznivega dejanja, za katero je
bil kazenski postopek zoper njega pravnomočno ustavljen,
ali je bila obtožba zoper njega pravnomočno zavrnjena, ali
je bil s pravnomočno sodbo oproščen ali obsojen. V skladu
z ustaljeno ustavnosodno presojo ima ta ustavna pravica
dva bistvena vidika. Eden je v tem, da posameznik ne more
biti ponovno obsojen za kaznivo dejanje, za katero je bil že
obsojen s pravnomočno sodbo sodišča. Drugi je v tem, da na
podlagi te pravice domneva nedolžnosti, ki po 27. členu Usta26 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-92/97 z dne 8. 5. 1997
(Uradni list RS, št. 29/97, in OdlUS VI, 60).
27 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-94/13 z dne 2. 10. 2014
(Uradni list RS, št. 74/14, in OdlUS XX, 28).
28 Sodba ESČP z dne 25. 8. 1993, 30. točka obrazložitve.
29 Prepoved ponovnega sojenja v isti stvari (ne bis in idem)
je določena tudi v 4. členu Protokola št. 7 h Konvenciji o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94,
MP, št. 7/94 – Protokol št. 7 k EKČP).
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ve velja v kazenskem postopku za vsakogar, dokler ni njegova
krivda ugotovljena s pravnomočno sodbo, preraste v primerih
pravnomočne ustavitve kazenskega postopka, pravnomočne
oprostilne in pravnomočne zavrnilne sodbe v neizpodbojno
domnevo. Ta učinkuje absolutno, ker celo v primeru pravnomočne oprostilne sodbe zaradi nedokazanosti dejanja zoper
posameznika, tudi če bi se kasneje našli novi dokazi, ni mogoče izvesti ponovnega sojenja v škodo obsojenega oziroma
oproščenega.30 Na podlagi navedenega bo Ustavno sodišče,
če bo ugotovilo, da so bile v kazenskem postopku zasebnemu tožilcu kršene njegove ustavno zavarovane temeljne
procesne garancije, lahko izdalo le ugotovitveno odločbo. V
samo pravnomočno oprostilno sodbo oziroma pravnomočno
ustavljen postopek pa ne bo moglo poseči. Vendar je treba
zasebnemu tožilcu pravico do preverjanja, ali so bila v kazenskem postopku spoštovana njegova procesna jamstva, zagotoviti, čeprav na drugi strani obstaja ustavna ovira (31. člen
Ustave), ki zahteva omejitev teh njegovih pravic v postopku
z ustavno pritožbo.
B. – II.
15. Glede na to, da je Ustavno sodišče spremenilo svoje
stališče iz sklepa št. Up-168/98, je pritožnica, ki je imela v kazenskem postopku položaj zasebne tožilke, ustavno pritožbo
vložila kot upravičena oseba. V obravnavanem primeru so tako
izpolnjene vse procesne predpostavke za vsebinski preizkus
ustavne pritožbe.
16. Pritožnica zatrjuje kršitev pravice iz 22. člena Ustave, ker naj bi bilo stališče sodišč, da zaradi ustavne prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari iz 31. člena Ustave pregon
z zasebno tožbo ni dopusten, očitno napačno. V skladu z
22. členom Ustave je vsakomur zagotovljeno enako varstvo
njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred drugimi
državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih
pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali
pravnih interesih. Za kršitev pravice iz 22. člena Ustave med
drugim gre, če je odločitev sodišča tako očitno napačna in
brez razumnih argumentov, da jo je mogoče šteti za samovoljno oziroma arbitrarno. Po ustaljeni ustavnosodni presoji
iz pravice do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave
izhaja tudi zahteva po prepovedi sodniške samovolje. To
ustavno procesno jamstvo je kršeno v primeru, ko je sodna
odločba že na prvi pogled napačna. Za očitno napačno
sodno odločitev gre v primeru, če sporne razlage prava ni
mogoče zagovarjati z uveljavljenimi pravnimi pristopi, zaradi
česar je utemeljen sklep, da sodišče ni odločalo na podlagi
zakona, ampak na podlagi kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli
priti v poštev, torej samovoljno. Iz te pravice tudi izhaja, da
morajo sodišča, ki razlagajo zakon v konkretnih primerih,
enake položaje obravnavati enako in dosledno uporabljati
zakon, brez upoštevanja osebnih okoliščin, ki v pravnem
pravilu niso navedene kot odločilne (glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. Up-647/15 z dne 19. 5. 2016, Uradni list
RS, št. 39/16, in št. Up-484/14 z dne 3. 12. 2015). Glede
na očitke pritožnice je Ustavno sodišče izpodbijani sodni
odločbi preizkusilo z vidika morebitne kršitve teh ustavnopravnih jamstev.31
17. V okviru navedb pritožnice je Ustavno sodišče presodilo, ali sta stališči sodišč o nedopustnosti kazenskega pregona
zaradi ustavne prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari iz
31. člena Ustave očitno napačni. Ustavno sodišče bi lahko
ugotovilo, da je odločitev arbitrarna le, če je sodišče ne bi
utemeljilo s pravnimi argumenti in bi bilo zato mogoče sklepati,
da sodišče ni odločalo na podlagi zakona, temveč na podlagi
30 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-92/97. Glej tudi odločbo
Ustavnega sodišča št. Up-46/99 z dne 18. 12. 2002 (Uradni list RS,
št. 5/03, in OdlUS XI, 290).
31 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-760/14 z dne 6. 10.
2016, 7. točka obrazložitve.
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kriterijev, ki pri sojenju ne bi smeli priti v poštev. Obe sodišči sta
svojo odločitev oprli na določbe ZKP in Ustave ter na ustaljeno
ustavnosodno presojo in prakso ESČP. Pri razlagi teh določb
sta uporabili pravila razlage, ki so v pravni stroki uveljavljena.
Pritožnica z navedbami v ustavni pritožbi kršitve pravice iz
22. člena Ustave ni izkazala. Zgolj nestrinjanje z odločilnimi
stališči sodišč za utemeljitev kršitve pravice iz 22. člena Ustave
ne zadostuje.
18. Pritožnica zatrjuje tudi kršitev pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave, ki pa je ne utemelji.
Zato je očitno neutemeljen tudi očitek pritožnice glede kršitve
te pravice.
19. Ker trditve pritožbe ne utemeljujejo kršitve človekovih
pravic ali temeljnih svoboščin, kot jih zatrjuje pritožnica, Ustavno sodišče ustavne pritožbe na podlagi drugega odstavka 55.b
člena ZUstS ni sprejelo v obravnavo.
C.
20. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 55.b člena ZUstS in na podlagi tretje alineje
tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča
(Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) v sestavi: predsednica
dr. Jadranka Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr.
Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen Jaklič, dr. Rajko Knez, dr.
Etelka Korpič - Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik
in Marko Šorli. Sklep je sprejelo soglasno.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica

BANKA SLOVENIJE
2790.

Sklep o spremembi Sklepa o uporabi
Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB in 77/16
– ZCKR; v nadaljevanju ZBan-2) in prvega odstavka 31. člena
Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil
o enakovrednosti ureditev zaupnosti
1. člen
V Sklepu o uporabi Priporočil o enakovrednosti ureditev zaupnosti (Uradni list RS, št. 66/15 in 2/17; v nadaljevanju sklep) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da
se glasi:
»(1) Evropski bančni organ (v nadaljevanju EBA)
je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU)
št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi
Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije
2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12;
v nadaljevanju Uredba (EU) št. 1093/2010) 19. junija 2014
objavil Priporočila o enakovrednosti ureditev zaupnosti, dne
22. novembra objavil Priporočila o spremembi Priporočil
EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti in
dne 6. junija 2017 objavil Priporočila o spremembi Priporočil
EBA/REC/2015/01 o enakovrednosti ureditev zaupnosti (v
nadaljevanju priporočila), ki so objavljena na njegovi spletni
strani.«

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po njegovi objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 10. oktobra 2017
Boštjan Jazbec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
2791.

Odlok o razpisu ponovnega glasovanja
na volitvah predsednika republike

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o volitvah
predsednika republike (Uradni list RS, št. 39/92 in 73/03 – Odločba US) Državna volilna komisija izdaja

ODLOK
o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah
predsednika republike
I.
Ker noben kandidat na glasovanju, ki je bilo v nedeljo,
22. 10. 2017, ni dobil večine veljavnih glasov, se glasovanje
ponovi.
Glasovanje se ponovi med kandidatoma, ki sta dobila
največ glasov.
II.
Kandidata sta:
1. Kandidat: Borut Pahor, roj. 2. 11. 1963, stanujoč Na
Pristavi 47, Šempeter pri Gorici, Šempeter - Vrtojba, diplomirani
politolog, Predsednik Republike Slovenije
Predlagatelj: mag. Dejan Židan in skupina volivcev
2. Kandidat: Marjan Šarec, roj. 2. 12. 1977, stanujoč
Šmarca, Jeranova 13, Kamnik, univerzitetni diplomirani igralec,
župan
Predlagatelj: Lista Marjana Šarca
III.
Ponovno glasovanje bo v nedeljo, 12. 11. 2017.
Št. 041-2/2017-15
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2792.

Odločba o imenovanju vodje Okrožnega
državnega tožilstva v Kopru

Na podlagi prvega odstavka 117. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 s spremembami) je Državnotožilski svet na obrazložen predlog ministra za pravosodje RS, št. 701-17/2016 s 16. 8. 2017, po predhodnem mnenju

Uradni list Republike Slovenije
generalnega državnega tožilca RS, št. VDT-Tu-20-7/1/2017/6
s 26. 4. 2017, v postopku imenovanja vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kopru, na 82. redni seji, ki je potekala 20. 9.
2017, izdal

ODLOČBO
o imenovanju vodje Okrožnega državnega
tožilstva v Kopru

Št.

Hinko Jenull l.r.
Predsednik Državnotožilskega sveta

2793.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
september 2017

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, september 2017
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri
proizvajalcih na domačem trgu septembra 2017 v primerjavi z
avgustom 2017 je bil 0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca septembra
2017 je bil 0,013.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca septembra 2017 je bil 0,002.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu septembra 2017 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,016.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2017 v primerjavi z avgustom 2017 je bil 0,002.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do septembra 2017 je bil 0,013.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do septembra 2017 je bil 0,002.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin septembra 2017 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,014.

Stran

7901

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do septembra 2017 v primerjavi s povprečjem
leta 2016 je bil 0,012.
Št. 9621-136/2017/5
Ljubljana, dne 20. oktobra 2017
EVA 2017-1522-0031
Genovefa Ružić l.r.
Generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Barbara Milič Rožman, rojena 17. 4. 1964, višja državna
tožilka na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru, se z 20. 9.
2017 imenuje za vodjo Okrožnega državnega tožilstva v Kopru
– za dobo šestih let, in sicer do 19. 9. 2023.
DTS št. 57/17-14
Ljubljana, dne 25. oktobra 2017
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2794.

Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene
v zdravstveni negi, sprejete na 31. seji dne
10. 10. 2017

RAZLAGE
Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni
negi, sprejete na 31. seji dne 10. 10. 2017
Odbor za razlago Kolektivne pogodbe za zaposlene v
zdravstveni negi je na podlagi 8. točke Obligacijskega dela
Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni
list RS, št. 60/98 in nasl.) na 31. seji, dne 10. 10. 2017 sprejel
naslednji razlagi:
111. člen
Pri izračunu razlike zaradi zmanjšane plače na drugem
ustreznem delu se plačni razredi delovnih mest, določeni z
Aneksom h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
(Uradni list RS, št. 46/17), upoštevajo tako za delovno mesto,
na katerem je delavec opravljal delo pred nastankom invalidnosti, kot tudi za delovno mesto, na katerega je bil razporejen po
nastanku invalidnosti.
118. člen Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene
v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12) – 5. člen
Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v sorazmerni
višini cene javnega prevoza (npr. sorazmerni del cene mesečne vozovnice) ni v skladu s kolektivno pogodbo. Delodajalec
je dolžan delavcu povrniti stroške prevoza na delo in z dela v
celotni višini cene javnega prevoza (npr. dnevna vozovnica,
mesečna vozovnica).
Predsednica
Odbora za razlago Kolektivne pogodbe
za zaposlene v zdravstveni negi
Darja Vižintin Zupančič l.r.

Stran

7902 /

Št.

59 / 27. 10. 2017

Uradni list Republike Slovenije

OBČINE
AJDOVŠČINA
2795.

Soglasje k cenam storitve pomoč družini
na domu

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 – UPB2 (23/07 popr., 41/07 popr.), 61/10 –
ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1,
15/17 – DZ in 29/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06,
127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12), Pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10,
28/11, 104/11, 111/13, 102/15) in 16. člena Statuta Občine
Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) je Občinski svet
Občine Ajdovščina na 26. redni seji dne 20. 10. 2017 sprejel

SOGLASJE
k cenam storitve pomoč družini na domu
1. Občinski svet daje soglasje k cenam storitve pomoč
družini na domu, ki jo na območju Občine Ajdovščina izvajata
Dom starejših občanov Ajdovščina in koncesionar Zavod za
socialno oskrbo Pristan, ki znaša za uro socialne oskrbe:
– od ponedeljka do sobote 5,80 €,
– na dan nedelje 7,50 €,
– na dan državnega praznika, ki je dela prost dan 8,00 €.
Cena storitve se uporablja od 1. novembra 2017.
2. Sklep prične veljati 1. 11. 2017. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep št. 41032-20/2011 in 41032-23/2011,
ki ga je Občinski svet sprejel na 15. redni seji dne 22. 3. 2012.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

»3. člen
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I.

70

Po pooblastilu župana z dne 20. 10. 2017
Podžupan
Alojzij Klemenčič l.r.

72

1. člen
V II. poglavju »VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA« Odloka
o proračunu Občine Ankaran za leto 2017 (Uradni list RS,
št. 86/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

5.632.287,72

73

78

180.425,37
1.000,00

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

1.787.999,32

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.434.899,32

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

1.800,00

712 GLOBE IN DRUGE DENARNE
KAZNI

1.200,00

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

350.000,00
100,00
3.159.212,00

720 PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

0,00

721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran
za leto 2017

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ankaran
za leto 2017

1.439.328,00

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

ANKARAN

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 120. člena
Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občina
Ankaran na 19. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejela

7.253.041,09

700 DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

74

2796.

9.041.040,41

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

706 DRUGI DAVKI
71

12.222.252,41

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

Št. 41032-4/2016, 41032-5/2016
Ajdovščina, dne 23. oktobra 2017
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin

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

3.159.212,00

PREJETE DONACIJE (730+731)

0,00

730 PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

0,00

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

22.000,00

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

22.000,00

741 PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

0,00

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
(786+787)

0,00

786 OSTALA PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0,00

787 PREJETA SREDSTVA
OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

0,00
12.836.238,96
3.184.672,39
337.041,80

Uradni list Republike Slovenije
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)

2.752.302,12
0,00
36.690,11
3.109.676,62
107.065,65

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

783.476,16

412 TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

350.837,55

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

43

58.638,36

410 SUBVENCIJE

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI
42

Št.

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

6.105.111,61

431 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

35.070,00
401.708,34

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

75
IV.

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

0,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0,00

751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

0,00

752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440 DANA POSOJILA

0,00

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0,00

VI.

50
VII.

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

0,00

Ai sensi dell'articolo 40 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n° 11/11 – testo ufficiale
riveduto e corretto, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15
– ZIPRS1617) e dell'articolo 120 dello Statuto del Comune di
Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15) il Consiglio
comunale del Comune di Ancarano nella sua 19a seduta ordinaria, ha approvato il presente

DECRETO
dell’assestamento del bilancio del Comune
di Ancarano per il 2017
Articolo 1
Nel II paragrafo »QUOTA DEL LAVORO GENERALE DEL
BILANCIO E STRUTTURA DEL LAVORO SPECIFICO DEL
BILANCIO« del Decreto sul bilancio di previsione del Comune
di Ancarano per il 2017 (Gazzetta ufficiale della RS, 86/16),
l’articolo 3 viene modificato e recita:
»Articolo 3
La parte generale del bilancio a livello dei sottogruppi di
conto si determina nei seguenti importi:

70

0,00
0,00

–613.986,55

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)

0,00

XI.

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

613.986,55

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

613.986,55

– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE
IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

Po pooblastilu župana
Podžupanja
Barbara Švagelj l.r.

0,00

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

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

Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik

I.

0,00

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
IX.

–613.986,55

ZADOLŽEVANJE (500)

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

Št. 161.SVT
Ankaran, dne 17. oktobra 2017

436.778,34

III.

44
V.

7903

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

0,00
6.105.111,61

Stran

2. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot
priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani
Občine Ankaran.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.

1.868.297,26

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
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TOTALE ENTRATE
(70+71+72+73+74+78)
ENTRATE CORRENTI (70+71)

9.041.040,41

ENTRATE TRIBUTARIE
(700+703+704+706)

7.253.041,09

700 IMPOSTE SUI REDDITI E SUGLI
UTILI

1.439.328,00

703 IMPOSTE PATRIMONIALI

5.632.287,72

704 IMPOSTE NAZIONALI SU BENI
E SERVIZI
706 ALTRE IMPOSTE
71

12.222.252,41

180.425,37
1.000,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
(710+711+712+713+714)

1.787.999,32

710 PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
E RENDITE PATRIMONIALI

1.434.899,32

711 TASSE E ALTRI TRIBUTI

1.800,00

712 MULTE E ALTRE SANZIONI
PECUNIARIE

1.120,00

Stran

7904 /

Št.
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713 ENTRATE DALLA VENDITA
DI BENI E SERVIZI
714 ALTRE ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
72

73

74

78

ENTRATE DA CAPITALI
(720+721+722)

3.159.212,00
0,00
0,00

722 ENTRATE DALLA VENDITA
DI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

3.159.212,00

DONAZIONI RICEVUTE (730+731)

0,00

730 DONAZIONI DA FONTI
NAZIONALI

0,00

731 DONAZIONI RICEVUTE
DALL’ESTERO

0,00

ENTRATE DA TRASFERIMENTI
ERARIALI (740+741)

22.000,00

740 TRASFERIMENTI ERARIALI DA
ALTRI ENTI DELLA SPESA PUBBLICA

22.000,00

741 FONDI PERCEPITI DAL
BILANCIO DELLO STATO DAI FONDI
DEL BILANCIO DELL’UNIONE
EUROPEA

0,00

FONDI COMUNITARI PERCEPITI
(786+787)

0,00

786 ALTRI FONDI PERCEPITI DAL
BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA

0,00

TOTALE SPESE (40+41+42+43)

40

SPESE CORRENTI
(400+401+402+403+409)
400 STIPENDI ED ALTRE
EROGAZIONI AI DIPENDENTI
401 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
DEI DATORI DI LAVORO
402 SPESE PER BENI E SERVIZI
403 PAGAMENTO INTERESSI
IN AMBITO NAZIONALE
409 RISERVE
TRASFERIMENTI CORRENTI
(410+411+412+413)

43

100,00

721 ENTRATE DALLA VENDITA
DI SCORTE

II.

0,00
12.836.238,96

3.109.676,62

35.070,00

432 TRASFERIMENTI PER
INVESTIMENTI AI FRUITORI
DEL BILANCIO

401.708,34

75
IV.

RESTITUZIONE CREDITI CONCESI
E ALIENAZIONE DI QUOTE
DI CAPITALI (750+751+752)

0,00

750 RESTITUZIONE CREDITI
CONCESSI

0,00

751 ALIENAZIONE DI QUOTE
DI CAPITALI

0,00

752 RICAVI DERIVANTI DALLA
PRIVATIZZAZIONE

0,00

CREDITI CONCESSI E AUMENTO
DELLE QUOTE IN CONTO CAPITALE
(440+441)

0,00

440 CREDITI CONCESSI

0,00

441 AUMENTO QUOTE IN CONTO
CAPITALE E DEGLI INVESTIMENTI
FINANZIARI

0,00

DIFFERENZA TRA CREDITI
RESTITUITI E CONCESSI;
VARIAZIONE DELLE QUOTE
IN CONTO CAPITALE (IV.-V.)

0,00

INDEBITAMENTO (500)

0,00

500 INDEBITAMENTO IN AMBITO
NAZIONALE

0,00

44
V.

VI.

50
VII.

55
VIII. RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
550 RESTITUZIONE DEL DEBITO
NAZIONALE
IX.

0,00
36.690,11

431 TRASFERIMENTI PER
INVESTIMENTI A PERSONE
GIURIDICHE E FISICHE

AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO)
(I.-II.)

58.638,36
2.752.302,12

436.778,34

III.

3.184.672,39
337.041,80

TRASFERIMENTI A TITOLO
DI INVESTIMENTI (431+432)

INCREMENTO (RIDUZIONE)
DEI FONDI SUI CONTI
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)

613.986,55
613.986,55

783.476,16

– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO
FINANZIARIO DELL’ANNO
PRECEDENTE

1.868.297,26
0,00

SPESE A TITOLO DI INVESTIMENTI
(420)

6.105.111,61

420 ACQUISTO E COSTRUZIONE
DI IMMOBILIZZAZIONI

6.105.111,61

–613.986,55

FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)

411 TRASFERIMENTI A SINGOLI
E NUCLEI FAMILIARI

414 TRASFERIMENTI CORRENTI
ALL’ESTERO

0,00

INDEBITAMENTO NETTO (VII.–VIII.)
SALDO DEI FONDI SUI CONTI ALLA
FINE DELL’ANNO PRECEDENTE

350.837,55

0,00

XI.

107.065,65

413 ALTRI TRASFERIMENTI
CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE

–613.986,55

X.

410 SOVVENZIONI

412 TRASFERIMENTI
A ORGANIZZAZIONI ED ENTI
NO PROFIT

42

350.000,00

720 ENTRATE DALLA VENDITA
DI IMMOBILIZZAZIONI

787 FONDI PERCEPITI DA ALTRE
ISTITUZIONI EUROPEE

41

Uradni list Republike Slovenije

0,00

–
.«

Articolo 2
Le partite della sezione generale e di quella particolare,
nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio
che si modificano con il presente assestamento sono allegati e
parte integrante del presente Decreto, e si pubblicano sul sito
internet del Comune di Ancarano.
Le partite della sezione generale e di quella particolare,
nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio
che non si modificano con il presente assestamento rimangono
in vigore.

Uradni list Republike Slovenije
Articolo 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.
N. 161.SVT
Ankarano, 17 ottobre 2017
Il Sindaco
Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik
Sotto l’autorità
Vicesindaco
Barbara Švagelj m.p

2797.

Št.
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N. 159
Ancarano, 17 ottobre 2017
Il Sindaco
del Comune di Ancarano
Gregor Strmčnik
Sotto l’autorità
Vicesindaco
Barbara Švagelj m.p

Na podlagi drugega odstavka 17. člena Statuta Občine
Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) in 146. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 50/15) je
Občinski svet Občine Ankaran na 19. redni seji dne 17. oktobra
2017 sprejel

1. Vzpostavi se status javnega dobra lokalnega pomena na
zemljiški parceli 1040/3, k.o. Oltra in ureditvah, ki v naravi predstavljajo dostopno pot ter stopnišče, ki vodita do morske obale.
2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa pridobijo status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno
odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po
pravnomočnosti odločbe, se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se zaznamuje status
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

BRASLOVČE
2798.

Po pooblastilu župana
Podžupanja
Barbara Švagelj l.r.
Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 17 dello Statuto
del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 17/15) e
dell’articolo 146 del Regolamento del Consiglio comunale del
Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale RS, n. 50/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, nell’ambito della sua
19ª seduta ordinaria del 17. 10. 2017, ha approvato la

DELIBERA
Sull’acquisizione dello status di bene pubblico
della strada di accesso fino alla costa,
zona »Gradis«
1. Si procede all'acquisizione dello status di bene pubblico
di rilevanza locale del terreno 1040/3 c.c. Oltra e delle disposi-

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Braslovče za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl.
US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12
– ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in
16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12
in 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na 19. redni seji
dne 18. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Braslovče
za leto 2017

Št. 159
Ankaran, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Ankaran
Gregor Strmčnik

7905

zioni che in natura fungono da sentiero accessibile e scalinata,
garantendo l’accesso alla costa marina.
2. Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di
bene pubblico edificato di rilevanza locale in base alla decisione ricognitiva, rilasciata dall’ufficio dell’amministrazione
comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al
competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di
annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di
rilevanza locale.
3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di
Slovenia.

Sklep o razglasitvi javnega dobra na dostopni
poti do obale, t.i. območje »Gradis«

SKLEP
o razglasitvi javnega dobra na dostopni poti
do obale, t.i. območje »Gradis«

Stran

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Braslovče za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16 z
dne 28. 12. 2016) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina/
Podskupina
Kontov

Besedilo

Proračun
leta 2017

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

4.314.954

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.162.423

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

3.452.960

700 Davki na dohodek in dobiček

3.046.750

70

703 Davki na premoženje

298.910
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704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

383.089
6.000

440 Dana posojila

2.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

9.100

441 Povečanje kapitalskih deležev

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

45.050

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

13.000
0
32.050

PREJETE DONACIJE (730+731)

900

730 Prejete donacije iz domačih virov

900
106.581

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

106.581
0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.500.290

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.283.804

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

51.225
847.662
21.420

409 Rezerve

37.625

410 Subvencije

1.619.681
105.500

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

1.080.836

412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam

155.981

413 Drugi tekoči domači transferi

277.364

414 Tekoči transferi v tujino

43

325.872

403 Plačila domačih obresti
TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah j.p.
VI.

C.

0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

1.294.605

42 0 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.294.605

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

302.200

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.

284.100

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

18.100

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.

–185.336

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

75
IV.

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

0

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

0

RAČUN FINANCIRANJA

50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

308.674

741 Prejeta sredstva iz državne.
proračuna iz sredstev proračuna EU

42

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

712 Denarne kazni

731 Prejete donacije iz tujine

41

44
V.

711 Takse in pristojbine

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

74

750 Prejeta vračila danih posojil

0
709.463

721 Prihodki od prodaje zalog

73

107.300

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

714 Drugi nedavčni prihodki
72
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309.762

500 Domače zadolževanje

309.762

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

198.023

550 Odplačila domačega dolga

198.023

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

–73.597

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

111.739

XI.

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

185.336

IX.

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

75.321,41

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 podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.«
2. člen
Besedilo drugega odstavka 8. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 15.200,00 EUR. Sredstva
splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali
za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna
ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan«.
3. člen
Besedilo prvega odstavka 10. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do
višine 309.762,00 eurov.«

Uradni list Republike Slovenije
2. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-11/2016-3
Braslovče, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

2799.

Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 69/12, 22/17) je Občinski svet Občine Braslovče na
seji dne 18. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi zemljišč v splošni rabi
1.
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
parc. št. 1128/5 – zemljišče v izmeri 300 m2, parc. št. 1128/6 –
zemljišče v izmeri 27 m2, parc. št. 1128/7 – zemljišče v izmeri
18 m2, parc. št. 1128/8 – zemljišče v izmeri 160 m2 in parc.
št. 1128/9 – zemljišče v izmeri 250 m2, vse k.o. 1007 Grajska
vas. Navedene parcele prenehajo imeti status zemljišča v splošni rabi in postanejo lastnina Občine Braslovče.
2.
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti
vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Braslovče
na zemljiščih, ki so navedena v 1. točki tega sklepa.
3.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-15/2017
Braslovče, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

BREZOVICA
2800.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Mladinskega klimatskega
zdravilišča Rakitna

Na podlagi 69. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 29/17) ter 15. člena Statuta
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 79/16) je Občinski svet
Občine Brezovica na 3. izredni seji dne 17. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega
zdravilišča Rakitna
1. člen
V prvem členu odloka, se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:

Št.

59 / 27. 10. 2017 /

Stran
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»(2) Občina Brezovica, v skladu s »Pogodbo o prenosu
izvrševanja posameznih ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna«, na Republiko
Slovenijo, prenaša v izvrševanje omejen obseg ustanoviteljskih pravic, v obsegu, ki je namenjen učinkovitemu izvajanju
naslednjih zdravstvenih programov, ki jih kot programa na
sekundarni ravni zdravstvenega varstva izvaja MKZ Rakitna, in
sicer v prvi alineji a) točke 6. člena odloka opredeljeno področje
86.100 bolnišnična zdravstvena dejavnost.«
2. člen
Spremeni se besedilo 8. člena odloka, tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev,
– en predstavnik Republike Slovenije,
– štirje predstavniki občine ustanoviteljice.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa
statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnika Republike Slovenije imenuje Vlada Republike Slovenije.
Predstavnike ustanoviteljice zavoda imenuje občinski svet
v skladu s statutom občine.«
3. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 34/17
Brezovica, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

2801.

Sklep o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja
BR_23 – del – Brezovica

Na podlagi 57.–61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 35/12 – Sklep US v nadaljevanju: ZPNačrt), 70/08 – ZVO-1B, 43/11 – ZKZ-C, ter na podlagi
17. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 17/12) je
župan Občine Brezovica dne 12. oktobra 2017 sprejel

SKLEP
o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje urejanja
BR_23 – del – Brezovica
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje
enote urejanja prostora z oznako BR_23 objavljenega v Uradnem listu RS, št. 48/16 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) Spremembe se nanašajo na:
– v 2. členu se omogoči tudi gradnjo stavb za potrebe
šolstva: CC-SI 126 Stavbe splošnega družbenega pomena;
– spremeni se prvi odstavek 6. člena in sicer tako, da se
navede, da ureditveno območje zajema celotno območje enote
urejanja prostora z oznako BR-23;

Stran

7908 /

Št.

59 / 27. 10. 2017

– v 9. členu se v tretji alineji prvega odstavka nadomesti
z novim besedilom: »– C – Gradnja novih stavb,«;
– v 9. členu se prva alineja četrtega odstavka nadomesti z novim besedilom: »gradnja, prizidava, nadzidava,
rekonstrukcija stavb splošnega družbenega pomena (CC-SI
126)«;
– v 11. členu se v točki 11.4 briše prvi odstavek;
– 23. člen se na novo glasi:
»(1) Odstopanja pri izgradnji infrastrukture in stavb so
naslednja:
– Dopustna so odstopanja od rešitev, določenih s tem
odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem preučevanju
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter
pri projektiranju stavb in zunanje ureditve poiščejo rešitve,
ki so primernejše z gradbenotehničnega, oblikovalskega ali
okoljevarstvenega vidika, s katerim se ne smejo poslabšati
prostorske in okoljske razmere in so k novim rešitvam pridobljena ustrezna soglasja.
– Zunanja ureditev objekta in interno cestno omrežje
se lahko prilagajta arhitekturnim rešitvam objekta, pod pogojem, da nove rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in
so zanje pridobljena ustrezna soglasja.
– Dopustne so prilagoditve tras in lokacij posameznih
infrastrukturnih naprav in priključnih mest, če je zagotovljena
ohranitev oziroma izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje upravljavcev in lastnikov zemljišč za spremembo.
– V skladu z zgornjim odstavkom je dopusten tudi potek posameznih infrastrukturnih vodov in naprav po drugih
zemljiščih, kot je prikazano v grafičnem načrtu.
– Dopustno je odstopanje pri razporeditvi in številu
parkirnih mest glede na ureditveno situacijo OPPN, pod pogojem, da je na parceli objekta zagotovljeno zadostno število
parkirnih mest za predvideno dejavnost.
(2) Odstopanja pri ureditvi intervencijskih dostopov in
površin:
V skladu s projektno rešitvijo je dopustna sprememba
dostopov do objektov in lokacij delovnih površin za intervencijska vozila, ki morajo biti zagotovljeni v skladu z veljavnimi
predpisi.«
(3) Pobudo za izdelavo OPPN je podala Občina Brezovica.
(4) Razlog za pripravo OPPN je gradnja prizidka k obstoječi šoli zaradi povečanja števila učencev.
2. člen
(območje OPPN)
(1) Okvirno obravnavano območje OPPN se nahaja
v naselju Brezovica, ter obsega enoto urejanja prostora z
oznako BR_23.
(2) Skladno z OPN se meja OPPN lahko spremeni in
prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram
na terenu pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo
lastniki na novo vključenih parcel.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati veljavne
prostorske akte Občine Brezovica, podatke o prostoru in
obstoječo komunalno opremo.
(2) OPPN se bo izdelal na podlagi obstoječih strokovnih podlag, ki so bile izdelane v postopku priprave OPPN in
ostalih občinskih prostorskih aktov, le-te pa se lahko dopolnijo na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali izdelajo
na novo v tistih sestavinah, ki so glede na vrsto načrtovane
prostorske ureditve in značilnost prostora relevantne za
OPPN.
(3) V postopku priprave OPPN se lahko izdelajo tudi
druge ali dodatne strokovne podlage, ki jih lahko v fazi tega
postopka zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora.
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4. člen
(roki za pripravo OPPN)
(1) Spremembe in dopolnitve OPPN se izvajajo po
61.a členu predpisa o prostorskem načrtovanju, zato se izvajajo spremembe po skrajšanem postopku:
(2) Okvirni terminski plan za OPPN:
– sklep o začetku priprave
– priprava osnutka

7 dni

– pridobivanje smernic in odločitev o CPVO
– priprava dopolnjenega osnutka
– sodelovanje javnosti – javna razgrnitev
– priprava predloga (preučitev pripomb in predlogov
javnosti na dopolnjen osnutek, priprava stališč do
pripomb)
– pridobivanje mnenj

30 dni
7 dni
15 dni
2 dni

15 dni

– priprava usklajenega predloga

7 dni

(3) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora spremenijo.
(4) V primeru zahteve po vodenju postopka CPVO se
aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave
OPPN ter se izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja
in Zakona o prostorskem načrtovanju, posledično pa se podaljšajo tudi roki izdelave in sprejema OPPN.
5. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
Za OPPN se pridobijo smernice in mnenja naslednjih
nosilcev urejanja prostora:
(1) Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
(2) Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
(3) Direkcija RS za vode, Vojkova cesta 56, 1000 Ljubljana
(4) Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana
(5) Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
(6) Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana
(7) Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1000 Ljubljana
(8) Javno komunalno podjetje Brezovica, d.o.o., Kamnik
pod Krimom 6, 1352 Preserje
(9) Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana
(10) Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
(11) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48,
1000 Ljubljana.
Če se v postopku OPPN ugotovi, da je potrebno vključiti
tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso navedeni v tem
sklepu, se v postopku pridobi tudi njihove smernice in mnenja. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z 58. členom
ZPNačrt-a podati smernice in mnenja v 30 dneh od prejema
vloge. Če kdo od navedenih nosilcev urejanja prostora v zakonsko določenem roku ne poda smernic in mnenj, se bo v skladu
z ZPNačrt-a štelo, da jih nima, pri čemer mora načrtovalec
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Občina bo skladno s
prvim odstavkom 61.a člena ZPNačrt nadaljevala s postopkom
priprave OPPN.
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Št.

6. člen
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(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na strani Občine Brezovica
www.brezovica.si.
Št. 350-12/2017-1
Brezovica, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

74

(objava in začetek veljavnosti)

Stran

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

Pripravo OPPN v celoti financira Občina Brezovica.
7. člen
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368.071

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+44)

5.445.311

40

TEKOČI ODHODKI

1.619.722

CERKNO

409 Rezerve
41

A)

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

1. člen
Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2017 (Uradni
list RS, št. 17/17) se v četrtem odstavku 2. člena spremeni
tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih

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

39.492
1.177.104
19.409
122.958
1.789.902
44.000
1.109.500
218.326
418.076
1.846.878

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.846.878

INVESTICIJSKI TRANSFERI

188.809

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

138.309

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) I.-II.

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

50.500
–559.988

750 Prejeta vračila danih posojil

Proračun
leta 2017
(v eur)

VI.

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

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

4.885.323

C)

RAČUN FINANCIRANJA

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

4.490.164

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

DAVČNI PRIHODKI

3.923.818

50

ZADOLŽEVANJE

700 Davki na dohodek in dobiček

71

260.759

INVESTICIJSKI ODHODKI

A.

70

5.206

II.

403 Plačila domačih obresti

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine
Cerkno za leto 2017

21.810

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15
– ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS,
št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na
21. redni seji dne 12. 10. 2017 sprejel

72

373.277

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Cerkno za leto 2017

21.882

TRANSFERNI PRIHODKI

402 Izdatki za blago in storitve

2802.

7909

93.499

3.558.586

500 Domače zadolževanje

93.499

703 Davki na premoženje

216.142

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

137.357

704 Domači davki na blago in storitve

149.090

55

NEDAVČNI PRIHODKI

566.346

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

382.685

711 Takse in pristojbine

3.400

712 Denarne kazni

2.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

28.220
150.041

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

137.357

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

–43.858

XI

NETO FINANCIRANJE

559.988

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA

603.846

–603.846

Stran
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2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-0025/2016-3
Cerkno, dne 12. oktobra 2017
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

2803.

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega
glasila Občine Cerkno

Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06
– UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl.
US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16)
in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07,
94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno na 21. redni
seji dne 12. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega
glasila Občine Cerkno (v nadaljevanju: glasilo) kot informativnega časopisa občine.
2. člen
(ime)
Ime glasila je: CERKLJANSKE NOVICE.
3. člen
(izdajatelj)
Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.
Odgovorna oseba izdajatelja je župan občine.
4. člen
(zvrst, izhajanje, jezik)
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni tisk.
Glasilo izhaja praviloma štirikrat letno, vendar se v posameznem proračunskem letu število izidov lahko poveča ali
zmanjša. Glasilo lahko izide tudi kot dvojna številka ali izredna
številka. Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki.
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva
na območju Občine Cerkno, glasilo v elektronski obliki pa se
objavlja na spletnih straneh Občine Cerkno.
5. člen
(kolofon)
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila,
navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
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II. GLAVNI NAMEN IN CILJ GLASILA
6. člen
(glavni namen glasila)
Glasilo je namenjeno obveščanju občank in občanov o
aktualnih dogodkih iz življenja in dela v lokalni skupnosti, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, društvih in drugih
organizacijah, ki opravljajo naloge v javnem interesu v Občini
Cerkno. Lahko pa obravnava tudi širšo problematiko. Obenem
je glasilo tudi informator in prostor objav in razpisov Občine
Cerkno.
III. PROGRAMSKA ZASNOVA IN ODGOVORNI UREDNIK
7. člen
(programska zasnova)
Programska zasnova glasila vsebuje naslednje vsebine:
– napovednik pomembnih dogodkov,
– beseda župana, sklepi občinskega sveta, delovanje
občinske uprave in drugih organov občine,
– delovanje krajevnih skupnosti, političnih strank, Upravne
enote Idrija,
– gospodarstvo, obrt, podjetništvo, kmetijstvo in turizem,
– kultura in socialno področje,
– dejavnosti šole in vrtca in otroški kotiček,
– šport,
– delovanje društev.
8. člen
(odgovorni urednik)
Odgovornega urednika imenuje in razrešuje občinski svet.
Mandatna doba odgovornega urednika je pet let.
Občinski svet lahko razreši odgovornega urednika, če
le-ta ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško
politiko glasila.
Funkcijo uredništva opravlja odgovorni urednik sam. Sedež odgovornega urednika je na sedežu izdajatelja glasila.
Naloge odgovornega urednika so:
– oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko glasila, ki ju potrjuje občinski svet,
– skrb in odgovornost za uresničevanje programske zasnove glasila,
– obravnavanje pobud, mnenj in predlogov, ki se nanašajo
na urejanje glasila,
– obravnavanje periodike izdajanja glasila,
– opravljanje drugih nalog v skladu za zakonom, ki ureja
medije in s tem odlokom.
Odgovorni urednik lahko posamezen prispevek tudi zavrne (ni v skladu s programsko zasnovo, prepozen, neprimerna
vsebina, predolg in drugo).
Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih in organizacijskih opravil, povezanih z glasilom, se lahko naroči zunanjim
izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.
9. člen
(pravna razmerja med izdajateljem in odgovornim urednikom)
Odgovorni urednik, novinarji in avtorji drugih prispevkov
so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in
samostojni.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so zavezane spoštovati kodeks novinarske etike ter dolžnosti in pravice novinarjev, kot jih v okviru poklicne etike opredeljujejo mednarodni in
nadnacionalni dokumenti.
Pri svojem delu osebe iz prvega odstavka tega člena
niso dolžne pisati v nasprotju s svojim prepričanjem in vestjo.
Utemeljena zavrnitev zahteve za izvedbo poklicnega dejanja
v nasprotju z novinarjevim prepričanjem in vestjo za novinarja
ne sme imeti posledic.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

59 / 27. 10. 2017 /

Stran
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Odgovorni urednik je dolžan izvajati poslovni načrt za
tekoče poslovno leto ter sodelovati pri načrtovanju in odobravanju izdatkov.

76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list
RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) je Občinski svet Občine Cerkno
na 21. redni seji dne 12. 10. 2017 sprejel

IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

10. člen
(viri financiranja)
Viri financiranja glasila so naslednji:
– proračunska sredstva Občine Cerkno,
– prihodki od oglasnih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih proračunskih sredstev.
11. člen
(poraba sredstev)
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti za:
– stroške grafičnega oblikovanja, priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– avtorski honorar lektorja,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro na
parceli št. 1338/8, k.o. 2344 Cerkno v izmeri 34 m2 in na parceli
št. 760/15, k.o. 2342 Gorenji Novaki v izmeri 252 m2.
2. člen
Nepremičnini iz prejšnjega člena tega sklepa prenehata
imeti status javnega dobra in postaneta lastnina Občine Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 900-0007/2017-2
Cerkno, dne 12. oktobra 2017
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

12. člen
(avtorstvo prispevkov)
Avtorji za poslane prispevke in fotografije ne prejemajo
honorarja. S tem, ko avtor pošlje prispevek in fotografijo, se
strinja z objavo v občinskem glasilu in lektorskimi popravki
prispevkov.
Avtorji prispevkov odgovarjajo za verodostojnost vsebine
prispevkov in verodostojnost avtorstva prilog (npr. fotografij …).
Izjemoma se odgovorni urednik lahko dogovori z avtorjem
za plačilo honorarja za prispevek, ki ga odgovorni urednik naroči in objavi. Višino avtorskih honorarjev določi župan s sklepom.
13. člen
(oglaševanje)
V glasilu se lahko nameni prostor za oglaševanje in promocijo. Prostor za oglaševanje v posamezni številki glasila
lahko znaša največ do 25 % celotnega obsega glasila. Pogoje
in cenik oglasnih sporočil sprejme župan na predlog odgovornega urednika.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 0007-0003/2017-1
Cerkno, dne 12. oktobra 2017
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

2804.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in

ČRENŠOVCI
2805.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Črenšovci

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF),
2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS,
št. 37/04) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS,
št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 24. redni seji
dne 19. 10. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Črenšovci
1. člen
Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci (Uradni list RS,
št. 50/16), se dopolni z novim 7.a členom, ki določa:
7.a člen
(opredelitev pojma »enotno podjetje«)
»Enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj
najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali
družbenikov drugega podjetja;
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
c) podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na
drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim
podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja,
na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

Stran

7912 /

Št.

59 / 27. 10. 2017

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk a) do d)
preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno
podjetje.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-24/2017-165
Črenšovci, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

DOLENJSKE TOPLICE
2806.

Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini
Dolenjske Toplice

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih
za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09)
in 26. ter 86. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni
list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na
18. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o prodaji blaga izven prodajaln
v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja prodaja blaga zunaj prodajaln,
to je prodaja blaga na premičnih stojnicah ali s potujočimi prodajalnami v Občini Dolenjske Toplice, določajo se najemniki
tržnice, njihove pravice in obveznosti ter opredelijo podrobnosti,
povezane s prodajnimi mesti, prodajalci, pristojbine in proizvodi, ki se prodajajo v sklopu tržne dejavnosti.
Prodaja blaga zunaj prodajaln se opravlja v skladu s
predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln in predpisi,
ki urejajo zdravstveno ustreznost in varnost živil ter v skladu z
določili tega odloka.
II. PRODAJA NA PREMIČNIH STOJNICAH
ALI S POTUJOČO PRODAJALNO
2. člen
Prodaja blaga na premičnih stojnicah ali s potujočo prodajalno se na območju Občine Dolenjske Toplice opravlja na
javnih površinah, ki so v lasti ali v upravljanju Občine Dolenjske
Toplice (v nadaljevanju: občina).
Občina, v skladu z odlokom, določi prostor in časovni
termin prodaje blaga ter v primerih iz prvega odstavka tega
člena tudi obveznost plačila pripadajoče takse ali najemnine.
Soglasje se izda za občasno ali posamično prodajo, in sicer
najdlje za obdobje enega leta.
Za prodajo blaga zunaj prodajaln se šteje tudi prodaja
blaga na prireditvah, vključno s sejmi, shodi in podobno. V teh
primerih lahko organizator pridobi pisno soglasje za vse prodajalce.
Prodaja zunaj prodajaln lahko poteka samo na način,
določen v soglasju, na lokaciji, na način in v rokih, ki so določeni v soglasju. Po koncu prodaje mora prodajalec odstraniti

Uradni list Republike Slovenije
vso opremo, blago in odpadke ter povrniti površine v prejšnje
stanje.
3. člen
Prodajajo lahko:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke
in izdelke,
– posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,
– posamezniki, ki prodajajo rabljene predmete (starine),
– druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.
Pred pričetkom prodaje na premičnih stojnicah ali s potujočo prodajalno mora v primerih, določenih v drugem členu tega
odloka, prodajalec pridobiti soglasje občine ali pa ga pridobi
najemnik tržnice za vse prodajalce skupaj.
Vlogo mora občini oddati najmanj 7 dni pred začetkom
nameravane prodaje. V vlogi mora navesti:
– podatke o prodajalcu, naslov, davčno številko, kontaktno telefonsko številko,
– vrsto blaga, ki se bo prodajala,
– lokacijo, kjer se bo prodaja opravljala,
– časovno obdobje prodaje (enkratna ali za daljše časovno obdobje).
Občina lahko odreče izdajo soglasja predvsem zaradi prostorske neprimernosti ali neustrezne namembnosti predlagane
površine, če stranka nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti do občine, če je predlagani način prodaje neustrezen ali
prodajno mesto neprimerno ali je bila podana kršitev pogojev
iz predhodno izdanih soglasij.
III. LOKACIJA IN OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE
4. člen
Tržnica (kmečka in mesečni sejem) s premično postavljenimi stojnicami posluje na ploščadi pred občinsko upravo in
KKC-jem, na naslovu Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice, parc.
št. 407/2, 407/5, 407/7, 961/1, vse k.o. Toplice.
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja v skladu s
predpisi, ki urejajo prodajo in predpisi, ki urejajo zdravstveno
ustreznost in varnost živil ter v skladu z določili tega odloka.
5. člen
Tržni red tržnice v Dolenjskih Toplicah sprejme in potrdi
župan občine najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi odloka.
6. člen
Tržnica obratuje po obratovalnem času, ki je določen v
tržnem redu.
Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu
na tržnici.
Obratovalni čas tržnice se lahko glede na potrebe kupcev
ali prodajalcev spremeni.
7. člen
Prodajalci na tržnici so stalni ali občasni. Stalni prodajalci
so tisti, ki vse leto opravljajo prodajo ali vsako leto v sezoni
vezano vsaj tri mesece. Drugi prodajalci so občasni.
8. člen
Prodajno mesto se lahko najame za enkratno prodajo ali
za daljše časovno obdobje.
Najemnik tržnice s stalnimi prodajalci sklene pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem najemnik
tržnice določi prodajna mesta, v pogodbi se določi obratovalni
čas in zahteve glede opremljenosti in urejenosti prodajnega
mesta.
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku in na način, ki je naveden v soglasju.
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Če prodajalec ne zasede pogodbenega prodajnega mesta do ure, določene v tržnem redu, lahko najemnik tržnice za
tisti dan na ta prodajni prostor razporedi drugega prodajalca.
Plačanega zneska najemnine se v takem primeru ne vrne.
Občasni prodajalec s plačilom najemnine in podpisom
izjave, da izpolnjuje pogoje za prodajo na tržnici, pridobi prostor
in pravico za prodajo.
Prodajalec se tudi s podpisom izjave zaveže, da bo spoštoval tržni red.
Prodajni prostori se oddajajo za določen čas.
IV. PRODAJA BLAGA
9. člen
Na tržnici se trguje z živilskimi in neživilskim izdelki:
Prednost prodaje imajo lokalno pridelani pridelki in živila.
Za prodajo živilskih in neživilskih izdelkov morajo biti
izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
Z dovoljenjem najemnika tržnice se lahko na tržnici prodaja tudi drugo blago.
10. člen
Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične
osebe morajo izpolnjevati veljavno zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici in sejmu.
11. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse
zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza
zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRODAJALCEV
12. člen
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti
s cenikom in nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma
naslovom prodajalca.
Prodajalci morajo biti oblečeni v skladu s predpisi, ki veljajo za prodajo izdelkov, ki jih tržijo. Skrbeti morajo za higieno
in urejen videz prodajnega mesta, da niso vinjeni, preglasni,
nedostojnega vedenja, vsiljivi do kupcev ali drugih prodajalcev
na tržnici in da ne kršijo javnega reda in miru.
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so
predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga.
Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih
prodajnih mestih. Po poteku tržnega časa, so prodajalci dolžni
zapustiti prodajno mesto, odstraniti neprodano blago, embalažo in odpadke pa ustrezno ločiti in odložiti v ustrezen zabojnik.
13. člen
Prodajalec:
– je dolžan spoštovati določila tega odloka in tržnega reda,
– je dolžan plačati najemnino, razen če je to drugače
odločeno s strani najemnika tržnice,
– je dolžan biti urejen na prodajnem mestu,
– ne sme prodajati izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– ne sme oddati prodajnega prostora drugemu prodajalcu
brez predhodne potrditve s strani najemnika tržnice,
– ne sme postaviti svojega blaga ali embalaže na prehode
med prodajnimi prostori, ker mora zagotavljati neoviran prehod,
– ne sme samovoljno zasedati in širiti prodajnega mesta.
VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI NAJEMNIKA TRŽNICE

reda,

14. člen
Najemnik tržnice:
– organizira in vodi poslovanje na tržnici,
– določi urnik delovanja tržnice v okviru določil tržnega

Št.

žnici,
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– sklepa dogovore oziroma pogodbe s prodajalci na tr-

– razporeja in oddaja v najem tržne površine oziroma
prodajna mesta,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in
za čistočo,
– zagotavlja nemoten in neoviran promet na javni cesti
št. 792251 med KKC-jem in ploščadjo.
15. člen
Najemnik tržnice lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tega odloka, predvsem zaradi:
– neurejenosti na prodajnem mestu,
– dajanja prodajnih mest drugim v najem,
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali najemnika tržnice,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta ali širitve
prodajnega mesta,
– drugih kršitev tržnega reda, odloka, predpisov, ki urejajo
poslovanje na tržnici.
VII. PRISTOJBINA
16. člen
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določa občinski svet občine in je določena v ceniku o najemu Kulturno
kongresnega centra Dolenjske Toplice in ostalih objektov ter
opreme v lasti Občine Dolenjske Toplice.
17. člen
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača prodajalec
ali najemnik cele tržnice v roku in na način, ki je naveden v
odločbi o najemu prostora.
VIII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad trgovanjem na tržnici opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in tržnega reda
opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici,
izvaja najemnik tržnice, ki hrani tudi kopije dokumentacije.
Prodajalec je dolžan najemniku tržnice ali pooblaščenemu
predstavniku lastnika tržnice na njegovo zahtevo predložiti
dokumente, ki so potrebni za prodajo na tržnici.
19. člen
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v čisti embalaži,
ki preprečuje razsutje blaga.
Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po končanem
tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s tržnih
površin in tal.
20. člen
Tržni red in obratovalni čas tržnice morata biti pritrjena na
vidnem mestu na tržnici in skupaj s cenikom objavljena tudi na
spletni strani lastnika prostora tržnice.
IX KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
1. Z globo 100,00 € se kaznuje posameznika za posamezno kršitev, če:
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– ne pridobi soglasja najemnika tržnice ali lastnika prostora;
– ne spoštuje določil tega odloga ali tržnega reda;
– samovoljno širi ali spreminja lokacijo svojega prodajnega prostora;
– oddaja svoj prodajni prostor drugemu prodajalcu brez
predhodne potrditve s strani najemnika tržnice;
– po končani prodaji za seboj ne pospravi prodajnega prostora in ne odstrani svoje opreme in blaga skupaj z embalažo.
2. Z globo 300,00 € se kaznuje pravno osebo, samostojnega podjetnika, če stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

71

NEDAVČNI PRIHODKI

555.615

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

398.565

711 Takse in pristojbine

2.200

712 Globe in druge denarne kazni

27.700

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

17.000

714 Drugi nedavčni prihodki

110.150

KAPITALSKI PRIHODKI

135.500

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

500

721 Prihodki od prodaje zalog
IX. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

73

2.500

TRANSFERNI PRIHODKI

2.500
3.771.417

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

2807.

130.000

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

74

Št. 032-29/2017
Dolenjske Toplice, dne 18. oktobra 2017

5.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije in iz drugih držav

3.019.128

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

7.272.899

40

TEKOČI ODHODKI

1.233.155

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

Odlok o spremembah in dopolnitvah
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto
2017 – rebalans II.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

330.810

401 Prisp. delodajalca za soc. varnost

49.915

402 Izdatki za blago in storitve

833.424

409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI

19.007
1.175.605

410 Subvencije

42

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah proračuna
Občine Dolenjske Toplice za leto 2017
– rebalans II.

752.289

43

98.213

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

747.950

412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam

102.836

413 Drugi tekoči domači transferi

226.605

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.785.997

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.785.997

INVESTICIJSKI TRANSFERI

78.141

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

51.500

432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom

1. SPLOŠNA DOLOČBA

26.641

1. člen
V Odloku o spremembi proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17), se spremeni drugi
odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni
del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

V.

I.

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

6.954.495

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

0

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.045.078

44

DAVČNI PRIHODKI

2.489.463

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

700 Davki na dohodek in dobiček

2.172.543

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

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

0

70

703 Davki na premoženje

190.570

704 Domači davki na blago in storitve

126.250

706 Drugi davki

100

75

VI.

–318.404

Uradni list Republike Slovenije

Št.

C

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

109.931

50

ZADOLŽEVANJE

109.931

500 Domače zadolževanje

109.931
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NEDAVČNI PRIHODKI

726.565

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

438.215

711 Takse in pristojbine

2.000

712 Globe in druge denarne kazni

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

109.931

XI.

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

428.335

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

707.888
«

–318.404

2. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

240.150

KAPITALSKI PRIHODKI

126.000
5.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

121.000

PREJETE DONACIJE

2.500

730 Prejete donacije iz domačih virov
74

TRANSFERNI PRIHODKI

2.500
1.431.781

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Št. 032-29/2017
Dolenjske Toplice, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

23.500

714 Drugi nedavčni prihodki
721 Prihodki od prodaje zalog

73

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

22.700

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

390.595

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav

1.041.186

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.498.594

40

TEKOČI ODHODKI

1.167.175

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

315.329

401 Prisp. delodajalca za soc. varnost

2808.

47.817

402 Izdatki za blago in storitve

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Dolenjske Toplice za leto 2018

774.030

409 Rezerve

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. člena Zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 36/11), 29. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP in
96/15 – ZIPRS1617) in 74. člena Statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Dolenjske Toplice za leto 2018

7915

41

TEKOČI TRANSFERI

30.000
1.164.308

410 Subvencije

70.150

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

759.450

412 Transferi neprofitnim org.
in ustanovam

109.050

413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

1. SPLOŠNA DOLOČBA

225.658

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.079.411

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.079.411

INVESTICIJSKI TRANSFERI

87.700

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

42.000

432 Investicijski transferji proračunskim
uporabnikom

45.700

1. člen
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018 (Uradni list RS, št. 6/17) se spremeni drugi odstavek drugega člena tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov. Splošni
del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih
zneskih:

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

4.802.079

V.

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

0

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.241.798

44

DAVČNI PRIHODKI

2.515.233

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

700 Davki na dohodek in dobiček

2.216.638

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

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

0

70

703 Davki na premoženje

177.245

704 Domači davki na blago in storitve

121.250

706 Drugi davki

100

VI.

–1.696.516

Stran

7916 /

C

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

72.644

50

ZADOLŽEVANJE

72.644

500 Domače zadolževanje

72.644

Št.
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IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.–VIII.–IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

Uradni list Republike Slovenije
JAVNI RAZPIS

–1.696.516
72.644
1.769.160
707.888
«

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-29/2017
Dolenjske Toplice, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

2809.

Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih
čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske
Toplice

Na podlagi 21. in 29. 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), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode na območju Občine Dolenjske Toplice (Uradni
list RS, št. 10/14) Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne
odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Pravilnika o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni
list RS, št. 98/15, 30/10) ter 8. člena Statuta Občine Dolenjske
Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih
naprav na območju Občine Dolenjske Toplice
NAMEN
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji
in merila za dodelitev proračunskih sredstev, namenjenih za
postavitev malih komunalnih čistilnih naprav za stanovanjske
objekte na območju Občine Dolenjske Toplice. Skladno s pogoji
razpisa se v naseljih izven predvidenih območij aglomeracij
lahko sofinancira tudi izgradnja sekundarnega kanala za priklop
na javno kanalizacijo.
UPRAVIČENCI
2. člen
Sredstva se dodeljujejo upravičencem v obliki subvencij.
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini in s
prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski hiši, za katero
se uveljavlja subvencija. Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

3. člen
Sredstva za postavitev malih komunalnih čistilnih naprav v
Občini Dolenjske Toplice se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino za posamezno leto določi občinski svet z odlokom o proračunu. Na podlagi določene višine sredstev se objavi
javni razpis, ki natančno določa pogoje pridobitve sredstev.
Če proračun občine za tekoče leto ni sprejet ali ne zagotavlja sredstev za izvajanje sofinanciranja po tem pravilniku, se
pravilnik ne izvaja.
4. člen
Javni razpis se objavi na občinski spletni strani ter v občinskem glasilu. V javnem razpisu se določi najmanj:
1. naziv in sedež občine,
2. pravno podlago za izvedbo razpisa,
3. predmet javnega razpisa,
4. osnovne pogoje za kandidiranje na razpisu z morebitnimi dodatnimi merili (navedbo naselij oziroma hišnih št., kjer
ni možen priklop na javno kanalizacijo ipd.),
5. okvirna višina sredstev,
6. določitev obdobja do katerega morajo biti sredstva
porabljena,
7. rok in naslov vložitve vlog,
8. rok, v katerem bodo potencialni upravičenci obveščeni
o izidu,
9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko upravičenci pridobijo
informacije in razpisno dokumentacijo.
POSTOPEK
5. člen
Postopek za dodelitev proračunskih sredstev v skladu z
razpisnimi pogoji obravnava tričlanska komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan.
Komisija je imenovana za obdobje proračunskega financiranja za namene iz tega pravilnika.
Naloge komisije:
1. odpiranje in pregled vlog,
2. ocena upravičenosti vlog,
3. priprava poročila s predlogom prejemnikov in višine
sredstev,
4. druge naloge, povezane z uspešno izvedbo razpisa.
O predlogu za dodelitev sredstev, ki ga pripravi komisija,
se odloči z upravno odločbo.
VIŠINA SOFINANCIRANJA IN UPRAVIČENI STROŠKI
6. člen
Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša največ do 1000,00 EUR.
Višina sofinanciranja čistilne naprave za večstanovanjsko
hišo, oziroma za povezovanje več stanovanjskih hiš na eno
čistilno napravo znaša največ 1000,00 EUR po stanovanjski
enoti, oziroma stanovanjski hiši, sofinanciranje pa ne sme
presegati 50 % investicijske vrednosti čistilne naprave z DDV.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe,
oziroma več stanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo,
morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše, oziroma posamezne
stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo,
podati skupno vlogo za sofinanciranje.
UPRAVIČENI STROŠKI
7. člen
Upravičeni stroški so: stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže
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male komunalne čistilne naprave in njenega prvega zagona z
nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od
dne sprejetja proračuna za leto, za katerega se izvaja razpis
po tem pravilniku.
POGOJI IN OMEJITVE
8. člen
Vloga mora zadostiti naslednjim pogojem:
– mala komunalna čistilna naprava mora biti v skladu z
21. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015);
– mala komunalna čistilna naprava (v nadaljevanju tudi:
MKČN) mora biti izven predvidenih območij aglomeracij, na
katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Idejno
zasnovo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod v
Občini Dolenjske Toplice (januar 2011), izdelovalca Komunala
Novo mesto d.o.o. ter ob upoštevanju vodovarstvenih pasov;
– MKČN je lahko postavljena tudi na območju predvidenih
aglomeracij, vendar mora biti v skladu z 19. členom Uredbe o
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS,
št. 98/15 z dne 18. 12. 2015);
– ob vlogi je potrebno predložiti potrdilo izvajalca javne
službe o ustreznosti in velikosti MKČN ter soglasje izvajalca
javne službe o potrditvi lokacije umestitve MKČN glede na
drugo in tretjo alinejo tega člena. Ob zahtevku za izplačilo pa je
potrebno poleg analiznih izvidov, izdanih s strani akreditiranega
laboratorija priložiti še Poročilo o prvih meritvah, potrjenih s
strani izvajalca javne službe;
– čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti
skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 2. 2015 in pravilniku o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 98/15
z dne 18. 12. 2015);
– lastnik MKČN med 3. in 9. mesecem po zagonu naprave, pri pooblaščenem izvajalcu naroči prve meritve in izpolni
poročilo o prvih meritvah – Priloga 2 (5. člen, 6. točka Pravilnik
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 2015)) priloženi analizni
izvid pa mora, kot dokazilo, posredovati na Komunalo Novo
mesto d.o.o. in Občino Dolenjske Toplice;
– lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in
neovirano praznjenje;
– upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem na katerem
načrtuje postavitev MKČN;
– upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno
čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni
dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in
navesti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN;
– upravičenci morajo na svoje stroške zagotavljati redno
čiščenje in vzdrževalna dela na MKČN;
– upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo
le enkrat. Kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za
namen, ki ga opredeljuje ta pravilnik, do sredstev po tem pravilniku ni upravičen;
– sredstva se ne dodelijo za naložbe izven območja Občine Dolenjske Toplice.
ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO
9. člen
Upravičenci za izplačilo sredstev vlagajo zahtevke.
Upravičenci na podlagi odločbe o dodelitvi sredstev na
občino pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi prilogami zahtevanimi v javnem razpisu.
Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in
plačani vsi računi, kar se izkaže s potrdilom plačilne organizacije o plačilu računa.
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KONČNE DOLOČBE
10. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev za postavitev
malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Dolenjske Toplice
po tem pravilniku, nadzoruje imenovana komisija in Nadzorni
odbor Občine Dolenjske Toplice.
11. člen
Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva izplačila upravičencu, do dneva vračila
sredstev v primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 15/13, dne 18. 2. 2013 in Pravilnik o spremembi
Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na
območju Občine Dolenjske Toplice, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 21/14, dne 28. 3. 2014.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-29/2017
Dolenjske Toplice, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

2810.

Sklep o spremembi cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu
Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec
Gumbek

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03 in spremembe) in 8. člena Statuta
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) je Občinski
svet občine Dolenjske Toplice na 18. redni seji dne 18. 10.
2017 sprejel

SKLEP
o spremembi cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola
Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ
Dolenjske Toplice, enota Vrtec Gumbek se spremenijo s 1. 11.
2017 in znašajo mesečno:
– I. starostno obdobje
– II. starostno obdobje
– kombinirani oddelek (2–4 leta, 3–4 leta)

v EUR na otroka
477,59
338,15
367,53
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2. člen
Vse ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek,
št. 032-18(0106)/2015-17 z dne 17. 6. 2015 (Uradni list RS,
št. 48/15), ostajajo nespremenjene.

72

KAPITALSKI PRIHODKI

985.000

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

250.000

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

735.000

73

PREJETE DONACIJE

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. 11.
2017 dalje.

730

Prejete donacije iz domačih virov

74

TRANSFERNI PRIHODKI

736.560

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

672.905

741

Prejeta sred. iz državnega proračuna
iz sredstev proračuna EU

Št. 032-29/2017-10
Dolenjske Toplice, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Jože Muhič l.r.

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

0
0

63.655
21.012.395

40

TEKOČI ODHODKI

4.675.632

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.139.100

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

413

Drugi tekoči domači transferi

1.304.195

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

9.261.921

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

9.261.921

43

INVESICIJSKI TRANSFERI

473.568

431

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017
(Uradni list RS, št. 28/16, 71/16 in 20/17 – v nadaljevanju
odlok), se spremenita prvi in drugi odstavek 2. člena, tako da
se glasita:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za
leto 2017 določa v naslednjih zneskih:

Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki

191.468

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

282.100

GROSUPLJE
2811.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena
Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov

70
700
703
704
71
710
711
712
713
714

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki

v EUR
Rebalans 2
Proračuna
2017
18.533.562
16.812.002
12.316.268
10.369.908
1.666.300
280.060
4.495.734
2.806.758
14.000
103.200
248.150
1.323.626

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

177.882
3.139.250
66.000
153.400
6.601.274
226.915
4.390.400
679.764

–2.478.833

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV

0

75

PREJETA VRAČILA DANIH POS.
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
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 POSO.
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)

0

C.
50

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE

1.663.491

ZADOLŽEVANJE

1.663.491

Uradni list Republike Slovenije
500

Domače zadolževanje

Št.

1.663.491

VIII. ODPLAČILA DOLGA

765.200

55

ODPLAČILA DOLGA

765.200

550

Odplačila domačega dolga

765.200

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2016
(9009 Splošni sklad za drugo)

–1.580.542
898.291
2.478.833

1.580.542
«

2. člen
Ukine se 15. člen, dosedanji 16. člen pa postane 15.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2016
Grosuplje, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

HRPELJE - KOZINA
2812.

Odlok o spremembi območja naselij Hrpelje
in Kozine

Na podlagi 17. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list
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RS, št. 25/08), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16
– odl. US) ter Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS,
št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 20. redni
seji dne 19. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozine
1. člen
S tem odlokom se spremeni območje naselij Hrpelje in
Kozina.
2. člen
Območja naselij se spremenijo tako, da se del naselja
Kozina, ki obsega območje iz priloge, odcepi in priključi k
naselju Hrpelje.
3. člen
Spremembo območja evidentira GURS, Območna geodetska uprava Koper, Geodetska pisarna v Sežani. Novo
nastala meja območja je razvidna v grafičnem prikazu registra
prostorskih enot v merilu 1:1500, ki predstavlja sestavni del
tega odloka.
4. člen
Geodetska uprava mora najpozneje v 30 dneh po začetku veljavnosti tega odloka evidentirati spremembo podatka o
območjih naselij v registru prostorskih enot.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2017-1
Hrpelje, dne 19. oktobra 2017
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.
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Pravilnik o porabi sredstev za protokol,
reprezentanco, promocijo, priznanja in darila
Občine Hrpelje - Kozina

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina
(Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 20. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o porabi sredstev za protokol, reprezentanco,
promocijo, priznanja in darila
Občine Hrpelje - Kozina
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se opredeljuje sredstva za protokol,
reprezentanco, promocijo, priznanja in darila Občine Hrpelje Kozina (občina) ter omejitve teh stroškov.
2. člen

Uradni list Republike Slovenije
– posebni dosežki na športnem, kulturnem, znanstvenem
področju,
– drugo.
c) druga darila:
– odličnim učencem Osnovne šole Dragomirja Benčiča Brkina Hrpelje v obdobju 9 let,
– učencem Osnovne šole Dragomirja Benčiča - Brkina
Hrpelje za opravljen kolesarski izpit,
– prvošolčkom za vstop v šolo,
– darila starejšim občanom nad 90 let,
– darila ob prireditvah občine in drugih priložnostih,
– drugo.
(2) Vrednost posameznega darila se prilagaja pomenu
dogodka, ne sme pa presegati 100 EUR z DDV.
(3) Darilo se podeli na posameznih sprejemih, dogodkih,
prireditvah ali obiskih.
5. člen
(evidenca)
Evidenca kupljenih in oddanih daril vodi občinska uprava
Občine Hrpelje - Kozina.

(sredstva za protokol in reprezentanco)
(1) Na proračunski postavki »Drugi operativni odhodki –
reprezentanca« se zagotavljajo sredstva za:
– stroške protokola,
– stroške reprezentance.
(2) Stroški protokola
a) Stroški protokola obsegajo stroške:
– priprave protokolarnih in drugih podobnih dogodkov,
– nakupa žalnih aranžmajev in sveč,
– nakupa protokolarnih daril,
– nakupa zastav.
b) Strošek pogostitve na protokolarnem ali drugem podobnem dogodku na osebo lahko znaša do 40 EUR z DDV.
c) Strošek posameznega žalnega aranžmaja ali sveč
lahko znaša do 45 EUR z DDV.
d) Strošek posameznega protokolarnega darila lahko znaša do 42 EUR z DDV.
(3) Stroški reprezentance
a) Stroški reprezentance obsegajo stroške pogostitve:
– pri uradnih ali delovnih sestankih in sejah organov
občine,
– pri uradnih ali delovnih obedih in sprejemih.
b) Na uradnih ali delovnih sestankih in sejah organov občine lahko stroški pogostitve na osebo znašajo do 7 EUR z DDV.
c) Ob organizaciji uradnih ali delovnih obedov in sprejemov lahko stroški pogostitve na osebo znašajo do 30 EUR z
DDV.
3. člen
(sredstva za promocijo občine)
(1) Na proračunski postavki »Drugi operativni odhodki –
promocija občine« se zagotavljajo sredstva za:
– predstavitev občine v medijih,
– sodelovanje na natečajih,
– sodelovanje na dogodkih z namenom promocije,
– nakup knjig,
– nakup promocijskih daril.
(2) Vrednost posameznega promocijskega darila ne sme
presegati 49 EUR z DDV.
4. člen
(sredstva za občinska priznanja in darila)
(1) Na proračunski postavki »Občinska priznanja in darila« se zagotavljajo sredstva za:
a) občinska priznanja in darila občinskim nagrajencem,
b) priznanja in darila ob posebnih jubilejih in dosežkih:
– jubileji in obletnice delovanja društev,
– sodelovanje pri projektih,

6. člen
(interni akt)
Podrobnejša navodila za izvedbo tega pravilnika se lahko
uredijo z internim aktom.
7. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017-2
Hrpelje, dne 19. oktobra 2017
Županja
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek l.r.

IDRIJA
2814.

Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske
javne službe upravljanja z občinskimi
stanovanji, poslovnimi prostori in objekti
v občinski lasti v Občini Idrija

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21.,
29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; 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),
149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1; 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 (ZP-1; Uradni list RS,
št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14
– odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), določil
Stvarnopravnega zakonika (SPZ; Uradni list RS, št. 87/02 in
91/13), določil Stanovanjskega zakona (SZ-1; Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL,
57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF,
14/17 – odl. US in 27/17), 6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 18/15, 10/16 in
26/17) ter 15. in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,

Uradni list Republike Slovenije
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo in 107/13) je Občinski
svet Občine Idrija na 20. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne
službe upravljanja z občinskimi stanovanji,
poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti
v Občini Idrija
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta odlok ureja način opravljanja izbirne gospodarske
javne službe upravljanja z občinskimi stanovanji, občinskimi poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti (v nadaljnjem besedilu: javna služba) v Občini Idrija (v nadaljnjem besedilu: občina).
(2) S tem odlokom se določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne
službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– financiranje javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe,
– prehodne in končne določbe.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
2. člen
Občina zagotavlja izvajanje javne službe, ki je predmet
tega odloka, preko Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o.,
Carl Jakoba ulica 4, 5280 Idrija (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe).
3. člen
Izvajalec javne službe zagotavlja izvajanje javne službe
na celotnem območju občine, v obsegu in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi, tem odlokom ter s pogodbo, sklenjeno
med občino in izvajalcem javne službe.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
4. člen
Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
– upravljanje z občinskimi stanovanji,
– upravljanje z občinskimi poslovnimi prostori,
– upravljanje z objekti v občinski lasti.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
JAVNIH DOBRIN
5. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe je izvajalec javne službe dolžan:
– redno, trajno, neprekinjeno in strokovno izvajati vse
storitve javne službe,
– v sodelovanju s pristojno osebo občinske uprave Občine
Idrija skrbeti za načrtovanje in razvoj javne službe,
– voditi postopke prevzema in oddaje stanovanjskih stavb
in stanovanj ter poslovnih prostorov v skladu s predpisi,
– izdelati letne plane dela in jih uskladiti s pristojno osebo
občinske uprave Občine Idrija,
– tekoče in investicijsko vzdrževati stanovanjske stavbe in
stanovanja ter poslovne in upravne prostore v skladu z letnimi
plani dela,
– izvajati intervencijske posege (izlitja vode, napake na
kanalizaciji in podobno),
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– opravljati finančno računovodska ter knjigovodska dela,
– sestavljati letna finančna in poslovna poročila,
– opravljati premoženjsko pravna opravila,
– izvajati nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem pogodbenih obveznosti s strani najemnikov stanovanj, poslovnih
prostorov in drugih objektov v občinski lasti.
6. člen
(1) Izvajalec javne službe ima pri izvajanju javne službe
javno pooblastilo za vodenje postopkov javnih razpisov za oddajo neprofitnih stanovanj in poslovnih prostorov do odločitve,
ki jo sprejme pristojni organ občine.
(2) Stroške izdaje dokumentov iz prejšnjega odstavka
nosi izvajalec javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
7. člen
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki občinskih stanovanj, občinskih poslovnih prostorov ter drugih objektov v občinski lasti (v nadaljnjem besedilu: objekti).
8. člen
(1) Kakršnokoli poseganje v objekte je, razen izvajalcu
javne službe, dovoljeno le s soglasjem občine.
(2) Izvajalcu javne službe, ki je istočasno upravljavec
objektov, so posegi dovoljeni v mejah, določenih s tem odlokom
in pogodbo, sklenjeno med občino in izvajalcem javne službe.
9. člen
(1) Kadar pristojni organ občine ugotovi, da se opravljajo
posegi na objektih brez dovoljenja oziroma soglasja občine,
odredi takojšnjo ustavitev del in določi rok za pridobitev dovoljenja oziroma soglasja. Če povzročitelj ne pridobi ustreznega
dovoljenja oziroma soglasja v določenem roku, pristojni organ
odredi izvajalcu javne službe, na stroške povzročitelja, vzpostavitev v stanje pred posegom.
(2) V primerih poseganja v objekte zaradi nujnih del na
komunalni infrastrukturi, je povzročitelj dolžan najkasneje v
roku 24 ur obvestiti občino in izvajalca javne službe o izvajanju
del in takoj po končanih delih povrniti objekte v prvotno stanje.
(3) Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne vzpostavi
prvotnega stanja, mu pristojni organ odredi rok za vzpostavitev prvotnega stanja oziroma odredi to izvajalcu javne službe,
na stroške povzročitelja, kolikor leta ne izpolni obveznosti do
določenega roka.
10. člen
Objekte je potrebno skrbno urejati, varovati in vzdrževati,
spoštovati hišni red, zlasti pa je v teh objektih prepovedano:
– uporabljanje objektov v nasprotju z njihovo naravo in
namenom,
– poseganje v skupne dele in skupne inštalacije stavbe
ter posamezne dele in opremo,
– plakatiranje, če ni izrecno dovoljeno na za to določenih
mestih, in risanje grafitov ali kakršno koli drugo onesnaževanje
površin,
– onesnaževanje površin z iztrebki živali,
– odlaganje odpadkov ter skladiščenje različnih materialov in predmetov, razen na za to predvidenih mestih,
– postavljanje pomožnih in začasnih objektov brez soglasja izvajalca javne službe,
– ogrožanje ostalih uporabnikov objektov.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
11. člen
Viri financiranja javne službe so:
– sredstva najemnin uporabnikov,
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri.
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12. člen
Obseg stroškov, ki oblikujejo ceno storitev opravljanja
javne službe se določi s pogodbo, sklenjeno med občino in
izvajalcem javne službe.
VII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska
inšpekcija.
(2) Strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem javne službe na območju občine opravlja pristojni organ občine. Izvajalec
javne službe je dolžan občini kadarkoli posredovati informacije
o poslovanju in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na opravljanje javne službe.
(3) Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora pooblasti pristojno strokovno službo oziroma drugo institucijo.
14. člen
Če pristojni organ občine ugotovi, da izvajalec javne službe ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz tega odloka in pogodbe,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega odloka in pogodbe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
(1) Z globo v višini 1.000,00 EUR se kaznuje izvajalec
javne službe, ki ne ravna v skladu s 5. členom tega odloka.
(2) Z globo v višini 400,00 EUR se kaznuje za prekršek iz
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
16. člen
(1) Z globo v višini 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z
10. členom tega odloka.
(2) Z globo 400,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
(3) Z globo 200,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik – fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o
načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanje
z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski
lasti v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 54/15).
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2017
Idrija, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

2815.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS,
št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski
svet Občine Idrija na 20. seji dne 19. 10. 2017 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 1384/10,
parc. št. 1383/6, parc. št. 1383/28, parc. št. 1383/30, parc.
št. 1383/32, parc. št. 1384/13, vse k.o. Črni Vrh.
2. člen
Lastninska pravica na parc. 1384/10, parc. št. 1383/6,
parc. št. 1383/28, parc. št. 1383/30, parc. št. 1383/32, parc.
št. 1384/13, vse k.o. Črni Vrh, se po ukinitvi javnega dobra
vpiše v korist Občine Idrija.
3. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 1140/2,
k.o. Vrsnik I.
4. člen
Lastninska pravica na parc. št. 1140/2, k.o. Vrsnik I, se po
ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
5. člen
Ukine se javno dobro na nepremičninah parc. št. 1541/2,
k.o. Godovič.
6. člen
Lastninska pravica na parc. št. 1541/2, k.o. Godovič, se
po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Idrija.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-09/10, 478-29/16, 7113-7/13, 478-17/17
Idrija, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

ILIRSKA BISTRICA
2816.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov

Na podlagi Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v
Občini Ilirska Bistrica je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica
na 22. seji dne 28. 9. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Tehničnega
pravilnika o zbiranju in prevozu
komunalnih odpadkov
1. člen
Spremeni se 6. člen pravilnika, tako, da se glasi:
»Biološko razgradljivi kuhinjski odpadki
Gospodinjstva uporabljajo za odlaganje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov hišne kompostnike, ali tipizirane
posode in izjemoma na ekoloških otokih, katerih volumen je
določen na podlagi števila oseb v posameznem gospodinjstvu.
Posode za biološke razgradljive kuhinjske odpadke so
nameščene pri vsakem gospodinjstvu in na vseh območjih
stanovanjskih blokov v mestu Ilirska Bistrica, ter na ekoloških
otokih v naselju z več stanovanjskimi zgradbami Podgrad, Knežak. Za ostale vasi pa se to določilo uporablja, v kolikor se za

Uradni list Republike Slovenije
tak način pisno odloči vsaj 75 % stalno prijavljenih prebivalcev
za posamezno naselje.
V zabojnike za biološke razgradljive kuhinjske odpadke
odlagamo:
– zelenjavne odpadke
– olupke in ostanke sadja
– kavno in čajno goščo
– netekoče ostanke hrane (meso, drobne kosti)
– jajčne lupine
– pokvarjene prehranske izdelke (brez embalaže)
– papirnate robčke in brisače
– odpad, ki nastane pri delu na vrtovih, košnja trave,
urejanju živih meja in obrezovanju dreves (samo tanjše veje
do debeline 3 cm).
V zabojnike za biološke razgradljive kuhinjske odpadke
ne smemo odlagati naslednjih odpadkov:
– jedilnega olja in maščob
– tekočih ostankov hrane
– plastične in kovinske embalaže živil
– higienskih plenic in vložkov
– kemikalij barv in lakov
– zdravil
– tekstila.
Prevzemanje ločeno zbranih biološko razgradljivih odpadkov se izvaja 1x na teden v poletnem obdobju in 1x na 14 dni
v zimskem obdobju (36 x na leto).
Zbrane biološke odpadke se pripelje v Zbirni center Ilirska
Bistrica, kjer se na vhodu stehta zbrano količino in odpelje
pooblaščenemu podjetju v predelavo.«
2. člen
Spremeni se 7. člen pravilnika, tako, da se glasi:
»Zeleni vrtni odpad
Zeleni vrtni odpad so odpadki, ki nastanejo pri delu na
vrtovih, košnja trave, urejanju živih meja in obrezovanju dreves.
Tovrstni odpad se prevzema v Zbirnem centru Ilirska Bistrica, kjer
je urejeno sprejemno mesto. Izvajalec izvaja tudi odvoz zelenega
vrtnega odpada po naročilu v zabojniku ali tipskih vrečah, ki so zelene barve. Odvoz po naročilu se obračuna po veljavnem ceniku.
Zeleni vrtni odpad se lahko zbira tudi v zabojnikih za biološko razgradljive kuhinjske odpadke.«

Št.

KOBARID
2817.

Odlok o spremembah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu OPN Kobarid

1. člen
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid
(Uradni list RS, št. 99/13, 52/14, 49/15, 19/16 in 68/16) se
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2. člen
Tretji odstavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) velikost objektov:
Načeloma prostornina objekta ne sme presegati 850 m3
na stanovanjsko enoto. Na ravnem terenu je dopustna višina
do P+1+M, na terenu v naklonu pa K+P+M, za etaži P ali K je
dopustna višina do 3,6 m za poslovni namen, svetla višina kolenčnega zidu v mansardi je do max. 1,6 m. Na ravnem terenu
je dopustna klet samo v primeru celotne vkopanosti, v kolikor
to dopušča teren (nivo podtalnice, poplavnost). P je določeno
glede na višino vhoda v bivalni ali poslovni del objekta. Kota
tlaka je lahko višja od terena do max. 1 m.
Velikost gasilskega doma se določi na podlagi potreb.
Na ravnem terenu je dopustna višina do P+1+M, na terenu v
naklonu pa K+P+M, s tem da je višina prostorov gasilskega
doma lahko višja od 3,6 m in je prilagojena vsebini in funkcionalnim zahtevam.
Izkoriščenost zemljišč:
pri novih pozidavah in zapolnjevanju je potrebno težiti k
gostotam nad 50 preb./ha. Faktor zazidanosti naj ne presega
FZ = 0,2, faktor izrabe pa FI = 0,6 območja. Velikost gradbene
parcele se določi min 125 m2/os.
Za gasilski dom naj faktor zazidanosti ne presega
FZ = 0,6, faktor izrabe pa FI = 1,6.«.
V četrtem odstavku se za zadnjo piko doda naslednje
besedilo:
»Za gasilski dom velja, da je lahko oblikovno tudi kontrasten v prostoru s posameznimi avtohtonimi arhitekturnimi
rešitvami, v kolikor ni lociran na območju kulturnih vrednot. V
tem primeru morajo biti skladni s projektnimi pogoji pristojnega
organa.«
V petem odstavku se tabela spremeni tako, da se glasi:
»Priporočene max. velikosti stavbnih parcel enostanovanjske enote – hiše in gasilskega doma v m2:
Tip gradnje

Raven
teren

Naklon
do 25 %

400

600

1

Eno- in dvostanovanjski objekti
v naselju

2

Eno- in dvostanovanjski objekti
na obrobju naselja

600

750

3

gasilski dom

1600

1600

«

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Kobarid
Robert Kavčič l.r.

Občinski svet Občine Kobarid je na podlagi drugega odstavka 11. člena in petega odstavka 14. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno
besedilo) na 25. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o občinskem
prostorskem načrtu OPN Kobarid

Stran

v drugem odstavku 59. člena pri opredelitvi tipov dovoljenih
posegov po namenu (pretežno) za TIP-1 spremeni opredelitev
tako, da se glasi:
»TIP-1 – eno- in dvostanovanjska gradnja (dopustna tudi
raba turističnih sob, apartmajev in gasilskega doma)«.

Št. 007-4/2015
Ilirska Bistrica, dne 16. oktobra 2017
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Emil Rojc l.r.
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KOČEVJE
2818.

Odlok o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov
na območju Občine Kočevje

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo,
26/14 – ZKme-1B in 52/16, 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na ka-
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terih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99,
107/00, 30/06 in 93/07) in 18. člena Statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski
svet Občine Kočevje na 30. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov
na območju Občine Kočevje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo podrobnejša merila in pogoji
za določitev podaljšanega obratovanja gostinskih obratov, v
katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine
Kočevje, razloge za preklic soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, enodnevno (izjemno) podaljšanje obratovalnega
časa ter nadzor nad obratovanjem v podaljšanem času.
2. člen
(1) Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati),
obratujejo v rednem obratovalnem času, ki ga določa veljavni
državni Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost.
(2) Obratovanje gostinskih obratov izven rednega obratovalnega časa se šteje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Gostinski obrat lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to predhodno pridobi soglasje upravnega
organa Občine Kočevje, ki o tem odloča na podlagi vloge, v
skladu z določili tega odloka.
II. PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS
3. člen
Merila za določitev podaljšanega obratovanja gostinskega
obrata so:
1. območje, kjer se gostinski obrat nahaja,
2. vrsta gostinskega obrata,
3. gostinski obrat v večnamenskih objektih,
4. predhodne kršitve s področja javnega reda in miru,
posredovanje policije ali inšpekcijskih služb.
4. člen
Gostinskim obratom, ki opravljajo gostinsko dejavnost
v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj
(območja podrobne namenske rabe SS, SB, SK, SP), katerih
redni obratovalni čas je med 6.00 in 22.00 uro, se lahko odobri
podaljšanje obratovalnega časa, in sicer:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije ter
letni vrtovi in terase v sklopu le-teh
a) od nedelje do četrtka do 24.00 ure,
b) v petek in soboto do 1.00 ure naslednjega dne;
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter letni vrtovi in terase v sklopu le-teh
a) od nedelje do četrtka do 23.00 ure,
b) v petek in soboto do 24.00 ure.
5. člen
Gostinskim obratom, iz prve in druge točke prejšnjega člena, ki opravljajo gostinsko dejavnost izven območij navedenih
v prejšnjem členu, katerih redni obratovalni čas je med 6.00 in
2.00 uro naslednjega dne oziroma med 6.00 in 24.00 uro, se
lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa, in sicer:
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1. restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije, ter
letni vrtovi in terase v sklopu le-teh od ponedeljka do nedelje
do 2.30 ure naslednjega dne;
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter letni vrtovi in terase v sklopu le-teh od ponedeljka do nedelje do 00.30 ure
naslednjega dne;
Ne glede na določbe 1. in 2. točke prejšnjega odstavka, se
lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa gostinski obrati ter
letni vrtovi in terase v sklopu le-teh, ki nudijo mehansko ali živo
glasbo za ples, nočni bar, diskoteka oziroma nudijo družabni
program, od ponedeljka do nedelje do 2.30 ure naslednjega dne.
6. člen
Gostinskim obratom, ki opravljajo gostinsko dejavnost,
v večnamenskih objektih (trgovsko poslovni objekti, kulturne
ustanove ipd.) lahko obratujejo v okviru podaljšanega obratovalnega časa, kot ga določa ta odlok in soglasja lastnikov oziroma upravljavcev teh objektov k podaljšanemu obratovalnemu
času, ki ne sme biti v nasprotju s tem odlokom.
7. člen
Gostinski obrati, ki opravljajo gostinsko dejavnost v okviru
bencinskega servisa, lahko obratujejo med 00.00 in 24.00 uro
oziroma v času obratovanja servisa.
8. člen
(1) Gostinec mora upravni organ Občine Kočevje zaprositi
za podaljšanje obratovalnega časa na predpisanem obrazcu, ki
je dostopen na spletni strani Občine Kočevje.
(2) K obrazcu mora gostinec priložiti:
– pogodbo za najem prostorov in zunanjih površin, če ni
lastnik le-teh,
– soglasje lastnika ali upravljalca objekta, če se obrat
nahaja v večnamenskem objektu,
– po potrebi druga dokazila.
9. člen
(1) Upravni organ Občine Kočevje izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času
v skladu z določili tega odloka, če:
– izpolnjuje vse pogoje za obratovanje v rednem obratovalnem času,
– je obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času skladen z merili iz 4. do
7. člena tega odloka,
– v preteklih dvanajstih mesecih pri poslovanju gostinskega obrata ni bilo s strani pristojnega organa ugotovljenih
dveh ali več kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega
časa, motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in
njegovi okolici.
(2) Če upravni organ Občine Kočevje ugotovi, da gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena,
vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
(3) Z odločbo iz prejšnjega odstavka pristojni organ Občine Kočevje določi tudi spremenjen obratovalni čas gostinskega
obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
10. člen
(1) Soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času se izda
za obdobje do enega leta.
(2) Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prejšnjega odstavka gostinski obrat izgubi pravico do poslovanja v podaljšanem obratovalnem času.
III. ENODNEVNI (IZJEMOMA) PODALJŠANI
OBRATOVALNI ČAS
11. člen
(1) Gostinskim obratom se lahko odobri enodnevno podaljšanje obratovalnega časa v primerih:
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– javne prireditve širšega pomena (glasbeni koncert, festival, občinski praznik, športni dogodek ipd.) do 3.00 ure
naslednjega dne;
– dogodkov zaprtega tipa (praznovanje, poroka, obletnica, degustacija, srečanja ipd.) do 6.00 ure naslednjega dne.
(2) Enodnevno podaljšanje je vezano na točno določen
datum.
12. člen
(1) Gostinec mora pristojni organ Občine Kočevje zaprositi za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa s posebno
vlogo vsaj 5 dni prej. Vloga lahko zajema do največ 6 enkratnih
podaljšanj obratovalnega časa.
(2) Soglasje za enodnevno podaljšanje obratovalnega
časa iz prejšnjega odstavka se lahko izda za gostinske obrate,
ki imajo prijavljen redni oziroma podaljšani obratovalni čas.
IV. PREKLIC SOGLASJA
13. člen
(1) Pristojni organ Občine Kočevje lahko že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata
ali izdano soglasje k enodnevnemu podaljšanju obratovalnega
časa, z odločbo prekliče, če sta v tekočih dvanajstih mesecih
s strani pristojnega organa ugotovljeni dve ali več kršitev obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem
obratu oziroma njegovi okolici.
(2) V primeru izdaje odločbe o preklicu iz prejšnjega odstavka tega člena lahko gostinec po preteku šestih mesecev
od dokončnosti odločbe ponovno zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa (in za enodnevno podaljšanje obratovalnega
časa) v kolikor v tem času ni bilo ugotovljenih kršitev javnega
reda in miru ali kršitev rednega obratovalnega časa.
(4) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena lahko pristojni organ Občine Kočevje določi spremenjen obratovalni čas
gostinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži
njene izvršitve.
V. NADZOR
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni državni
inšpekcijski organ.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o plakatiranju in oglaševanju na območju
Občine Kočevje

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 32/15) in 87. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine
Kočevje na 30. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o plakatiranju in oglaševanju na območju
Občine Kočevje
1. člen
V Odloku o plakatiranju in oglaševanju na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 50/97, 86/02 in 68/04, v nadaljevanju: Odlok) se za 1. členom vstavi nov, 1.a člen, ki se glasi:
1.a člen
Gospodarsko javno službo oglaševanja in plakatiranja (v
nadaljevanju: plakatiranje) na območju Občine Kočevje izvaja
Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec).
2. člen
V Odloku se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
(1) Izvajalec sklene z Občino Kočevje pogodbo, s katero
uredi podrobneje vsa vprašanja, povezana z izvajanjem te
dejavnosti.
(2) Cenik za opravljanje dejavnosti plakatiranja in oglaševanja na območju Občine Kočevje sprejme izvajalec, potrdi pa
ga Občinski svet Občine Kočevje.
3. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2017-622
Kočevje, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep
o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih
lokalov (Uradni list RS, št. 77/98, 17/00, 3/01, 68/04, 4/08 in
108/10).
(2) Podaljšani obratovalni časi, ki so bili s strani pristojnega organa Občine Kočevje potrjeni do uveljavitve tega odloka,
veljajo do izteka veljavnosti.
(3) Postopki začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se zaključijo po do sedaj veljavnem Sklepu o kriterijih za podaljševanje obratovalnega časa gostinskih lokalov (Uradni list RS,
št. 77/98, 17/00, 3/01, 68/04, 4/08 in 108/10).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-13/2017-622
Kočevje, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

LAŠKO
2820.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Laško

Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS,
št. 96/15, 46/16 in 80/16 – ZIPRS1718), 218., 218.a, 218.b,
218.c, 218.č in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13 in 19/15), VI. poglavja ter prve in tretje
alineje 41. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS,
št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92
– odločba US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odločba
US), 21. in 29. 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 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15
– UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 22. redni seji dne
11. 10. 2017 sprejel
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ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Laško
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa, da se na celotnem območju Občine
Laško plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč (v
nadaljevanju: nadomestilo) v skladu s predpisi, ki urejajo plačevanje nadomestila.
2. člen
Pojmi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo:
a) predpisi, ki urejajo plačevanje nadomestila so vsi predpisi, ki so bodisi v veljavi ali v uporabi in urejajo plačevanje
nadomestila;
b) zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna
oseba zasebnega ali javnega prava, ne glede na naslov stalnega prebivališča ali kraju registracije, ki je neposredni uporabnik
stavbnega zemljišča ali ima pravno ali dejansko možnost neposredne uporabe stavbnega zemljišča;
c) zazidano stavbno zemljišče je zemljišče na katerem
je postavljena stavba oziroma dve ali več stavb ali gradbeno
inženirski objekt, pripadajoče zemljišče k stavbam oziroma
objektom oziroma gradbena parcela, kot to predpisuje zakon
ali podzakonski akt;
d) nezazidano stavbno zemljišče je zemljišče, na katerem
je po prostorskem načrtu predvidena gradnja stavb ali objektov;
e) površina za odmero zazidanega stavbnega zemljišča
za stanovanjski namen je neto tlorisna površina, kot to določa
SIST ISO: 9836 in zajema površino vseh zaprtih prostorov
stavb ali posameznih delov stavb za stanovanjski namen in
neto tlorisna površina garaž za osebna vozila. Prav tako zajema bodoče površine tistih stavb oziroma posameznih delov
stavb in gradbenih inženirskih objektov za katere se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo po
površinah, ki so navedene v tem posamičnem pravnem aktu;
f) površina za odmero zazidanega stavbnega zemljišča
za garaže in ne stanovanjski namen, ki nimajo poslovnega
namena je neto tlorisna površina, kot to določa SIST ISO: 9836
in zajema površino vseh zaprtih prostorov stavb ali posameznih
delov stavb namenjenih za garaže ali za drug ne stanovanjski
namen. Pri ne stanovanjskih stavbah se upoštevajo za odmero
nadomestila, samo tiste površine stavb ali posameznih delov
stavb, za katere je skladno s predpisi potrebno gradbeno dovoljenje;
g) površina za odmero zazidanega stavbnega zemljišča
za poslovni namen je neto tlorisna površina, kot to določa
SIST ISO: 9836 in zajema površino vseh zaprtih prostorov
stavb ali posameznih delov stavb za poslovni namen in neto
tlorisno površino vseh stavb ali posameznih delov stavb, ki so
funkcionalno povezani z njim. Površina zazidanega stavbnega
zemljišča za poslovni namen, ki so zunanje poslovne površine,
se določijo kot tlorisna projekcija površine zemljišč na gradbeni
parceli objekta, ki se uporabljajo kot spremljevalne površine za
opravljanje poslovne dejavnosti, med katere sodijo predvsem
zunanja parkirišča, zunanje manipulativne površine, zunanje
prodajne površine, interna parkirišča, delavnice na prostem,
skladišča, športno-rekreativne površine, površine kampov, javne površine namenjene trajni ali začasni pridobitni dejavnosti
(gostinski vrtovi, kioski in samostojne stojnice, zabavne prireditve, razstave in sejmi za gospodarske namene, vodne in obvodne površine, ki niso vodna zemljišča po zakonu), ter druge
površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne dejavnosti.
Če se ugotovi, da se kot zunanje poslovne površine uporabljajo
tudi zemljišča izven gradbene parcele objekta, se nadomestilo
zanje odmerja na enak način kot za površine, ki se nahajajo
znotraj gradbene parcele objekta;
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h) površina za odmero nezazidanega stavbnega zemljišča je tista površina zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih še ni zgrajena nobena stavba in za katere je s prostorskim
aktom določeno, da so zazidljive za stanovanjske ali poslovne
namene. V primeru izdanega gradbenega dovoljenja se določi
po podatkih iz dokončnega gradbenega dovoljenja. V primeru,
ko je na zazidljivi gradbeni parceli stavba, ki še nima določene
gradbene se površina nezazidanega stavbnega zemljišča določi skladno s predpisi o graditvi objektov;
i) evidenca za odmero nadomestila je namenska zbirka
podatkov za potrebe odmere nadomestila;
j) pristojni občinski upravni organ (v nadaljevanju: upravni
organ) je občinski organ, ki je skladno s predpisi o organizaciji
občinske uprave določen za izvajanje nalog v zvezi z odmero
nadomestila.
EVIDENCA ZA ODMERO NADOMESTILA
3. člen
Za potrebe odmere nadomestila pristojni upravni organ
vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco stavbnih zemljišč. Podatke
za evidenco pridobiva iz sledečih evidenc:
a. podatkov iz napovedi za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč;
b. podatkov iz prejšnjih zbirk podatkov evidence nadomestila občine;
c. podatkov o dejanskih lastnostih nepremičnin: praviloma iz Registra nepremičnin (dejanska raba in površine: stavb,
posameznih delov stavb in zemljiških parcel z identifikacijskimi
oznakami nepremičnin);
d. podatke o zavezancih iz poslovnega registra, centralnega registra prebivalstva, zemljiške knjige, podatkov organa
za stanovanjske zadeve in drugih podatkov, ki izkazujejo neposredno uporabo stavbnih zemljišč za odmero nadomestila
(imena, naslovi in matične številke zavezancev);
e. podatke o splošni in individualni komunalni opremljenosti iz katastra gospodarske javne infrastrukture, obratnih
katastrov gospodarskih javnih služb in drugih služb v zvezi z
gospodarsko javno infrastrukturo;
f. podatke o namenski rabi prostora in druge prostorske
podatke, ki so pomembni za odmero nadomestila, iz državnih
in občinskih prostorskih aktov ter posamičnih upravnih aktov v
zvezi z gradnjo stavb in inženirskih objektov;
g. iz drugih evidenc in podatkovnih zbirk, če je to potrebno
za zagotovitev podatka za odmero nadomestila.
V evidenci se vodijo podatki:
a. o nahajališču (identifikacijska oznaka nepremičnine,
naslov stavbnega zemljišča ali opis stavbnega zemljišča);
b. o razvrstitvi v skupino namembnosti stavbnega zemljišča glede na dejansko rabe stavbe oziroma posameznega
dela stavbe za zazidana stavbna zemljišča ter o namenski rabi
zemljišča za nezazidana stavbna zemljišča;
c. o splošni komunalni opremljenosti (cestno omrežje,
javna razsvetljava, zelene in javne površine);
d. o individualni komunalni opremljenosti (dejanska možnost priključitve na vodovodno in kanalizacijsko omrežje);
e. o zavezancu (naziv, naslov, matična številka) in številu
točk po posameznih elementih.
Če upravni organ ugotovi, da podatki o nepremičninah,
evidentiranih v predpisih o evidentiranju nepremičnin ali drugi
podatki ne ustrezajo dejanskemu stanju, jih lahko pridobi sam z
metodami in tehnikami inventarizacije prostora ter z vprašalniki
iz predpisov o evidentiranju nepremičnin.
Metode in tehnike inventarizacije prostora so terenski
ogledi, geodetske izmere in interpretacija strokovnih geodetskih podlag na podlagi predpisov o evidentiranju nepremičnin.
Za pravilnost gostujočih podatkov skrbi organ, pristojen
za evidenco, v kateri se vodijo ti podatki.
4. člen
Upravni organ lahko zbira podatke o nepremičninah z
napovedjo za odmero nadomestila pri lastniku, uporabniku ali
najemniku nepremičnine ali upravniku stavbe v etažni lastnini.
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V primeru solastnine ali skupne lastnine lahko upravni organ pridobiva podatke z napovedjo od kateregakoli solastnika
ali skupnega lastnika.
Lastnik, uporabnik, najemnik ali upravnik stavbe v etažni
lastnini je dolžan poslati upravnemu organu pravilne in popolne
podatke o nepremičnini v 30 dneh.
Za potrebe seznanitve zavezancev s podatki evidence
nadomestila upravni organ po potrebi opravi javno naznanilo
skladno s predpisi o graditvi objektov.
Javno naznanilo se lahko izvede, poleg krajevno običajnih
načinov tudi z objavo podatkov evidence na spletnih straneh
občine.
Zavezanci imajo kadarkoli pravico do vpogleda lastnega
podatka v evidenco nadomestila pri upravnemu organu. Zavezanec lahko poda pritožbo na pravilnost podatkov za odmero
nadomestila pristojnemu organu.
MERILA ZA DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
5. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja
merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in
drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te objekte in naprave;
2. namembnost in (ne)smotrno izkoriščanje stavbnega
zemljišča;
3. merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Podrobnejša merila za opremljenost stavbnega zemljišča
s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te objekte in naprave:
a. stopnja splošne komunalne opremljenosti je odvisna od
stopnje opremljenosti z objekti in napravami splošne komunalne rabe, kot je cestno omrežje, javna razsvetljava, odvoz smeti,
zelene in druge javne površine;
b. stopnja individualne komunalne opremljenosti je odvisna od stopnje opremljenosti z objekti in napravami individualne komunalne rabe lokalne infrastrukture (vodovodno omrežje,
kanalizacijsko omrežje).
Podrobnejša merila za določanje lege, namembnosti in
smotrnega izkoriščanja stavbnega zemljišča:
a. namembnost zazidanega stavbnega zemljišča se določi na podlagi dejanske rabe posameznega dela stavbe po
predpisih o evidentiranju nepremičnin, podrobneje pa jih ureja
ta odlok;
b. namembnost nezazidanega stavbnega zemljišča se
določi na podlagi namenske rabe zemljiške parcele ali dela
parcele po prostorskih aktih;
c. (ne)smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča se določi
na podlagi namembnosti stavbe oziroma posameznega dela
stavbe.
VREDNOTENJE NADOMESTILA GLEDE
NA KOMUNALNO OPREMLJENOST
6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s splošno komunalno
rabo se ovrednoti z naslednjim številom točk:
Splošna komunalna opremljenost zemljišča
Št. točk
Cestno omrežje:
– pristop po asfaltni cesti
11
– pristop po makadamski cesti
4
Javna razsvetljava
4
Odvoz smeti
5
Urejena zelenica na funkcionalnem zemljišču stavb
15
z več deli

Št.
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Opremljenost stavbnega zemljišča z individualno komunalno rabo se ovrednoti z naslednjim številom točk:
Individualna komunalna opremljenost zemljišča
Opremljenost s kanalizacijo

Št. točk
5

Opremljenost z vodovodom:
– javno vodovodno omrežje

4

– lastni vodovod
1
Pri komunalni opremljenosti stavbnega zemljišča se upoštevajo dejanske možnosti priključitve na te naprave.
Po tem odloku ima stavbno zemljišče dejansko možnost
priključka na objekte in naprave individualne komunalne rabe
se šteje, da je območje priključevanja na obstoječo infrastrukturo, če je rob stavbnega zemljišča oddaljen največ:
– 200 m od javnega vodovoda,
– 500 m od asfaltirane ceste.
V primeru nadaljnjega spora glede dejanske možnosti
priključka se upošteva mnenje oziroma podatki upravljavca
objekta ali naprave.
VREDNOTENJE NADOMESTILA GLEDE
NA NAMEMBNOST
7. člen
Namembnost stavbnega zemljišča se določi na podlagi
dejanske rabe posameznega dela stavbe, po predpisih o evidentiranju nepremičnin, v sledeče skupine:
A. Stavbna zemljišča za stanovanjske namene, garaže
B. Stavbna zemljišča za storitveno, poslovno in industrijsko dejavnost
Razporeditev dejanskih rab stavb in posameznih delov
stavbe v posamezne skupine je razvidna iz tabele, ki je priloga
tega odloka (priloga 1).
Točkovanje glede na namembnost stavbnega zemljišča
za določitev nadomestila:
Namembnost
Št. točk
A
13
B
33
Za zazidana stavbna zemljišča, ki so po dejanski rabi
zapuščeni objekti se pri izračunu nadomestila seštevek točk
dobljenih po merilih tega odloka pomnoži s faktorjem 3,00.
Pri določanju točk za nezazidano stavbno zemljišče se
upošteva namembnost, ki je določena po izvedbenem prostorskem aktu ter po skupinah namembnosti iz tega odloka,
razen če je namembnost nezazidanega stavbnega zemljišča
znana iz pravnega posla. V tem primeru se določijo točke za
namembnost, ki je razvidna iz pravnega posla.
Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče se točkuje
tako, da se seštevek točk za zazidano stavbno zemljišče pomnoži s faktorjem 0,5.
DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
8. člen
Mesečna višina nadomestila se določi, kot zmnožek:
– skupnega števila točk, ugotovljenih po merilih iz 6. in
7. člena tega odloka,
– površine stavbnega zemljišča ugotovljenega v skladu z
2. in 15. členom tega odloka in
– vrednosti točke za izračun nadomestila določene v
skladu z 9. členom tega odloka.
Za zapuščene objekte se štejejo objekti, če se ugotovita
oba kriterija za stanje objekta:
– nenaseljen objekt, brez stanovalcev ali poslovne dejavnosti,
– ne vzdrževan zunanji videz objekta ali pripadajočega
stavbnega zemljišča.
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V primeru dvoma, kaj se šteje za zapuščen objekt, se
ustanovi strokovna komisija za ocenjevanje slabega stanja
objektov, ki imajo ne vzdrževan videz ali pripadajoče stavbno zemljišče. Sestavo komisije določi oziroma imenuje župan
Občine Laško. Na oceno, ki jo določi komisija, vpliva zunanji
videz objekta (fasada) ali ne vzdrževano pripadajoče stavbno
zemljišče.
VREDNOST IN VALORIZACIJA VREDNOSTI TOČKE
ZA IZRAČUN NADOMESTILA
9. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Laško znaša za stavbna zemljišča skupine A 0.0166 € in za
stavbna zemljišča skupine B 0,0277 €.
Višino valorizacije vrednosti točke določi do konca leta
za naslednje leto s sklepom Občinski svet Občine Laško.
V kolikor ga ne določi, se za vrednost točke uporabi zadnja
vrednost točke.
ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG IN OBROČNO
PLAČEVANJE NADOMESTILA
10. člen
Za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje nadomestila ter neizterljivost nadomestila se uporabljajo predpisi o
davčnem postopku.
Vlogo za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje
nadomestila, vloži zavezanec na pristojni davčni organ v rokih
iz predpisov o davčnem postopku.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČEVANJA NADOMESTILA
ZA FIZIČNE OSEBE
11. člen
Na obrazloženo zahtevo zavezanca lahko upravni organ
zavezanca delno ali v celoti oprosti plačila nadomestila v primeru prizadetosti z elementarnimi nesrečami za dobo enega
leta od nastanka nesreče, pri čemer se za nastanek šteje rok
zapadlosti prvega naslednjega obroka nadomestila po nastanku elementarne nesreče.
Zavezanec je lahko začasno opravičen plačila nadomestila stavbnega zemljišča:
– dokler je na osnovi enotne evidence upravičen do socialne pomoči;
– v primeru novogradnje, nadzidave ali dozidave stanovanjske hiše oziroma nakupa stanovanja za dobo 5 let od
dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
Zavezanec lahko uveljavlja oprostitev z vlogo, ki jo predloži v roku 30 dni na pristojni občinski upravni organ.
OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČEVANJA NADOMESTILA
ZA PRAVNE SUBJEKTE IN PODJETNIKE POSAMEZNIKE
12. člen
Nadomestilo se ne plačuje od športnih objektov, ki so
določeni z občinskim predpisom, kot javni športni objekti občinskega pomena v Občini Laško in kulturnih domov v lasti
občine ali krajevnih skupnosti. Navedena oprostitev ne velja za
izvajanje dejavnosti, ki niso športna dejavnost, če se izvajajo v
okviru prej navedenih športnih objektov.
Za zazidana stavbna zemljišča skupine B, na katerih se
izvaja dejavnost lokalne samouprave, njenih javnih zavodov
in subjektov, ki so več kot 50 % sofinancirani iz proračuna občine, ali se ukvarjajo s humanitarno dejavnostjo, se
seštevek točk dobljenih po merilih tega odloka pomnoži s
faktorjem 0,3.
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Za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki opravljajo dejavnost B po tem odloku, lahko seštevek točk, ugotovljenih po merilih iz 6. in 7. člena tega odloka
pomnoži s količnikom:
– 0,90 če so zaposlili od 1 do 4 delavcev,
– 0,85 če so zaposlili od 5 do 10 delavcev,
– 0,80 če so zaposlili 10 do 50 delavcev,
– 0,75 če so zaposlili več, kot 50 delavcev.
Zmanjšanje nadomestila iz prve alineje se upošteva samo
za mikro, mala in srednja velika podjetja (MSP) iz člena 2 Priloge k Priporočilu 2003/361/Evropskega ES.
Vlogo za zmanjšanje nadomestila z dokazili o novih zaposlitvah je zavezanec dolžan vložiti na pristojni upravni organ.
Zmanjšanje nadomestila se upošteva v tekočem letu,
če je zavezanec vložil vlogo najkasneje v roku, ki ga določajo predpisi o davčnem postopku za posredovanje podatkov
davčnemu organu za odmero nadomestila oziroma 30 dni
pred izdajo vsakokratne letne odločbe o odmeri nadomestila
in velja za obdobje dveh let. Zmanjšanje nadomestila se
upošteva, če zavezanec ni zmanjšal števila novo zaposlenih
delavcev iz drugega odstavka tega člena za obdobje dveh let
v katerih traja znižanje nadomestila. V primeru, da zavezanec
število delavcev v tem obdobju zmanjša, davčni organ na
predlog pristojnega občinskega organa odmeri zavezancu
sorazmerno razliko nadomestila obrestovano po predpisih o
davčnem postopku.
Vloga, ki je vložena po roku iz prejšnjega odstavka se
upošteva pri izdaji odmerne odločbe za naslednjo leto, če
zavezanec do izdaje nove odločbe v enem letu po vložitvi zahtevka, ni zmanjšal števila novo zaposlenih delavcev iz drugega
odstavka tega člena.
Kot dokazilo o novi zaposlitvi, se šteje zaposlitev registriranega iskalca zaposlitve za nedoločen čas.
Za oprostitev zaradi elementarnih nesreč se smiselno
uporabljajo določila zadnjega (tretjega) odstavka prejšnjega
člena tega odloka.
NASTANEK OBVEZNOSTI IN SPREMEMBE PODATKOV
ZA ODMERO NADOMESTILA
13. člen
Davčna obveznost za nadomestilo nastane takrat, ko je
sklenjena pogodba o prodaji, najemu, zakupu ali drug pravni
akt, ki izkazuje pravico uporabe stavbnega zemljišča.
Zavezanec za nadomestilo mora vložiti napoved v
15 dneh od nastanka davčne obveznosti pri pristojnem občinskem organu Občine Laško.
Zavezanec je dolžan v roku 15 dni napovedati vse spremembe, ki vplivajo na višini davčne obveznosti.
Nastanek ali prenehanje oziroma sprememba podatkov,
ki vplivajo na odmero nadomestila, se pri odmeri nadomestila
upoštevajo od prvega dne naslednjega meseca, v katerem je
obveznost nastala oziroma prenehala ali je prišlo do spremembe. Spremembe, nastale po odmeri nadomestila za tekoče leto,
se upoštevajo od 1. 1. naslednjega leta dalje.
Če nastane sprememba med letom, se to upošteva od
1. v naslednjem mesecu, v katerem je sprememba nastala.
V kolikor se med letom spremeni zavezanec za plačilo
nadomestila, se uporabijo določila predpisov s področja davčnega postopka.
POSEBNE DOLOČBE GLEDE PODATKOV ZA ODMERO
NADOMESTILA
14. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se obračunava ne glede na to ali je stavbno zemljišče v uporabi ali
ne, pri čemer se pri obračunu nadomestila upošteva zadnja
namembnost, ki se je odvijala na stavbnem zemljišču.
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Št.

Za primere, ko zavezanec ni določljiv, ni znan ali ne
izvršuje svoje obveznosti po tem odloku, za njega solidarno
odgovarja lastnik.
Kot podatek o uporabniku nepremičnine, ki ni njen lastnik,
je pa zavezanec za plačilo nadomestila, se v seznamu upoštevajo podatki o fizičnih in pravnih osebah, ki imajo v stavbi
ali delu stavbe prijavljeno prebivališče oziroma sedež pravne
osebe (podatek AJPES).
Če v zemljiški knjigi ni podatka o lastniku stavbe ali dela
stavbe oziroma lastniku parcele, ali če sta podatek o lastniku
parcele iz zemljiške knjige in podatek o lastniku stavbe ali
dela stavbe v katastru stavb različna, ali če je lastnik parcele
ali stavbe ali dela stavbe neznan ali je neznano prebivališče
lastnika oziroma sedež pravne osebe, lahko upravni organ po
uradni dolžnosti določi podatek o lastniku nepremičnine v evidenci nadomestila za namene odmere nadomestila na podlagi
podatkov iz javnih in drugih zbirk podatkov oziroma na podlagi
terenskega ogleda.
Za primere dvoma določitve ostalih poslovnih površin, se
te površine ugotavljajo v posebnem ugotovitvenem postopku,
ki ga vodi pristojen upravni organ. Za ta namen pošlje pristojni
upravni organ zavezancu napoved za odmero nadomestila s
podatki, ki jih je ugotovil na podlagi podatkov iz predzadnjega
odstavka 3. člena tega odloka. Zavezanec ima pravico podati
pritožbo na podatke.

GLOBE ZA PREKRŠKE

INŠPEKCIJSKI IN STROKOVNI NADZOR
NAD IZVAJANJEM ODLOKA
15. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja
medobčinski inšpektorat Mestne občine Celje, Občine Laško,
Občine Štore in Občine Žalec. Strokovni nadzor nad izvajanjem tega odloka pa opravlja pristojni upravni organ Občine
Laško.
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16. člen
Z globo 850,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če ne vloži prijave za nadomestilo (drugi in tretji odstavek 14. člena tega odloka) ali če v prijavi izkaže neresnične
podatke.
Z globo 650,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik,
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti
iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 250,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 250,00 EUR se kaznuje fizična oseba, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
PRENEHANJE VELJAVNOSTI ODLOKA
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 114/03, 1/05, 99/07 in 47/16).
ZAČETEK VELJAVNOSTI IN UPORABE ODLOKA
18. člen
Ta odlok začne veljati v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, določila odloka pa se začno uporabljati s 1. 1. 2018.
Št. 07-04/2017
Laško, dne 11. oktobra 2017
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
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Priloga 1:
Razporeditev dejanskih rab stavb in posameznih delov stavbe v posamezne skupine
SIFRA_DR
13

DEJANSKE RABE DELOV STAVB opis

ŠIFRANT CC-SI

1211101

11-STANOVANJSKE
STAVBE
stanovanje v samostoječi stavbi z
11-STANOVANJSKE
enim stanovanjem
STAVBE
stanovanje, ki se nahaja v krajni vrstni 11-STANOVANJSKE
hiši
STAVBE
stanovanje, ki se nahaja v vmesni
11-STANOVANJSKE
vrstni hiši
STAVBE
stanovanje, neprimerno za bivanje,
11-STANOVANJSKE
v stavbi z enim stanovanjem
STAVBE
stanovanje, neprimerno za bivanje,
11-STANOVANJSKE
v stavbi z dvema ali več stanovanji
STAVBE
stanovanje v samostoječi stavbi z
11-STANOVANJSKE
dvema stanovanjema
STAVBE
stanovanje v krajni vrstni hiši z dvema 11-STANOVANJSKE
stanovanjema
STAVBE
stanovanje v vmesni vrstni hiši
11-STANOVANJSKE
z dvema stanovanjema
STAVBE
stanovanje v večstanovanjski stavbi
11-STANOVANJSKE
ali stanovanjsko poslovni stavbi
STAVBE
oskrbovano stanovanje
11-STANOVANJSKE
STAVBE
bivalna enota v stavbi za posebne
11-STANOVANJSKE
namene
STAVBE
nestanovanjski del stavbe,
ki je neprimeren za uporabo
hotel, motel
121-GOSTINSKE STAVBE

B

1211102

apartma

121-GOSTINSKE STAVBE

B

1211103

penzion, gostišče

121-GOSTINSKE STAVBE

B

1211201

bife

121-GOSTINSKE STAVBE

B

1211202

restavracija, gostilna

121-GOSTINSKE STAVBE

B

1212001

koča, dom

B

1220101

poslovni prostori javne uprave

1220102

nadstreški na mejnih prehodih

1220201

banka, pošta, zavarovalnica

1220301

poslovni prostori

1220302

veleposlaništva in konzularna
predstavništva
nakupovalni center

12120-DRUGE GOSTINSKE
STAVBE ZA
KRATKOTRAJNO
NAMESTITEV
12201-STAVBE JAVNE
UPRAVE
122-POSLOVNE IN
UPRAVNE STAVBE
12202-BANKE, POŠTE
ZAVAROVALNICE
12203-POSLOVNE IN
UPRAVNE STAVBE
122-POSLOVNE IN
UPRAVNE STAVBE
123 - TRGOVSKE STAVBE
IN STORITVENA
DEJAVNOST

1110001
1110002
1110003
1110000
1120000
1121001
1121002
1121003
1122100
1122201
1130001
1200000

1230101

skupna raba

SKUPINE ODLOK NUSZ
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
A

B
B
B
B
B
B
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1230102

Št.

1242001

123 - TRGOVSKE STAVBE
IN STORITVENA
DEJAVNOST
avtosalon
123 - TRGOVSKE STAVBE
IN STORITVENA
DEJAVNOST
prodajalna
123 - TRGOVSKE STAVBE
IN STORITVENA
DEJAVNOST
prodajalna polizdelkov
123 - TRGOVSKE STAVBE
IN STORITVENA
DEJAVNOST
kiosk
123 - TRGOVSKE STAVBE
IN STORITVENA
DEJAVNOST
sejemska dvorana, razstavišče
123 - TRGOVSKE STAVBE
IN STORITVENA
DEJAVNOST
bencinski servis za maloprodajo
123 - TRGOVSKE STAVBE
IN STORITVENA
DEJAVNOST
bencinski servis za veleprodajo
123 - TRGOVSKE STAVBE
IN STORITVENA
DEJAVNOST
spremljajoči objekti za prodajo
123 - TRGOVSKE STAVBE
bencina in drugih motornih goriv
IN STORITVENA
DEJAVNOST
prostori za storitvene dejavnosti
123 - TRGOVSKE STAVBE
IN STORITVENA
DEJAVNOST
avtopralnica
123 - TRGOVSKE STAVBE
IN STORITVENA
DEJAVNOST
prostori za oskrbo in nego hišnih živali 123 - TRGOVSKE STAVBE
IN STORITVENA
DEJAVNOST
prostori za pristanišča
124 - STAVBE ZA PROMET
IN KOMUNIKACIJE
postaja žičnice
124 - STAVBE ZA PROMET
IN KOMUNIKACIJE
prostori za krajevna pristanišča
124 - STAVBE ZA PROMET
IN KOMUNIKACIJE
kontrolni stolp
124 - STAVBE ZA PROMET
IN KOMUNIKACIJE
telekomunikacijski center, oddajnik
124 - STAVBE ZA PROMET
IN KOMUNIKACIJE
hanger, baza, remiza
124 - STAVBE ZA PROMET
IN KOMUNIKACIJE
letališče
124 - STAVBE ZA PROMET
IN KOMUNIKACIJE
železniška postaja
124 - STAVBE ZA PROMET
IN KOMUNIKACIJE
avtobusna postaja
124 - STAVBE ZA PROMET
IN KOMUNIKACIJE
garaža
1242 - GARAŽE

1242002

garaža v garažni hiši

1242 - GARAŽE

A

1242003

pokrito parkirišče

1242 - GARAŽE

A

1242004

kolesarnica, čolnarna

1242 - GARAŽE

A

1230103
1230104
1230105
1230106
1230201
1230301
1230302
1230303
1230401
1230402
1230404
1241001
1241002
1241003
1241004
1241005
1241006
1241007
1241008
1241009

pokrita tržnica
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
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1242005
1242006
1251000
1251001
1251002
1251003
1251004
1251005
1251006
1251007
1251008
1251009
1252001
1252002
1252003
1252004
1252005
1252006
1252007
1252008
1252009
1252010
1261001
1261002
1261003
1262001
1262002
1262003
1263001

Št.

59 / 27. 10. 2017
gasilski dom
nepokrito parkirišče
industrijski del stavbe neprimeren
za uporabo
industrijski del stavbe
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12740-DRUGE STAVBE
1242 - GARAŽE
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
elektrarna
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
prostori za proizvodnjo izdelkov
125 - INDUSTRIJSKE
za gradbeništvo
STAVBE IN SKLADIŠČA
prostori za pridobivanje, predelavo
125 - INDUSTRIJSKE
radioaktivnih snovi
STAVBE IN SKLADIŠČA
sežigalnica odpadkov
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
prostori za kemično in petrokemično
125 - INDUSTRIJSKE
proizvodnjo
STAVBE IN SKLADIŠČA
terminal za ogljikovodike
125 - INDUSTRIJSKE
in utekočinjen zemeljski plin
STAVBE IN SKLADIŠČA
koksarna, plinarna
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
plavž, valjarna, topilnica
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
rezervoarji za tekoče naftne derivate 125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
skladišča
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
hladilnice in specializirana skladišča
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
rezervoar za nevarne tekočine
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
silos za druge nevarne snovi – razsuti 125 - INDUSTRIJSKE
tovor
STAVBE IN SKLADIŠČA
silos za poljske pridelke – razsuti
125 - INDUSTRIJSKE
tovor
STAVBE IN SKLADIŠČA
silos za suhe snovi – razsuti tovor
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
rezervoar za nenevarne tekočine
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
rezervoar za vodo
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
rezervoar za plin
125 - INDUSTRIJSKE
STAVBE IN SKLADIŠČA
dvorana za družabne prireditve
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
prostor za razvedrilo
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
paviljon, prostor za živali in rastline
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
v živalskih in botaničnih vrtovih
DRUŽBENEGA POMENA
muzej, knjižnica
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
arhiv
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
atelje
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
šola, vrtec
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA

/
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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1263002

1264001

prostor za neinstitucionalno
izobraževanje
prostor za znanstvenoraziskovalno
delo
prostor za izobraževanje
in usposabljanje otrok s posebnimi
potrebami
prostor za zdravstvo

1264002

klinika, ambulanta

1264003

zdravilišče

1264004

veterinarska klinika

1264005
1265001

prostor za nastanitev, nego,
zdravstveno in veterinarsko oskrbo
športna dvorana

1265002

pokrit prostor za šport in prireditve

1265003

pokrit plavalni bazen

1271101
1271201

stavbe za rastlinsko pridelavo
(rastlinjaki za vrtnine in okrasne
rastline)
farma

1271202

hlev

1271203

čebelnjak

1271301

prostor za spravilo pridelka

1271302

vinska klet, zidanica

1271401

drug kmetijski del stavbe

1272101

cerkev, molilnica

1272102

versko znamenje

1272103

prostor za pastoralno dejavnost

1272201

pokopališki del stavbe

1273001

kulturni spomenik

1263003
1263004

Št.
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126 - STAVBE SPLOŠNEGA B
DRUŽBENEGA POMENA
126 - STAVBE SPLOŠNEGA B
DRUŽBENEGA POMENA
126 - STAVBE SPLOŠNEGA B
DRUŽBENEGA POMENA
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
126 - STAVBE SPLOŠNEGA
DRUŽBENEGA POMENA
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
/
/
/
A
/
/
/
/
/
/

Stran

7935

Stran

7936 /

1274001

Št.

59 / 27. 10. 2017

1274002

prevzgojni dom, zapor, vojašnica,
prostor za nastanitev policistov,
gasilcev
nadstrešnica

1274003

klet

1274004

cestninska postaja

1274005

zaklonišče

1274006

transformator, transformatorska
postaja

1274007

vodni stolp

1274008

vodno zajetje

1274009

čistilna naprava

1274010

bunker

1274011

prostor za izkoriščanje mineralnih
surovin

1274012

kurilnica

1274013

tehtnica vozil

1274014

sanitarije

1274015

shramba

1274016

zaprta terasa

1274017

zaprt balkon, loža

1274018

drvarnica

1274019

sušilnica, pralnica
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127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE

/
A
A
B
/
/
/
/
/
A
/
A
B
A
A
A
A
A
A
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1274020

stopnišče, hodnik

1274021

podstrešje

1274022

ostali prostori stanovanja

1274023

zavetišče in hotel za živali

1274024

pokrito vojaško in podobno strelišče

Št.

59 / 27. 10. 2017 /

127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE
127 - DRUGE
NESTANOVANJSKE
STAVBE

A
A
A
B
B

Stran

7937

Stran

7938 /

Št.

59 / 27. 10. 2017
2821.
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Laško

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 21. člena Statuta Občine Laško – UPB1 (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski
svet Občine Laško na 22. redni seji dne 11. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Laško
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Laško (Uradni list RS, št. 78/12, 43/13, 33/14 in 40/16) se v
5. členu v tabeli »Javne poti (JP) v naseljih Občine Laško in
med naselji so:« nadomesti zapis pod zaporedno številko 254:
Zap. št.
254

Cesta

Odsek

702180 702185

Začetek
odseka
O 702181

Opis
Na Pristavi–Vodovnik

ter spremeni navedba skupne dolžine tako, da se glasi: »Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Laško znaša
282.156 m (282,156 km).«
2. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in 113/09) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
št. 37162-3/2017-166(507) z dne 2. 10. 2017.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0008/2017
Laško, dne 11. oktobra 2017
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

2822.

Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05
in 93/15) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 22. seji
dne 11. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Javnem zavodu Vrtec Laško
1. člen
V Javnem zavodu Vrtec Laško se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:

Konec
odseka
Z HŠ 9

Dolžina
[m]
49

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Dnevni
Poldnevni
program (6–9 ur) program (4–6 ur)
Prvo starostno obdobje
(oddelki od 1–3 let)

477,16 EUR

443,75 EUR

Drugo starostno
obdobje (oddelki od
3 let do vstopa v šolo)

346,00 EUR

321,78 EUR

Kombinirani oddelki

382,00 EUR

355,26 EUR

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov je
1,80 EUR.
2. člen
Število otrok v oddelkih Vrtca Laško lahko presega število,
kot izhaja iz prvega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih, za
največ dva otroka v oddelku.
3. člen
Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za
ustrezni delež živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca. Vrtec
staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil
za vsak do 8. ure javljeni dan odsotnosti.
4. člen
Vrednost vsake začete ure varstva otroka preko poslovnega časa posamezne enote vrtca je 8,5 EUR. Plačilo so dolžni
poravnati vsi starši ne glede na njim določen plačni razred in
občino stalnega bivališča.
5. člen
Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške
odsotnosti otroka v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka
za en mesec, vendar največ dvakrat v tem obdobju. Za rezervacijo enega meseca starši plačajo 50 % od z njim določenega
zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Starši o odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti.
Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To
določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina Laško
po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge
starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno
programa in plačilom staršev.
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6. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli z 20-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne
izpisnice. Izpis se upošteva s prvim v naslednjem mesecu.
Vpis otroka lahko starši opravijo med šolskim letom oziroma po
zaključenem rednem vpisu na prosta mesta v vrtcu.
7. člen
V primeru, da je otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten
najmanj 30 koledarskih dni, se plačilo staršev za en mesec
odsotnosti otroka zniža tako, da znaša 10 % njim določenega
zneska. Za vsak nadaljnji dan odsotnosti se zniža za ustrezen
delež živil. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po
odsotnosti.
Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti.
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina
Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za
druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med
ceno programa in plačilom staršev.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško št. 602041/2016, z dne 25. 5. 2016.

Št.

Skupina/Podskupina kontov

Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

LJUBLJANA
2823.

»3. člen
V splošnem delu proračuna so prejemki in izdatki proračuna Mestne občine Ljubljana izkazani v bilanci prihodkov in
odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.

Rebalans
proračuna
2017

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

288.273.043

70

DAVČNI PRIHODKI

214.980.461

700 Davki na dohodek in dobiček

133.751.948

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

27.217.905

439.006
11.536.000

KAPITALSKI PRIHODKI

26.323.331

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

6.928.676
0
19.394.655

PREJETE DONACIJE

424.532

730 Prejete donacije iz domačih virov

424.532

731 Prejete donacije iz tujine

78

281.000
3.742.000

714 Drugi nedavčni prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

74

0
43.215.911

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

73

7.585.544

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
712 Globe in druge denarne kazni

72

73.642.969

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

3.063.490

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

2.387.068

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

676.422

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

265.318

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna
Evropske unije

0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

265.318

788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna
Evropske unije

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

45.783.002

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

14.843.461

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

ODLOK
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana
za leto 2017
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto
2017 (Uradni list RS, št. 83/16) se 3. člen spremeni tako, da
se glasi:

7939

I.

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine
Ljubljana za leto 2017

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) ter drugega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 28. seji
dne 23. 10. 2017 sprejel

Stran

A.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2017.
Št. 602-044/2017
Laško, dne 11. oktobra 2017

59 / 27. 10. 2017 /

402 Izdatki za blago in storitve

41

286.100.828

2.274.171
24.708.649

403 Plačila domačih obresti

1.546.711

409 Rezerve

2.410.010

TEKOČI TRANSFERI

182.097.848

410 Subvencije

11.034.430

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

58.449.522

412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

14.958.752

413 Drugi tekoči domači transferi

97.655.145

414 Tekoči transferi v tujino

0

Stran

7940 /

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

44.371.017

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

44.371.017

INVESTICIJSKI TRANSFERI

13.848.961

43

Št.

59 / 27. 10. 2017

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

Uradni list Republike Slovenije

1.638.373

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

12.210.587

III.

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

2.172.215

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

3.935

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

3.935

75

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

3.935

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

44

1.050.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1.050.000

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

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

0

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

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

1.050.000

–1.046.065

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

10.000.000

50

ZADOLŽEVANJE

10.000.000

500 Domače zadolževanje

10.000.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

11.323.522

55

ODPLAČILA DOLGA

11.323.522

550 Odplačila domačega dolga

11.323.522

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

–197.372

IX.

X.

NETO ODPLAČILO DOLGA (VIII.-VII.)

XI.

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

1.323.522
–2.172.215

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 konte, določene s predpisanim enotnim
kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu
preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Rebalans proračuna Mestne občine Ljubljana za leto
2017 se določa v višini 298.474.350 eurov.«.

2. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do
višine 10.000.000 eurov.
Občina lahko uporablja tudi izvedene finančne instrumente za uravnavanje tečajnih in obrestnih tveganj, povezanih
z občinskim dolgom, po predhodnem soglasju Ministrstva za
finance.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2017 dolgoročno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 3.000.000 eurov,
– za obdobje največ do petindvajset let,
– za namen: izvajanje pridobivanja neprofitnih najemnih
stanovanj,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 1.000.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti javnega
sklada,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana se lahko v letu 2017
likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 200.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 5.675.800 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pri Javnemu Holdingu Ljubljana, d.o.o., pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 873.200 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., se lahko v letu
2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 8.732.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., se lahko v letu 2017 likvidnostno zadolži pod naslednjimi pogoji:
– zadolžitev ne sme preseči 4.366.000 eurov,
– za obdobje največ do enega leta,
– za namen: uravnavanje finančne likvidnosti,
– če ima zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz
neproračunskih virov.«.
3. člen
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot
priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani
Mestne občine Ljubljana.
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Št.

Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih
programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.

MOKRONOG - TREBELNO
2825.

LJUBNO
Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ljubno za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 8. ter 17. člena
Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 80/11 – UPB) je Občinski svet Občine Ljubno na 19. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ljubno za leto 2017
1. člen
Spremeni se priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno
za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16), ki se določi v naslednjih
zneskih:
»

I
II
III
B)
IV
V
VI
C)
VII
VIII
IX
X
XI
XII

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
skupaj prihodki
skupaj odhodki
proračunski primanjkljaj (I-II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev
RAČUN FINANCIRANJA
zadolževanje
odplačilo dolga
sprememba stanja na računu
(I+IV+VII-II-V-VIII)
neto zadolževanje (VII-VIII)
neto financiranje (VI+VII-VIII-IX)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
(9009 sklad)

7941

Št. 007-12/2016-9
Ljubno, dne 19. oktobra 2017

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

A)

Stran

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2017.

Št. 410-176/2017-31
Ljubljana, dne 23. oktobra 2017
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zneski v EUR
3.008.090,91
3.449.458,69
–441.367,78

0
0
0
459.768,00
58.200,72
–39.800,50
401.567,28
441.367,78
39.800,50
«

2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto
2017 ostanejo nespremenjeni.

Pravilnik o postopkih in merilih
za sofinanciranje programov in projektov
na področju kulturnih dejavnosti v Občini
Mokronog - Trebelno

Na podlagi 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),
Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo,
56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), in 19. člena Statuta
Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je
Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 16. redni seji
dne 18. 10. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o postopkih in merilih za sofinanciranje
programov in projektov na področju kulturnih
dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Predmet pravilnika je določitev pogojev, postopkov, meril
in kriterijev za izvajanje, vrednotenje in razdelitev proračunskih
sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno
(v nadaljevanju: kulturnih programov in projektov), ki jih za
ta namen določa letni program kulture in zagotavlja proračun
Občine Mokronog - Trebelno.
2. člen
(izvajalci)
Izvajalci kulturnih programov in projektov v občini po tem
pravilniku so lahko:
– društva, zveze, skladi, zavodi in druge organizacije, registrirane oziroma ustanovljene za izvajanje kulturne dejavnosti
(izjemoma izvajalci lahko tudi niso registrirani za opravljanje
kulturne dejavnosti, če so njihovi kulturni projekti v javnem
interesu Občine Mokronog - Trebelno),
– posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v
kulturi pri ministrstvu za kulturo,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za
obseg dejavnosti na področju kulture, ki ne sodi v osnovno
dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– lastniki ali upravljavci nepremične kulturne dediščine,
ki se nahaja na območju Občine Mokronog - Trebelno in ima
status kulturnega spomenika,
– lastniki ali upravljavci javne infrastrukture na področju
kulture in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti.
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3. člen
(pogoji za sofinanciranje)
(1) Izvajalci kulturnih programov in projektov v občini
morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih oziroma
imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno dejavnost na področju
kulture,
– da se prijavijo na javni razpis oziroma javni poziv na
predpisanih obrazcih in v določenih rokih,
– da izkažejo na predpisanih obrazcih zaprto finančno konstrukcijo za prijavljen javni kulturni program ali kulturni projekt,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Mokronog - Trebelno (izjemoma se lahko sofinancira tudi kulturne
projekte izvajalca, ki nima sedeža v Občini Mokronog - Trebelno, če so kulturni projekti v javnem interesu Občine Mokronog
- Trebelno o čemer odloča strokovna komisija za kulturo),
– delujejo na področju kulture najmanj eno leto,
– da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
– da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira
Občina Mokronog - Trebelno,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo javnega kulturnega
programa ali kulturnega projekta,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali pogodbene
obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Mokronog - Trebelno,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid samozaposlenih
v kulturi pri ministrstvu za kulturo je pogoj, da imajo stalno
prebivališče v Občini Mokronog - Trebelno,
– da izkažejo nepridobitni značaj javnega kulturnega programa ali kulturnega projekta, s katerim kandidirajo za sofinanciranje iz javnih sredstev.
(2) Glede na vsebino razpisanih sredstev se pogoji za
sofinanciranje kulturnih programov in projektov natančneje določijo v razpisni dokumentaciji.
4. člen
(predmet sofinanciranja)
(1) Po tem pravilniku se upravičenim izvajalcem sofinancira kulturne programe in projekte, in sicer:
I. Javni kulturni programi:
a) Redna kulturna dejavnost na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti (glasbena, vokalna in inštrumentalna glasba,
folklorna, plesna, lutkovna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video in druga vizualna umetnost …), ki se izvaja v okviru
kulturnih društev s sedežem v Občini Mokronog - Trebelno.
Sem spada tudi izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo
različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture.
b) Materialni stroški vezani na delovanje društva (tekoči
stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja, kadar je sofinanciran program).
II. Kulturni projekti:
a) Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so
označeni kot javna infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti.
b) Varstvo kulturne dediščine (varovanje in ohranjanje
kulturnih spomenikov državnega in lokalnega pomena), ki so
povezani z umetniško ustvarjalnostjo ali zgodovinsko in kulturno dediščino kraja.
c) Javne kulturne prireditve: sem spadajo kulturne prireditve na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, za katere je
izkazan javni interes.
d) Založništvo (izdaja avtorskih edicij, CD, kronik, brošur,
knjig domačih ustvarjalcev).
e) Nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za izvajanje rednih
programov in kulturnih dejavnosti.
(2) Predmet tega pravilnika ni dodelitev sredstev za:
– stroške, ki so sicer vezani na program dela, ni pa jih
možno oceniti po merilih in kriterijih določenih v pravilniku,
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– za programe in projekte, za katere so bila v proračunskem letu sredstva že dodeljena za isti namen iz drugih
proračunskih postavk ali javnih razpisov Občine Mokronog
- Trebelno.
(3) Izvajalec, ki je sofinanciran s strani občine, se zavezuje, da bo na poziv Občine Mokronog - Trebelno vsaj enkrat
letno izvedel projekt ali prireditev v občini.
(4) Kolikor se izvajalec, sofinanciran s strani občine, brezplačno ne udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katere je
vabljen s strani občine, izgubi pravico do financiranja po tem
pravilniku v naslednjem letu.
(5) Izvajalci svoj letni program pripravijo v sklopu koledarja prireditev v občini.
II. LETNI PROGRAM KULTURE
5. člen
(letni program kulture)
(1) Strokovna služba za družbene dejavnosti občine (v
nadaljevanju: strokovna služba) predloži letni program kulture
v sprejem Občinskemu svetu po sprejemu proračuna.
(2) Z letnim programom se določi programe in projekte, ki
se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti
ter potrebna sredstva za izvedbo programov. S sprejemom občinskega proračuna se določi višino sredstev za sofinanciranje
letnega programa kulture.
(3) V letni program se uvrsti tiste dejavnosti, ki so pomembne za občino.
III. JAVNI RAZPIS
6. člen
(objava razpisa)
(1) Občina Mokronog - Trebelno vsako leto po sprejemu
proračuna in letnega programa kulture objavi javni razpis ali
javni poziv za zbiranje prijav za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
(2) Razpis se objavi na spletni strani občine, v glasilu
občine oziroma na drug krajevno običajen način.
(3) Postopek razpisa vodi strokovna služba.
7. člen
(vsebina razpisa)
Javni razpis oziroma javni poziv vsebuje elemente, ki jih
določa zakon, med njimi pa mora zlasti vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi javni
kulturni programi oziroma kulturni projekti,
– navedbo meril in kriterijev za ocenjevanje prispelih vlog,
s pomočjo katerih se med prijavljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje, izberejo prejemniki proračunskih sredstev,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, ki so predmet
javnega razpisa oziroma poziva,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena,
– prevzem razpisne dokumentacije,
– razpisni rok, način pošiljanja oziroma dostave vlog,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega
razpisa oziroma javnega poziva,
– navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij.
8. člen
(postopek razpisa)
(1) V postopku dodelitve sredstev za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov so predvidena
naslednja dejanja:
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– župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa oziroma javnega poziva,
– župan imenuje izmed uradnikov, zaposlenih v občinski
upravi, komisijo za odpiranje vlog v postopku izbire kulturnih
programov ali projektov,
– občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo in
besedilo javnega razpisa oziroma javnega poziva,
– občinska uprava izvajalce, ki so v roku oddali nepopolne
vloge, pozove k dopolnitvi le-teh v roku, ki je določen v javnem
razpisu oziroma javnem pozivu,
– vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, občinska uprava zavrže s sklepom,
– strokovna komisija izbere predloge o sofinanciranju
posameznih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v
skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika,
– na podlagi predloga strokovne komisije župan izda o
vsaki ustrezni vlogi, prispeli na javni razpis, posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ter deležu sofinanciranja ali
o zavrnitvi sofinanciranja posameznega kulturnega projekta
oziroma programa,
– župan sklene z izbranimi izvajalci pogodbe o sofinanciranju,
– občinska uprava spremlja izvajanje ter realizacijo javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, dogovorjenih s
pogodbami.
(2) Z dnem objave javnega razpisa oziroma javnega poziva je zainteresiranim omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo in dvig razpisne dokumentacije. Prijava na razpis
mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo pripravi strokovna služba.
9. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili zainteresiranim izvajalcem
izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev ter vsi pogoji, ki jih
mora izpolnjevati zainteresirani izvajalec, da se uvrsti v izbor
za dodelitev sredstev.
(2) Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:
– vsebino javnega razpisa,
– navedbo besedila, s katerim mora biti označena vloga
zainteresiranega izvajalca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– merila za vrednotenje vlog,
– izjavo o verodostojnosti posredovanih podatkov,
– razpisne obrazce,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora zainteresirani izvajalec priložiti k vlogi kot dokazila, da izpolnjuje pogoje
za kandidiranje in da je upravičenec do sredstev,
– navedbo osebe, pristojne za vodenje postopka.
10. člen
(vloga)
(1) Vloga mora biti dostavljena v roku in v skladu s pogoji,
določenimi v razpisu oziroma pozivu.
(2) Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, z
navedbo razpisa oziroma poziva, na katerega se nanaša.
(3) Vloga, ki prispe po roku, se ne odpira in se zapečatena
vrne vlagatelju.
(4) Če isti prijavitelj prijavlja več programov oziroma projektov, mora:
– vsak program oziroma projekt prijaviti na ločenem
obrazcu,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev vložiti v enem izvodu
(na enem obrazcu).
11. člen
(odpiranje prejetih vlog)
(1) Odpiranje prejetih prijav vodi komisija za odpiranje v
roku, ki je določen v razpisu.
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(2) V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
(3) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj:
– datum dospelih vlog,
– predmet razpisa oziroma poziva,
– imena in nazivi vlagateljev, navedenih po vrstnem redu
odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti vloge z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne prijave.
(4) Prijavitelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki bo naveden v
pozivu, se s sklepom zavržejo.
IV. IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV
IN KULTURNIH PROJEKTOV IN IZVAJALCEV
12. člen
(strokovna komisija)
(1) Za postopek dodelitve sredstev izvajalcem javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ter za izvajanje morebitnih drugih nalog s področja kulture, občinski svet imenuje
strokovno komisijo na predlog župana za obdobje mandata
župana.
(2) Strokovna komisija šteje tri člane in je sestavljena iz
članov, ki s svojim večletnim delovanjem aktivno soustvarjajo
kulturo na posameznih področjih v Občini Mokronog - Trebelno.
(3) Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije.
(4) Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki
ali namestniki predsednika izvajalcev, ki bodo kandidirali za
finančna sredstva po tem pravilniku.
13. člen
(obravnava vlog)
(1) Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju, pristojni
javni uslužbenec pozove izvajalce, katerih vloge formalno niso
bile popolne, k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge.
(2) Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so
prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko
ne obravnava.
(3) Vloge, navedene v drugem odstavku tega člena pravilnika, občinska uprava zavrže s sklepom. Zoper sklep o
zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan občine.
14. člen
(predlog izvajalcev do finančnih sredstev)
(1) Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril,
navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji ter o tem
vodi zapisnik.
(2) Na podlagi dodeljenih ocen in višino proračunskih
sredstev, strokovna komisija pripravi predlog izvajalcev do finančnih sredstev, ki se ga predloži direktorju občinske uprave.
(3) Predlog izvajalcev do finančnih sredstev se predloži
direktorju občinske uprave.
15. člen
(izdaja odločbe upravičencem)
(1) Direktor občinske uprave, na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, z odločbo odloči o višini odobrenih
sredstev v roku, določenem v javnem razpisu.
(2) Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo v roku
15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan občine. Odločba, ki
jo na podlagi pritožbe izda župan, je dokončna.
(3) Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za
ocenjevanje vloge.
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V. SKLEPANJE POGODB Z IZBRANIMI IZVAJALCI
ZA IZVEDBO JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV
IN PROJEKTOV
16. člen
(pogodba)
(1) Župan sklene z izbranimi izvajalci za izvedbo javnih
kulturnih programov in kulturnih projektov pogodbo o sofinanciranju, ki vsebuje:
– naziv in naslov občine in prejemnika sredstev,
– namen, za katerega se sredstva dodelijo,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe in način izplačila sredstev,
– poročilo o izvedbi in spisek dokazil, ki jih mora prejemnik
predložiti občini za nakazilo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi,
– dolžnost občine za preverjanje realizacije dodeljenih
sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Izvajalcu, ki so mu bila odobrena sredstva, se pošlje
pogodbo v podpis ter se mu določi rok, v katerem je dolžan
vrniti podpisano pogodbo.
(3) V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih
razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je
umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.
VI. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
17. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
(1) Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni izvajati dogovorjene programe v skladu z določili tega pravilnika
in so dolžni podati poročila o realizaciji odobrenih programov,
vključno z dokazili, do datuma opredeljenega v pogodbi.
(2) Nadzor nad izvajanjem letnih pogodb z izvajalci in
porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava, nadzorni
odbor občine ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
(3) V primeru, da izvajalci ne izvajajo odobrenih programov v skladu z določili tega pravilnika in pogodbo, se sofinanciranje takoj ukine, izvajalci pa so dolžni povrniti prejeta sredstva.
O nepravilnostih se obvesti komisijo.
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(4) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
VII. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
18. člen
(merila za sofinanciranje)
(1) Merila in kriteriji za vrednotenje in izbor kulturnih programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti
so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika.
(2) Višina sofinanciranja kulturnih programov in projektov
je odvisna od razpoložljivih proračunskih sredstev za področje
ljubiteljske kulturne dejavnosti. Izračun višine sofinanciranja
posameznega kulturnega programa oziroma projekta se izvede
na osnovi Meril za vrednotenje in izbor programov in projektov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno.
(3) V merilih se posamezni programi in projekti vrednotijo v
točkah. Določitev višine sofinanciranja je odvisna od skupnega
števila točk vseh prijavljenih programov oziroma projektov, višine
sredstev, določene v proračunu ter na podlagi določene vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega upravičenca.
VIII. KONČNE DOLOČBE
19. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) Z dnem sprejema tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov in
projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini
Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 23/08).
(2) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
20. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 610-0004/2017
Mokronog, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.
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MERILA IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PROGRAMOV IN PROJEKTOV
na področju kulturne dejavnosti v Občini Mokronog ‐ Trebelno
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PRILOGA 1

Sofinancira se naslednje vsebine:
I. Javni kulturni programi:
a) Redna kulturna dejavnost na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti (glasbena,
plesna, lutkovna, gledališka, literarna, likovna, filmska, video in druga vizualna
umetnost …), ki se izvaja v okviru kulturnih društev s sedežem v Občini Mokronog ‐
Trebelno. Sem spada tudi izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov
kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na
področju kulture.
b) Materialni stroški vezani na delovanje društva (tekoči stroški poslovanja zaradi
opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja, kadar je sofinanciran program).

II. Kulturni projekti:
a)
Investicije in investicijsko vzdrževanje objektov, ki so označeni kot javna
infrastruktura na področju kulture ter objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne
dejavnosti.
b)
Varstvo kulturne dediščine (varovanje in ohranjanje kulturnih spomenikov
državnega in lokalnega pomena), ki so povezani z umetniško ustvarjalnostjo ali
zgodovinsko in kulturno dediščino kraja.
c)
Javne kulturne prireditve: sem spadajo kulturne prireditve na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki kažejo širši javni interes.
d)
Založništvo (izdaja avtorskih edicij, CD, kronik, brošur, knjig domačih
ustvarjalcev).
e)
Nakup opreme in osnovnih sredstev izvajalcev na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti za izvajanje rednih programov in kulturnih dejavnosti.

Strokovna komisija pri točkovanju posameznega projekta oziroma programa upošteva
le upravičene stroške po kriterijih tega pravilnika.

Strokovna komisija razvrsti vse kulturne programe oziroma kulturne projekte, ki so
vsebovani v ustreznih vlogah, glede na kriterije za ocenjevanje in vrednotenje
kulturnega programa oziroma kulturnega projekta, ki so bili določeni v objavi razpisa.
O razvrstitvi pripravi strokovna komisija poročilo, v katerem morajo biti natančno
navedeni razlogi za razvrstitev kulturnih programov oziroma kulturnih projektov in
predlog, kateri kulturni programi oziroma projekti, ki so predmet ocenjevanih
ustreznih vlog, se financirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev
in razvrstitev ne financirajo.
Predlog lahko vsebuje tudi po prednostnem vrstnem redu razvrščeno rezervno listo
programov ali projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v
primeru ostanka po že predlaganih razdeljenih sredstvih, sprostitve ali povečanja
proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg
sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.
Ostanek nerazdeljenih sredstev se razdeli posameznim kulturnim programom oziroma
projektom tako, da se ponovno izračuna vrednost točke iz ostanka nerazdeljenih
sredstev in seštevka točk ovrednotenega posameznega kulturnega programa oziroma
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projekta glede na izvedbo. Ta vrednost točke se nato pomnoži s točkami, ki jih je
posamezni program oziroma projekt pri ocenjevanju dobil.
Izvajalci ne morejo prisostvovati ocenjevanju in vrednotenju vlog ter sprejemanju
poročila na strokovni komisiji.
VREDNOST TOČKE sestavlja:
– 50% vrednosti upravičenih stroškov prijavitelja in
– 50 % vrednosti po merilih za posamezni program oziroma projekt.
Pri ocenjevanju se točke seštevajo, vrednost točke pa je, poleg zgoraj navedenih meril,
odvisna od števila upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje in od
razpoložljivih proračunskih sredstev.
I. JAVNI KULTURNI PROGRAMI – redna kulturna dejavnost in materialni stroški vezani
na delovanje društva
Izvajalec lahko prejme sredstva za redno dejavnost društva le na enem javnem razpisu
Občine Mokronog ‐ Trebelno, in sicer glede na primarno dejavnost društva opredeljeno v
statutu društva.
Za javni kulturni program lahko prejmejo sredstva le kulturna društva, ki imajo sedež v
Občini Mokronog ‐ Trebelno.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo:
– stroški dvorane in tehnike
– honorarji, nagrade za delo
– potni stroški vezani na kulturni program/projekt
– izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in
skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture
– drugi materialni stroški vezani na kulturni program/projekt (oprema)
Sredstva se ne dodelijo za stroške, ki so sicer vezani na program dela, ni pa jih možno oceniti
po merilih in kriterijih določenih v pravilniku.
A) Redna kulturna dejavnost
Merila in kriteriji za sofinanciranje redne dejavnosti upravičencev:
– število aktivnih članov društva
– leta delovanja društva in sekcije oziroma obletnice društev
– število izvedenih vaj na sezono (obvezna priloga pogodba o najemu prostorov za
izvedbo vaj ali drugo dokazilo iz katerega izhaja preverljiv podatek o izvedbi vaj v
preteklem koledarskem letu)
– število nastopov v prejšnjem letu
– število načrtovanih nastopov v tekočem letu
– vrednotenje kakovosti izvedbe programa (mnenje izda JSKD, IO Trebnje)
ČLANSTVO
Do 8
Število aktivnih članov društva
10
DELOVANJE
Do 5 let
Število let delovanja društva
10
Število let delovanja sekcije društva
5
IZVEDENE VAJE, LIT.VEČEROV (ali podobno)/SEZONO
Število izvedenih vaj na sezono
Do 20: 20
Število izvedenih javnih kulturnih
dejavnosti
Vaje so organizirano strokovno vodene
(pogodba o usposobljenem strokovnem
vodenju)

1‐3: 10
DA: 50

Od 8 do 12
20
Od 5 do 10 let
20
10

Od 20 do 30:
40
Od 3 do5: 15
NE: 0

Več kot 12
30
Več kot 10 let
30
15
Več kot 30: 50

Več kot 5: 20

OBČASNO: 20
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ŠTEVILO NASTOPOV
Število javnih kulturnih nastopov v
prejšnjem letu – seznam
Število načrtovanih javnih kulturnih
nastopov v tekočem letu
Število drugih javnih nastopov v prejšnjem
letu – seznam
KAKOVOST IZVEDBE PROGRAMA*
Razvrstitev glede na dosežke *
DRUŠTVO IMA PODELJEN STATUS
DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU
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Do 10
20

Od 10 do 15
30

Več kot 15
45

5

10

15

20

I. skupina
50

30

II. skupina
35
50

Stran

45

III. skupina
10

KAKOVOST IZVEDBE PROGRAMA*
Predlagatelja oziroma izvajalca kulturne dejavnosti se na podlagi njegovih dosežkov uvrsti v
eno izmed naslednjih kvalitetnih skupin (oceni JSKD, OI Trebnje):

I. SKUPINA: 50 TOČK
 izvajalec je eden izmed nosilcev kulturne dejavnosti v občini in širšem okolju
 nastopa na občinskih in območnih srečanjih skupin svoje vrste, kjer dosega najvišjo
kakovost
 redno nastopa na večjih občinskih in območnih prireditvah, udeležuje se državnih
srečanj in revij ter nastopa na prireditvah višjega kakovostnega razreda na državni in
mednarodni ravni
 izvaja najzahtevnejša dela iz domačega in tujega repertoarja
 ima stalno pripravljen program oziroma repertoar za takojšnjo izvedbo oziroma
samostojni celovečerni nastop
II. SKUPINA: 35 TOČK
redno nastopa na občinskih in območnih preglednih prireditvah, občasno tudi na
medobmočnih, regijskih in državnih prireditvah
 na občinskih ali območnih srečanjih skupin svoje zvrsti dosega povprečno kakovost
 ima stalno pripravljen programski repertoar za takojšnjo izvedbo in nastopanje na
javni prireditvi




III. SKUPINA: 10 TOČK
v to skupino uvrščamo vse ostale izvajalce kulturnih dejavnosti, ki se udeležujejo
javnih prireditev v občini, ki se ne udeležujejo redno vsakoletnih preglednih območnih
srečanj in revij ter ne dosegajo povprečne kakovosti izvedbe svojih programov v
primerjavi z primerljivimi ostalimi izvajalci kulturnih dejavnosti

B) Materialni stroški vezani na delovanje društva
V letnem programu kulture se lahko v sklopu proračunskih sredstev za kulturo določi del
sredstev za pokrivanje stroškov tehničnega in administrativnega delovanja kulturnih društev.
Delovanje društev se sofinancira največ do 60 % materialnih stroškov delovanja društev.
V kolikor v okviru enega društva deluje več sekcij, se sredstva za materialne stroške vezane
na delovanje društva dodelijo le enkrat in veljajo za vse sekcije.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo:
‐ stroški bančnega in drugega poslovanja
‐ stroški vezani na izdelavo zaključnega računa in vodenje računovodstva društva
Merila in kriteriji za sofinanciranje materialnih stroškov vezanih na delovanje društva:
‐ število aktivnih članov
‐ število članov – prebivalcev Občine Mokronog ‐ Trebelno
‐ razširjenost in tradicija (število let delovanja)
‐ število aktivnih sekcij znotraj društva (aktivnost se ugotavlja na podlagi programa, ki
ga sekcija izvaja (pripravljen program za izvedbo)

7947

Stran

7948 /

Št.

59 / 27. 10. 2017

Uradni list Republike Slovenije

Društvo na lokalnem nivoju

Število aktivnih članov

Število članov – prebivalcev
Občine Mokronog ‐ Trebelno

Razširjenost in tradicija (število
let delovanja)

Število točk
Do 10

10

Od 20 do 30

30

Od 10 do 20
Nad 30

40

Nad 90 % vseh članov

40

11–20

20

Nad 30

40

Nad 3

20

60 % do 90 % vseh članov
3–10

21–30

Število aktivnih sekcij znotraj
društva

II. KULTURNI PROJEKTI

20

Do 3

25

10

30

10

A) Investicije in investicijsko vzdrževanja v objekte, ki so označeni kot javna
infrastruktura na področju kulture ter v objekte, ki se pretežno uporabljajo za
kulturne dejavnosti
Izvajalec kulturnega projekta je lahko lastnik ali upravljalec objekta z ustreznim uradnim
dokazilom. Kulturni projekti se morajo nanašati na objekte, ki so označeni kot javna
infrastruktura na področju kulture ali na objekte, ki se uporabljajo pretežno za izvajanje
kulturnih dejavnosti. V primeru solastništva na objektu mora predlagatelj kulturnega projekta
pridobiti pisno soglasje vseh lastnikov in izjave lastnikov o sofinanciranju, če gre za dela na
skupnih delih in napravah na objektu.
Kot upravičeni stroški bodo upoštevani:
–
stroški gradbeno‐obrtniških posegov v objekt (stroški sanacije temeljev, stroški
sanacije sten – zidov, stroški sanacije stropov, stroški sanacije stopnišč, stroški sanacije
strešnih konstrukcij in streh – kritin, stroški sanacije stavbnega pohištva – okna, vrata,
stroški sanacije stavbno‐kleparskih del, stroški sanacije tlakov) in investicijsko
vzdrževalna dela.

Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek. Lastno delo oziroma lastni material
brez računov niso upravičeni stroški. Iz vloge izvajalca mora biti razvidno, da vodi investicijo
v skladu s področno zakonodajo.
Pri vrednotenju kulturnih projektov se upoštevajo naslednja merila:
– izkoriščenost objekta za izvajanje kulturne dejavnosti (ugotavlja se na podlagi urnika
izvajanja kulturnih dejavnosti v objektu)
– pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju na področju kulture v Občini
Mokronog ‐ Trebelno
– razlogi za investicijo
– zagotovljena lastna sredstva
– pridobljena sredstva iz evropskih in drugih javnih virov
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IZKORIŠČENOST OBJEKTA
Zasedenost za izvajanje kulturnih
dejavnosti
POMEMBNOST PROJEKTA
Pomembnost projekta za vlogo v javnem
dogajanju na področju kulture
RAZLOGI ZA INVESTICIJO*
Razlog za investicijo (opredelitev pod
tabelo)
ZAGOTOVLJENA LASTNA SREDSTVA
Zagotovljena lastna finančna sredstva
PRIDOBLJENA SREDSTVA IZ EVROPSKIH
IN DRUGIH JAVNIH VIROV
Pridobljena sredstva iz državnih
in evropskih javnih virov

RAZLOGI ZA INVESTICIJO*

I.

II.

Št.

Zasedenost do
30%
5
Je manj
pomemben
5

I. skupina
5
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Zasedenost od 30
do 60%
15
Je pomemben

Zasedenost
nad 60 %
30

15

30

Od 40 do 70 %
lastnih sredstev

5

15

30
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Je ključen

II. skupina
30

Do 40 % lastnih
sredstev

Ima
zagotovljena

Stran

Nad 70 %
lastnih
sredstev
30

Nima zagotovljena
0

skupina: objekt se obnavlja zaradi izboljšanja funkcionalne, tehnične ali
ekonomske lastnosti
skupina: objekt je nujno potreben obnove zaradi ogroženosti za izvajanje
kulturnih dejavnosti

Na razpisu bodo izbrani tisti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Najvišje možno število zbranih točk je 150. Na javnem razpisu bodo izbrani tisti, ki bodo v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Kulturni projekti, ki se nanašajo na
objekte, ki so označeni kot javna infrastruktura na področju kulture se obravnavajo
prioritetno in bodo sofinancirani do višine 100% vrednosti realno ocenjenih upravičenih
stroškov. Projekti za objekte, ki se pretežno uporabljajo za kulturne dejavnosti bodo
sofinancirani maksimalno do višine 40% realno ocenjenih upravičenih stroškov oziroma bo
mogoče za sofinanciranje posameznega kulturnega projekta zagotoviti maksimalno višino
sredstev, določeno z letnim programom kulture.
V primeru, da se izvajalec s svojim projektom uvrsti v izbor za dodelitev sredstev in ta odpove
v obdobju po zaključenem razpisu, se sredstva namenijo prvemu naslednjemu projektu iz
vrstnega reda, ki sredstev še ni prejel.

B) Varstvo kulturne dediščine
Izvajalec kulturnega projekta je lahko le lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z
ustreznim uradnim dokazilom. V primeru solastništva na objektu mora izvajalec kulturnega
projekta pridobiti pisno soglasje vseh lastnikov in izjave lastnikov o sofinanciranju, če gre za
dela na skupnih delih in napravah na objektu. Objekt oziroma območje, na katerem bo izveden
kulturni projekt, mora biti z aktom razglašen za kulturni spomenik.
Kot upravičeni stroški bodo upoštevani:
–
stroški konservatorsko‐restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih,
–
stroški gradbeno‐obrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji
(stroški sanacije temeljev, sten – zidov, stropov, stopnišč, strešnih konstrukcij in streh
– kritin, stavbnega pohištva – okna, vrata, stavbno‐kleparskih del, tlakov in drugi
stroški, nujno potrebni za izvedbo projekta).
Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek. Lastno delo oziroma lastni material
brez računov niso upravičeni stroški. Iz vloge izvajalca mora biti razvidno, da vodi investicijo
v skladu s področno zakonodajo.
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Pri vrednotenju kulturnih projektov se upoštevajo naslednja merila:
–
ovrednotenje kulturnega spomenika
–
stopnja ogroženosti spomenika zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov
–
izdelana izvedbena dokumentacija
–
pomembnost projekta za javnost
–
zagotovljena lastna finančna sredstva
–
projekt je sofinanciran iz državnih in evropskih javnih virov
OVREDNOTENJE KULTURNEGA SPOMENIKA

Pomen kulturnega spomenika

10

STOPNJA OGROŽENOSTI SPOMENIKA

Stopnja ogroženosti spomenika
človekovih ali drugih zunanjih vplivov
IZVEDBENA DOKUMENTACIJA

Kulturni
spomenik je
lokalnega
pomena

Kulturni
spomenik ima
manjše
poškodbe, ki
ne ogrožajo
spomenika
zaradi

Izdelana izvedbena dokumentacija
POMEMBNOST PROJEKTA ZA JAVNOST
Pomembnost projekta za javnost
ZAGOTOVLJENA LASTNA SREDSTVA
Zagotovljena lastna finančna sredstva
PRIDOBLJENA SREDSTVA IZ EVROPSKIH IN
DRUGIH JAVNIH VIROV
Pridobljena sredstva iz državnih in evropskih
javnih virov

5

Ni izdelana
0
Manj
pomemben
0
Do 40 %
lastnih
sredstev
5

Ima
zagotovljena
30

Kulturni spomenik je državnega
pomena

Kulturni
spomenik ima
poškodbe, ki n
ogrožajo
varovane
lastnosti
spomenika

15

15

Zaradi
poškodb
spomeniku
grozi porušitev

25

Je v izdelavi

V celoti
izdelana
10
Je ključen

5
Je pomemben
5
Od 40 do 70 %
lastnih sredstev

10
Nad 70 %
lastnih
sredstev
30

15

Nima zagotovljena
0

Na razpisu bodo izbrani tisti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Najvišje možno število zbranih točk je 120. Občina bo sofinancirala posamezen projekt do
maksimalne višine 40% vrednosti realno ocenjenih upravičenih stroškov oziroma bo mogoče
za sofinanciranje posameznega kulturnega projekta zagotoviti maksimalno višino sredstev,
določeno z letnim programom kulture.

V primeru, da se izvajalec s svojim projektom uvrsti v izbor za dodelitev sredstev in ta odpove
v obdobju po zaključenem razpisu, se sredstva namenijo prvemu naslednjemu projektu iz
vrstnega reda, ki sredstev še ni prejel.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

59 / 27. 10. 2017 /

Stran

7951

C) Javne kulturne prireditve
Sofinancirajo se prireditve, ki se izvajajo:
– v Občini Mokronog ‐ Trebelno
– gostovanje kulturnih društev s sedežem v Občini Mokronog ‐ Trebelno izven
Občine Mokronog ‐ Trebelno
Izvajalec prijavi, organizira in izvede javno prireditev sam ali pa v sodelovanju z ZKD Trebnje.
Vsaka prireditev mora biti vsebinsko in časovno opredeljena z izdelano finančno konstrukcijo
(jasna ocena prihodkov in odhodkov za vsako prireditev posebej). Občina sofinancira
prireditve do 60 % upravičenih stroškov. Kulturna prireditev, ki je razglašena kot kulturna
prireditev, ki je v posebnem interesu občine (razglasi jo župan na predlog strokovne
komisije), je lahko financirana tudi več kot 60 % upravičenih stroškov prireditve.
Višina predvidenih sredstev načrtovanih za izvedbo prireditve ne sme odstopati za več kot
25 % od stroškov dokazljivih z računi za enako prireditev v preteklem letu, razen, če je za
tekoče leto predvidena organizacija prireditve v večjem obsegu kot v preteklem letu in s tem
večji obseg potrebnih sredstev za izvedbo le‐te, kar mora biti razvidno iz prijave.
Za gostovanje oziroma nastop v tujini komisija obvezno upošteva dokazilo o povabilu
organizatorja, razlog za povabilo ter vsebino prireditve. Sofinancira se z namenom promocije
lokalne skupnosti do višine opredeljene v letnem programu kulture.
V kolikor izvajalec izvede kulturno prireditev v samostojni izvedbi izven Občine Mokronog ‐
Trebelno, to ni predmet sofinanciranja.
Točke se seštevajo, vrednost točke pa je odvisna od števila upravičencev, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje in razpoložljivih proračunskih sredstev.
Kot upravičeni stroški se upoštevajo:
– stroški tehnične izvedbe (oblikovanja in tiskanje gradiv, vabil …), obveščanja, prijave in
organizacije prireditve
–
stroški dvorane in tehnike
–
honorarji, avtorske pravice, nagrade za delo, vezani na izvedbo prireditve
–
potni stroški vezani na izvedbo prireditve
– drugi materialni stroški vezani izvedbo prireditve (snemanje prireditve, varovanje,
stroški NMP …)
– stroški prehrane za nastopajoče oziroma pogostitve na prireditvi (lahko predstavljajo
maksimalno 25 % vseh stroškov upravičene realizacije prireditve)
Sredstva se ne dodelijo za stroške, ki so sicer vezani na program dela, ni pa jih možno oceniti
po merilih in kriterijih določenih v pravilniku.

Pri vrednotenju kulturnih prireditev se upoštevajo naslednja merila:
– vrsta prireditve
– izvedba prireditve
– oblika prireditve
– število nastopajočih kulturnih izvajalcev
– tradicionalnost
– vzpostavitev vzvodov za partnerstvo
– pomen prireditve za lokalni prostor

Dodatna merila (se dodelijo izvajalcem samo za določene namene po tem pravilniku):
– prireditev je vrhunskega pomena oziroma je izvajalec prejel najvišje odlikovanje in
priznanje (v tujini, v državi, v regiji – z dokazili)
– izvajalec v tekočem letu izvede obletnico (za 10, 20, 25, 50 in več let)
– izvajalec s prireditvijo širi kulturno in turistično ponudbo občine
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VRSTA PRIREDITVE
Vrsta prireditve
IZVEDBA PRIREDITVE
Izvedba prireditve
OBLIKA PRIREDITVE
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DRŽAVNA,
MEDNARODNA
15
V OBČINI
20
SAMOSTOJNA
PRODUKCIJA
(organizator)
50

MEDOBČINSKA,
REGIJSKA
10
MEDOBČINSKA
15
SODELUJOČI
NA
PRIREDITVI
(soorganizator)
20

OBČINSKA
15
GOSTOVANJE
5
ZUNANJI GOSTI
(sodelovanje)

Oblika prireditve (premiera, celovečerni
10
koncert, razstava, predstava, film,
literarni dogodek …)
ŠTEVILO NASTOPAJOČIH KULTURNIH
Do 3
Od 3 do 5
Nad 5
IZVAJALCEV
Število različnih kulturnih izvajalcev
5
10
15
(pevci, igralci, razstavljalci, recitatorji,
plesalci …)
TRADICIONALNOST
Maksimalno 20 točk
Za vsako leto uspešne izvedbe prireditve v preteklosti 2 točki.
VZPOSTAVITEV VZVODOV ZA
Maksimalno 20 točk
PARTNERSTVO
Po 2 točki za vsakega partnerja, ki sodeluje na prireditvi (gospodarske družbe, šola, športna in druga društva).
POMEN PRIREDITVE ZA LOKALNI
Je ključna oziroma
Je zelo pomembna
Je pomembna
PROSTOR
tradicionalna
oziroma
priložnostna
Pomen prireditve za lokalni prostor
50
20
10
DODATNA MERILA za izvajalce s sedežem v Občini Mokronog ‐ Trebelno
Prireditev je vrhunskega pomena oziroma je izvajalec prejel najvišje odlikovanje in
100 TOČK
priznanje (v tujini, v državi, v regiji – z dokazili)
Izvajalec v tekočem letu izvede obletnico (za 10, 20, 25, 50 in več let)
Do 80 TOČK
(kolikor let – toliko točk, več kot 50 let je 80 točk)
Izvajalec s prireditvijo širi kulturno in turistično ponudbo občine
50 TOČK

D) Založništvo
V založniško dejavnost štejemo avtorske knjige, kronike, pesniške zbirke, video filme,
fotografske, likovne in druge publikacije zapise zvoka in slike.
Sredstva se namenjajo predvsem za sofinanciranje materialnih stroškov izdaje projekta.

Prednost pri izbiri imajo tisti projekti, ki dosežejo večje število točk po elementih točkovanja
do višine opredeljene v Letnem programu za kulturo oziroma do 50 % vrednosti upravičenih
stroškov projekta.
Projekti, ki po točkovanju ne dosežejo najmanj 30% vseh možnih točk, se ne sofinancirajo,
ostali pa v sorazmernem deležu pridobljenih točk v skladu z razpoložljivimi sredstvi za ta
namen.
Projekt, ki je razglašen kot projekt, ki je v posebnem interesu občine in predstavlja
pomemben kulturno zgodovinski dokument občine (razglasi ga župan na predlog strokovne
komisije), je lahko financiran tudi do 100% upravičenih stroškov izdaje projekta.
Kot upravičeni stroški bodo predvsem upoštevani:
– stroški avtorskih honorarjev, stroški priprave na tisk, stroški tiska.
Pri vrednotenju kulturnih prireditev se upoštevajo naslednja merila:
– vsebinska tematika
– naklada projekta
– obseg edicije
– pomembnost projekta za lokalno skupnost
– izvirnost avtorskega dela
– umetniška in kakovostna vrednost edicije oziroma projekta

Uradni list Republike Slovenije
VSEBINSKA TEMATIKA

Vsebinska tematika – povezanost
umetniškega dela z zgodovinsko in
kulturno dediščino kraja ali društva
NAKLADA PROJEKTA

OBSEG EDICIJE
Obseg edicije
POMEMBNOST PROJEKTA
Pomembnost projekta za lokalno
skupnost
IZVIRNOST AVTORSKEGA DELA
Izvirnost avtorskega dela
UMETNIŠKA IN KAKOVOSTNA
VREDNOST EDICIJE OZIROMA
PROJEKTA
Umetniška in kakovostna vrednost
edicije oziroma projekta
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Informativni značaj
(zloženke, brošure …)

Povezanost z
ljubiteljsko kulturno
dejavnostjo

5

10

Knjiga/katalog,
glasbena zgoščenka
– do 100 izvodov,
CD, DVD, glasilo,
bilten, zloženka –
do 500 izvodov
5
Knjižna izdaja do
30 strani, CD, DVD
do 10 skladb
5
Manj pomemben
5

Knjiga/katalog,
glasbena zgoščenka –
101 do 300 izvodov,
CD, DVD, glasilo, bilten
– 501 do 800 izvodov
10
Knjižna izdaja (31 do
50 strani), CD, DVD
(11–15 skladb)
10
Je pomemben
10

Ponavljajoča dela
(bilten z novo
vsebino, zloženka)
5
Ljubiteljski pristop

Kreativno delo
(zgodovinski/jubilejni
bilten)
10
Raziskovalni pristop

5

10
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Povezanost z
zgodovinsko in
kulturno dediščino
kraja
20
Knjiga/katalog,
glasbena zgoščenka
– nad 300 izvodov,
CD,DVD, glasilo,
bilten – nad 800
izvodov
20
Knjižna izdaja (nad
51 strani), CD, DVD
(nad 16 skladb)
20
Je ključen
20
Izvirno delo (lastno
knjižno delo)
20
Znanstveni pristop
20

E) Nakup opreme in osnovnih sredstev
Upravičenci za sofinanciranje nove opreme in osnovnih sredstev za delovanje kulturnih
društev so izvajalci, ki redno vsakoletno in trajno izvajajo javne kulturne programe in redno
vsakoletno organizirajo javne kulturne prireditve v občini ter na njih s svojo dejavnostjo tudi
aktivno sodelujejo ter imajo sedež oziroma stalno prebivališče v občini.

Projekti, ki po točkovanju ne dosežejo najmanj 30% vseh možnih točk, se ne sofinancirajo,
ostali pa po vrstnem redu točkovanja v skladu z razpoložljivimi sredstvi za ta namen.
Ne glede na višino dodeljenih točk, se izvajalcu sofinancira maksimalno do 70% upravičenih
stroškov projekta oziroma bo mogoče za sofinanciranje posameznega kulturnega projekta
zagotoviti maksimalno višino sredstev, določeno z letnim programom kulture.
Prednost pri izbiri imajo tisti projekti, ki dosežejo večje število točk.
Kot upravičeni stroški bodo predvsem upoštevani:
– stroški opreme in osnovnih sredstev vezani na izvajanje kulturnih programov in
projektov.

Pri vrednotenju nakupa opreme in osnovnih sredstev se upoštevajo naslednja merila:
– delež zagotovljenih lastnih sredstev
– kakovost izvedbe programov izvajalca (mnenje JSKD, OI Trebnje)
– število članov sekcije oziroma oseb katerim je oprema namenjena
DELEŽ ZAGOTOVLJENIH LASTNIH SREDSTEV

Do 50%

Od 50 % do 70 %

Nad 70%

Delež lastnih sredstev za izvedbo projekta
KAKOVOST IZVEDBE PROGRAMA*
Razvrstitev glede na dosežke *
ŠTEVILO ČLANOV
Število članov sekcije oziroma oseb katerim je
oprema namenjena

5
I. skupina
20
Do 10
5

10
II. skupina
10
Od 10 do 30
10

20
III. skupina
5
Nad 30
20
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Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Mokronog - Trebelno

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS,
št. 1/95, 29/95 – ZPDF, 44/96 – odl. US, 40/99, 36/00 – ZPDZC,
110/02 – ZGO-1, 101/05, 60/07, 26/14 – ZKme1B, 52/16) in
18. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS,
št. 66/10 – UPB) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno
na 16. seji dne 18. 10. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost
v Občini Mokronog - Trebelno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa merila in pogoje, na podlagi katerih
občinska uprava Občine Mokronog - Trebelno (v nadaljevanju:
občinska uprava) izda soglasje k podaljšanju obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za primere,
ko se gostinska dejavnost opravlja izven lokacije gostinskega
obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali napravami, ki so prirejeni v ta namen.
2. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija obratuje v podaljšanem
obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega
časa, določenega z 2. in 3. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99,
107/00, 30/06 in 93/07).

men:

3. člen
(1) V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo sledeč po-

– Stanovanjsko območje je območje, ki zajema stavbe
s stanovanji, objekte na območju stanovanj, ki so namenjeni
bivanju in spremljajočim dejavnostim in izletniške kmetije na
teh območjih;
– Območja stanovanj in območja osrednjih centralnih
dejavnosti določa Občinski prostorski načrt Občine Mokronog
- Trebelno;
– Druga območja so vsa območja razen stanovanjskega
območja po tem odloku, če ni določeno drugače.
(2) Gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in pijače
(restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice
in bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju
stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih, smejo obratovati v
rednem obratovalnem času le med 6. in 22. uro. To velja tudi za
tiste enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost
opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi, hotelske
terase ipd). Za obratovanje izven tega časa morajo pridobiti
soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU
OBRATOVALNEMU ČASU
4. člen
Kot merila za določitev obratovanja gostinskih obratov in
kmetij v podaljšanem obratovalnem času se upoštevajo:
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haja,

1. območje, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija na-

2. vrsta gostinskega obrata in
3. vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo.
5. člen
(1) Gostincu oziroma kmetu, ki opravlja gostinsko dejavnost na kmetiji, se izda soglasje k podaljšanju obratovalnega
časa glede na vrsto gostinskega obrata in območje, kjer se
nahaja, in sicer:
1. Restavracijam, gostilnam, kavarnam in izletniškim kmetijam se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega
časa:
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med
22. in 1. uro naslednjega dne, vse ostale dni pa med 22. in
24. uro,
– na drugih območjih do 2. ure naslednjega dne.
2. Slaščičarnam, okrepčevalnicam, barom, vinotočem in
podobno se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega
časa:
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med
22. in 1. uro naslednjega dne, vse ostale dni pa med 22. in
24. uro,
– v osrednjem območju centralnih dejavnosti (razen stavbe s stanovanji) ob petkih in sobotah med 24. in 1. uro naslednjega dne, vse ostale dni do 24. ure,
– na drugih območjih med 24. in 1. uro naslednjega dne.
3. Za gostinske obrate, ki opravljajo tudi storitve nočnih
klubov in diskotek, oziroma obrate, ki nudijo mehansko ali živo
glasbo za ples oziroma družabni program, se lahko odobri
naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med
22. in 5. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 1. uro
naslednjega dne,
– na drugih območjih med 24. in 5. uro naslednjega dne.
Obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma
družabni program mora imeti: prostor za ples, ki mora biti označen in oddvojen od sedežev, proti hrupu zaščiten prostor tako,
da glasba ne moti bližnje okolice, prostor za nastopajoče, garderobni prostor za nastopajoče ter na vidnem mestu označeno
največje število obiskovalcev, ki jih obrat lahko hkrati sprejme
(kapaciteta). V času obratovanja mora biti zagotovljeno tekoče
spremljanje trenutnega števila obiskovalcev gostinskega obrata.
4. Vsem gostinskim obratom ali kmetijam se lahko obratovalni čas podaljša od 5. do 6. ure zjutraj, ne glede na to, v
katerem območju se nahaja.
6. člen
(1) Gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah, športnih objektih
ipd.), lahko obratujejo v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.
(2) Obratovalni čas, določen s hišnim redom, se lahko
določi v skladu s 5. členom tega pravilnika.
7. člen
(1) Ne glede na določbe 5. člena tega pravilnika lahko občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu ali kmetiji na
podlagi vloge odobri dodatno podaljšanje obratovalnega časa
ob raznih dnevnih priložnostih in prireditvah, in sicer:
– v stanovanjskem območju ob petkih in sobotah med
22. in 3. uro naslednjega dne, vse ostale dni med 22. in 1. uro
naslednjega dne,
– v osrednjem območju centralnih dejavnosti ob petkih
in sobotah do 3. ure naslednjega dne, vse ostale dni do 1. ure
naslednjega dne,
– na drugih območjih do 5. ure naslednjega dne.
(2) Soglasje se izda vedno za posamezno prireditev, ki
jo gostinec oziroma kmet organizira in se opravlja v samem
gostinskem obratu.
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8. člen
Ne glede na določbe 5., 6. in 7. člena tega pravilnika lahko
občinska uprava posameznemu gostinskemu obratu ali kmetiji
na podlagi vloge odobri podaljšanje do 4. ure naslednjega dne
v času večje tradicionalne prireditve v Občini Mokronog - Trebelno (veselice, silvestrovanje, lokalni prazniki, plesi, proslave
društev in podobno), za prireditev, ki je priglašena s strani organizatorja na upravni enoti in so zanjo pridobljena vsa potrebna
dovoljenja in soglasja.
9. člen
(1) Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega
obrata in kmetije občinska uprava praviloma izda za obdobje
enega koledarskega leta.
(2) Gostinski obrati oziroma kmetije lahko brez soglasja
občinske uprave obratujejo dlje, kot traja njihov obratovalni čas
na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju
in martinovanju (vsakič po enkrat), v skladu z določbami 6. in
7. člena tega pravilnika.

Št.

IV. NADZOR
11. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravlja pristojni tržni inšpekcijski organ in pristojni občinski prekrškovni organ.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost na območju Občine Mokronog - Trebelno
(Uradni list RS, št. 46/15).
(2) Gostinec oziroma kmet je dolžan obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije uskladiti z določbami tega
pravilnika najkasneje do 1. 1. 2018.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2017
Mokronog, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

III. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE
V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
10. člen
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času v skladu s tem pravilnikom se gostinskemu obratu lahko
prekliče, zavrne oziroma skrajša na redni obratovalni čas v
primeru, da je v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa:
– policija ali drug pristojen organ dvakrat ugotovil kršitev
javnega reda in miru ali
– je bila dvakrat ugotovljena prekoračitev dovoljenega
podaljšanega obratovalnega časa ali
– v primeru pisne pritožbe sosedov ali
– zaradi preklica soglasja lastnika gostinskega obrata ali
nosilca gostinske dejavnosti.
(2) Pritožba iz tretje alineje prvega odstavka tega člena
se upošteva v primeru, če je podpisana s strani najmanj petih
lastnikov oziroma najemnikov sosednjih objektov, kolikor se
gostinski obrat nahaja v samostojnem objektu ali stanovanjski
hiši v stanovanjskem naselju, oziroma v primeru, če je podpisana s strani najmanj tretjine lastnikov oziroma najemnikov
stanovanjskih enot, če se gostinski obrat nahaja v objektu z
večstanovanjskimi enotami. Podpisniki pritožbe morajo imeti na
lokaciji, kjer se nahaja gostinski obrat, stalno prebivališče, na
pritožbi pa morajo biti imena podpisnikov napisana čitljivo. Pritožba zoper obratovalni čas se upošteva, če je pritožbi priložen
seznam podpisnikov, potrjen s strani pristojne upravne enote.
(3) Pristojni organ v primerih iz prvega odstavka tega
člena z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi, terase ipd.) v podaljšanem
obratovalnem času ter določi ustrezno spremenjen obratovalni
čas. Odločba se pošlje tudi pristojni inšpekcijski službi. Pritožba
zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
(4) V primeru, da je bilo stranki soglasje preklicano iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, se v obdobju
enega leta od dneva izdaje odločbe o preklicu soglasja, vloga
te stranke za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času zavrne.
(5) Gostincu, ki sam prijavi kršitev javnega reda in miru v
njegovem lokalu, se taka prijava ne šteje kot kršitev iz tega člena.
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MORAVSKE TOPLICE
2827.

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 37. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09,
6/12) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 35/14, 21/15) je Občinski svet Občine Moravske Toplice
na 23. seji dne 20. 10. 2017 sprejel

SOGLASJE
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša:
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od
ponedeljka do sobote znaša 17,01 EUR na uro. V ekonomsko
ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini
14,78 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja v
višini 2,23 EUR na efektivno uro;
– da ekonomska cena storitve pomoč družini na domu ob
nedeljah in dela prostih dnevih znaša 18,77 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na domu do
uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 16,54 EUR na efektivno uro in stroški strokovnega vodenja
v višini 2,23 EUR na efektivno uro.
2. člen
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu, zmanjšana za 50 % subvencijo občine za neposredno
socialno oskrbo ter 100 % stroškov vodenja, in subvencijo
iz proračuna RS (javna dela) v višini 0,32 EUR, znaša za
uporabnika:
– 7,06 EUR na efektivno uro za delovne dni;
– 7,94 EUR na efektivno uro za nedeljo in dela proste dni.
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3. člen
Izvajalcu javne službe se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi
posebej sklenjene pogodbe.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017.
Št. 122-00003/2017-13
Moravske Toplice, dne 23. oktobra 2017
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

MOZIRJE
2828.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Stanovanjsko območje Loke vzhod –
zahodni del

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08,
108/09, 80/10, 45/11, 57/12, 109/12, 76/14 in 14/15), ter 7.
in 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 7/11)
je Občinski svet Občine Mozirje na 16. seji dne 17. 10. 2017
sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Stanovanjsko območje Loke vzhod –
zahodni del
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski
načrt Stanovanjsko območje Loke vzhod – zahodni del (v
nadaljevanju: OPPN), ki ga je pod številko 49/17 izdelal BP,
PROJEKTIVNI BIRO, Darja Bezovnik Planovšek s.p. iz Mozirja.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN,
– območje OPPN,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– parcelacijo,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave,
– ostale pogoje za urejanje območja OPPN,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi tekstualni in grafični del odloka, ki je sestavljen iz:
1. Izsek iz kartografskega dela izvedbenega dela občinskega prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve
na širšem območju; M 1:2500
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2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem; M 1:500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji;
M 1:1000
4. Zazidalno ureditvena situacija; M 1:500
5. Prikaz poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro; M 1:500
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanja narave; M 1:500
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom; M 1:500
8. Načrt parcelacije; M 1:500
9. Karta razredov poplavne ogroženosti obstoječega stanja; M 1:750
10. Karta razredov poplavne ogroženosti predvidenega
stanja; M 1:750.
(3) Ter prilog, ki jih sestavljajo:
– Povzetek za javnost,
– Parcelacije in lastništva,
– Seznam strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve
OPPN,
– Smernice nosilcev urejanja prostora,
– Mnenja nosilcev urejanja prostora,
– Odločba Ministrstva za okolje in prostor glede celovite
presoje vplivov na okolje.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE,
KI SE NAČRTUJE Z OPPN
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
Z OPPN so predvidene naslednje ureditve:
– izgradnja enostanovanjskih objektov,
– izgradnja prometne, energetske in komunalne infrastrukture.
III. OBMOČJE OPPN
4. člen
(območje OPPN)
(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja južno od reke
Savinje in obsega parcele št. 727, 729/1, 728, 729/2, 734/2,
734/1, vse k.o. Mozirje v Občini Mozirje.
(2) Sestavni del tega OPPN so tudi zemljišča izven območja urejanja, ki so potrebna za neposredno prometno priključevanje na omrežje javnih cest, zagotavljanje intervencijskih
mest ter izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske
javne infrastrukture potrebnih za komunalno opremljanje območja ter morebitne vodnogospodarske ureditve.
(3) Predmet izdelave OPPN so ureditve, ki bodo omogočile takšne posege v prostor in gradnjo objektov, da bo zagotovljeno izvajanje Občinskega podrobnega prostorskega načrta
Stanovanjsko območje Loke vzhod – zahodni del.
5. člen
(velikost območja)
Ureditveno območje je velikosti cca 8.705 m².
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(umestitev načrtovane ureditve v prostor)
(1) Na ureditvenem območju se trenutno nahaja travnik
in sadovnjak. Teren je sposoben za stanovanjsko gradnjo. Zahodno in severno od območja se nahaja stanovanjsko naselje,
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kar pomeni, da je območje primerno komunalno opremljeno.
Severno od območja ter čez osrednji del območja potekata občinski cesti z oznakama 267641 (na severni strani) ter 267621
(preko osrednjega dela). Severno od obravnavanega območja
teče reka Savinja, na južni strani pa se območje zaključuje z
Ločko strugo. Na vzhodni strani območja se prav tako nahaja
travnik in sadovnjak.
(2) Načrtovana je novogradnja 10 prostostoječih enostanovanjskih stavb, objektov gospodarske javne infrastrukture, nezahtevnih in enostavnih objektov ter ureditev odprtih
površin.
(3) V OPPN so opisani tudi posegi izven ureditvenega
območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne
infrastrukture in rekonstrukcijo javne poti.
7. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje)
(1) Pogoji za arhitekturno oblikovanje stanovanjskih stavb
so naslednji:
– možna površina za gradnjo in lega objektov je določena
z gradbeno mejo in je razvidna iz grafične priloge »Zazidalno
ureditvena situacija«;
– horizontalni gabariti: tloris osnovnega volumna objekta je praviloma podolgovate oblike z dimenzijami stranic
9,00 m x 11,00 m. Na osnovni volumen je dopustno dodajati in
odvzemati manjše svobodno oblikovane volumne. Dopustno
je tudi drugačno oblikovanje horizontalnega gabarita objekta;
– vertikalni gabariti: P+M oziroma P+1+M;
– konstrukcija: klasična zidana ali montažna;
– kota pritličja: razvidna iz grafične priloge;
– kolenčni zid: max. 1,60 m;
– streha: v osnovi dvokapnica. Pri dvokapnih strehah je
naklon strešin od 30°–45°. Kritina naj bo pretežno opečna,
lahko tudi podobne oblike v temni barvi. Dopustna je izvedba, čopov, zatrepov, strešnih oken in strešnih izzidkov. Pri
posebej oblikovanih objektih je dopustna tudi gradnja ravne
strehe in sicer do največ 30 % tlorisa celotne stavbe ob soglasju občine;
– zunanja ureditev gradbene parcele: dovozni priključek
do posameznega objekta bo izveden iz nove dovozne ceste. V
sklopu vsake gradbene parcele posamezne stavbe se izvedeta
najmanj 2 parkirni mesti. Manipulativne površine in parkirišča
na gradbeni parceli se asfaltirajo ali tlakujejo. Ostali del parcele
se uredi v primerno dvorišče, v sadni vrt in ozeleni;
– postavitev ograj: dopustna je tudi postavitev ograje max.
višine 1,50 m, ki pa mora biti izvedena na način, da je omogočena pretočnost morebitnih poplavnih vod ter postavljena na
notranjo stran parcelne meje. Ob javni cesti je ograjo dopustno
postaviti le s soglasjem upravljavca javne ceste. Ograja se ne
sme postavljati v cestni svet in ne sme posegati v polje preglednosti. Postavljanje polnih ograj je prepovedna.
(2) Natančna oblika, velikost in pozicija vsakega posameznega objekta se določi s projektno dokumentacijo.
8. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– stanovanjska dejavnost,
– mirne storitvene dejavnosti.
(2) Z novo ureditvijo območje ostaja prvenstveno namenjeno za stanovanjsko gradnjo.
9. člen
(vrste dopustnih gradenj in drugih del)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj
in drugih del:
– gradnja novih objektov;
– redna in investicijska vzdrževalna dela;
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– spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti
iz 8. člena tega odloka;
– adaptacije in rekonstrukcije objektov;
– rušitve in nadomestne gradnje;
– dozidave in nadzidave novih objektov do opredeljenih
gabaritov iz 7. člena tega odloka;
– gradnja objektov za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez;
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v okviru
določil 11. člena tega odloka.
10. člen
(vrste dopustnih objektov)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov
glede na namen:
– stanovanjske stavbe;
– gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna in
energetska infrastruktura);
– gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov skladno z
Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
(Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) v okviru določil
11. člena tega odloka;
– zelene površine.
11. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) V območju OPPN je v skladu z Uredbo o razvrščanju
objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13,
24/13 in 26/13) dovoljena tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.
(2) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo kot
dopolnitev k osnovnemu objektu ali samostojno. Oblikovalno
morajo biti usklajeni z osnovnim objektom. Konstrukcijo in
materiale objektov prilagoditi izvedbi osnovnega objekta. Pri
nezahtevnih in enostavnih objektih je dovoljena gradnja enokapne strehe manjšega naklona.
12. člen
(gradnja gradbenih inženirskih objektov)
(1) Gradbeni inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno, energetsko infrastrukturo (ceste, parkirišča in podobno), postavitev cestne in ostale
urbane opreme (ograje, prometna signalizacija) ter objekte in
naprave zvez in telekomunikacij.
(2) Ceste so asfaltirane, parkirišče asfaltirano ali tlakovano.
(3) Možna je postavitev opornega zidu. Oporni zid naj se
ozeleni s plezalkami.
13. člen
(gradbena parcela)
(1) Vsaka posamezna parcela predstavlja gradbeno parcelo, ki je tudi funkcionalno zemljišče posameznega objekta,
znotraj katerega je določena površina za gradnjo. Objekti se
gradijo min. 4,00 m od vsake parcelne meje razen proti dostopni cesti, kjer je min. odmik 5,00 m. Enostavne in nezahtevne
objekte je dopustno postaviti na parcelno mejo ob soglasju
lastnika sosednjega zemljišča.
(2) Parkirišča, dostopi in zunanja ureditev se lahko izvaja
do parcelne meje.
(3) Gradbena parcela je lahko pozidana do 40 % površine,
kar vključuje glavni objekt in pomožne objekte. Nepozidane
površine je 60 %. Pri določanju razmerja se upošteva zazidana
površina pritličja.
14. člen
(gradbena linija)
Gradbene linije so razvidne iz grafičnega načrta »Zazidalno ureditvena situacija«.
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V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GRAJENO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
15. člen
(splošni pogoji)
(1) Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati v skladu
z grafičnim načrtom »Prikaz ureditev glede poteka omrežij
in priključevanja objektov na javno infrastrukturo ter grajeno
javno dobro« in v skladu s smernicami posameznih nosilcev
urejanja prostora.
(2) Novi komunalni vodi se morajo voditi po cestnem svetu, kje je to mogoče. Komunalni vodi se polagajo podzemno.
Odmiki med posameznimi vodi različnih omrežij morajo upoštevati predpisane minimalne horizontalne in vertikalne odmike.
(3) Predmetni OPPN podaja samo konceptualne rešitve.
Natančnejše rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji,
zaradi česar so dopustna odstopanja od rešitev v OPPN, ki so
strokovno utemeljena ali so posledica lastniških razmerji pri
vzpostavitvi ustreznega komunalnega reda ter so usklajene s
posameznimi upravljavci opreme.
(4) Za izgradnjo komunalne ureditve skrbi investitor oziroma lastnik parcele.
16. člen
(skupne določbe glede prometnega urejanja)
(1) Objekti se bodo prometno napajali preko obstoječih
cest z oznakama LK 267621 in LK 267641. Priključevanje bo
potekalo direktno na občinsko cesto. Priključki in njegova okolica, ki meji na občinsko javno cesto, morajo biti urejene tako, da
je zagotovljena zadostna preglednost na cesti in na priključkih
v obeh smereh na cesto in obratno. Ker je z nadaljnjo širitvijo
območja predvideno podaljšanje občinske ceste LK 267641
proti vzhodu, se v omenjeni pas ne posega z gradnjo ali drugo
ureditvijo.
(2) Morebitne ograje ali žive meje ne smejo posegati v
polje preglednosti občinskih cest. Ob javnih dovoznih cestah
je ograjo dopustno postaviti le s soglasjem upravljalca javne
ceste. Priključki na občinske ceste morajo biti zgrajeni v niveleti vozišča občinske ceste in čim bolj pravokotno. Meteorne
vode in druge odpadne vode iz parcel in zunanje ureditve
objektov ter priključkov ne smejo biti speljane v naprave za
odvodnjavanje cestnega telesa. Oranje snega iz javne ceste
ter odlaganje snega ne sme biti ovirano. Prav tako ne sme biti
ovirano odtekanje vode iz občinske lokalne ceste. Meteorne
ali druge vode s priključkov ne smejo pritekati na ceste ali na
njih celo zastajati.
(3) Za vsak objekt se predvidita minimalno dva parkirna
mesta. V kolikor bo posamezni objekt dvostanovanjske izvedbe, se predvidijo štiri parkirišča za osebne avtomobile. Poti za
pešce in kolesarje ne bodo ločene od cestnih površin, saj gre
za območje, ki v prometnem smislu ni toliko obremenjeno.
17. člen
(pešci in kolesarji)
Za pešce na območju OPPN ni zagotovljenih ločenih
površin. Za kolesarje velja enak prometni režim kot za vse
udeležence v prometu.
18. člen
(minimalna komunalna oskrba)
(1) Priključevanja objektov na obstoječo in načrtovano
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro se
izvajajo v skladu s pridobljenimi smernicami nosilcev urejanja
prostora.
(2) V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja za
načrtovane stanovanjske objekte je treba prikazati, da je zagotovljena minimalna komunalna oskrba ter priključek na javno
cesto.
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(3) Za zagotavljanje minimalne komunalne oskrbe načrtovanih stanovanjskih objektov na obravnavanem območju je
potrebno zagotoviti oskrbo s pitno vodo, električno energijo,
odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste, tako da se
v celoti izvede in v skladu s predpisi usposobi s predmetnim
OPPN predvidena infrastruktura pred pričetkom gradnje posameznih načrtovanih objektov.
(4) Če se na območju predvidi v objektih opravljanje mirnih storitvenih dejavnosti, se minimalna komunalna oskrba za
te objekte določi glede na njihov namen.
19. člen
(vodovod)
Objekti se bodo s pitno vodo oskrbovali iz javnega vodovoda. Oskrba s pitno vodo se bo zagotavljala z dograditvijo
javnega vodovodnega omrežja. Obstoječi vodovod DN 90 poteka ob zahodni in severni meji parcele 729/1 k.o. Mozirje. Na
območju gradnje je potrebno vodovod zamenjati s cevovodom
iz nodularne litine. Iz enakega materiala je potrebno izvesti
tudi razvodno omrežje za celotno območje OPPN. Na območju
parcel 734/1 in 734/2 poteka obstoječi vodovod, ki ga je potrebno opustiti in prevezati na novo omrežje. Pri projektiranju
je potrebno upoštevati Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12) in Pravilnik o pitni
vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).
Vodomeri z vgrajenim nepovratnim ventilom bodo vgrajeni v
zunanjih vodomernih jaških, ki se locirajo na robu gradbene
parcele lastnika priključka, na katerem stoji objekt ali največ
5,0 m od nje.
20. člen
(fekalna kanalizacija)
Na obravnavanem območju se nahaja javno kanalizacijsko omrežje zato bodo fekalne vode odvajane v obstoječi kanalizacijski sistem skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo
v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 88/11, 8/12), Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 8/12), Uredbo
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10).
21. člen
(meteorna kanalizacija)
(1) Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin je potrebno predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1,
57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in sicer na tak način, da
bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z
urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje in ponikanje padavinskih voda (zatravitev, ponikovalnice,
travne plošče ali tlakovci, cevni zadrževalniki na kanalizaciji,
morebitni vodni zbiralnik ali suhi zadrževalniki in podobno). V
projektni dokumentaciji mora biti ponikovalnica ustrezno dimenzionirana, k vlogi pa mora biti priložen tudi detajl ponikovalnice.
(2) Morebitna izvedba odvodnjavanja padavinskih in očiščenih komunalnih vod v vodotok mora biti načrtovana tako, da
iztok ne sega v svetli profil vodotoka. Izpustne glave morajo biti
oblikovane pod naklonom brežine vodotoka. Na območju izpustov mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.
22. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Objekti se bodo priključevali na elektro omrežje preko merilnih mest, ki se bodo nahajali na parceli investitorja.
Energija za napajanje predvidenih objektov je na voljo na
nizkonapetostnih zbiralnicah TP Mozirje čistilna naprava. Pred
priključitvijo objektov je potrebno zamenjati obstoječi transformator iz 100 kVA na 160 kVA.
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(2) Za napajanje predvidenih objektov je predvidena izgradnja novega nizkonapetostnega voda iz TP Mozirje čistilna
naprava, ki se izvede z enožilnimi energetskimi kabli NA 2xS
(FL) 1x150/25 RM mm2 12/20 (24) kV do prve prostostoječe
razdelilne omarice (v dolžini cca 458 m). Od prve prostostoječe
razdelilne omarice do druge prostostoječe razdelilne omarice
se izvede povezava z NN kabli NAY2Y 4x150 + 1,5 mm2. Iz
omenjenih prostostoječih omaric se izvede razvod do prostostoječih merilnih mest, ki morajo biti locirana na dostopnem
mestu na gradbeni parceli investitorja.
(3) V fazi projektiranja si je potrebno od Elektra Celje d.d.
pridobiti soglasja za priključitev in soglasja k projektnim rešitvam v skladu z veljavno zakonodajo.
(4) Pri načrtovanju in gradnji je potrebno upoštevati veljavne tipizacije distribucijskih podjetji, veljavne tehnične predpise in
standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
(5) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede
elektromagnetnega sevanja in hrupa (Uradni list RS, št. 70/96)
in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe
objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu
elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10).
(6) Za vse elektroenergetske vode in objekte, ki so predmet teh smernic in bodo last Elektra Celje, d.d., mora investitor
pri Elektro Celje d.d. pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo. Uskladiti je potrebno trase novega elektroenergetskega
omrežja z ostalimi komunalnimi napravami zaradi predpisanih
odmikov po zahtevah tehničnih predpisov.
23. člen
(ogrevanje)
(1) Za posamezni objekt je ogrevanje individualno. Možna
je izvedba individualnih kotlovnic na lesno biomaso, utekočinjen naftni plin in izvedba toplotnih črpalk oziroma alternativnih
virov ogrevanja.
(2) V primeru ogrevanja objekta s toplotno črpalko sistema voda-voda, kjer je kot toplotni vir podtalna voda, ali z
geosondo, kjer je toplotni vir vertikalna zemeljska sonda, za
kar je potrebno izvesti vrtino, si mora investitor pridobiti vodno
dovoljenje za neposredno rabo vode za pridobivanje toplote v
skladu s 125. členom ZV-l. Če gre za rabo vode po 125. členu
ZV-l, izda vodno dovoljenje pristojni organ na podlagi posebne vloge. Vodno dovoljenje je treba pridobiti pred pridobitvijo
vodnega soglasja.
24. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Za predvideno ureditev se izvede TK kanalizacija, kjer
bodo operaterji telekomunikacij lahko postavili svoje vode do
uporabnikov TK storitev. Pri vseh posegih v prostor je potrebno
upoštevati trase obstoječega TK omrežja, ki ga je potrebno
glede na pozidavo in komunalno ureditev ustrezno zaščititi ali
prestaviti na osnovi projektne rešitve ter si pridobiti soglasje
Telekom Slovenije d.d. k projektnim rešitvam.
(2) Projekt TK priključka na javno TK omrežje se izdela v
fazi izdelave PGD dokumentacije in mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.
(3) Vrsta prenosnega medija, mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike telekomunikacijskega
omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih
pogojih v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d..
(4) V telekomunikacijskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telekom
Slovenije d.d..
25. člen
(ravnanje z odpadki)
Na območju urejanja se za komunalne odpadke namestijo zabojniki za komunalne odpadke. Tip in velikost zabojnika
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določi upravljavec odvoza odpadkov. Dostop do zabojnikov
mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za
odvoz odpadkov.
VI. NAČRT PARCELACIJE
26. člen
(parcelacija)
Na območju OPPN se izvede parcelacija zemljišča na
podlagi izhodišč tega odloka. Na območju je določenih 10 parcel za gradnjo individualnih stanovanjskih objektov ter parcela
za gradnjo dovozne ceste in rezervata za gradnjo ceste z
oznako LK 267641.
VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
27. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Znotraj območja je dovoljena etapna gradnja, če le-ta
predstavlja zaključeno celoto in je v sklopu etape izvedena
komunalna in energetska infrastruktura za posamezno gradbeno parcelo.
(2) Prvo etapo izvajanja del po tem OPPN predstavlja
izvedba nadomestnih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti (izvedba prelivnega koridorja, nasip terena) ter gradnja
komunalne in energetske infrastrukture zunaj območja OPPN,
ki je potrebna za priključevanje načrtovanih objektov ter prestavitve na območju OPPN.
(3) Gradnja posameznega objekta predstavlja posamezno etapo s tem, da se mora zagotoviti minimalna komunalna
urejenost za priključitev posameznega objekta, ki je pogoj za
izdajo gradbenega dovoljenja po ZGO-1B, tako da se v celoti
izvede in v skladu s predpisi usposobi s predmetnim OPPN
predvidena infrastruktura pred pričetkom gradnje posameznih
načrtovanih objektov.
(4) Posamezne etape se lahko izvajajo tudi sočasno.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
28. člen
(splošno)
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati ukrepe za varstvo
okolja, ki so z zakonom predvideni. Posegi niso ekološko
zahtevni.
29. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Raven hrupa mora v območju OPPN ostati v mejah
dovoljenega.
(2) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se območje OPPN, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), razvršča
v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je mejna vrednost
kazalcev hrupa za dan 60 dBA in za noč 50 dBA. V kolikor
bodo s predvidenim posegi presežene maksimalne dovoljene
ravni hrupa, se izvedejo meritve, na podlagi katerih se izvede
protihrupna zaščita.
30. člen
(varstvo zraka)
(1) Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati
mejnih količin, določenih z Uredbo o mejah, opozorilnih in kritičnih
emisijskih vrednostih snovi v zrak (Uradni list RS, št. 73/94, 52/02,
8/03, 39/06; ZVO-1-UDB1) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00).
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(2) Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da
zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v
navedeni Uredbi.
31. člen
(varstvo voda)
(1) Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN mora biti
urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o odvajanju in čiščenju
komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15), Uredbi o
emisiji snovi in toplote in odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12 in spremembe).
(2) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na
podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev
gradbenega dovoljenja izda Direkcija RS za vode.
(3) Pri načrtovanih aktivnostih – posegih v prostor je
potrebno upoštevati meje priobalnega zemljišča, 5,00 m od
meje vodnega zemljišča na vodah 2. reda, razen v posebnih
primerih, ki jih določa 37. člen ZV-1. Na območju ureditve je
treba v dokumentaciji označiti in kotirati skladno z določbami
Pravilnika o podrobnejšem načinu določanje meje vodnega
zemljišča tekočih voda (Uradni list RS, št. 129/06). Poseganje
na priobalno zemljišče Ločke struge je prepovedano.
32. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost (ekološko pomembna območja, območja Natura 2000).
33. člen
(ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod
z urbanih površin)
(1) Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe, parkirišča, ceste …) je potrebno ponikati. Pri tem morajo
biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. V projektni dokumentaciji mora biti ponikovalnica
ustrezno dimenzionirana na podlagi računske analize s priloženim detajlom ponikovalnice.
(2) Pred priključkom na ponikovalnico je priporočljiva izvedba zadrževalnika. Zunanje površine je priporočljivo v čim
večji meri ozeleniti s trato ali travnimi ploščami.
(3) Med gradnjo ni dovoljeno odlagati izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljišče ter poplavno območje
vodotokov. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke
začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno
krajinsko ustrezno urediti.
IX. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA OPPN
34. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Zaradi varstva arheoloških ostalin je 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 del naj o dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE
Celje vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
(2) 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 pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu
z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških
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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 arheološke ostaline.
X. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
35. člen
(požarna varnost)
(1) 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 maj zahtevni
in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji
požarne varnosti (Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti,
Uradni list RS, št. 12/13, 49/13).
(2) Projektant mora v sklopu priprave projektne dokumentacije opredeliti dopustna požarna tveganja, ki so povezana s
povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno
nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni
dejavnosti ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja
poselitvena območja.
(3) Intervencijske poti so urejene po obstoječih prometnih
površinah. Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s
standardom SIST DIN 14090. Vse povozne površine morajo
biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.
(4) Zagotoviti je potrebno ustrezne odmike od meje parcel
in med objekti ter izvesti potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte. Zagotoviti
je potrebno ustrezne vodne vire za gašenje (hidrantno omrežje).
36. člen
(varstvo pred potresi)
Območje se nahaja na območju, kjer je projektni pospešek tal (g) = 0,15. Glede na zahtevnost predvidenih objektov je
priporočljiva ojačitev prve plošče.
37. člen
(varstvo pred delovanjem poplav)
(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
je ob visokih vodah vodotoka Savinja poplavljeno. Iz evidenc je
razvidno, da del predmetnega območja spada v razred srednje,
majhne in preostale poplavne nevarnosti. Pri načrtovanju je bila
upoštevana Uredba o pogojih in omejitvah 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), vrste posegov v prostor pa so načrtovane
skladno s prilogo 1 in 2 navedene Uredbe. Sestavni del odloka
so tudi karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti predvidenega stanja z vrisanimi načrtovanimi objekti in ureditvami
ter hidrološko hidravlična študija, iz katere so razvidni omilitveni
ukrepi ter da vpliv načrtovanega posega ne bo bistven.
(2) Omilitveni ukrepi se izvedejo s predvidenim preoblikovanjem terena – izvedbo poglobitvenega koridorja širine
7,00 m ter prehodom med obstoječim terenom in koridorjem ter
predvidenim platojem. Na vzhodni strani območja je severno
od lokalne ceste LC 267 621 predvidena izvedba podpornega
zidu, ki bo premeščal višinsko razliko med obstoječo koto
terena na vzhodni strani območja ter predvidenim platojem
(dolžine cca 28,24 m).
(3) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu
pred škodljivim delovanjem voda (86. člen Zakona o vodah).
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(4) Na območju poplavne ogroženosti niso dopustna dodatna nasipavanja terena in izvedba polnih ograj oziroma zidov.
(5) Kote pritličja objekta ter kote terena so razvidne iz
zazidalno ureditvene situacije (list št. 4). Tolerance pri kotah
manipulativnih površin niso dopustne.
XI. OPIS VPLIVOV IN POVEZAV PROSTORSKE UREDITVE
S SOSEDNJIMI OBMOČJI
38. člen
(vplivi s sosednjimi območji)
(1) Z gradnjo komunalne in energetske infrastrukture investitor posega na druga zemljišča tako, da v času gradnje
priključkov vpliva na druge parcele, kakor je to prikazano v
grafični prilogi.
(2) Drugih vplivov na sosednja območja ni.
39. člen
(povezave s sosednjimi območji)
(1) Območje se prometno napaja preko izgrajene javne
prometne infrastrukture na severni strani in preko osrednjega
dela območja OPPN.
(2) Vplivi in povezave s sosednjimi območji so razvidni iz
grafičnih prilog.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
OD NAČRTOVANIH REŠITEV
40. člen
(odstopanja)
Na območju OPPN so dopustna naslednja odstopanja:
– za lego in gabarit objektov: načrtovani objekti se lahko
gradijo na celotnem območju gradbene parcele ob upoštevanju
predpisanih odmikov; tlorisni gabariti objektov lahko odstopajo
za ± 2 m;
– za oblikovanje objektov: dopustno je drugačno oblikovanje objektov in streh (predvsem nezahtevni in enostavni objekti
se lahko gradijo z ravno streho ali streho minimalnega naklona);
– vertikalni gabarit je dopusten tudi samo v pritlični izvedbi
(P);
– izjemoma je dopustno nadvišati koto pritličja objekta do
+0,50 m; višinsko razliko je potrebno premostiti s stopnicami;
kota okoliškega terena ne sme odstopati od določene z nadomestnimi poplavnimi ukrepi;
– dopustna so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali
uvozov na gradbeno parcelo, pod pogojem, da je zagotovljena
preglednost na cesti in varnost prometa;
– dopustna je izvedba dvostanovanjskega objekta;
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi so
odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom,
dopustna glede potekov predvidenih vodov, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali
geoloških ali vodnogodpodarskih ali lastniških ali drugih razmer
pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše iz oblikovalskega
ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, ki pa ne
smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega
na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza
obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje.
Odstopanja so dopustna tudi, če to pogojujejo bolj ekonomična
investicijska vlaganja in v kolikor te spremembe ne spreminjajo
vsebinskega koncepta predmetnega OPPN.
XIII. KONČNE DOLOČBE
41. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled v času uradnih ur pri pristojnem
občinskem organu za urejanje prostora Občine Mozirje in na
Upravni enoti Mozirje.
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42. člen
(prenehanje uporabe prostorskih ureditvenih pogojev)
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati
določila Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15, 77/15 in 105/15) na območju
urejanja predmetnega OPPN.
43. člen
(dejavnosti in gradnje, ki se lahko izvajajo po izvedbi
del predvidenih po tem občinskem podrobnem
prostorskem načrtu)
(1) Po izvedbi gradenj predvidenih po tem OPPN se lahko
na območju OPPN izvajajo vsa dela, ki se nanašajo na vzdrževanje objektov. Objekti se lahko tudi rekonstruirajo, rušijo,
gradijo na novo in prizidujejo v okviru določil tega prostorskega
načrta. V okviru dopustnih dejavnosti se lahko objektom spreminja tudi namembnost.
(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja in
vzdrževanje infrastrukturnih objektov.
44. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
45. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0003/2017
Mozirje, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Mozirje
Ivo Suhoveršnik l.r.

2829.

Odlok o spremembah Odloka o proračunu
Občine Mozirje za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
– UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in
40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB4
(Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14
– ZIPRS1415-A in 84/14 – ZIPRS1415-B) in 16. člena Statuta
Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 16. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o proračunu
Občine Mozirje za leto 2017
1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16), se 2. člen spremeni v celoti in se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih
(evrih):
A.

BILANCA PRIHODKOV IN
ODHODKOV

I.

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

3.224.166,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.900.151,00

Stran
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70

DAVČNI PRIHODKI

2.682.051,00

4012 Prispevek za zaposlovanje

133,00

700 Davki na dohodek in dobiček

2.374.151,00

4013 Prispevek za starševsko varstvo

214,00

7000 Dohodnina

2.374.151,00

4015 Premije kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, na podlagi
ZKDPZJU
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703 Davki na premoženje

212.900,00

7030 Davki na nepremičnine

160.400,00

7032 Davki na dediščine in darila

10.000,00

7033 Davki na promet nepremičnin
in na finančno premoženje

42.500,00

704 Domači davki na blago in storitve

94.000,00

7044 Davki na posebne storitve
7047 Drugi davki na uporabo blaga
in storitev
706 Drugi davki in prispevki
7060 Drugi davki in prispevki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku
in dividend ter presežkov prihodkov
nad odhodki
7103 Prihodki od premoženja

2.000,00
92.000,00

4020 Pisarniški in splošni material
in storitve

97.490,00

4021 Posebni material in storitve

4.200,00

4022 Energija, voda, komunalne
storitve in komunikacije

99.327,00

4023 Prevozni stroški in storitve

2.340,00

4024 Izdatki za službena potovanja

1.000,00

4025 Tekoče vzdrževanje

1.000,00
218.100,00
193.100,00

84.000,00
109.100,00

1.270,00
639.117,00

1.500,00
294.090,00

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

22.370,00

4027 Kazni in odškodnine

45.170,00

4029 Drugi operativni odhodki

72.630,00

403 Plačila domačih obresti

37.688,87

4031 Plačila obresti od kreditov –
poslovnim bankam

27.088,87

4032 Plačila obresti od kreditov –
drugim finančnim institucijam

3.200,00

3.000,00

7111 Upravne takse in pristojbine

3.000,00

4033 Plačila obresti od kreditov –
drugim domačim kreditodajalcem

712 Globe in druge denarne kazni

8.000,00

409 Rezerve

53.930,00

8.000,00

7.400,00

4090 Splošna proračunska rezervacija

15.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki

14.000,00

4091 Proračunska rezerva

37.730,00

7141 Drugi nedavčni prihodki

14.000,00

4093 Sredstva za posebne namene

KAPITALSKI PRIHODKI

40.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih sredstev

40.000,00

7221 Prihodki od prodaje stavbnih
zemljišč
74

402 Izdatki za blago in storitve

711 Takse in pristojbine

7120 Globe in druge denarne kazni

72

Uradni list Republike Slovenije

284.015,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

284.015,00

7400 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna

264.015,00

7401 Prejeta sredstva iz občinskih
proračunov

20.000,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.441.527,87

40

TEKOČI ODHODKI

996.001,87

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

229.959,00

4000 Plače in dodatki

192.430,00

4001 Regres za letni dopust

7.290,00

4002 Povračila in nadomestila

9.900,00

4003 Sredstva za delovno uspešnost

8.300,00

4005 Plače za delo nerezidentov
po pogodbi
4009 Drugi izdatki zaposlenim

350,00
11.400,00
289,00

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
4100 Subvencije javnim podjetjem
4102 Subvencije privatnim podjetjem
in zasebnikom

40.000,00

TRANSFERNI PRIHODKI

4004 Sredstva za nadurno delo

41

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
4111 Družinski prejemki in starševska
nadomestila
4112 Transferi za zagotavljanje
socialne varnosti
4119 Drugi transferi posameznikom
412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
4120 Tekoči transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
4131 Tekoči transferi v sklade
socialnega zavarovanja
4133 Tekoči transferi v javne zavode
42

1.200,00
1.167.471,00
27.400,00
1.800,00
25.600,00
275.000,00
6.600,00
3.000,00
265.400,00
93.640,00
93.640,00
771.431,00
36.000,00
735.431,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.208.120,00

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

1.208.120,00

4202 Nakup opreme

3.500,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

35.307,00

4204 Novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije

330.983,00

4010 Prispevek za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje

18.800,00

4205 Investicijsko vzdrževanje
in obnove

744.600,00

14.890,00

4206 Nakup zemljišč in naravnih
bogastev

4011 Prispevek za zdravstveno
zavarovanje

14.500,00

Uradni list Republike Slovenije
4208 Študije o izvedljivosti projektov,
projektna dokumentacija, nadzor
in investicijski inženiring
114.537,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
69.935,00
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
67.700,00
4310 Investicijski transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam
52.500,00
4311 Investicijski transferi javnim
podjetjem in družbam, ki so v lasti
države ali občin
12.200,00
4314 Investicijski transferi
posameznikom in zasebnikom
3.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
2.235,00
4323 Investicijski transferi javnim
zavodom
2.235,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
(I.–II.)
(Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –217.361,87
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj
prihodki brez prihodkov od obresti
minus skupaj odhodki brez plačil
obresti)
–179.673,00
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)
736.678,13
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
7500 Prejeta vračila danih posojil
od posameznikov in zasebnikov
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.–V.)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
476.523,00
50
ZADOLŽEVANJE
476.523,00
500 Domače zadolževanje
476.523,00
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
400.000,00
5003 Najeti krediti pri drugih domačih
kreditodajalcih
76.523,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
259.161,13
55
ODPLAČILA DOLGA
259.161,13
550 Odplačila domačega dolga
259.161,13
5501 Odplačila kreditov poslovnim
bankam
217.761,13
5503 Odplačila kreditov drugim
domačim kreditodajalcem
41.400,00
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
0,00
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
217.361,87
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
217.361,87
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
22.593,15
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2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16), se 11. člen spremeni v celoti in se glasi:
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu
finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Mozirje za proračun leta 2017 lahko zadolži
do višine 476.523 eurov).
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Mozirje, v letu 2017 ni predviden.
3. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom
občinskega proračuna)
V Odloku o proračunu Občine Mozirje za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16), se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina Mozirje lahko v letu 2017 zadolži do višine 1.560.000,00 eurov (zapis
stanja glavnic obstoječih kreditov na dan 20. 9. 2017, zmanjšan
za poplačila v oktobru in novembru, ki se bodo nadomestili z
novim kreditom).
4. člen
(ostale določbe)
Vse ostale določbe odloka ostanejo nespremenjene in
v veljavi.
5. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2017
Mozirje, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.

PIRAN
2830.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni,
kongresni in promocijski center Avditorij
Portorož

Na podlagi 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) in
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni
in promocijski center Avditorij Portorož,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 23. redni
seji dne 26. 9. 2017.
Št. 02200-1/2004-2017
Piran, dne 26. septembra 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.

Stran
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Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13
in 68/16) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14
– uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine
Piran na 23. redni seji dne 26. septembra 2017 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda
Kulturni, kongresni in promocijski center
Avditorij Portorož
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradni list RS,
št. 60/16 – uradno prečiščeno besedilo) se prvi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje občinski svet ustanovitelja na podlagi
javnega razpisa, ki ga razpisuje župan. Poleg javnega razpisa
lahko župan povabi posamezne kandidate tudi neposredno.«
2. člen
V 15.a členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v zavodu na tajnih volitvah. Pravico voliti imajo vsi zaposleni v zavodu,
razen direktorja zavoda. Pravico biti voljeni imajo vsi zaposleni v
zavodu, razen direktorja zavoda in članov volilne komisije.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 02200-1/2004-2017
Piran, dne 26. septembra 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo
Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e
visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo
Consolidato Ufficiale e 35/17)

PROMULGO IL DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto
di fondazione dell’Ente pubblico Centro
culturale, congressuale e promozionale
Avditorij di Portorose,
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 23ª seduta ordinaria del 26 settembre 2017.
N. 02200-1/2004-2017
Pirano, 26 settembre 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’articolo 3 della Legge sugli Enti (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e
127/06 – ZJZP), visto l’articolo 26 della Legge sull’attuazione
dell’interesse pubblico nel settore della cultura (Gazzetta Uffi-

Uradni list Republike Slovenije
ciale della Repubblica di Slovenia, n. 77/07 – Testo Consolidato
Ufficiale, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 e 68/16) e visto l’articolo
17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e
35/17), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 23ª
seduta ordinaria il giorno 26 settembre 2017 approva il seguente

DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto
di fondazione dell'Ente pubblico Centro
culturale, congressuale e promozionale
Avditorij di Portorose
Art. 1
Nel Decreto di fondazione dell'Ente pubblico Centro culturale, congressuale e promozionale Avditorij di Portorose (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 60/16 – Testo
Consolidato Ufficiale) è modificato il comma 1 dell'art. 8 che
recita come segue:
»Il Direttore è nominato dal Consiglio comunale del Fondatore, sulla base di un concorso pubblico indetto dal Sindaco.
Oltre a indire il concorso pubblico, il Sindaco ha la facoltà di
invitare i singoli candidati anche mediante chiamata diretta.«
Art. 2
All’art. 15 a del Decreto il testo del comma 1 è modificato
e recita come segue:
»Il rappresentante dei lavoratori al Consiglio dell’Ente è
eletto dai dipendenti dell’Ente a scrutinio segreto. Il diritto di
voto spetta a tutti i dipendenti dell’Ente, tranne che al Direttore
dell’Ente stesso. Mentre il diritto di essere eletti spetta a tutti i
dipendenti dell’Ente, sempreché non ricoprano la carica di Direttore dell’Ente stesso o di membro della commissione elettorale.«
Art. 3
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia.
N. 02200-1/2004-2017
Pirano, 26 settembre 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

2831.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice
Piran

Na podlagi 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) in
31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)

RAZGLAŠAM ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Mestne knjižnice Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 23. redni
seji dne 26. 9. 2017.
Št. 02200-2/2001-2017
Piran, dne 26. septembra 2017
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 26. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13 in 68/16), Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in 17. člena Statuta Občine
Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo
in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 23. redni seji dne
26. septembra 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Mestne knjižnice Piran
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice
Piran (Uradni list RS, št. 68/16 – uradno prečiščeno besedilo)
se prvi odstavek 21.a člena spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnika delavcev v svet zavoda volijo zaposleni v
zavodu na tajnih volitvah. Pravico voliti imajo vsi zaposleni v
zavodu, razen direktorja zavoda. Pravico biti voljeni imajo vsi
zaposleni v zavodu, razen direktorja zavoda in članov volilne
komisije.«
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št.

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano
nella 23ª seduta ordinaria del 26 settembre 2017.
N. 02200-2/2001-2017
Pirano, 26 settembre 2017
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’articolo 3 della Legge sugli Enti (Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia, n. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC e
127/06 – ZJZP), visto l’articolo 26 della Legge sull’attuazione
dell’interesse pubblico nel settore della cultura (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 77/07 – Testo Consolidato
Ufficiale, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 e 68/16), vista la Legge
sull’attività bibliotecaria (Gazzetta Ufficiate della Repubblica di
Slovenia, n. 87/01, 96/02 – ZUJIK e 92/15) e visto l’articolo 17
dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale
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DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto
di fondazione dell'Ente pubblico Biblioteca
civica di Pirano
Art. 1
Nel Decreto di fondazione dell'Ente pubblico Biblioteca civica di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia,
n. 68/16 – Testo Consolidato Ufficiale) è modificato il comma 1
dell'art. 21 a che recita come segue:
»I rappresentanti dei lavoratori al Consiglio dell’Ente sono
eletti dai dipendenti dell’Ente a scrutinio segreto. Il diritto di
votare spetta a tutti i dipendenti dell’Ente, tranne che al Direttore dell’Ente stesso. Mentre il diritto di candidarsi spetta a
tutti i dipendenti dell’Ente, sempreché non ricoprano la carica
di Direttore dell’Ente stesso o di membro della commissione
elettorale.«
Art. 2
Il presente Decreto entra in vigore l'ottavo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica di Slovenia.
N. 02200-2/2001-2017
Pirano, 26 settembre 2017
Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.

PROMULGO IL DECRETO
di modifica e integrazione al Decreto
di fondazione dell’Ente pubblico Biblioteca
civica di Pirano,

Stran

e 35/17), il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella
23ª seduta ordinaria il giorno 26 settembre 2017 approva il

Št. 02200-2/2001-2017
Piran, dne 26. septembra 2017

Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo
Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e
visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo
Consolidato Ufficiale e 35/17)
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POSTOJNA
2832.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi in varnosti cestnega prometa
v naseljih Občine Postojna

Na podlagi 21., 50.a in 65. 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), 68. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni
list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 68/16 in 54/17),
16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07 in
53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 25. redni seji dne
18. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi
in varnosti cestnega prometa v naseljih
Občine Postojna
1. člen
V Odloku o ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 19/09, 36/09, 5/10,
81/13, 97/14) se besedilo tretjega odstavka 14. člena spremeni
in dopolni tako, da se glasi:
»Voznik, ki parkira vozilo na javnih parkirnih površinah, na
katerih je parkiranje časovno omejeno in uvedeno plačevanje
parkirnine, mora čas začetka parkiranja označiti z listkom iz
parkomata, na vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim
vetrobranskim steklom in po izteku dovoljenega časa vozilo
odpeljati.
Čas začetka dovoljenega brezplačnega parkiranja lahko
voznik označi z listkom iz parkomata, s parkirno uro oziroma
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na drug ustrezen način, iz katerega bo jasno razviden čas s
prikazom ure in minute začetka parkiranja.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2009
Postojna, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

2833.

Uradni list Republike Slovenije
Št. Objekt

Naslov

11. Telovadnica Osnovne šole
Prestranek

Ulica 25. maja 14a,
6258 Prestranek

12. Omrežje javne razsvetljave
v Občini Postojna

Celotno območje
Občine Postojna

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2016
Postojna, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Postojna
Igor Marentič l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o javno-zasebnem partnerstvu za izvajanje
energetskega pogodbeništva v objektih
in infrastrukturi Občine Postojna

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF
in 14/15 – ZUUJFO), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju:
ZJZP) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS,
št. 30/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Postojna na 25. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o javno-zasebnem partnerstvu za izvajanje
energetskega pogodbeništva v objektih
in infrastrukturi Občine Postojna
1. člen
Prvi odstavek 6. člena Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektih
in infrastrukturi Občine Postojna (Uradni list RS, št. 67/16) se
spremeni tako, da glasi:
(1) Koncesionirana dejavnost se izvaja v naslednjih objektih, ki so v lasti Občine Postojna:
Št. Objekt

Naslov

1.

Občinska stavba

Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna

2.

Kulturni dom Postojna

Gregorčičev drevored 2,
6230 Postojna

3.

Knjižnica Bena Župančiča
Postojna

Trg padlih borcev 5,
6230 Postojna

4.

Notranjski muzej Postojna

Kolodvorska cesta 3,
6230 Postojna

5.

Vrtec Postojna – enota
Pastirček

Cesta na Kremenco 4,
6230 Postojna

6.

Vrtec Postojna – enota
Zmajček

Gregorčičev drevored 8,
6230 Postojna

7.

Zdravstveni dom
dr. Franca Amrožiča

Prečna ulica 2,
6230 Postojna

8.

Osnovna šola Antona
Globočnika Postojna –
Matična šola

Cesta na Kremenco 2,
6230 Postojna

9.

Osnovna šola Antona
Globočnika Postojna –
POŠ Bukovje

Bukovje 4,
6230 Postojna

10. Osnovna šola Miroslava
Vilharja Postojna – Matična
šola

Trg padlih borcev 1a,
6230 Postojna

ROGATEC
2834.

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o postopku
in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Rogatec

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) in
16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec
na 17. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi Pravilnika o postopku in merilih
za sofinanciranje letnega programa športa
v Občini Rogatec
1. člen
S tem pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o postopku in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini
Rogatec (Uradni list RS, št. 5/17; v nadaljevanju: pravilnik).
2. člen
4. člen pravilnika se dopolni, tako da se v prvi alineji za
besedo »registrirana« in pred besedno zvezo »v Republiki
Sloveniji« vrine besedna zveza:
»za izvajanje športne dejavnosti kot glavne dejavnosti
društva (standardna klasifikacija dejavnosti R93.1 – športne
dejavnosti)«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0002/2017
Rogatec, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič l.r.

SEVNICA
2835.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno
cono Boštanj – TC Mercator

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10

Uradni list Republike Slovenije
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 15/15 – ZUUJFO) ter 8. in 18. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17)
je Občinski svet Občine Sevnica na 26. redni seji dne 18. 10.
2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno
cono Boštanj – TC Mercator

Št.
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4. člen
(ureditve izven območja SDOLN)
Izven območja SDOLN se izvede:
– priključek na obstoječe vodovodno omrežje na parc.
št. 296/109. k.o. Boštanj.
5. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega zemljišča ali dele zemljišč s parc. št. 296/108 in 296/109, vse k.o. Boštanj.
6. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono
Boštanj – TC Mercator (v nadaljevanju SDOLN), ki ga je
izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., Krško pod številko
SDOLN-03/17.
2. člen
(vsebina SDOLN)
SDOLN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z
naslednjo vsebino:
(A) Odlok o SDOLN
(B) Kartografski del
– Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov
Občine Sevnica
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1.500
– Situacija obstoječega stanja
1:500
– Zazidalna situacija, Prerez A-A
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov
1 500
– Načrt parcel z zakoličbo
1:500
– Situacija prometne ureditve
1:500
– Zbirna situacija infrastrukture
1:500
– Prikaz vplivov na sosednja območja
1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
1:500
(C) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave SDOLN
– Odločba Ministrstva za okolje in prostor
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev SDOLN
– Strokovne podlage
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb z javne razgrnitve
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Okoljsko poročilo
– Seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi SDOLN.
II. UREDITVENO OBMOČJE IN PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Območje urejanja obsega zemljišče znotraj poslovne
cone Boštanj, ob glavni državni cesti G1-0332 Radeče – Boštanj.
(2) Območje SDOLN se nanaša na parc. št. 296/108,
k. o. Boštanj.
(3) Skupna površina območja SDOLN je cca 1,1 ha.

(pojmi)
(1) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma
načrtovani objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko
pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost parcele.
(2) Površina za razvoj objektov predstavlja zemljišče, ki je
omejeno z gradbenimi mejami, na katerem je možna gradnja
enega ali več objektov pod pogoji, kot jih določa ta odlok. Na
površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst
objektov ter vseh zunanjih ureditev.
7. člen
V 6. členu (dejavnosti), pod podnaslovom Poslovni objekti, se za prvo doda nova druga alineja in besedilo »– avto-
pralnica«.
8. člen
V prvem stavku 8. člena (novogradnje) se za besedo
»določa« doda nova besedna zveza, ki se glasi: »gradbene
meje oziroma površino za razvoj objektov ter«.
9. člen
V prvem stavku 9. člena (postavitev objektov) se briše
besedilo »OLN št. 7«.
V zadnjem stavku, tretjega odstavka 9. člena (postavitev objektov) se briše besedilo »po kartografski prilogi (OLN
št. 10)«.
V zadnjem stavku, četrtega odstavka 9. člena (postavitev
objektov) se briše besedilo »razvidno iz kartografskih prilog
(OLN št. 10)«, vejica na koncu stavka se nadomesti s piko.
Na koncu zadnjega odstavka 9. člena (postavitev objektov) se briše besedilo »razvidno iz kartografskih prilog (OLN
št. 11)«, vejica na koncu stavka se nadomesti s piko.
10. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen
(avto-pralnica)
– tipologija zazidave: samostojna nadstrešnica,
– horizontalni gabariti: znotraj gradbenih meja, ki so prikazane v grafični prilogi upoštevajoč prometne površine za
dostop v pralne komore in izstop iz njih,
– vertikalni gabariti: višine do 5,0 m,
– konstrukcija: po izbiri projektanta,
– kota pritličja: razvidna je iz grafične priloge, dovoljeno je
odstopanje do ±0,50 m,
– streha: ravna«.
11. člen
V prvem stavku 18. člena (drugi objekti) se za besedo
»postavljati« doda nova besedna zveza, ki se glasi: »zunaj in
znotraj gradbene meje«.
12. člen
V 21. členu (postavitev objektov na prostih površinah) se
besedilo »Pravilnikom o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov
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brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z
objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03,
130/04, 100/05)« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Uredbo
o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list
RS, št. 18/13, 24/13, 26/13).«
13. člen
V 22. členu se na koncu besedila pod podnaslovom »Kulturna dediščina« doda novo besedilo, ki se glasi:
»Na območju predvidene avto-pralnice oziroma širitve
trgovine Mercator – 2. faza ni objektov ali območij kulturne
dediščine.«
14. člen
V imenu (podnapisu) 27. člena (prometna ureditev Mercator) se doda besedilo, ki se glasi:
»– Avto-pralnica«.
Besedilo tretjega odstavka 27. člena (prometna ureditev
Mercator) se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Pri zasnovi je predvideno število parkirišč, ki zadošča
tako za trgovski center kot tudi za avto-pralnico, oziroma širitev
trgovine, skupno 120 parkirnih mest. Dimenzioniranje parkirnih
mest se izvede na podlagi normativov, ki so določeni v Odloku o
Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 94/12, 100/12 – popr., 57/13, 1/16 in 17/16). Na vzhodni strani
je omogočena širitev za dodatnih približno 43 parkirnih mest.«
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
»Na parkirnih površinah se dovoljuje ureditev izvennivojskih parkirišč.«
15. člen
Za šestim stavkom 30. člena (vodovod in hidrantno
omrežje) se doda nov stavek, ki se glasi:
»Za potrebe po vodi za avto-pralnico se zgradi novi priključek iz obstoječega javnega omrežja, ki poteka ob južni cesti
(JP 872152) in postavi ločen vodomerni jašek v zelenici, na
vedno dostopnem mestu.«
16. člen
V 31. členu (kanalizacija) se na koncu besedila pod podnaslovom »Fekalna kanalizacija« doda novo besedilo, ki se
glasi:
»Odpadne vode iz avto-pralnice se preko lastnega usedalnika vodijo v obstoječ revizijski jašek obstoječe javne mešane kanalizacije, ki poteka ob glavni državni cesti na severu
območja urejanja.«
V 31. členu (kanalizacija) se na koncu besedila pod podnaslovom »Meteorna kanalizacija« doda novo besedilo, ki se
glasi:
»Meteorne vode s strehe objekta in prometnih površin
avto-pralnice se vodijo v lastni interni kanal fekalne kanalizacije
in preko lastnega lovilca olj v obstoječ revizijski jašek obstoječe
javne mešane kanalizacije, ki poteka ob glavni državni cesti
na severu območja urejanja. Vse parkirne in povozne površine
avto-pralnice morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olj.«
17. člen
V prvem stavku drugega odstavka 33. člena (telekomunikacijsko in informacijsko omrežje) se za besedo »kompleksa«
doda nova besedna zveza, ki se glasi: »trgovine Mercator,
avto-pralnice ali drugega poslovnega objekta«.
18. člen
Za 39. členom (požarna varnost) se doda nov 39.a člen,
ki se glasi:
»39.a člen
(potresna varnost)
Pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je treba upoštevati določila predpisa, ki ureja

Uradni list Republike Slovenije
dimenzioniranje in izvedbo gradbenih objektov v potresnih
območjih za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice
Mercalli - Cancan - Seiberg. Projektni pospešek tal je 0,150 g.«
19. člen
V 42. členu se v drugi alineji pod podnaslovom »Dovoljena odstopanja od določil odloka« na koncu besedila doda novo
besedilo, ki se glasi: »oziroma tolerance so podane znotraj
gradbenih meja, na površini za razvoj objektov.«
20. člen
(vpogled v SDOLN)
SDOLN je stalno na vpogled na Občini Sevnica in na
Upravni enoti Sevnica.
21. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem SDOLN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
22. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2017
Sevnica, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

2836.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
– območje IV

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 15/15 – ZUUJFO) ter 8. in 18. člena
Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17)
je Občinski svet Občine Sevnica na 26. redni seji dne 18. 10.
2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu industrijske cone
Sevnica – območje IV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo spremembe in dopolnitve
Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni
list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17 in 17/17), izdelovalca AR Projekt d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica,
pod št. 14/17, maj 2017 (v nadaljevanju SD ZN – območje IV).
2. člen
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
I.
TEKSTUALNI DEL
II.
SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA
PROSTORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE.

Uradni list Republike Slovenije
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
(1) Predmet SD ZN je del industrijske cone Sevnica – območje IV, ki na severni strani meji s koridorjem predvidenega
nadvoza in z železniško progo Sevnica–Trebnje, na južni in
vzhodni strani s pozidanim stavbnim zemljiščem ter na zahodni
strani z nepozidanim stavbnim zemljiščem.
(2) Površina območja prostorske ureditve znaša
6.019,00 m2.
(3) SD ZN – območje IV se pripravi za območje, ki sega
na zemljišča s parc. št. 145/2, 2, 4, 5/1 in 5/2, vse k.o. Šmarje.
III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI
ZA IZRABO PROSTORA, KVALITETO GRADITVE
IN DRUGE POSEGE V PROSTOR
4. člen
Doda se nov 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(IV. Rezervirano območje (poslovno-stanovanjsko območje)
SD ZN – območje IV obravnava gradnjo objektov za poslovno, poslovno-stanovanjsko, trgovsko, storitveno, servisno
in obrtno dejavnost oziroma terciarno dejavnost s pripadajočo
prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Znotraj gradbene parcele je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi veljavne Uredbe o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje izjemoma
dopustna s predhodnimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojne enote ZVKDS. Oblikovanje gradbeno inženirskih
objektov na območju SD ZN – območje IV je svobodno, če s
tem odlokom ni določeno drugače:
– ceste v območju so asfaltirane, manipulativne površine,
parkirišča in pešpoti so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana
ali asfaltirana,
– ograje so višine max do 1,80 m, postavljene na parcelno
mejo, razen ob javni cesti in cestnem priključku, kjer ograja ne
sme presegati v polje preglednosti,
– trafo postaje so tipske izvedbe,
– reklamne table in napise s komercialnim namenom je
dovoljeno postaviti na lastnem zemljišču vendar ne smejo biti
predimenzionirani,
– osvetlitev reklamnih tabel mora biti izvedena skladno z
veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega
onesnaževanja okolja in s predhodnimi kulturnovarstvenimi
pogoji in soglasjem pristojne enote ZVKDS.«.
IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE
OBJEKTOV IN NAPRAV
5. člen
Doda se nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
(urbanistično-arhitektonski pogoji za gradnjo objektov
na parceli št. 2, 4, in 145/2, k.o. Šmarje)
Ureditveno območje samopostrežne montažne avtopralnice
Lega objekta:
Na skrajnem delu jugozahodnega dela parcel št. 145/2,
4 in 2, vse k.o. Šmarje je predvidena gradnja samopostrežne
montažne avtopralnice z manipulativnimi površinami.
Na jugovzhodnem delu objekta se izvede uvozni in izvozni
priključek na predvideno dovozno cesto. Iz jugozahodne strani
pa se iz predvidene dovozne ceste predvideni uvozi do pralnih
boksov. Komunikacijsko se bo območje predvidene avtopralni-
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ce na vzhodni strani preko nove dovozne ceste navezovalo na
obstoječo javno cesto.
Horizontalni in vertikalni gabarit:
Tloris objekta je pravokotne oblike. Tlorisne dimenzije:
– pralni boksi 6,80 m x 30,50 m
– sesalni boksi 5,00 m x 32,50 m
Objekt je pritličen. Etažna višina objekta izhaja izključno
iz funkcije objekta in se ji prilagaja. Maksimalna višina objekta
je 4,00 m. V okviru gradbene parcele naj faktor zazidanosti ne
presega 0,7 in naj ima vsaj 10 % zelenih površin.
Konstrukcija: montažna, betonska, jeklena ali klasično
zidana.
Kota manipulativnih površin: se prilagaja raščenemu terenu oziroma predvidenemu uvoznemu – izvoznemu priključku
iz dovozne ceste.
Arhitekturni elementi objekta:
Oblikovanje arhitekturne podobe objekta je sodobnejše.
Streha: ravna streha.
Kritina: pločevina.
Fasada: Finalna obdelava fasad pločevina v nevtralnih
barvnih tonih, ki naj bodo v mat izvedbi.
Zunanja ureditev:
Manipulativne površine se tlakujejo ali asfaltirajo. Ostali
del parcele se hortikulturno uredi. Za ureditev okolice novih
objektov je potrebno izdelati načrt krajinske arhitekture, ki bo v
čim večji meri ohranil avtohtono listopadno drevnino ter ozelenil
okolico novih stavb.
Ureditveno območje poslovno stanovanjskega objekta
Lega objekta:
Na severovzhodnem delu parcel št. 145/2, 4 in 2,
k.o. Šmarje je predvidena gradnja dveh poslovno stanovanjskih objektov. Lega objektov je razvidna iz situacije ureditve.
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati, da
je lahko poslovno stanovanjski objekt predviden kot kompleks
dveh med seboj povezanih pravokotnih mas. Medsebojne povezave naj bodo nevtralno oblikovane, v smislu povezovalnih
transparentnih hodnikov in podobno. Med objekti je potrebno
načrtovati avtohtono zasaditev. Uvozno izvozni priključek k
poslovno stanovanjskemu objektu se bo določil z izdelavo
projektne dokumentacije in bo iz severovzhodne strani, kjer
poteka predvidena dovozna cesta.
Komunikacijsko se bo območje poslovno stanovanjskega
objekta navezovalo preko nove dovozne ceste na vzhodni
strani na obstoječo javno cesto.
Horizontalni in vertikalni gabarit:
Tlorisni gabarit objekta mora biti pravokotnega tlorisa
v razmerju stranic 1:1,2 do 1:2, pri čemer širina objekta ne
sme presegati najširšega objekta v neposredni bližini oziroma
območju cerkve. Višinski gabarit ne sme presegati višinskega
gabarita najvišjega stanovanjskega objekta v neposredni bližini. V okviru gradbene parcele naj faktor zazidanosti ne presega
0,7 in naj ima vsaj 10 % zelenih površin.
Konstrukcija: montažna ali klasično zidana.
Kota pritličja: se prilagaja raščenemu terenu oziroma
predvidenemu uvoznemu – izvoznemu priključku s ceste.
Arhitekturni elementi objekta:
Odprtine morajo biti kompozicijsko skladne po površini
pročelja, oblika odprtin je lahko glede na namembnost objekta
tudi v modernih steklenih izvedbah.
Streha: Objekt mora biti zaključen s simetrično dvokapnico, katere sleme mora biti vzporedno z daljšo stranico objekta.
Naklon strehe je 38º–42º.
Kritina: po barvi in teksturi oblikovno prilagojena prevladajoči kritini v ožjem prostoru.
Fasada: Finalna obdelava fasad mora biti klasični omet
obdelan v nevtralnih barvnih tonih (ubito bela ali pastelno peščen odtenek).
Zunanja ureditev parcel:
Manipulativne površine se tlakujejo ali asfaltirajo. Za ureditev okolice novih objektov je potrebno izdelati načrt krajinske

Stran

7970 /

Št.

59 / 27. 10. 2017

arhitekture, ki bo v čim večji meri ohranil avtohtono listopadno
drevnino ter ozelenil okolico novih stavb.«.
6. člen
Doda se nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen
Gradbene parcele
Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč –
oziroma gradbenih parcel v SD ZN – območje IV ni predpisana.
Dovoljuje se združitev in delitev parcel. V grafičnem delu so v
ureditvenem območju predvideni objekti locirani na sedanje
lastniško stanje parcel.
Faktor zazidanosti znaša največ 0,7. V okviru funkcionalnega zemljišča – gradbene parcele naj bo vsaj 10 % zelenih
površin.
Predviden odmik objektov od parcelnih mej je 4,00 m.
Dovoljeni so manjši odmiki ob pridobitvi soglasja lastnika sosednjega zemljišča in ob upoštevanju zdravstvenih, tehničnih,
požarnovarstvenih smernic in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Novi gradbeno inženirski objekti (cesta, parkirišča, manipulacijske površine, ograja, oporni zidovi, vodovod, kanalizacija, elektrika, TK kabel) se lahko gradijo na parcelni meji
sosednjega zemljišča.
Obodna parcelacija obravnavanega območja ni v naravi
zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog geodetskega posnetka v merilu 1:1000, zato lahko pride do odstopanj v izmeri
in legi novih parcel za gradnjo.«.
V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO
UREJANJE OBMOČJA
7. člen
Doda se nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen

Prometno omrežje
Območje se nahaja v varovalnem pasu Slovenskih železnic na levi strani železniške proge št. 81, Sevnica Trebnje od
železniškega km 0+660 do 0+750. Odmik objektov in naprav
mora biti 12,00 m od osi skrajnega tira, odmik infrastrukturnih
in komunalnih vodov pa mora biti min. 8,00 m od osi skrajnega
tira železniške proge.
Prometno se bo območje SD ZN – območje IV preko
nove dovozne ceste navezovalo na vzhodni strani na obstoječo
javno cesto JP 594281 Hermanova. Izvede se razširitev javne
poti št. 594281 Hermanova, od priključka na lokalno cesto
št. 373071 nadvoz–Savska–žel. prehod do predvidenega priključka dovozne ceste, desno za širino vozišča 5,00 m + bankina, z vsemi potrebnimi dodatnimi ukrepi (zaščita oziroma
prestavitev komunalnih vodov in CR ter ureditev obcestja). Os
cestnega priključka se izvede pravokotno na os vozišča ceste
in je širine 5,00 m s priključnima radijema 2,00 m levo in desno.
Priključek se utrdi za pričakovano vozno obremenitev. Prečni
sklon priključka se prilagodi niveleti vozišča ceste. Priključek
se opremi s prometno signalizacijo »Ustavi«. V okolici ceste in
javnih površin ni dovoljeno postavljati objektov, ograj, opornih
zidov, nasipov ali saditi rastline, ki bi karkoli poslabšale preglednost ceste in priključkov, ovirale promet oziroma poškodovale
ali poslabšale urejenost ceste.
Na obravnavanem območju je potrebno predvideti zadostno število parkirnih mest, in sicer:
– 1 PM 20 m² prodajnih površin,
– 1 PM na 4 sedeže v restavraciji,
– 1 PM 40 m² pisarniških površin,
– 1 PM na stanovanje,
– pri samopostrežni avtopralnici se pred vsakim pralnim
boksom predvidi parkirno mesto za čakajoče uporabnike avtopralnice.

Uradni list Republike Slovenije
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca ceste za priključevanje
in gradnjo v varstvenem pasu lokalne ceste ter železnice. Pred
pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi
oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.«.
8. člen
Doda se nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
Vodovodno omrežje
Na območju je možna priključitev na javno vodovodno
omrežje, pod pogoji JP Komunala d.o.o. Sevnica. Obstoječi
cevovod vodovodnega omrežja poteka na jugozahodni strani
obravnavanega območja.
Za oskrbo s požarno in pitno vodo se v soglasju z upravljavcem po potrebi predvidi dograditev obstoječega vodovodnega omrežja za potrebe nadaljnje gradnje.
Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda. Praviloma se nahaja na nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen
upravljavcu vodovoda.
Zasnovo vodovodnega in hidrantnega omrežja je potrebno projektno obdelati v projektni dokumentaciji za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji za priključek pridobiti
soglasje upravljavca vodovodnega omrežja k projektni dokumentaciji. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.«.
9. člen
Doda se nov 30.a člen, ki se glasi:
»30.a člen
Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju je že izveden mešan sistem
kanalizacije v vodotesni izvedbi.
Priključevanje meteorne in fekalne kanalizacije na obstoječ mešan sistem kanalizacije se izvede pod pogoji JP Komunala d.o.o. Sevnica. Obstoječa kanalizacija poteka na jugozahodni strani.
Meteorne vode z obravnavanega območja (objekta in
manipulativnih površin) se preko predvidenih peskolovov, lovilcev olj, zadrževalnega bazena meteornih vod in predvidene
meteorne kanalizacije speljejo v obstoječo javno kanalizacijo.
Vgrajeni lovilec olja mora ustrezati standardom EN 858-2.
Obvezna je priključitev objektov na javno fekalno kanalizacijo. Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih
odpadnih vod mora biti usklajeno z Uredbo o odvajanju in
čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list
RS, št. 98/15), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 64/12, 64/14 in 98/15).
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni
dokumentaciji upravljavca za priključek na kanalizacijsko omrežje. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne
infrastrukture na mestu samem in jo je po potrebi ustrezno
zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.«.
10. člen
Doda se nov 31.a člen, ki se glasi:
»31.a člen
Električno omrežje
Na obravnavanem območju potekajo NN kablovodi, ki
jih je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje pri umestitvi
objektov v prostor.

Uradni list Republike Slovenije
Energijo za napajanje objektov 3x50A in moči 35kW v
območju urejanja je možno zagotoviti iz TP Sevnica žaga: 037
ali iz TP Sevnica Lidl. Investitor se bo v fazi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja odločil za najbolj
ustrezno ter racionalnejšo rešitev.
Osvetlitev območja urejanja se izvede s svetilkami na
drogovih in reflektorji, ki se montirajo na fasado objektov.
Pri projektiranju predvidenih objektov je potrebno pri izdelavi projektne dokumentacije in pri gradnji upoštevati pogoje
iz soglasja za priključitev objekta.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca Elektro Celje d.d., OE
Krško. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno
zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.«.
11. člen
Doda se nov 32.a člen, ki se glasi:
»32.a člen
Telefonsko omrežje
Na območju urejanja ni evidentirano TK omrežje. Za predvidene pozidave znotraj ZN je potrebno izvesti novo telekomunikacijsko omrežje z navezavo na najbližji TK kabelski jašek
ZK kabelske kanalizacije Telekoma Slovenije. V primeru, da
se izvede telekomunikacijsko omrežje v telekomunikacijskih
kabelskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih naprav brez soglasja Telekom Slovenije d.d.. Za trase
novih telekomunikacijskih vodov se predvidi kabelska kanalizacija s PVC cevmi premera 110 mm ali 125 mm s pomožnimi
jaški in stebrički ter PE-HD cevmi premera 50 mm.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca TK omrežja. Pred pričetkom
gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na
mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.«.
12. člen
Doda se nov 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen

KKS omrežje
Na območju urejanja ni evidentiran kabelsko komunikacijski sistem. V primeru, da bo investitor v fazi projektne dokumentacije potreboval širokopasovno povezavo za potrebe interneta,
telefonije in videonadzora pa ima na voljo priključno mesto na
parcelnih št. 7/7, 7/5 in 5/1 k.o. Šmarje oziroma hišnih št. 8 ali 10.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca KKS omrežja. Pred
pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi
oziroma prestaviti v soglasju z upravljalcem.«.
13. člen
Doda se nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen
Plinovodno omrežje
Na območju prostorske ureditve ni evidentirano plinovodno omrežje.«.
VI. OSTALI POGOJI ZA UREJENJE OBMOČJA
14. člen
Doda se nov 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
Varstvo voda
Izdelane poplavne karte hidrološko-hidravlične študije (ID študije: 0152_IZVRS, 0153_IZVRS, 0012_ARSO,
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IHR_005; Izvajalec: IHR – Inštitut za hidravlične raziskave,
Ljubljana; IBE Ljubljana; IZVRS – Inštitut za vode RS, Ljubljana) izkazujejo, da se del zemljišča nahaja na območju razreda
preostale poplavne nevarnosti. Uredba o pogojih in omejitvah
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) omogoča gradnjo
predvidenih objektov. Iz odločbe o celoviti presoji vplivov na
okolje je razvidno, da s SDZN ne načrtujemo dejavnosti, ki bi
imele pomemben vpliv na zdravje ljudi in ne sega na vodovarstvena ali poplavna območja. Odvajanje odpadnih voda
iz območja mora biti urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 98/15), načrtovano v skladu z Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in
Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih
odpadnih voda na območju Občine Sevnica (Uradni list RS,
št. 33/14 – UPB-2) ter Tehničnim pravilnikom o objektih in
napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (Uradni list
RS, št. 47/09).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda se bo doseglo s
pravilno izgradnjo fekalne in meteorne kanalizacije objektov in
s priključkom na javno kanalizacijo ter rednim vzdrževanjem
kanalizacijskega sistema.
Končna dispozicija fekalnih vod je čistilna naprava v
Sevnici.
Meteorne vode se preko revizijskih jaškov, peskolovov
in zadrževalnega bazena odvajajo v javno kanalizacijo. Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se
vodijo preko lovilca olj in goriv ter zadrževalnega bazena v
javno kanalizacijo.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti vodno soglasje k projektni dokumentaciji od DRSV Novo mesto.«.
15. člen
Doda se nov 40.a člen, ki se glasi:
»40.a člen
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti bo zgrajeno hidrantno
omrežje v sklopu ureditve območja z vodovodnim omrežjem.
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno
zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi
(zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo
biti le-te izdelane iz ognjeodpornega materiala. V primeru
požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno
do objektov. Potrebno je zagotoviti dovolj delovnih površin za
intervencijska vozila. 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 objekti so določeni v predpisu o zasnovi in
študiji požarne varnosti.
Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
za potresno odporno gradnjo Pravilnik o mehanski odpornosti
in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05) EC8 (SIST
EN-1998). Ureditveno območje obravnavanega občinskega
podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki
je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, marec 2013
(Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje)
uvrščeno v VIII stopnjo MCS s pospeškom tal 0,175g, kar
mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vsi posegi v območju prostorske
ureditve morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z
upoštevanjem geološkega-geotehničnega poročila. V nobe-
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nem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode
nekontrolirano po terenu.
Zaščitni ukrepi:
Skladno s predpisi s področja graditve zaklonišč ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih
objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji. Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega
načrta leži v bližini vodotoka Sava in leži v razredu preostale
poplavne nevarnosti. Na območju OPPN prav tako ni visoke
podtalnice, erozivnosti in plazovitosti terena.«.
16. člen
Doda se nov 40.b člen, ki se glasi:
»40.b člen
Varstvo kulturne dediščine:
Območje predvidenih posegov leži v vplivnem območju kulturne dediščine EŠD 3349 Sevnica–Cerkev Marijinega
vnebovzetja, ki so z veljavnimi planskimi in prostorsko izvedbenimi akti Občine Sevnica zavarovani kot kulturni spomenik
oziroma stavbna dediščina. Režim varovanja na območju SD
ZN – območje IV je vplivno območje spomenika. Kulturna
dediščina se mora med gradnjo varovati pred poškodovanjem
in uničenjem.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte na območju si mora investitor pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKD Slovenije k
projektni dokumentaciji.
Varstvo arheoloških ostalin:
Pri predvidenih gradnjah je potrebno upoštevati le splošne zakonske ukrepe za varstvo arheoloških ostalin:
Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja
in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu
z določili arheološke stroke. V skladu s predpisi s področja
varstva kulturne dediščine pristojna območna enota Zavoda
za varstvo kulturne dediščine izvaja konservatorski nadzor
nad posegi v dediščino, zato jo je potrebno vsaj 10 dni pred
pričetkom zemeljskih del pisno ali po elektronski pošti o tem
obvestiti.«.
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– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt
ali uvozov na parcelo za gradnjo, pod pogojem, da je zagotovljena preglednost na cesti in varnost prometa,
– dovoljena je združitev uvozov pod pogojem, navedenim v prejšnji alineji,
– dovoljena je združitev in delitev gradbenih parcel,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne
projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob
pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta
izvedbenega načrta.«.
VII. ETAPA IZVAJANJA
18. člen
Doda se nov 42.a člen, ki glasi:
»42.a člen
Ureditveno območje SD ZN – območje IV, je mogoče izvajati postopno v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija
posameznih objektov in naprav in da se s tem ne poslabšujejo
razmere na celotnem območju.«.
19. člen
SDZN – območje IV je stalno na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.
20. člen
Nadzor nad izvajanjem SDZN – območje IV opravljajo
pristojne inšpekcijske službe.
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2017
Sevnica, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

VII. TOLERANCE
17. člen
Doda se nov 41.a člen, ki glasi:
»41.a člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objekta: načrtovani objekti se lahko gradijo
z večjim odmikom kot je določeno v grafičnih prilogah, pod
pogojem da se upošteva dovoljen odmik od sosednjih parcel
in varstveni pas lokalne ceste,
– za horizontalni gabarit: vsebina posameznih predvidenih poslovno stanovanjskih objektov bo natančno definirana z
izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja, zato so možna večja odstopanja ±1,00 m od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah, pri čemer
širina objektov ne sme presegati najširšega stanovanjskega
objekta v neposredni bližini,
– za vertikalni gabarit: višina etaž mora biti prilagojena
tehnološkim potrebam objekta in se definira z izdelavo projektne dokumentacije, presegati pa ne smejo višinskega gabarita
najvišjega stanovanjskega objekta,
– za koto tal pritličja: objekti se prilagajajo koti manipulativnih površin, ki se prilagajajo vozišču ceste,

2837.

Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov v javnih vrtcih na območju Občine
Sevnica

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05)
in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 –
UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 26. redni seji
dne 18. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov
v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
1. člen
Cene dnevnih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica znašajo mesečno na otroka po posameznih programih od 1. oktobra 2017 dalje:
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v EUR

Oddelek 1. st. obdobja
1–3 let

Oddelek 2. st. obdobja
3–4 let

Oddelek 2. st. obdobja
3–6 let

Kombiniran oddelek

Vrtec Ciciban Sevnica

482,88

373,66

349,01

391,79

VVE pri OŠ Blanca

410,54

348,51

315,60

/

VVE pri OŠ Krmelj

469,85

367,50

335,56

379,19

/

/

/

385,91

VVE pri OŠ Šentjanž

2. člen
Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 1,85 evra. Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten
in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike
med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna
skupnost zavezanka.
Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti do 8.00 ure.
3. člen
Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje
v vrtcu, lahko:
– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj
en mesec in največ dva meseca. Starši plačajo rezervacijo
v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o
plačilu staršev za program, v katerega je bil otrok vključen
pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine
zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za
neporabljena živila in plačilom staršev;
– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o
plačilu staršev za program, v katerega je otrok vključen.
Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije
obvestijo vrtec najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega
otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se
ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sevnica po
veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko
uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti
razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru
pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4. člen
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Sevnica
vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka, zmanjšano za stroške živil.
5. člen
V primeru vpisa ali pravočasnega izpisa otroka se plačilo
staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti
otroka v vrtcu.
Za enotno obračunavanje znižanja oskrbnine se dnevna
oskrbnina izračuna tako, da se mesečno določena cena programa deli v skladu s koledarjem delovnih dni.
Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka
iz dnevnega varstva za več kot 15 minut dnevno, se zaračuna
zamudna ura, ki jo določi strokovna služba zavoda.

6. člen
Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za
vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini 10 %
od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se
poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru,
da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se
akontacija ne vrne.
7. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju
Občine Sevnica, št. 602-0012/2016, z dne 16. 2. 2017 (Uradni
list RS, št. 9/17).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2017 dalje.
Št. 602-0012/2016-2
Sevnica, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

2838.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15) in
18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 –
UPB, 17/17) je Občinski svet Občine Sevnica na 26. redni seji
dne 18. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za naslednje parcele:
– parc. št. 202/3, 203/1, 203/3, 202/2 in 196/2, vse
k.o. 1375 Selce,
– parc. št. 1435/2, k.o. 1385 Podboršt,
– parc. št. 1462/2, k.o. 1362 Okroglice,
– parc. št. 1260/6, k.o. 1384 Šentjanž,
– parc. št. 359/6, k.o. 1376 Kladje.
2. člen
Nepremičnine, navedene v 1. členu tega sklepa, prenehajo imeti značaj javnega dobra in se zanje vknjiži lastninska
pravica na ime Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica,
matična št. 5883008000.
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0097/2009
7113-0058/2014
7113-0071/2016
7113-0137/2013
7113-0006/2017
7113-0032/2011
Sevnica, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

SEŽANA
2839.

Odlok o spremembah Odloka o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave Občine
Sežana

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS UPB-2, (Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo,
27/08 – Odločba US, 76/08, 100/08 – Odločba US, 79/09,
14/10 – Odločba US, 51/10 in 84/10 – Odločba US, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUJFO in 76/16 – Odločba US), Uredbe o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05,
60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08,
8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12,
23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14,
43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16,
8/17, 40/17 in 41/17) ter drugega odstavka 55. in 17. člena
Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski
svet Občine Sežana na seji dne 19. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave
Občine Sežana
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Sežana (Uradni list RS, št. 21/07 in 34/11) se
5. člen spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava je dolžna zagotavljati javnost svojega
dela v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega
značaja, in drugimi predpisi, ki se nanašajo na javnost dela
občinske uprave.«
2. člen
V 11. členu se v prvem odstavku črta beseda »lahko«.
3. člen
V 18. členu se osma alinea spremeni tako, da se glasi:
»– izdelavo predlogov za uvedbo občinskih taks,«.
4. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javnost dela občinske uprave se uresničuje z dajanjem informacij preko medijev, z udeležbo na konferencah,
okroglih mizah in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki
medijev, s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti,
da se seznani z delom občinske uprave.
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(2) Informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v
smislu prejšnjega odstavka daje medijem župan ali po pooblastilu direktor občinske uprave, po njunem pooblastilu pa lahko
tudi vodje notranjih organizacijskih enot ali drug uslužbenec
občinske uprave.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2017-6
Sežana, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

2840.

Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje
funkcije – sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter sejninah za člane svetov krajevnih
skupnosti v Občini Sežana

Na podlagi sedmega odstavka 34.a 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 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
19. 10. 2017 sprejel

PRAVILNIK
o plačah, plačilih za opravljanje funkcije
– sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov
ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti
v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Za ureditev plač občinskih funkcionarjev se uporabljajo
določbe zakonov, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, plač
funkcionarjev in delovanje lokalne samouprave.
(2) Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, oziroma do
plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
(3) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, in članom nadzornega odbora pripada
plačilo za opravljanje dela – sejnina, ki se oblikuje na podlagi
tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka
tega člena. Članom občinske volilne komisije pripada ob vsakih
splošnih volitvah enkratno nadomestilo v skladu z zakonom, ki
ureja lokalne volitve.
(4) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
2. člen
(1) Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in podžupan.
(2) Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
(3) Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal
poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči,
da bo funkcijo opravljal poklicno.
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II. PRAVICE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV
3. člen
Občinski funkcionar, ki poklicno opravlja funkcijo, ima
pravico do plače, osebnih prejemkov, nadomestila plače ter do
povračila stroškov, ki jih ima pri delu v zvezi z delom v skladu
z zakonom.
4. člen
(1) Občinski funkcionar, ki nepoklicno opravlja funkcijo,
ima pravico do plačila za opravljanje funkcije ter do povračila
stroškov, ki jih ima pri opravljanju funkcije v zvezi z opravljanjem funkcije. Plačilo za opravljanje funkcije se izplačuje na
podlagi tega pravilnika in ima značaj prejemka iz naslova
opravljanja dela na drugi podlagi.
(2) Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja
funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal funkcijo, se prizna povračilo največ v višini 33 % plače, ki mu jo izplačuje za
redni delovni čas.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN PLAČIL
ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE OZIROMA DELA
5. člen
(1) Plačni razred župana je določen s predpisi, ki urejajo
plače javnih uslužbencev in funkcionarjev.
(2) Vrednost plačnih razredov se usklajuje praviloma enkrat letno, višina uskladitve pa se dogovori s Kolektivno pogodbo za javni sektor.
(3) Funkcija župana Občine Sežana je uvrščena v
51. plačni razred.
(4) Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 odstotkov plače, ki bi
jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez dodatka
za delovno dobo.
(5) Funkcionarju ne pripadajo dodatki, razen dodatka za
delovno dobo, ki pripada funkcionarju za poklicno opravljanje
funkcije.
6. člen
(1) Plačni razred podžupana v razponu od 36. do 43. plačnega razreda določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana
lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet.
(2) Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo za opravljanje funkcije v višini največ 50 odstotkov plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez
dodatka za delovno dobo.
(3) Podžupanu kot članu občinskega sveta ali kot članu
delovnega telesa ne pripada plačilo, ki pripada ostalim članom
občinskega sveta oziroma delovnega telesa.
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije – sejnina za opravljanje
funkcije člana občinskega sveta znaša največ 7,5 % plače
župana brez njegovega dodatka za delovno dobo in ne sme
letno preseči tega zneska. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi plačilo za opravljanje funkcije – sejnina
za posamezen mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:
1. udeležbo na seji občinskega sveta: 246,46 EUR bruto
2. udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta,
katerega predsednik je: 70,41 EUR bruto
3. udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta,
katerega podpredsednik je: 52,81 EUR bruto
4. udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je:
35,21 EUR bruto
5. za nadomeščanje župana oziroma podžupana v času
njune odsotnosti oziroma zadržanosti: 5,43 EUR bruto na uro
na dan.
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8. člen
(1) Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru
občinskega sveta določi plačilo za opravljanje dela – sejnina, ki
se izplača za udeležbo na seji v znesku 46,45 EUR bruto, podpredsednikom delovnih teles občinskega sveta pa sejnina v višini
67,10 EUR bruto.
(2) V primeru, da se seje občinskega sveta, na kateri so
obravnavana mnenja oziroma drugi akti posameznega delovnega telesa, po pooblastilu predsednika delovnega telesa, udeleži
podpredsednik oziroma član le-tega, ki ni član občinskega sveta,
mu za udeležbo na seji občinskega sveta pripada sejnina v višini
35,21 EUR bruto.
(3) Skupni znesek iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne sme letno preseči 7,5 % plače župana brez njegovega dodatka
za delovno dobo.
(4) Do sejnine za udeležbo na seji občinskega sveta, določene v drugem odstavku tega člena, so upravičeni tudi poveljnik
in člani štaba za civilno zaščito, člani uredniškega odbora in člani
drugih komisij, odborov in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan, in sicer takrat, ko so vabljeni na sejo, na kateri
občinski svet obravnava akte iz njihovega delovnega področja.
9. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do plačila za opravljanje dela v višini največ 7,5 % plače
župana brez njegovega dodatka za delovno dobo. Plačila za opravljanje dela ne smejo letno preseči najvišjega možnega zneska.
(2) Plačilo se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
1. predsedniku za udeležbo na seji nadzornega odbora:
70,42 EUR bruto
2. članu za udeležbo na seji nadzornega odbora: 35,21 EUR
bruto
3. kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 140,83 EUR bruto
4. predsedniku oziroma od njega pooblaščenemu članu
nadzornega odbora za udeležbo na seji občinskega sveta, na
kateri se obravnavajo zadeve, h katerim je nadzorni odbor vabljen,
35,21 EUR bruto.
10. člen
(1) Do sejnine so upravičeni tudi člani svetov krajevnih skupnosti. Sejnina se izplača iz sredstev krajevnih skupnosti. Sejnina
se članu sveta krajevne skupnosti izplača enkrat letno.
(2) Višina sejnine se določi glede na udeležbo na seji ter
glede na velikost oziroma število prebivalcev posamezne krajevne
skupnosti.
(3) Član sveta krajevne skupnosti je upravičen do sejnine
pod pogojem, da se udeleži več kot polovice sej sveta v posameznem koledarskem letu.
(4) Višina sejnine se določi v naslednjih zneskih:
1. predsednikom svetov krajevnih skupnosti Sežana, Dutovlje, Lokev, Povir in Tomaj pripada 700 EUR neto na leto,
2. predsednikom svetov krajevnih skupnosti Avber, Dane
pri Sežani, Kazlje, Pliskovica, Štorje, Štjak in Vrabče pripada
500 EUR neto na leto,
3. članom svetov krajevnih skupnosti pripada 20 % zneska,
ki se izplača predsednikom v posamezni krajevni skupnosti.
(5) Za evidenco prisotnosti članov svetov krajevnih skupnosti
skrbi predsednik sveta posamezne krajevne skupnosti. Do konca
decembra tekočega leta dostavi evidenco v občinsko upravo, ki
na tej osnovi v januarju naslednjega leta izvrši izplačilo sejnine za
prejšnje koledarsko leto.
IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
11. člen
(1) Občinski funkcionarji in druge osebe, ki so vključene
v ta pravilnik, imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih
prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
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(2) Osebe, ki prejemajo plačo, plačilo za opravljanje funkcije oziroma dela na podlagi tega pravilnika, imajo pravico do
povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice,
dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja) v skladu z
zneski drugih osebnih prejemkov in povračil, ki jih določajo
veljavni predpisi.
(3) Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za
službeno potovanje, ki ga izda župan. V kolikor gre za službeno
potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske
uprave. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
(4) Osebe iz prvega odstavka tega člena, razen poklicnih
funkcionarjev, imajo pravico do povračila stroškov prihoda na
sejo od kraja bivanja do kraja seje, če znaša razdalja od kraja
bivanja do kraja seje več kot dva kilometra, in sicer se jim
prizna kilometrina v višini 8 % cene neosvinčenega motornega
bencina – 95 oktanov.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek pravice do povračila stroškov prihoda na sejo nimajo osebe, ki bivajo v mestu Sežana.
(6) Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo poklicno, pripada
tudi regres za prehrano ter povračilo stroškov za prevoz na delo
in drugi prejemki v skladu s predpisi.
12. člen
Predsedniki in člani volilnih organov, ki izvajajo volilna
opravila, ki jih zakon posebej ne opredeljuje, imajo pravico do
nadomestila v skladu z zakonom, ki določa nadomestila volilnih
organov na lokalnih volitvah.
V. NAČIN IZPLAČEVANJA
13. člen
(1) V primeru, ko se posamezna seja določenega organa oziroma telesa, kakor tudi posamičen nadzor, ki ga izvaja
nadzorni odbor, opravi v več kot enem delu, so člani le-tega
upravičeni do izplačila sejnine samo enkrat. Povračilo stroškov
za prevoz na sejo v skladu s četrtim odstavkom 11. člena tega
pravilnika pa se opravi za vsak prihod na sejo.
(2) Plačilo za opravljanje funkcije – sejnina se izplača za
udeležbo na redni in izredni seji, ne izplačuje pa se za udeležbo
na slavnostni in žalni seji. Za udeležbo na dopisni seji se izplača 50 odstotkov sejnine redne oziroma izredne seje.
14. člen
(1) Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje
funkcije oziroma dela in povračil stroškov, ki jih imajo občinski
funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
(2) Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo poklicno, izda
odločbo o plači komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
(3) Funkcionarjem, ki opravljajo funkcijo nepoklicno, članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, ter članom nadzornega odbora, se sredstva izplačajo na
podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma sklepa o imenovanju.
(4) Plačila za opravljanje funkcije oziroma dela se izplačajo na podlagi mesečne evidence o opravljenem delu, ki jo
vodi občinska uprava.
15. člen
(1) Plačila za opravljanje funkcije oziroma dela se izplačujejo mesečno za pretekli mesec pri naslednjem izplačilu sejnin,
in sicer najkasneje do 15. dne v mesecu.
(2) Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo istočasno s plačilom za opravljanje funkcije oziroma dela.
16. člen
Plače in plačila za opravljanje funkcije oziroma dela se
usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot izhodiščna
plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas, dogovorjen s
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kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, povračila
stroškov v zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo plačil za opravljanje
funkcije – sejnin poveljniku in članom štaba za civilno zaščito,
članom uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov
in svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
(2) Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada plačilo za opravljanje funkcije –
sejnina v dvojnem določenem znesku, njihovim namestnikom
pa izplačilo sejnine v višini 67,10 EUR bruto.
(3) Do izplačila sejnin v skladu s tem pravilnikom niso
upravičeni tisti člani komisij, odborov in drugih teles, ki so zaposleni v občinski upravi Občine Sežana.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejnin in drugih
prejemkov občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejnin za
člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana (Uradni list
RS, št. 17/11 in 51/12).
19. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2017-7
Sežana, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

2841.

Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 88/15) ter 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13 in 19/15) je Občinski svet Občine Sežana
na seji dne 19. 10. 2017 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Zemljišču katastrska občina 2440 Veliko Polje parcela
3276/2 (ID 6677260) preneha status grajenega javnega dobra.
V zemljiški knjigi se pri navedenem zemljišču izbriše zaznamba grajenega javnega dobra.
2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/2017-11
Sežana, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SLOVENJ GRADEC
2842.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu »Katice«

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 30. redni seji dne 11. 10.
2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu »Katice«
I. SPLOŠNE DOLOČBE (UVODNE DOLOČBE)
1. člen
(splošno)
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve ZN Katica (v nadaljevanju SD ZN), ki ga je izdelal Urbis d.o.o. Maribor, Partizanska ul. 3, pod številko naloge 2017-ZN-004.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z SD ZN)
S SD ZN se načrtuje gradnja večstanovanjskih objektov
s pripadajočimi prometnimi, komunalnilnimi, energetskimi in
ostalimi ureditvami.
3. člen
(vsebina in sestavni del SD ZN)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta
Katica v nadaljevanju odlok, določa ureditveno območje SD ZN,
umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnove projektnih
rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za
varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter
trajnostno rabo naravnih dobrin, rešitve in ukrepe za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe,
možna odstopanja ter obveznosti investitorjev.
Sestavni del SD ZN so poleg tega odloka tudi kartografski
del in priloge.
II. OBMOČJE SD ZN
4. člen
(opis območja)
Območje sprememb in dopolnitev ZN leži v jugovzhodnem delu mesta Slovenj Gradec, natančneje v stanovanjski
soseski Polje, južno od Celjske ceste.
Območje sprememb in dopolnitev ZN »Katica« zajema
parcele znotraj funkcionalne enote F4 in C3, po veljavnem
odloku ter obsega:
– k.o. Slovenj Gradec (850) št.: del 777/1, 772/1, 772/2,
del 778/6, 774/2, del 774/1, 775, 784, del 786/3, del 785/6,
785/3, 786/2, 786/1, 785/1, 787, 1031.
Velikost območja je cca 9692 m².
Na parcelah št. 772/1, 772/2, 785/1, 786/1, 786/2,
k.o. Slovenj Gradec (850) se nahajajo obstoječi objekti, ki so
namenjeni rušitvi.
Na parceli št. 774/2 se nahaja obstoječi objekt, ki se ga
lahko poruši ali prenovi.
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5. člen
(namenska raba območja)
Osnovna namenska raba: stavbna zemljišča v ureditvenem območju naselja.
Podrobnejša namenska raba: površine za stanovanja in
površine za centralne dejavnosti (poslovne, storitvene, trgovske) ter stanovanja.
III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI
UREJANJA PROSTORA
6. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN se nahaja v južnem delu naselja Slovenj Gradec. Poselitev in pozidanost območja je gosta, prometna dostopnost je dobra.
Predstavlja del območja, ki je namenjeno stanovanjem v obliki
večstanovanjsih objektov v kombinaciji s storitvenimi, poslovnimi in trgovskimi dejavnostmi. V neposredni bližini so tudi zelene
površine in športni objekti.
Območje leži ob državni cesti št. 1423 – Celjska cesta,
med Ronkovo in Maistrovo ulico. Sodi v prostorsko enoto Polje.
IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(dopustni posegi)
V območju ZN so dopustni naslednji posegi:
– gradnja novih objektov, vključno z dozidavo, gradnjo
nezahtevnih in enostavnih objektov, gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– rekonstrukcija objektov in naprav,
– 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,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in objektov,
– spremembe namembnosti v okviru dopustnih dejavnosti,
– rušitve,
– vzdrževanje objekta,
– odstranitev objektov in druga pripravljalna dela.
8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)
V območju OPPN so dopustni naslednji objekti in dejavnosti v skladu z veljavno Uredbo o klasifikaciji vrst objektov in
objektih državnega pomena
– Večstanovanjske stavbe
Enostavni objekti:
– Majhna stavba
– Pomožni objekt v javni rabi
– Ograja
– Podporni zid
– Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja
– Kolesarska pot, pešpot,
– Pomožni komunalni objekt
Nezahtevni objekti:
– Majhna stavba
– Pomožni objekt v javni rabi
– Ograje
– Podporni zid, samostojno parkirišče.
Dopustne dejavnosti: trgovske, poslovne, storitvene.
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9. člen
(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve)
(1) Zazidalna zasnova je opredeljena ob dovozni cesti,
kjer sta načrtovana dva večstanovanjska objekta z zunanjo
ureditvijo in parkirišči.
(2) Določeno je območje pozidave, ki ga predstavlja gradbena meja (GM) to je linija (črtkana črta), ki je novo grajeni
objekti ne smejo preseči, lahko pa se je dotikajo z zunanjo linijo
fasade ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. Znotraj območja
pozidave se lahko načrtuje objekt manjše in drugačne tlorisne
oblike, prav tako nižje etažnosti. Gradbeno mejo lahko presegajo
le s funkcionalnimi elementi, ki ne vplivajo bistveno na oblikovni
vtis gradbene mase. To so nadstreški, balkoni, loggie, stopnice,
komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno.
(3) Z območjem podzemne etaže, garaže (črtkana črtamagenta) je določeno območje kletne etaže, garaže, parkirišč pod načrtovanimi večstanovanjskimi objekti, ki se lahko
načrtujejo za vsak objekt posebej, lahko pa je načrtovano
enotno tako, da sta kletni etaži med seboj povezani, z enim
ali več uvozi in izvozi, kar se natančneje opredeli v projektni
dokumentaciji. Označeni uvoz in izvoz v kletno etažo/garažo
na kartografskih situacijah je načelen, natančneje se določi v
projektni dokumentaciji.
(4) Zelene površine so umeščene na lastniških parcelah.
10. člen
(tipologija zazidave, tlorisni, višinski gabariti in etažnost)
Tipologija zazidave:
Predvideni sta večstanovanjski stavbi, v kartografskih
prilogah označeni s številkami 1 in 2. S številko 3 je označen
obstoječi objekt. Večstanovanjska objekta sta načrtovana kot
pravokotna objekta vzporedna z dovozno cesto.
Tlorisni gabariti in zmogljivost objektov:
Natančni tlorisni gabariti stavb se določijo v projektni
dokumentaciji ob upoštevanju območja pozidave, zmogljivosti
objektov in dovoljenimi višinskimi gabariti.
Dovoljena je postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu z 8. in 14. členom odloka.
V objektih so načrtovana stanovanja, ki se lahko v pritličju
dopolnjujejo z dopustnimi dejavnostmi iz tega odloka.
Objekt 1
Večstanovanjski objekt ima pravokoten tloris velikosti cca
56,70 m x 19,10 m, etažnosti K+P+4 (klet, pritličje, 4 nadstropja), streha je ravna. Objekt se lahko gradi v več samostojnih
in zaključenih fazah.
Dostop do objekta poteka po obstoječi dovozni cesti s
priključkom na Celjsko cesto. Parkiranje je zagotovljeno v kletni etaži, garaži, ob objektu na nivoju na severu območja ter
severno, preko Celjske ceste, ob križišču.
V objektu je načrtovanih približno 58 stanovanj, za kar
je potrebnih 58 parkirnih mest, po kriteriju 1 PM/stanovanje.
Načrtovanih je 77 PM.
Objekt 2
Večstanovanjski objekt leži na vzhodni strani dovozne
ceste, na parcelni številki 786/11 in 786/2, k.o. Slovenj Gradec
(850).
Zasnova obravnava dva objekta, ki sta staknjena skupaj,
tako da nastane en objekt z vmesno dilatacijo. Objekt je etažnosti K+P+4 (klet, pritličje in 4 nadstropja), približnih dimenzij
13,00 m x 46,20 m. Objekta se lahko gradita v več samostojnih
in zaključenih fazah.
V objektu je načrtovanih približno 23 stanovanj.
Parkiranje za stanovalce je načrtovano v kletni etaži, garaži, na parcelah št. 785/1 in 787 ter na dodatnem parkirišču na
južnem delu. Potrebnih je 23 PM, pri izračunu 1 PM/stanovanje.
Objekt 3
Objekt z oznako številka 3 je obstoječi večstanovanjski
objekt, etažnosti P+1. Objekt ostaja v stanovanjski funkciji,
možna so vsa vzdrževalna dela in možno ga je rekonstruirati.
Zunanje površine okrog objekta so namenjene parkiranju stanovalcem, zelenim površinam, zasaditvi.
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Višinski gabariti, etažnost:
Etažnost objektov je maksimalno:
– K+P+4 (klet, pritličje, 4 nadstropja).
Dovoljena je izgradnja izhoda na streho.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Fasade stavb morajo biti zasnovane v belih, svetlih, pastelnih barvah, dopustna je uporaba naravnih materialov – les,
kamen, drugo.
Strehe stavb so lahko dvokapne, enokapne ali ravne
(lahko tudi pohodne) ter njihova kombinacija.
Nadstreški morajo biti oblikovani tako, da se oblikovno in
estetsko ujemajo s stanovanjskim objektom.
Klimatske naprave na fasadah je potrebno načrtovati in
namestiti tako, da ne bodo vidne in s svojim obratovanjem ne
smejo vplivati na kakovost bivalnega okolja.
12. člen
(pogoji za ureditev zunanjih površin)
Podrobnejše ureditve zelenih površin so prikazane v kartografskem delu. Zelenice se nahajajo v okviru zemljiških parcel ob objektih. Natančnejše oblikovanje zunanjih površin se
določi v projektni dokumentaciji.
Za zasaditev zelenih površin naj se uporabljajo avtohtone
travne, zeliščne, grmovne in drevesne vrste.
Funkcionalno oviranim osebam mora biti omogočeno samostojno gibanje po vseh površinah, ki so namenjene pešcem.
Elementi ceste ne smejo pomeniti nevarnosti pri gibanju na
tistih površinah, ki so namenjene pešcem. Te površine morajo
biti tudi brez grajenih in komunikacijskih ovir.
13. člen
(načrt parcelacije)
Parcelacija zemljišč, ki je določena v kartografskem delu
list številka 5.1 Načrt parcelacije, je načelna, prilagodi se zazidalni zasnovi in velikosti stavb, ki bo natančneje opredeljena v
projektni dokumentaciji.
14. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov)
Na območju sprememb in dopolnitev ZN, razen na prometnih površinah, je dovoljeno postaviti ali urediti enostavne in
nezahtevne objekte v skladu z 8. členom tega odloka. Ograje
in podporni zidovi se lahko postavijo do sosednje parcele,
s soglasjem lastnika sosednje parcele tudi na mejo. Ostali
nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavijo 1,5 m od
sosednje parcele, s soglasjem lastnika sosednje parcele tudi
bližje, razen ob dovoznih cestah, kjer je odmik od ceste določen
z območjem pozidave.
Na celotnem območju sprememb in dopolnitev ZN je dopustna gradnja pomožnih priključkov na objekte gospodarske
javne infrastrukture ter pomožnih komunalnih objektov v skladu
z določili tega odloka.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE
15. člen
(splošni pogoji za prometno urejanje)
Splošni pogoji za ureditev prometa
Vse dovozne in pohodne površine – pločniki, kolesarske
steze in poti, parkirne ter manipulativne površine morajo biti
izvedene v protiprašni izvedbi, z ustrezno rešenim odvodnjavanjem padavinskih voda.
Pločniki ob posameznih cestah so višinsko ločeni od
vozišča z dvignjeno obrobo iz robnikov.
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Kinematični elementi v križiščih morajo zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot tudi komunalnemu 3-osnemu vozilu.
Za celotno območje morajo biti predvideni ustrezni dostopni elementi brez arhitekturnih ovir za potrebe invalidnih oseb.
Možna je fazna izvedba, vendar mora vsaka faza predstavljati funkcionalno in prometno-tehnično zaključeno celoto.
16. člen
(priključevanje na javno cestno omrežje)
(1) Za potrebe predmetne pozidave je potrebno zgraditi
dostopno cesto v trasi obstoječe ceste s priključevanjem preko
obstoječega priključka na državno cesto R1-227, odsek 1423
(Celjska cesta). Obstoječi cestni priključek je potrebno rekonstruirati v skladu s pogoji upravljavca.
(2) Dovozna cesta se izvede v dolžini približno 150 m,
širina vozišča je 6,0 m (2 x 3,0 m), predvidi se ureditev obojestranskega peš prometa, delno kot pločnik, delno v sklopu
funkcionalnih zemljišč pred objekti in ob parkiriščih.
(3) Vse povozne (voziščne) površine, parkirišča in pločniki
morajo biti izvedeni v protiprašni izvedbi (asfalt) ter dimenzionirane za prevoz tipičnega tovornega vozila (3-osni kamion).
17. člen
(dovoz intervencijskih, dostavnih in komunalnih vozil)
Dovoz intervencijskim, dostavnim in komunalnim vozilom
je zagotovljen preko obstoječih in predvidenih cestnih površin,
ki morajo biti dimenzionirane za prevoz interventnih vozil.
18. člen
(mirujoči promet)
(1) Za potrebe načrtovane pozidave se uredijo nivojska
parkirišča za osebna vozila stanovalcev, obiskovalcev ter vozila
invalidnih oseb. Zagotoviti je potrebno minimalno 1 PM/stanovanje.
(2) Parkiranje za objekt 1 se zagotovi v kletni etaži, garaži
in na severni strani objekta na parcelah št. 777/1-del, 772/1-del,
777/2-del, vse k.o. Slovenj Gradec, kjer je načrtovanih 22 PM.
Severno od Celjske ceste na parceli št. 1031 k.o. Slovenj Gradec je načrtovanih 24 PM.
(3) Parkiranje za objekt št. 2 se zagotovi v kletni etaži,
garaži, severno od objekta, na parcelah št. 785/1-del, 787-del,
kjer je načrtovanih 17 PM ter južno od objekta 2, kjer je načrtovanih še 15 PM.
(4) Dovozi do parkiršč so iz predvidene dovozne ceste
oziroma preko obstoječega priključka na Celjsko cesto. Na parkiriščih je dopustna postavitev elementov za kontroliran dostop.
(5) Ob parkiriščih na zelenicah se zasadijo drevesa, kjer
je to možno in, kjer ne ovirajo preglednosti zaradi odvijanja
prometa.
(6) Dopustna je gradnja enotne garaže, podzemne etaže
(znotraj območja črtkane črte-magente) za oba objekta skupaj
s skupnim ali ločenimi uvozi, pod pogojem, da se zagotovi dovoz do ostalih objektov, ki jih napaja dovozna cesta.
19. člen
(kolesarski promet)
Na območju načrtovane zazidave se kolesarski promet
vodi po vozišču. Ob Celjski cesti je predvidena ureditev kolesarskih poti.
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV KOMUNALNE,
ENERGETSKE IN ELEKTRONSKO KOMUNIKACIJSKE
INFRASTRUKTURE
20. člen
(splošni pogoji za komunalno urejanje)
Splošni pogoji
Predvideno zazidavo je možno priključiti na obstoječe
infrastrukturno omrežje, ki se rekonstruira v skladu s smerni-

Št.

59 / 27. 10. 2017 /

Stran

7979

cami nosilcev urejanja prostora. Pred načrtovanjem in izvedbo
je potrebno s pristojnimi upravljavci infrastrukture na terenu
določiti natančno lego posameznih vodov. V SD ZN so podane
samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve se opredelijo v
projektni dokumentaciji, izdelani skladno s tem načrtom. Dopustna so odstopanja od rešitev v načrtu (trase posameznih
vodov, način priključevanja), ki so usklajena s posameznimi
upravljavci infrastrukture.
21. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Predvidena zazidava se priključi na obstoječo vodovodno omrežje dimenzije DN 100. Priključki se izvedejo za vsako
odjemno mesto posebej.
(2) Dimenzije cevi in priključkov se podrobneje obdelajo
v projektni dokumentaciji.
22. člen
(odvajanje padavinskih, komunalnih
ter tehnoloških odpadnih vod)
(1) Za odvod odpadnih vod iz obravnavanega območja se
predvidi ločen sistem kanalizacije.
(2) Komunalne odpadne vode iz območja se z kanalizacijskim sistemom navežejo na obstoječi kanalizacijski sistem v
Celjski in dovozni cesti, ki je navezan na CČN Slovenj Gradec.
(3) Padavinske vode iz streh in utrjenih površin ob objektih se vodijo v obstoječo meteorno kanalizacijo.
(4) Odvod padavinskih vod s parkiršč in manipulativnih
površin je potrebno načrtovati preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj in usedalnika. Predvidi se vgradnja standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2).
23. člen
(elektroenergetska infrastruktura)
(1) V neposredni bližini in na območju se nahaja elektroenergetsko omrežje in TP v upravljanju Elektra Celje d.d. Pred
pričetkom del oziroma nadaljnjim načrtovanjem je potrebno
določiti natančno lego in zagotoviti ustrezno zaščito oziroma
prestavitev.
(2) Vsa dela se izvajajo v skladu z izdelanimi strokovnimi
podlagami (Elektro Celje d.o.o., št. 317/17 – E, Celje, avgust
2017) in v skladu s smernicami ter pogoji upravljavca.
(3) Predvideni objekti se bodo napajali iz obstoječe TP
Katica PTC 545. Do bodočih odjemalcev se zgradi ustrezno
NN omrežje.
24. člen
(TK in druga kabelska omrežja)
(1) Na območju se nahaja obstoječe distribucijsko komunikacijsko omrežje.
(2) Za potrebe kabelsko operacijskih sistemov se predvidi
položitev ločene kabelske kanalizacije z ustreznimi jaški, ki se
naveže na obstoječi sistem. Do posameznih objektov se predvidi priključno cev. Kabelska kanalizacija se v glavni cesti izvede kot dvocevna DN 110, do objektov vsaj enocevno DN 110.
25. člen
(plinovod)
V Celjski cesti je zgrajen distribucijski plinovod. Za oskrbo
predvidenih objektov se zgradi ustrezen plinovod s priključki do
posameznega objekta.
26. člen
(ogrevanje)
(1) V skladu s študijo razvoja daljinskega ogrevanja se
predvideni objekti navežejo na sistem daljinskega ogrevanja.
(2) Možna je tudi kombinacija daljinskega ogrevanja in
alternativnih virov ogrevanja. Priključitev se izvede za vsakega
uporabnika ločeno v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
s tega področja.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO
NARAVNIH DOBRIN
27. člen
(splošno)
Z načrtovanimi ureditvami in ob upoštevanju ukrepov, ki
jih predpisuje veljavna zakonodaja, se pričakuje sprejemljiv
vpliv na okolje, ki ne presega zakonsko dopustnih meja za
posamezno sestavino okolja.
28. člen
(varstvo pred hrupom)
Skladno z veljavno zakonodajo se obravnavano območje
nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Zagotoviti
je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne
bodo presežene. Pri posameznih virih prekomernega hrupa je
potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno protihrupno zaščito ali sanacijo. Vsi ukrepi morajo biti predvideni na
podlagi študije in ob upoštevanju obremenitve državne ceste v
20-letnem planskem obdobju. Izvedba vseh ukrepov je obveznost investitorja. Ukrepi se opredelijo v fazi izdelave projektne
dokumentacije.
29. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)
(1) Skladno s podzakonskim aktom o določitvi območij in
stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih
oksidov, delcev svinca, benzena, ogljikovega monoksida in
ozona v zunanjem zraku, se območje sprememb in dopolnitev
ZN nahaja v območju II. stopnje onesnaženosti.
(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo mogočo mero je potrebno upoštevati veljavne predpise.
(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči
dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo izbira delovnih
strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. Poskrbi se za:
– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih
poti v vetrovnem in suhem vremenu;
– preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;
– čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne
ceste;
– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se
uporabljajo za prevoz.
30. člen
(zaščita pred onesnaževanjem podtalnice)
(1) Območje sprememb in dopolnitev ZN leži izven vodovarstvenega območja zajetij pitne vode.
(2) Za zbiranje, odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je potrebno upoštevati naslednje:
– Vse odpadne komunalne vode morajo biti obvezno
priključene na javni kanalizacijski sistem. Kanalizacijski sistem
mora biti v celoti načrtovan vodotesno ter ločeno za odpadne
komunalne in padavinske vode.
– Čiste padavinske vode je treba prioritetno ponikati. Pri
tem morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih
in manipulativnih površin, dno ponikovalnice pa vsaj 1,00 m
nad najvišjo gladino podzemne vode. Če ponikanje ni možno,
je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok oziroma
površinski odvodnik, če tega ni, pa voditi razpršeno po terenu
tako, da ne bo povzročeno plazenje, erozija tal in, da ne bodo
ogrožena sosednja zemljišča in objekti.
– Odpadne vode s cest in manipulativnih površin morajo
biti obvezno speljane po vodotesnem sistemu preko lovilcev olj.
– Odvajanje padavinskih voda z večjih ureditvenih območij se predvidi na tak način, da bo v čim večji možni meri
zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin. Potrebno je predvideti zadrževanje le-teh z zatravitvami, travnimi
ploščami, zadrževalnimi bazeni ipd.
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– Pri odvajanju in čiščenju padavinskih in odpadnih komunalnih voda je potrebno upoštevati vse zakonske in podzakonske predpise, ki urejajo to področje.
– Investitor si mora po končanem projektiranju in pred
gradnjo objektov na obravnavanem območju pridobiti vodno
soglasje.
31. člen
(odpadki)
(1) Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v
skladu z veljavno zakonodajo in določili občinskega odloka s
področja ravnanja s komunalnimi odpadki.
(2) Dostop za komunalna vozila je zagotovljen po vseh
javnih dostopnih cestah.
32. člen
(varstvo naravne dediščine)
Na območju SD ZN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
33. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Na območje urejanja meji enota kulturne dediščine:
Slovenj Gradec – Hiša Celjska 29 EŠD 15059.
(2) V neposredni bližini enote kulturne dediščine je predvidena ureditev parkirišča. Z vidika varstva kulturne dediščine
ureditev parkirišča ni problematična, predlagamo pa zasaditev
parkirišča na način, kot je to predvideno na nasprotni strani.
(3) 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;
– za vsak poseg v enoto registrirane kulturne dediščine
je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje po predpisih s področja varstva kulturne
dediščine. Za poseg v enoto kulturne dediščine se šteje vsa
dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz,
strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo in spreminjajo njeno lokacijo. To so
tudi vsa zemeljska dela, ki se ne štejejo za gradnjo.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
TER VARSTVO PRED POŽAROM
34. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter varstvo pred požarom)
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(1) Območje SD ZN se nahaja izven vseh naravnih omejitev kot so poplavna ogroženost, visoki nivoji podzemnih voda,
erozivnost ter plazovitost terena. V širšem ureditvenem območju SD ZN so zadostni običajni zaščitni ukrepi pred erozijo.
(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.
(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
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razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na
minimalno ob upoštevanju sledečega:
– nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije,
– 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 SD ZN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja srednje velika.
(2) Načrtovane stavbe se uvrščajo med požarno zahtevne objekte. Doseganje predpisane ravni požarne varnosti
mora izhajati iz študije požarne varnosti, kadar je to zahtevano
s predpisi o študiji požarne varnosti. Kadar izdelava študije
požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane
ravni požarne varnosti izhajati iz dokumenta Zasnova požarne
varnosti, ki na kratek in pregleden način določa potrebne ukrepe, povezane s/z:
– širjenjem požara na sosednje objekte,
– nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah,
– evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje,
– napravami za gašenje in dostopom gasilcev.
(3) Študija oziroma zasnova požarne varnosti sta sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Povzetek vsebine študije požarne varnosti oziroma
zasnove požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz
požarne varnosti stavbe. Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta.
(4) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena z javnih hidrantnim omrežjem. Upravljavec vodovodnega omrežja zagotavlja zmogljivost hidrantnega omrežja z
10 l/sekundo vode za gašenje.
(5) Za SD ZN bodo požarni ukrepi opredeljeni v drugih
načrtih, ki izkazujejo zanesljivost objekta. Stavbe morajo biti
projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno
število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na
ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik.
(6) Intervencija in dostava bosta zagotovljeni preko vseh
prometnih, manipulativnih in interventnih poti znotraj območja SD ZN in njene okolice. Kinematični elementi cestnega
priključka morajo zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot
tudi komunalnemu 3-osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd.
Takšnim obremenitvam mora »slediti« tudi dimenzioniranje
nosilne konstrukcije.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
35. člen
(etape)
SD ZN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Izgradnja stanovanjskih objektov se bo
izvajala v etapah skladno s potrebami investitorja. Vsaka etapa
mora biti zaključena celota vključno s prometno, komunalno in
energetsko infrastrukturno ureditvijo in priključki ter zunanjimi
ureditvami.
IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA
36. člen
(odstopanja glede novogradenj)
(1) Na grafičnih prilogah so z gradbeno mejo (črtkana
črta), to je območje pozidave, zarisani načelni tlorisi stavb. Glede na zasnovo pozidave in stavb se zarisana parcelacija spremeni in prilagodi zasnovi, opredeljeni v projektni dokumentaciji.
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(2) Dovoljena so odstopanja od gradbene meje:
– objekt lahko presega gradbeno mejo le s funkcionalnimi
elementi, ki ne vplivajo bistveno na oblikovni vtis gradbene
mase. To so nadstreški, balkoni, loggie, nastopne stopnice,
komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno.
37. člen
(odstopanja glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)
Na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumentacije
so dopustna odstopanja pri prometnem, komunalnem in energetskem opremljanju, v kolikor te spremembe in dopolnitve ne
spreminjajo vsebinskega koncepta SD ZN in so za izvedbo teh
odstopanj pridobljeni pogoji in mnenja vseh pristojnih nosilcev
urejanja prostora.
X. OSTALI POGOJI IN OBVEZNOSTI ZA IZVAJANJE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZN
38. člen
(obveznosti investitorjev)
Pri pripravi projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo gospodarske javne infrastrukture
izven ureditvenega območja sprememb in dopolnitev ZN mora investitor pridobiti soglasje upravljavca obravnavane infrastrukture.
39. člen
(obveznosti izvajalcev)
(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje
obveznosti:
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe
infrastrukturne vode,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se
prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,
– sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi, vkopi),
– v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi gradnje,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in
zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,
– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene
službe,
– vzdrževati avtohtono vegetacijo, ki je element krajinskega urejanja,
– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene
ali poškodovane.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne
zakonodaje.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve tega akta na območju iz 4. člena tega
odloka preneha veljati Odlok o zazidalnem načrtu »Katica«
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(Uradni list RS, št. 116/00), in sicer na območju funkcionalne
enote F4.

Uradni list Republike Slovenije
Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec
na 30. seji dne 11. 10. 2017 sprejel

41. člen

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.2)

(vpogled sprememb in dopolnitev ZN)
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno
na vpogled pri občinski upravi Mestne občine Slovenj Gradec,
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja.
42. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču s parc. št. 1008/49 k.o. 850 – Slovenj Gradec (ID 6761306).
2. Nepremičnina iz prve točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Mestne občine Slovenj
Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0027/2017
zveza spis št. 478-108/2017
Slovenj Gradec, dne 12. oktobra 2017

Št. 350-0010/2016
Slovenj Gradec, dne 28. septembra 2017
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

2843.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra:
(št. 12.4)

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 in 58/16) v zvezi z razpolaganjem s stvarnim nepremičnim premoženjem v lasti Mestne
občine Slovenj Gradec je Občinski svet Mestne občine Slovenj
Gradec na 30. seji dne 11. 10. 2017 sprejel

SODRAŽICA
2845.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A,
101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15
– ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16
– ZIPRS1718) ter 15. in 93. člena Statuta Občine Sodražica
(Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica
na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.4)
1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičnini z ID znakom parcela 850 1004/2 in nepremičnini z
ID znakom parcela 850 1007/2.
2. Nepremičninam iz prve točke tega sklepa preneha
status javnega dobra in postaneta last Mestne občine Slovenj
Gradec.
3. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-0027/2017
zveza spis št. 478-0208/2017
Slovenj Gradec, dne 12. oktobra 2017
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

2844.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra:
(št. 12.2)

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

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sodražica za leto 2017

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sodražica za leto 2017
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sodražica za leto 2017
(Uradni list RS, št. 105/15, 12/17, dalje: odlok) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov
I.
70

71

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 prihodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

Rebalans
2017
2.981.389
1.768.515
1.571.815
1.427.994
98.421
45.400
0
196.700
119.200
3.000
21.000
2.500
51.000

Uradni list Republike Slovenije
72

Št.

KAPITALSKI PRIHODKI

10.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sredstev

10.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij

1.202.874
308.395

741

Prejeta sredstva iz državnega proračuna
iz sredstev EU

894.479

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

609.452

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

143.209

41

2.097

409 Rezerve

6.000

TEKOČI TRANSFERI

847.296

410 Subvencije

13.180

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

614.878

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

43

III.

STRAŽA
2846.

ODLOK
o proračunu Občine Straža za leto 2018

132.338

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.699.968

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.699.968

INVESTICIJSKI TRANSFERI

40.014

431 Investicijski transferi pravnim osebam,
ki niso proračunski upor.

20.032

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

19.982

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

–215.341

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK PRIMANJKLJAJ

–213.244

III./2 TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Straža za leto 2018 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).

311.767

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

278.247

50

ZADOLŽEVANJE

278.247

500 Domače zadolževanje

278.247

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

70.973

55

ODPLAČILA DOLGA

70.973

550

Odplačila domačega dolga

70.973

IX.

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

–8.067

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

207.274

XI.

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

215.341

XII.

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

9.890
«

Odlok o proračunu Občine Straža 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 – ZUUJFO), 29. 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 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni
list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža
na 18. seji dne 19. 10. 2017 sprejel

86.900

413 Drugi tekoči domači transferi
42

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

433.710

403 Plačila domačih obresti

7983

Št. 410-10/15
Sodražica, dne 19. oktobra 2017

24.436

402 Izdatki za blago in storitve

Stran

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2017.

3.196.730

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
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II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
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
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

v EUR
Proračun
za leto 2018
4.834.967
3.389.892
2.582.946
2.056.940
483.406
42.600
806.945
362.405
5.831
18.200
36.250
384.259

Stran
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72 KAPITALSKI PRIHODKI
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredm. dolgor. sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

Uradni list Republike Slovenije
330.000
330.000
0
0
1.115.075
225.000
890.075
5.358.599
1.084.370
330.728
53.621
681.690
6.331
12.000
1.086.569
76.380
593.353
137.829
279.007
3.150.860
3.150.860
36.800
34.800
2.000
–523.632

7. 000
7.000
7.000
7.000
7.000

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi prihodki
od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo.
Pravice porabe na proračunski postavki, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma če se na določenih
postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba
po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika izvajanja
investicij in realizacija investicij.
Župan Občine Straža je pooblaščen, da brez soglasja
občinskega sveta prerazporeja sredstva znotraj posameznega
glavnega programa, da prerazporeja sredstva med glavnimi
programi do višine 20 % in da prerazporedi sredstva iz posameznega področja porabe v drugo področje porabe proračuna
do višine 20 % posameznega področja.
Proračunska sredstva se lahko prosto prerazporejajo med
podkonti v okviru iste proračunske postavke. Na posamezni
proračunski postavki se lahko odpirajo novi podkonti.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu
svetu o veljavnem proračunu za leto 2018 in njegovi realizaciji.
6. člen

7.000
406.632
406.632
406.632
40.000
40.000
40.000
–150.000
366.632
523.632
150.000

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti
v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
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če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan kot predstojnik neposrednega uporabnika lahko
spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte vključene v
načrt razvojnih programov sprejema župan.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
Novi projekti se lahko kot evidenčni projekti uvrstijo v
načrt razvojnih programov tekočega leta samo na podlagi
odločitve župana.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF. Občina bo v letu 2018 vplačevala v en sklad,
in sicer:
Sklad za štipendiranje v višini 5.000 EUR.
Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini
5.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 2.000 EUR. Župan
o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(upravljanje s sredstvi)
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan.
Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije,
banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Občinska uprava lahko zahteva, da mu posredni uporabniki občinskega proračuna, pred deponiranjem prostih denarnih
sredstev pri bankah ponudijo denarna sredstva, če je to treba
zaradi likvidnosti sredstev oziroma za izvrševanje občinskega
proračuna.
10. člen
(nakup nepremičnin)
Nakup nepremičnin se izvaja na podlagi Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine.
11. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2018 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 7.500 EUR.
Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga
dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se
s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
Župan lahko zahteva takojšne plačilo celotnega dolga,
katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
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V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Občina se v letu 2018 lahko dodatno dolgoročno zadolži
v višini 406.632 EUR.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnega
zavoda katerega ustanoviteljica je Občina Straža, v letu 2018
ne sme preseči skupne višine glavnic 100.000 EUR.
13. člen
(obseg zadolževanja javnega zavoda)
Posredni uporabnik občinskega proračuna, javni zavod
katerega ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2018 zadolži
do skupne višine 100.000 EUR.
14. člen
(likvidnostno posojilo)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, lahko župan odloči
o najetju likvidnostnega posojila, ki bo v skladu z zakonom in
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje v letu 2018)
V obdobju začasnega financiranja Občine Straža v letu
2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 41000-4/2017
Straža, dne 20. oktobra 2017
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

SVETI TOMAŽ
2847.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 23. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 –
ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15)
in 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na
24. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se javno dobro na zemljiščih s:
– parc. št. 1205/1 v izmeri 205 m2, k.o. Rucmanci
– parc. št. 1543/8 v izmeri 670 m2, k.o. Savci.
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2.
Zemljišča iz 1. točke tega sklepa postanejo last Občine
Sveti Tomaž.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2017 01/ZH
Sveti Tomaž, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Sveti Tomaž
Mirko Cvetko l.r.

ŠENTJUR
2848.

Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti
ter pokopališkem redu na območju Občine
Šentjur

Občinski svet Občine Šentjur sprejema na podlagi 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
in 76/16 – odl. US) ter 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo, 54/16) na
18. redni seji dne 17. oktobra 2017

ODLOK
o pogrebni in pokopališki dejavnosti
ter pokopališkem redu na območju
Občine Šentjur
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Šentjur s tem odlokom ureja:
– pogrebno in pokopališko dejavnost na območju Občine
Šentjur,
– pokopališki red,
– najem in vzdrževanje grobov,
– nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti ter
– druga vsebinsko povezana področja.
Pogrebna in pokopališka dejavnost se izvajata v skladu z
načeli spoštovanja in pietete do pokojnikov in njihovih svojcev.
2. člen
Pogrebna dejavnost po tem odloku obsega izvajanje
24-urne dežurne službe, ki se izvaja kot obvezna občinska
gospodarska javna služba v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje
pokopališč.
Določbe tega odloka imajo značaj pokopališkega reda, v
kolikor urejajo obvezne sestavine pokopališkega reda skladno
z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
II. POGREBNA DEJAVNOST
A. 24-urna dežurna služba
3. člen
24-urna dežurna služba (v nadaljnjem besedilu tudi dežurna služba) obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih
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prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda
zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih
postopkov na pokojniku, in nato do hladilnih prostorov izvajalca
javne službe, vključno z uporabo le-teh, če področni zakon
ne določa drugače. Prevoz pokojnika se izvede po zakonsko
določenem postopku.
Izvajalec dežurne službe mora izpolnjevati zakonsko določene pogoje za izvajanje dejavnosti in ravnati v skladu s tem
pokopališkim redom in drugimi občinskimi predpisi.
Stroški dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne
za izvajanje te službe. Cene za storitve dežurne službe se
določijo upoštevajoč metodologijo, ki jo določi Vlada Republike
Slovenije.
4. člen
Preostala pogrebna dejavnost se izvaja na trgu in ni predmet urejanja po tem odloku. Obseg tržne pogrebne dejavnosti
se določi z zakonom in se izvaja skladno z zakonom in tem
pokopališkim redom.
5. člen
Dežurno službo po tem odloku izvaja JKP Šentjur, javno
komunalno podjetje, d.o.o., matična št. 5466016 (v nadaljnjem
besedilu tudi JKP Šentjur).
B. Priprava in izvedba pokopa
6. člen
Osnovni pogreb obsega:
– prijavo pokopa,
– pripravo pokojnika,
– minimalno pogrebno slovesnost in
– pokop, vključno s pogrebno opremo.
7. člen
Pokop prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba
oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik
pogreba. Če naročnika ni, prijavi pokop občina pod pogojem,
da je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče na območju
Občine Šentjur oziroma ob izpolnjevanju drugih zakonskih
pogojev.
Prijava pokopa se mora opraviti najmanj 24 ur pred predvidenim pokopom. Prijava pokopa se opravi po postopku, ki
ga določi upravljavec pokopališča, k prijavi pokopa pa je treba
priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila
smrt prijavljena.
Lokacijo in termin pogrebne slovesnosti in pokopa določita upravljavec in naročnik pogreba sporazumno, upoštevajoč
načelo kontinuiranega poteka pogrebov.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu
groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti
najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj
pokopališča.
8. člen
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo. Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne
dejavnosti.
Vsakemu pokojniku morata biti zagotovljena dostojen pogreb in pogrebna slovesnost v skladu z voljo pokojnika in na
način, določen s tem pokopališkim redom. Če pokojnik ni izrazil
svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o
tem naročnik pogreba.
Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki
verskih skupnosti in društev.
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9. člen
Pogrebna slovesnost je javna, razen če ni drugače dogovorjeno. Udeleženci pogrebne slovesnosti morajo spoštovati
načela spoštovanja in pietete do pokojnikov in njihovih svojcev.
10. člen
Upravljavec mora uro pogreba javno objaviti tako, da ob
položitvi pokojnika v mrliško vežico izobesi obvestilo pred mrliško vežico razen v primeru tihega pogreba v ožjem družinskem
krogu, ko se javnosti o pogrebu ne obvešča.
Upravljavec v dogovoru z naročnikom pogreba v mrliški
vežici ali poslovilni dvorani postavi žalno knjigo.
11. člen
Pokop se opravi, ko je preteklo najmanj 36 ur od nastopa
smrti. Ob večjih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih
razmerah, ko se opravi skupni pokop, lahko pristojna območna
enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta rok skrajša.
Pokop se izvaja s krsto, žaro ali raztrosom pepela, ki
se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali
zunaj njega.
Pokop lahko izvaja le registrirani izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom. Pokop se praviloma
opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot
raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v
grobnice verskih skupnosti.
12. člen
Upravljavec pokopališča je dolžan pred izkopom grobne jame ustrezno zavarovati sosednje grobove in nagrobne
spomenike ter paziti, da jih pri izkopu in zasutju ne poškoduje.
Prva ureditev groba po pokopu obsega:
– zasutje grobne jame in ureditev groba na način, da se
ne poškoduje sosednjih grobov ali pokopališke infrastrukture;
– odvoz odvečne zemlje;
– zasaditev izkopanih grmovnic;
– najkasneje v roku 10 dni (oziroma pozimi v 15 dneh)
odvoz vencev in posušenega cvetja na deponijo, razen če je
to z naročnikom drugače dogovorjeno.
Za dokončno ureditev groba je odgovoren najemnik groba, ki lahko do končne ureditve na grob postavi začasno obeležje. Za dokončno ureditev groba je najemnik ali v njegovem
imenu izvajalec del dolžan pridobiti pisno soglasje upravljavca.
K vlogi za pridobitev soglasja je potrebno priložiti najemno
pogodbo, morebitno pooblastilo najemnika izvajalcu ter skico
idejne zasnove ureditve groba in postavitve nagrobnega obeležja. Upravljavec določi način opravljanja kamnoseških del pri
ureditvi groba. Kamnoseška dela pri ureditvi groba se lahko
opravljajo le od ponedeljka po petka v času obiska pokopališča
razen v času pogrebov, ko se kamnoseška ali druga vzdrževalna dela ne smejo opravljati. Dela izven predpisanega časa
se lahko izvajajo le z izrecnim pisnim soglasjem upravljavca.
Upravljavec lahko najemniku ali izvajalcu del zaračuna
stroške čiščenja, če izvajalec del takoj po končanih delih tega
ne stori sam.
13. člen
Pogrebno slovesnost in pokop pokojnika organizira in
izvede izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti. Pogrebna slovesnost in pokop se opravita v skladu z voljo pokojnika in na
način, določen s tem pokopališkim redom.
Verski obred na pogrebni slovesnosti zagotovi naročnik
pogreba.
14. člen
Obred pogrebne slovesnosti in pokopa se izvaja kot:
– javna pogrebna slovesnost pri mrliški vežici in obred pri
grobnem prostoru z ožjimi svojci pokojnika,
– tihi pogreb v ožjem družinskem krogu, ki se izvede na
željo pokojnika ali naročnika pokopa brez obvestila javnosti,
– anonimni pokop ali
– raztros pepela.
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Druge posebne svečanosti na pokopališčih (obletnice,
proslave, obeležja ipd.) se opravljajo v dogovoru z upravljavcem, ki določi tudi pogoje za izvedbo tovrstnih dogodkov.
15. člen
Pogrebna slovesnost in pokop se vodita po krajevno
običajnem protokolu, katerega je izvajalec dolžan preveriti pri
upravljavcu pokopališča in ga izvesti v skladu z načelom spoštovanja in pietete do pokojnega in njegovih svojcev. Izvedba
pokopa v vojna grobišča se izvede skladno z zakonom s področja vojnih grobišč.
Če se pogrebne slovesnosti udeležijo predstavniki enot
slovenske vojske, policije ali društva, se ti razvrstijo v pogrebni
sprevod takoj za zastavonošo s slovensko zastavo oziroma
tako, kot to določajo njihova pravila. Če pri pogrebni slovesnosti sodeluje tudi častna straža z vojaškim ali lovskim strelnim
orožjem, mora biti zagotovljena varnost skladno s predpisi, za
kar je odgovoren vodja enote, način sodelovanja pri pogrebni
slovesnosti pa se predhodno uskladi z izvajalcem pogrebne
slovesnosti in upravljavcem pokopališča.
16. člen
Obredi pogrebne slovesnosti na pokopališču Šentjur se izvajajo med ponedeljkom in petkom med 11.00 in 17.00 uro, tihi
pogrebi v ožjem družinskem krogu pa med 11.00 in 13.00 uro.
V soboto, nedeljo in med državnimi prazniki se pogrebi ne
opravljajo. Na izrecno željo naročnika pogreba se lahko obred
pogrebne slovesnosti in pokopa opravi tudi izven določenih
terminov, vendar le ob soglasju upravljavca. Krajevni obredi
na ostalih pokopališčih se izvajajo ob krajevno običajni uri in v
dogovoru z upravljavcem.
17. člen
Anonimni pokop se opravi po volji pokojnika. Anonimni
pokop brez pogrebne slovesnosti ter brez označbe imena
in priimka se lahko opravi s pokopom krste ali žare v grobni
prostor ali z raztrosom pepela na posebej za to določenem
prostoru pokopališča.
18. člen
Raztros pepela je mogoč le na tistih pokopališčih, kjer
imajo za takšen način pokopa urejen poseben prostor, ki mora
biti urejen skladno z zakonskimi zahtevami. Za pogrebno slovesnost in protokol pri raztrosu pepela se smiselno uporabljajo
določila tega odloka.
Na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa se pepel iz žare raztrosi na določenem prostoru zunaj pokopališča. Zunaj pokopališča se lahko s soglasjem občinskega
organa opravi tudi pokop stanovskih predstavnikov v grobnice
verskih skupnosti. Občinski organ o raztrosu pepela oziroma
pokopu zunaj pokopališča odloči v sedmih dneh. Zoper sklep
občinskega organa ni pritožbe, dovoljen je upravni spor.
Drugačen raztros pepela ni dovoljen.
19. člen
Stroške izbranega izvajalca pogrebnih storitev in storitev
24-urne dežurne službe poravna naročnik pogreba. Če se
pokop izvede v že obstoječi grob, mora naročnik pogreba predložiti tudi najemno pogodbo s pisnim dovoljenjem najemnika,
da dovoljuje pogreb pokojnika v ta grob, razen če je pokojnik
bil najemnik groba.
Če naročnika pogreba ni, mora stroške osnovnega pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Plačnik pogreba
je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.
Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati zakonsko
določene višine. Cene pogrebnih storitev in opreme morajo
biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih
izvajalca pogrebne dejavnosti za poslovanje ter objavljene
na njegovih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.
Razvidne morajo biti tudi iz specifikacije vseh posameznih
opravljenih pogrebnih storitev in opreme na računu izvajalca
pogrebne storitve.
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III. POKOPALIŠKA DEJAVNOST
A. Pokopališča na območju Občine Šentjur
20. člen
Na območju Občine Šentjur se pogrebna dejavnost izvaja
na naslednjih pokopališčih:
– pokopališče Dramlje,
– pokopališče Kalobje,
– pokopališče Planina pri Sevnici,
– pokopališče Ponikva,
– pokopališče Prevorje,
– pokopališče Slivnica pri Celju,
– pokopališče Šentjur,
– pokopališče Šentvid pri Planini in
– pokopališče Žusem.
Pokopališča so objekti komunalne infrastrukture v javni
rabi.
21. člen
Upravljavci pokopališč so posamezne krajevne skupnosti,
na območjih katerih ležijo pokopališča, razen pokopališča Šentjur, katerega upravlja JKP Šentjur, javno komunalno podjetje,
d.o.o., matična št. 5466016.
Skladno z določbo 28. člena Zakona o javnem naročanju
/ZJN-3/ (Uradni list RS, št. 91/15) se družbi JKP Šentjur d.o.o.
oddajo v izvajanje tudi naslednja dela in naloge:
– vzpostavitev enotnega, elektronsko vodenega informacijskega sistema za vsa pokopališča na območju Občine
Šentjur, ki zajema zakonsko predpisane evidence o pokojnikih
in najemnikih grobnih prostorov ter kataster grobov;
– izvajanje pogrebnih storitev v primerih, ko kot naročnik
pogreba nastopa Občina Šentjur;
– vzdrževanje grobov za pokojnike, za katere pokop je bil
naročnik Občina Šentjur;
– vzdrževanje grobov in obeležij javnega pomena, kadar
je izkazano, da za le-te ne skrbijo oziroma ne obstajajo več
svojci ali druge osebe, ki bi skrbele za urejenost grobnega
prostora;
– izvajanje enotne nadzorne oziroma pregledne službe.
Na podlagi dogovora z drugimi upravljavci lahko JKP Šentjur d.o.o. izvaja tudi posamezne druge zakonsko predpisane
naloge upravljanja in urejanja na drugih pokopališčih.
22. člen
Na vseh pokopališčih na območju Občine Šentjur je
predpisana uporaba mrliške vežice. Pokojnik je lahko pred
pokopom položen na določen kraj zunaj pokopališča samo
izjemoma v primerih, ki jih določa zakon.
Krsto ali žaro se lahko položi v mrliško vežico v Šentjurju
na dan pogreba ali največ dan pred pogrebom vsaj do 13. ure,
na ostalih pokopališčih pa na krajevno običajen način.
Obiski pokojnika v mrliški vežici v Šentjurju so:
– v primeru, da je položen v mrliško vežico na dan pokopa, od položitve v vežico do pokopa,
– v primeru, da pokojnik leži v mrliški vežici več dni, v
obdobju od 1. aprila do vključno 30. septembra od 8.00 ure do
20.00 ure, v obdobju od 1. oktobra do vključno 31. marca pa
od 8.00 ure do 19.00 ure.
Za ostala pokopališča določijo obiske umrlih v mrliških
vežicah pristojni upravljavci. Čas obiskov umrlih v mrliški vežici
mora biti napisan na vidnem mestu pred vhodom v mrliško
vežico.
23. člen
Na pokopališčih je dovoljeno pokopavanje v nove in obstoječe grobove v skladu z določili tega odloka. Novi grobovi
se odpirajo v vrstnem redu in po postopku v skladu z načrtom
razdelitve na pokopališčne oddelke in grobove.
Na pokopališčih je pokop v obstoječe grobnice dovoljen
le z žaro ali v krsti iz trdega lesa s kovinskim vložkom. Žare
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s pepelom se shranjujejo v žarnih grobovih ali v obstoječih
klasičnih grobovih in grobnicah. V enem žarnem grobu je
lahko več žar.
Pokop v tuj grob brez dovoljenja dotedanjega najemnika
ni dovoljen. Prekop groba ali pokop v isti grob je dovoljen po
preteku mirovalne dobe. Grob se sme izjemoma odpreti skladno s predpisi in ob soglasju vseh pristojnih soglasodajalcev. V
grobni prostor lahko ob upoštevanju predpostavk iz prejšnjega
stavka posega samo upravljavec pokopališča.
B. Upravljanje pokopališč
24. člen
Upravljanje pokopališč obsega:
– zagotavljanje urejenosti pokopališč:
– vzdrževanje pokopališč ter pokopaliških objektov in
naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– storitve najema pokopaliških objektov in naprav,
– storitve grobarjev,
– storitve pokopališko pogrebnega moštva,
– izvajanje investicijskega vzdrževanja,
– oddaja grobov v najem in
– vodenje evidenc in izdajanje soglasij v zvezi s posegi
na območju pokopališč.
Upravljavec lahko posamezne storitve zagotavljanja urejenosti pokopališč in investicijskega vzdrževanja naroča pri
zunanjih izvajalcih, pri čemer mora biti zagotovljena enakopravna obravnava le-teh upoštevajoč postopke in načela javnega
naročanja.
25. člen
Grobna polja se uredijo pred predvidenim začetkom pokopavanja.
Urejanje grobnih polj zajema izravnavo površin, zasaditev dreves in grmovnic, sejanje trave ali položitev travne ruše.
Drevesa ali grmovnice se lahko zasadijo tudi ob obstoječih
grobovih ob soglasju upravljavca.
Upravljavec skladno z ureditvenim načrtom o ureditvi
pokopališča in grobov določi zasaditev dreves in grmovnic
na pokopališču. Obrezovanje in sekanje javnih nasadov na
pokopališču je dovoljeno le s soglasjem pristojnega upravljavca. Upravljavec lahko izdela temelje za nagrobnik, skladno s
sprejetim načrtom razdelitve na pokopališčne oddelke, vrste
in grobove.
C. Urejanje pokopališč
26. člen
Urejanje pokopališč obsega:
– zgraditev ali razširitev obstoječega pokopališča,
– zgraditev pokopaliških objektov in naprav ter druge
pokopališke infrastrukture,
– razdelitev pokopališč na pokopališke oddelke ter
– opustitev pokopališč.
27. člen
Za vsako pokopališče upravljavec v soglasju s pristojnim
občinskim organom sprejme načrt razdelitve na pokopališke
oddelke, s katerim se določijo zvrsti grobov na posameznih
oddelkih. Na pokopališču ali zunaj njega mora biti zagotovljen
prostor za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah,
v vojni in izrednih razmerah.
Na pokopališčih so lahko samo zvrsti grobov, ki jih predvideva zakonodaja.
Vrste in dimenzije grobov na pokopališču določi upravljavec v skladu z načrtom razdelitve in pokopališke oddelke in grobove. Na starih delih pokopališč se morajo grobovi prilagoditi
obstoječemu stanju, upravljavec pa lahko izdela bolj racionalen
načrt razdelitve. Polja, vrste in grobovi se morajo urediti pred
začetkom pokopavanja.
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28. člen
Izgradnja novega ali razširitev obstoječega pokopališča
se izvajata skladno s sprejetimi prostorskimi akti.
29. člen
Nagrobno obeležje se postavi v skladu z načrtom razdelitve na pokopališke oddelke in grobove posameznega pokopališča. Na pokopališču Šentjur lahko imajo novi nagrobni spomeniki na enojnem ali družinskem grobu višino največ 90 cm, na
žarnem grobu pa največ 80 cm. Upravljavci drugih pokopališč
na območju Občine Šentjur lahko določijo največje dimenzije
nagrobnih spomenikov v drugačnih gabaritih ali določijo drugačne obveznosti najemnikov glede ureditve grobov, v kolikor
pa tega ne storijo, veljajo določbe kot za pokopališče Šentjur.
30. člen
Občina sprejme odločitev o opustitvi pokopališča po postopku skladno z zakonodajo, ki ureja pokopališko dejavnost.
Opuščeno pokopališče se sme po izvedbi zahtevanih aktivnosti
urediti za druge namene po poteku tridesetih let od zadnjega
pokopa.
31. člen
Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu,
kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne
dobe, ki znaša za pokop s krsto deset let. Za pokop z žaro tako
določena mirovalna doba ne velja.
IV. NAJEM IN VZDRŽEVANJE GROBOV
32. člen
Grob se odda v najem najemniku za nedoločen čas.
Izjema je vrstni grob, ki se odda v najem za določen čas, po
preteku dobe pa najema ni mogoče obnoviti ali podaljšati.
Prostor za grob se izroči v najem z najemno pogodbo, ki
ureja zlasti:
– podatke o upravljavcu in najemniku,
– št. groba,
– velikost groba,
– trajanje najemnega razmerja,
– način in rok plačila najemnine,
– odpovedne razloge,
– reševanje sporov ter
– druge pravice in obveznosti pogodbenih strank.
33. člen
Za najem groba plačuje najemnik grobnino, ki predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke
dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi
seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega
groba. Grobnina vključuje:
– stroške za urejenost pokopališča;
– stroške oddaje grobov v najem in
– stroške vodenja evidenc.
Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča določi
Občinski svet Občine Šentjur.
Grobnina se lahko plača za obdobje, daljše od enega leta,
a največ za deset let. Ob prvem najemu groba se grobnina
plača v sorazmernem delu do konca letnega obdobja. Če želi
najemnik grob odstopiti od pogodbe pred potekom mirovalne
dobe, mora plačati grobnino do konca poteka mirovalne dobe.
34. člen
Najem se lahko prekine v naslednjih primerih:
– če najemnina groba za preteklo leto ni poravnana niti po
predhodnem pisnem opozorilu,
– če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim
redom in določbami najemne pogodbe,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
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Šteje se, da grob ni vzdrževan v skladu s pokopališkim
redom, kadar nagrobno obeležje ogroža varnost ljudi oziroma
je tako zanemarjeno, da kvari estetski videz pokopališča.
Po prekinitvi najema se šteje grob kot opuščen do konca
mirovalne dobe in se po poteku te dobe lahko prekoplje in
odda drugemu najemniku. Najemnik groba mora ob prekinitvi
najema najkasneje v roku petnajst dni po datumu prekinitve na
lastne stroške odstraniti vso nagrobno obeležje, v nasprotnem
primeru to na njegove stroške stori upravljavec pokopališča.
V času od odstranitve nagrobnih obeležij do poteka mirovalne
dobe skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča. Sredstva za kritje tovrstnega vzdrževanja
se črpajo iz naslova grobnin.
35. člen
Obisk pokopališč je dovoljen poleti v času od 6.00 do
22.00 ure, v zimskem času pa od 7.00 do 18.00 ure. V času
praznika dneva spomina na mrtve ta čas ni omejen.
Obiskovalec pokopališča je dolžan ob vstopu opustiti vse,
kar bi bilo zoper pieteto do pokojnikov, in se obnašati na pokopališču in njegovi neposredni bližini tako, da izkaže ustrezno
spoštovanje do umrlih, drugih obiskovalcev in samega kraja.
36. člen
Na pokopališču ni dovoljeno:
– odlaganje odpadkov izven mest, ki so za to določena,
– odlaganje odstranjenih nagrobnih spomenikov in druge
opreme,
– vstop s kolesom, kolesom s pomožnim motorjem, kolesom z motorjem, motornim kolesom, motornim vozilom in
podobnimi vozili,
– vožnja, ustavljanje in parkiranje na zelenicah in drugih
funkcionalnih površinah,
– vodenje živali,
– poškodovanje grobov, kostnic, mrliške vežice, ograj in
drugih naprav ter infrastrukture,
– odstranjevanje in sekanje javnih nasadov,
– sajenje dreves brez soglasja upravljavca,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, mrliške vežice in
drugih objektov na pokopališču,
– v neposredni bližini območja pokopališča v času pogrebnih svečanosti niso dovoljene dejavnosti, ki motijo potek
pogrebne svečanosti.
Na pokopališču mora biti zagotovljeno dovolj urejenih
zabojnikov ali kontejnerjev za odlaganje odpadkov, ustrezna
mreža za oskrbo z vodo in odvoz komunalnih odpadkov. Upravljavec je dolžan pokopališče z vsemi napravami urejati in
vzdrževati kot dober gospodar.
Na določena mesta, ki so določena za odlaganje odpadkov na pokopališču in ob njem, ni dovoljeno odlagati odpadke
iz naselja ob pokopališču in drugod.
Če pristojni nadzorni organ ugotovi, da se odlagajo odstranjeni spomeniki in druga oprema na pokopališču, odredi
z odločbo upravljavcu njihovo odstranitev na stroške povzročitelja.
37. člen
Upravljavec je dolžan:
– skrbeti za red in snago v mrliški vežici in na pokopališču,
– voditi oziroma pristojnemu upravljavcu sporočati podatke za ažuriranje evidence o umrlih, ki so pokopani na pokopališču, evidence najemnikov grobov ter katastra komunalnih
naprav na pokopališču,
– opravljati naloge v zvezi z najemnini pogodbami za
grobove,
– uporabnikom pokopaliških storitev omogočiti vpogled v
ureditveni načrt pokopališča in načrt razdelitve na pokopališčne
oddelke in grobove,
– redno odstranjevati odpadke iz pokopališča,
– izdajati soglasja za ureditev grobov, k preureditvam grobov in zasaditvam oziroma odstranitvam oziroma odstranitvam
dreves ob grobovih,
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– opozarjati najemnike grobov o morebitni zapuščenosti
grobov,
– izvajati zimsko službo, redno čistiti sneg in posipavati
proti poledici vse asfaltirane poti oziroma neposredno površino
ob mrliški veži,
– opravljati druge naloge in opravila v skladu z državnimi
in občinskimi predpisi s tega področja in določili tega odloka.
Za cerkvene objekte v sklopu pokopališča skrbi pristojni
župnijski urad.
38. člen
Uporabniki storitev iz tega odloka imajo pravico do uporabe storitev pod pogoji, določenimi v tem in drugih občinskih
predpisih s tega področja, pravico do pritožbe na pristojne
organe, če so kršene njihove pravice, in obveznost spoštovanja
navodil upravljavca in predpisov, ki urejajo področje varnosti,
reda in miru, zdravstvenega in sanitarnega varstva ter ostalih
predpisov, ki urejajo pogrebno in pokopališko dejavnost.
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališč ter mrliške veže je prepovedano:
– nedostojno vedenje, glasno smejanje, vpitje, žvižganje,
razgrajanje, kajenje v mrliški vežici in podobno,
– stopanje in hoja po grobovih,
– odlaganje smeti in drugih odpadkov, izven določenega
prostora,
– trganje zelenja in cvetja iz tujih grobov,
– onesnaževanje pokopališča in poškodovanje prostorov,
naprav, predmetov in nasadov,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in njihovo shranjevanje na pokopališču,
– poškodovanje grobov,
– odlaganje zemlje, robnikov ali drugega materiala, ki
ostane od prenove grobov v kontejnerje ali koše za smeti in
– vsakršno drugo neprimerno obnašanje, aktivnosti ter
opustitve, ki so v nasprotju z načeli spoštovanja in pietete do
pokojnih in njihovih svojcev.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Občinska inšpekcija izvaja nadzor nad izvajanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti na območju celotne občine ter
nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov. Občinska inšpekcija izreka sankcije za prekrške ali opozorila v mejah in obsegu,
določenim v zakonu in s tem odlokom.
Pristojnosti inšpektorata, pristojnega za trg, in ministrstva
ureja zakon.
40. člen
Z globo 100,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik,
če ne spoštuje določil prvega odstavka 36. člena (razen druge
in šeste alineje) ali drugega odstavka 38. člena tega odloka.
Z globo 150,00 EUR se za prekršek kaznuje posameznik,
če ne spoštuje določbe šeste alineje 36. člena tega odloka,
poleg tega pa je dolžan povrniti vso škodo.
Z globo 250,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna
oseba ali posameznik, če stori prekršek v zvezi z opravljanjem
kamnoseške dejavnosti v nasprotju z določbo tretjega odstavka
12. člena ali če ne spoštuje določbe druge alineje 36. člena
tega odloka. Z globo 150,00 EUR se za prekršek iz prejšnjega
stavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Elektronsko voden enoten informacijski sistem evidenc
in katastra se vzpostavi najkasneje v roku dveh let po začetku
veljavnosti tega odloka.
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42. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odlok o
pokopališkem in pogrebnem redu na območju Občine Šentjur
(Uradni list RS, št. 50/06).
43. člen
Občinski svet Občine Šentjur v sodelovanju in po predlogu posameznih upravljavcev pokopališč sprejme sklep o višini
grobnin in cenik uporabe pokopališč, pokopaliških objektov in
naprav ter druge pokopališke infrastrukture, lahko pa sprejme
tudi sklep o določitvi pogrebnih pristojbin.
Občinski svet Občine Šentjur po sprejetju tega odloka
potrdi cenik opravljanja del in nalog, ki bodo skladno z določbo
21. člena tega odloka oddane družbi JKP Šentjur d.o.o.
44. člen
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene,
se neposredno uporabljajo določbe zakonodaje s področja
pogrebne in pokopališke dejavnosti.
45. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2017 (230)
Šentjur, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

2849.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur
za leto 2017

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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 118. člena Statuta Občine
Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni seji dne
17. oktobra 2017 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Šentjur
za leto 2017
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako
da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2017
v EUR

Skupina/Podskupina kontov
I.

70

Rebalans
2017

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

15.728.050,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

13.887.594,00

DAVČNI PRIHODKI

11.954.353,00

700 Davki na dohodek in dobiček

10.820.053,00
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71

703 Davki na premoženje

772.700,00

704 Domači davki na blago in storitve

361.600,00

NEDAVČNI PRIHODKI

1.933.241,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.154.360,00

711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
72

74

KAPITALSKI PRIHODKI

719.500,00

0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

TRANSFERNI PRIHODKI

1.115.646,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.096.860,00

5.310,00

786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna Evropske unije

5.310,00

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

17.087.742,78
3.944.232,76

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

856.150,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

132.650,00

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

43

18.786,00

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

40

42

719.500,00

PREJETE DONACIJE

II.

41

26.200,00
737.681,00

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. EU
78

15.000,00

714 Drugi nedavčni prihodki
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. sred.
73

Št.

2.632.151,30
65.500,00
257.781,46
6.021.669,00
21.900,00
3.963.650,00
654.889,00

413 Drugi tekoči domači transferi

1.381.230,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.761.651,02

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

6.761.651,02

INVESTICIJSKI TRANSFERI

360.190,00

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

189.470,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

170.720,00

III.

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752+753)

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

V.

44
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POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

0,00

VI..

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

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

1.102.590,00

500 Domače zadolževanje

1.102.590,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

653.972,00

55
IX.

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

653.972,00

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

–911.074,78

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
Stanje sredstev 31. 12.

448.618,00
1.359.692,78
911.074,78
«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena, tako da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini
229.911,46 EUR.«
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem letu
lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno pa do
višine 1.102.590,00 EUR, in sicer v višini 402.590,00 EUR pri
državnem proračunu za projekte, prijavljene za sofinanciranje
po 21. členu Zakona o financiranju občin in do 700.000,00 EUR
pri poslovni banki ali drugi finančni organizaciji za financiranje
investicijskih projektov na področju komunalne infrastrukture,
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, kulture
in športa.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Odlok s prilogami se objavi na spletni
strani Občine Šentjur.
Št. 410-0013/2016
Šentjur, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

–1.359.692,78

2850.
0,00

750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443+444)

0,00

Odlok o spremembah in dopolnitvah
proračuna Občine Šentjur 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, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11
– uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 112. člena Statuta Občine
Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo
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Uradni list Republike Slovenije

in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni seji dne
17. oktobra 2017 sprejel

41

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah proračuna
Občine Šentjur za leto 2018

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentjur za leto 2018 (Uradni list RS, št. 83/16) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako
da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov
določa v naslednjih zneskih:
I.

SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV za leto 2018

42

43

v EUR
Skupina/Podskupina kontov
I.

70

71

16.299.020,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

14.610.542,00

DAVČNI PRIHODKI

12.442.292,00

700 Davki na dohodek in dobiček

11.267.992,00

703 Davki na premoženje

824.700,00

704 Domači davki na blago in storitve

349.600,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

73
74

78

Spremembe
proračuna
2018

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

NEDAVČNI PRIHODKI

TEKOČI TRANSFERI

712 Globe in druge denarne kazni

35.200,00

714 Drugi nedavčni prihodki

881.900,00

KAPITALSKI PRIHODKI

800.000,00

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. sred.

800.000,00

4.003.000,00
643.843,00

413 Drugi tekoči domači transferi

1.386.750,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.018.194,70

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

6.018.194,70

INVESTICIJSKI TRANSFERI

325.740,00

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

203.020,00

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

122.720,00

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

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752+753)

75

–237.107,00

0,00

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443+444)

0,00

44

POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1.234.150,00
17.000,00

21.000,00

III.

2.168.250,00

711 Takse in pristojbine

6.054.593,00

440 Dana posojila

0,00

VI.

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

0,00

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

968.904,00

PREJETE DONACIJE

0,00

500 Domače zadolževanje

968.904,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

0,00

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

731.797,00

TRANSFERNI PRIHODKI

888.478,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

608.365,00

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sred. EU

280.113,00

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
786 Ostala prejeta sredstva
iz proračuna Evropske unije

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

0,00
0,00
16.536.127,00
4.137.599,30

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

912.170,00

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

138.130,00

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

2.766.722,30
76.200,00
244.377,00

55

ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo domačega dolga

731.797,00

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

237.107,00

XI.

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

237.107,00

Stanje sredstev 31. 12.

0,00

0,00
«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena, tako da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za izvrševanje proračuna v tekočem letu
lahko kratkoročno zadolži v skladu s predpisi, dolgoročno pa
do višine 968.904,00 EUR, in sicer v višini 268.904,00 EUR pri
državnem proračunu za projekte, prijavljene za sofinanciranje
po 21. členu Zakona o financiranju občin in do 700.000,00 EUR

Uradni list Republike Slovenije
pri poslovni banki ali drugi finančni organizaciji za financiranje
investicijskih projektov na področju komunalne infrastrukture,
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, kulture
in športa.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije. Odlok s prilogami se objavi na spletni
strani Občine Šentjur.
Št. 410-0013/2016
Šentjur, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

2851.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno
besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni
seji dne 17. oktobra 2017 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1.
(1) Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
pridobijo naslednje nepremičnine z ID znakom:
– parcela 1156 628/4, katastrska občina 1156 Lopaca
parcela 628/4 (ID 3997347),
– parcela 1156 629/2, katastrska občina 1156 Lopaca
parcela 629/2 (ID 6515921),
– parcela 1156 639/4, katastrska občina 1156 Lopaca
parcela 639/4 (ID 6515925),
– parcela 1156 641/2, katastrska občina 1156 Lopaca
parcela 641/2 (ID 6515915) in
– parcela 1156 642/4, katastrska občina 1156 Lopaca
parcela 642/4 (ID 6515911).
(2) Navedene nepremičnine so v lasti Občine Šentjur,
Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000, do celote
(1/1).
2.
Pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se na podlagi
pravnomočne ugotovitvene odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v zemljiški knjigi
predlaga vknjižba zaznambe pravnega dejstva o javnopravnih omejitvah in sicer zaznamba javnega dobra lokalnega
pomena.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-127(2513)
Šentjur, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

Št.

2852.

59 / 27. 10. 2017 /

Stran

7993

Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice
in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 62/10 – popr., 20/11 – odl. US, 57/12,
101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta
Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno
besedilo in 54/16) je Občinski svet Občine Šentjur na 18. redni
seji 17. oktobra 2017 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi imetnika lastninske pravice
in ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
1.
Ugotovi se, da sta nepremičnini z ID znakom:
– parcela 1131 1484/4, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1484/4 (ID 6742380),
– parcela 1129 1184/4, katastrska občina 1129 Zagaj
parcela 1184/4 (ID 3419069),
grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Šentjur.
2.
(1) Ukine se status grajenega javnega dobra na nepremičninah:
– parcela 1131 1484/4, katastrska občina 1131 Marija
Dobje parcela 1484/4 (ID 6742380),
– parcela 1129 1184/4, katastrska občina 1129 Zagaj
parcela 1184/4 (ID 3419069).
(2) Navedeni nepremičnini postaneta last Občine Šentjur,
Mestni trg 10, Šentjur, matična številka: 5884799000 brez javnopravnih omejitev.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-45/2014-126(2513)
Šentjur, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

ŠENTRUPERT
2853.

Sklep o Oceni izvajanja občinskega programa
varnosti Občine Šentrupert za leto 2016

Na podlagi 6. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06, 9/17) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) je Občinski svet Občine
Šentrupert na 21. seji dne 18. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o Oceni izvajanja občinskega programa varnosti
Občine Šentrupert za leto 2016
1. člen
Sprejme se Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Šentrupert za leto 2016.
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2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje starega jedra Škocjana

Št. 061-0004/2017-34
Šentrupert, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

2854.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1,
20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZdavNepr, 110/13 in 19/15) in
19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07,
102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 21. redni seji
dne 18. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 2623/2, zemljišče v izmeri 21 m2, k.o. 1400 –
Straža,
– parc. št. 2623/4, zemljišče v izmeri 27 m2, k.o. 1400 –
Straža,
– parc. št. 2623/3, zemljišče v izmeri 130 m2, k.o. 1400
– Straža.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov
občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan
(Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01, 119/02, 75/04,
120/08, 16/09, 49/10 in 47/12) sprejme Občinski podrobni
prostorski načrt za območje starega jedra Škocjana (v nadaljevanju teksta: OPPN).
(2) Ta odlok določa prostorske ureditvene pogoje za prenovo obstoječih in gradnjo novih objektov, ureditev utrjenih in
zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, komunalne
in druge infrastrukture na območju OPPN.
(3) OPPN je izdelalo podjetje Savaprojekt d. d. Krško pod
št. 14122-00.
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
vine:

(1) OPPN iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestaA)

TEKSTUALNI DEL PODROBNEGA NAČRTA
(ODLOK)
1. Opis prostorske ureditve
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne
dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih
virov ter ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi
pogoji za izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev

B)

GRAFIČNI DEL PODROBNEGA NAČRTA
B1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela planskega akta
občine
M 1:5 000
B2 Območje podrobnega načrta
z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:1 000
B3a Prikaz vplivov in povezav
s sosednjimi območji s prikazom
razredov poplavne nevarnosti
M 1:2 500
B3b Prikaz vplivov in povezav
s sosednjimi območji s prikazom
območij naravnih vrednot in
Nature 20000 ter enot kulturne
dediščine
M 1:2 500
B4 Ureditvena situacija s prerezom
skozi območje
M 1:1 000

II.
Nepremičnine iz prejšnjega člena prenehajo imeti značaj
javnega dobra in postanejo lastnina Občine Šentrupert.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0013/2017-2
Šentrupert, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

ŠKOCJAN
2855.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje starega jedra Škocjana

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/10 – ZKZ-C, 106/10 – popr., 57/12, 57/12 –
ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – sklep US RS), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2,
27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF)
ter 3., 8. in 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS,
št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 16. redni seji dne
17. 10. 2017 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
B5

B6

Potek omrežij in priključevanje
objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno
dobro
Načrt parcelacije

Št.
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2 Umestitev načrtovane ureditve v prostor
M 1:1 000
M 1:1 000

C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
TER OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV
D) PRILOGE PODROBNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega
akta
D2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem
območju
D3 Strokovne podlage
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
D5 Povzetek za javnost.
1 Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
3. člen
(1) Namen izdelave OPPN izhaja predvsem iz potrebe po
celoviti ureditvi starega naselbinskega jedra naselja Škocjan.
Z OPPN se določi usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste
možnih posegov v prostor ter pogoje za njihovo izvedbo.
(2) S tem OPPN se podrobneje načrtujejo prostorske
ureditve na območju starega jedra v naselju Škocjan.
(3) OPPN določa prostorsko izvedbene pogoje glede
namembnosti in vrste posegov v prostor, glede lege objektov,
glede velikosti in oblikovanja, pogojev in meril za objekte,
glede izvedbe parcelacije, glede priključevanja objektov na
gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, glede
celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, obrambnih potreb in pogojev glede varovanja zdravja.
(4) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenih dovoljenj za umeščanje objektov in
naprav v prostor.
1.2 Območje in meja OPPN
4. člen
(funkcionalna zasnova)
(1) OPPN obravnava del območja naselja Škocjan na
desnem bregu Radulje in zavzema območje velikosti ca. 9,1 ha
ter je v veljavnem planskem aktu v celoti opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč.
(2) Območje OPPN vključuje naslednje parcele oziroma dele parcel: 1/1, 1/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 23/3, 25,
26/10, 26/11, 26/12, 26/13, 26/2, 26/4, 26/5, 26/7, 26/8,
26/9, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 29/1, 29/4, 31/1, 31/2,
3111/3, 32/1, 32/2, 32/3, 32/6, 32/7, 37/2, 39/4, 39/5, 39/6,
40/4, 40/5, 40/6, 42/12, 42/14, 42/15, 42/16, 42/17, 42/18,
42/19, 43/1, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/6, 45/7, 67/1, 67/3,
74/1, 74/4, 88, 92/1, 92/2, 97/3, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5, 100/1,
100/2, 101, 102/1, 102/2, 102/3, 105/3, 105/4, 108/4, 108/6,
108/7, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 112, 113/3, 116/33, 124/2,
124/3, 124/4, 124/6, 124/7, 133, 1680/5, 1680/6, 1681/5,
1681/6, 1681/7, 1681/8, 1686/5, 1688/1, 3074/1, 3074/2,
3076/2, 3076/4, 3076/5, 3076/7, 3076/8, 3077/1 in 3097/2,
vse k. o. Stara vas (1465).
(3) Natančen potek meje območja OPPN je prikazan na
vseh grafičnih načrtih.

2.1 Povezave in vplivi prostorske ureditve
s sosednjimi območji
5. člen
(1) Razvoj dejavnosti in načrtovanje urbanističnih ureditev
na območju naselja Škocjan kot občinskega središča pozitivno
vpliva na širši podeželski prostor ter vzpodbudno deluje na
gospodarski in socialni vidik prebivalstva v naselju in v zaledju.
(2) Zahodno in južno od območja OPPN se nahajajo večinoma kmetijska zemljišča in deloma gozd, na vzhodu in severu
pa območje meji na vodotok Radulja. Prostorsko se območje
povezuje z novejšim delom naselja preko mostu čez Raduljo.
(3) Območje OPPN se povezuje s sosednjimi poselitvenimi območji, predvsem z ostalimi deli naselja Škocjan, in sicer
predvsem preko obstoječih javnih prometnic, ki so:
– regionalna cesta II. reda št. 418 (odsek 1200) – smer
Zbure;
– regionalna cesta II. reda št. 418 (odsek 1201) – smer
Dobruška vas;
– regionalna cesta III. reda št. 674 (odsek 1384) – smer
Zavratec;
– lokalna cesta LC 399061 Škocjan–Dolnja Stara vas;
– javna pot JP 899351 in
– javna pot JP 899391.
(4) Preko območja OPPN je načrtovana državna kolesarska povezava (trasa G19) Sevnica–Mokronog–Trebelno–Škocjan–Šmarješke Toplice–Novo mesto.
(5) Del območja, ki je obravnavan v tem OPPN, je opredeljen kot kulturna dediščina.
(6) Neposredni vplivi območja OPPN na samih mejah
OPPN-ja na širše območje naselja so:
– ureditev krožišča na regionalni cesti II. in III. reda in
rekonstrukcija regionalne ceste II. reda skozi naselje s prehodom v zaledje,
– nova brv preko Radulje za pešce in kolesarje,
– ureditev glavnega trga za potrebe vseh občanov občine,
– prometna povezava na novo lokacijo pokopališča,
– območje zunanjih ureditev območja osnovne šole proti
zaledju.
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
6. člen
(1) Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti,
razmerja, merila in kvalitete posameznih obravnavanih območij, v katere se umešča določen poseg.
(2) Posegi v prostor morajo vzpostavljati oblikovno celoto
na posameznem obravnavanem območju in se prilagajati okoliškim objektom in ureditvam.
(3) Na območju OPPN se v največji meri ohranja zgodovinska zasnova naselja Škocjan v kulturni krajini. Predviden
je notranji razvoj naselja, in sicer gradnja in prenova objektov
v smislu energetske sanacije in izboljšanja kvalitete bivanja v
stavbah. Nove stavbe povzemajo značilne tipološke vzorce
– avtohtono arhitekturo, ki ni podrejena novim materialom in
sodobnemu načinu bivanja.
(4) Nove stavbe na območju OPPN, ki jih načrtujemo, ne
smejo prevladati nad obstoječim urbanim tkivom, ne glede na
to, če je varovano ali če ni varovano.
(5) Z OPPN se načrtuje zgoščevanje poselitve oziroma
umeščanje novih objektov in dejavnosti na prosta, še nepozidana stavbna zemljišča.
(6) Pri posegih na objektih kulturne dediščine je potrebno
pridobiti pogoje in soglasje pristojnega zavoda.
(7) V OPPN so prikazani predvsem večji posegi in ureditve, kot so:
– večnamenski objekt;
– športna dvorana;
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– parkirna hiša / (pokrito) parkirišče;
– igrišče s tribunami;
– gradnja individualnih stanovanjskih stavb;
– rekonstrukcije, dozidave in nadzidave obstoječih objek-

– odstranitve (rušitve) obstoječih objektov;
– spremembe namembnosti;
– krožišče na stiku regionalne ceste II. in III. reda;
– rekonstrukcije obstoječih cest / ulic;
– umestitev krajših povezav cest / ulic;
– ureditev skupnih javnih površin (glavni trg, amfiteater s
prireditvenim prostorom, javna parkirišča);
– preureditev javne poti JP 899391 v cono za pešce in
kolesarje ali enosmerno cesto, z možnostjo dostopa do obstoječih stavb;
– navezave na zaledje z novo leseno brvjo čez potok
Radulja;
– hortikulturna ureditev zelenih površin / parkovnih elementov;
– ureditev obojestranskega avtobusnega postajališča;
– ureditev otroških igrišč in šolskih vrtov (nad in pod
osnovno šolo).
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede dejavnosti,
namembnosti in dopustnih posegov v prostoru
7. člen
(vrste dejavnosti)
(1) Na območju OPPN-ja je dopustno prepletanje storitvenih, oskrbnih, upravnih, zdravstvenih, trgovskih, vzgojnih,
kulturnih, verskih, poslovnih dejavnosti in dejavnosti bivanja,
skladno z vrstami objektov glede na namen. Dejavnosti se
izvajajo primarno v pritličjih. Nadstropja in mansarde osnovnih
stavb se namenijo pretežno bivanju.
(2) V osnovnih stavbah tik ob regionalni cesti II. in III. reda
in ob javnih odprtih površinah se lahko opravlja poslovna dejavnost v celotnem objektu pod pogojem zagotovitve zadostnega
števila parkirnih mest.
8. člen
(vrste objektov glede na namen)
(1) Na območju OPPN se v skladu s predpisom, ki ureja
enotno klasifikacijo objektov (CC-SI), dopusti gradnja naslednjih stavb:
11
Stanovanjske stavbe:
111
enostanovanjske stavbe,
112
večstanovanjske stavbe (do vključno štiri
stanovanja).
12
Nestanovanjske stavbe:
12111
hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (do 50 postelj),
12112
gostilne, restavracije in točilnice,
12120
druge gostinske stavbe za kratkotrajno
nastanitev (samo mladinska prenočišča
ter druge gostinske stavbe za nastanitev,
ki niso razvrščene drugje, do 50 postelj),
122
poslovne in upravne stavbe,
123
trgovske stavbe in stavbe za storitvene
dejavnosti, od tega:
12301 trgovske stavbe (samo samostojne prodajalne in butiki, lekarne, prodajalne
očal, prodajne galerije),
12302 sejemske dvorane, razstavišča,
12304 stavbe za storitvene dejavnosti;
124
stavbe za promet in stavbe za izvajanje
komunikacij (od tega samo 1242 garažne stavbe),
126
stavbe splošnega družbenega pomena,
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127

druge nestanovanjske stavbe, od tega:
obredne stavbe,
kulturna dediščina, ki se ne uporablja v
druge namene,
1274 druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
(od tega samo nadstrešnice za potnike
na avtobusnih in drugih postajališčih,
javne sanitarije ter pomožne stavbe: drvarnica, lopa, ropotarnica, letna kuhinja,
ute in podobno).
(2) Na območju OPPN se v skladu s predpisom, ki ureja
enotno klasifikacijo objektov (CC-SI), dopusti gradnja naslednjih gradbeno inženirskih objektov:
21
objekti prometne infrastrukture, od tega:
21110 regionalne ceste,
21120 lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
214
mostovi, viadukti, predori in podhodi (od
tega samo mostovi),
215
pristanišča, plovni kanali, jezovi in vodne
pregrade ter drugi vodni objekti (od tega
samo 21520 objekti za zaščito rečnih
bregov in ureditev strug, objekti za zaščito pred poplavami),
22
cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, od tega:
222
lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi in lokalna komunikacijska
omrežja, od tega:
22210 lokalni plinovodi,
22221 lokalni vodovodi za pitno vodo in tehnološko vodo,
22223 vodovodni stolpi, vodnjaki in hidranti
(samo vodnjaki in hidranti),
2223 cevovodi za odpadno vodo,
22240 lokalni elektroenergetski vodi in lokalna
komunikacijska omrežja;
24
drugi gradbeni inženirski objekti, od tega:
241
objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
24110 športna igrišča (brez površin za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali
konjske dirke),
24122 drugi gradbeno inženirski objekti za
šport, rekreacijo in prosti čas;
242
drugi gradbeni inženirski objekti, od tega:
24205 drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje (samo ograje, oporni
zidovi, škarpe, stabilizacijski objekti za
zadrževanje plazov).
(3) V območju OPPN se skladno z določili veljavnega
predpisa o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje
in ob upoštevanju določil tega odloka dopusti tudi postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov, in sicer:
– majhna stavba (od tega: garaža, drvarnica, pokrita
skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni
objekti);
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (od
tega samo: lopa, uta, nadstrešek, drvarnica, senčnica, letna
kuhinja, savna, zimski vrt, vetrolov in podobni objekti);
– pomožni objekt v javni rabi;
– ograja;
– podporni zid;
– rezervoar;
– vodnjak, vodomet;
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja;
– samostojno parkirišče;
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne;
– športno igrišče na prostem (od tega samo: teniško,
košarkarsko, rokometno igrišče, inline hokej, golf, kotalkališče,
odbojkarsko igrišče, poligon za kolesa);
1272
1273
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– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (od tega samo vodni zbiralnik, bazen za kopanje, za
gašenja požara, grajen ribnik, okrasni bazen);
– objekt za oglaševanje (samo enostaven objekt);
– pomožni kmetijsko – gozdarski objekt (od tega samo:
enostavni objekti in sicer grajen rastlinjak, koruznjak, klet, pokrita skladišča za lesna goriva, napajalno korito, krmišče);
– pomožni komunalni objekt.
(4) Nezahtevne in enostavne stavbe na območju naselbinske dediščine se sme postavljati le v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem. Načeloma se ne postavljajo v obcestnem pasu, temveč v ozadju objektov (na dvoriščni strani).
9. člen
(vrste gradenj)
(1) V območju OPPN so, ob upoštevanju določb odloka in
drugih predpisov, dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja novih objektov (novi objekti, dozidave, nadzidave);
– rekonstrukcija in vzdrževanje obstoječih legalno zgrajenih objektov;
– nova gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture in pripadajočih naprav;
– odstranitve objektov ali njihovih delov;
– spremembe namembnosti stavb ali njihovih delov v
sklopu opredeljenih dejavnosti;
– ureditve in vzdrževanje javnih odprtih površin, ki omogočajo kvalitetnejše bivanje in preživljanje prostega časa prebivalcev naselja in občanov iz ruralnega zaledja.
(2) Rušitve objektov stavbne dediščine in spomenikov
niso dovoljene, razen Lavšetova hiša (EŠD 28535).
(3) Vse legalno zgrajene obstoječe stavbe se lahko dozida in nadzida pod pogoji tega odloka.
(4) Objekti, ki so s tem odlokom predvideni za odstranitev,
se do njihove odstranitve le vzdržujejo brez povečanja volumna
ali povečanja drugih kapacitet stavbe. Prav tako ni dovoljena
sprememba namembnosti.
2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov
10. člen
(regulacijski elementi)
(1) Na območju OPPN se upošteva naslednje regulacijske
elemente:
– Parcela namenjena gradnji: namenjena je gradnji stavb,
ureditvi javnih odprtih površin, javnih prometnic, GJI in podobno.
– Gradbena meja (GM): črta (prikazana kot tlorisna projekcija najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov
stavb na stiku z zemljiščem), ki je osnovna stavba ne sme
presegati, lahko pa se je dotika v eni ali več točkah ali je odmaknjena v notranjost.
(2) Prikaz regulacijskih elementov je razviden iz grafičnega načrta »B4 Ureditvena situacija« in »B6 Parcelacija«.
11. člen
(lega objektov na zemljišču)
(1) Osnovne stavbe se gradijo znotraj določene gradbene
meje. Kjer ta ni določena, se upošteva odmik od sosednjega
zemljišča minimalno 4 m. Odmik je lahko manjši, če s tem
soglaša lastnik sosednjega zemljišča.
(2) Nadomestne gradnje legalno zgrajenih stavb se lahko
gradijo z enakim odmikom od sosednjega zemljišča, kot ga je
imela prej odstranjena stavba.
(3) Nezahtevna in enostavna stavba naj bo od sosednjega zemljišča oddaljena minimalno 1,5 m. Odmik je lahko
manjši, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Ograje
se postavijo z minimalnim odmikom od sosednjega zemljišča
tako, da gradnja in vzdrževanje ograje ne posega na sosednje
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zemljišče. Ograja se lahko postavi tudi na parcelno mejo, če s
tem soglašata oba lastnika zemljišč, ki jo ograja meji. Objekt za
oglaševanje se lahko postavi le na zemljiščih javnega dobra in
zemljiščih v lasti Občine Škocjan.
2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede arhitekturnih,
krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
12. člen
(velikost in oblikovanje osnovnih stavb)
(1) Stanovanjska struktura naselja naj se prenavlja oziroma dopolnjuje, pri tem pa naj se ohranjajo njene kvalitetne
oblikovne prvine in arhitekturna tipologija.
(2) Vsi posegi na objektih kulturne dediščine se lahko
izvajajo le na podlagi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja
pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine. Njihovi pogoji
se lahko razlikujejo od pogojev, navedenih v tem odloku.
(3) Za tlorisno zasnovo in oblikovanje kubusov osnovnih
stavb veljajo naslednji pogoji:
– pravokotne tlorisne oblike z razmerjem stranic od 1:1,4
do 1:2 in »L« oblike z enakim razmerjem daljših stranic kot pri
pravokotni obliki stavbe;
– velikost dozidave do 50 % tlorisne velikosti osnovnega
kubusa.
(4) Oblikovanje:
– dopusti se izvedba izzidka kot fasadnega poudarka
vhoda podolgovate pravokotne oblike, s tem, da se izvede
vertikalno skozi vse etaže objekta in se v mansardnem delu
zaključi s frčado,
– kolenčni zid je lahko višine največ do 1,0 m.
(5) Kota pritličja:
– kota pritličja dozidav mora biti poenotena s koto pritličja
osnovne stavbe;
– kota pritličja novogradnje: v skladu z grafično prilogo
»B4 Ureditvena situacija« oziroma + 20 cm nad koto obstoječega raščenega terena, kjer kota pritličja ni določena v grafični
prilogi;
– kota pritličja nadomestne gradnje enaka koti pritličja
odstranjene stavbe.
(6) Višinski gabariti:
– maksimalna etažnost objektov je K+P+1+M. Za absolutno maksimalno višino ene etaže se upošteva računska
maksimalna višina 3,2 m, ki je merjena od kote finalnega tlaka
spodnje etaže do kote finalnega tlaka naslednje etaže. Pri
športni dvorani, garažni hiši ter večnamenskemu objektu, v
primeru ravne strehe, je lahko maksimalna etažnost K+P+2,
višina etaže pa je lahko tudi večja;
– na ravnem terenu se klet popolnoma vkoplje v teren,
na strmih terenih (naklon več kot 20°) se klet vsaj z ene strani
popolnoma vkoplje v teren;
– dozidave višinsko ne smejo presegati osnovnega kubusa;
– nadomestne stavbe ohranjajo vertikalne gabarite porušene stavbe z možnostjo izvedbe podkletitve objekta.
(7) Strehe:
– novo načrtovana streha kubusa osnovnega objekta je
vedno simetrična dvokapnica, naklona od 38° do 45°. Streha
športne dvorane, parkirne hiše in večnamenskega objekta je
lahko tudi simetrična dvokapnica manjšega naklona, vendar
ne manj kot 10° ali ravna (minimalni naklon do 3° zaradi odvodnjavanja);
– strehe dozidav k obstoječi stavbi se izvede z enakim
naklonom, kot je osnovna streha;
– na simetričnih dvokapnicah naklona 38° do 45° je dovoljena izvedba čopov, do 1/3 višine zatrepa, enakega naklona
kot osnovna streha;
– osvetlitev mansarde pri dvokapnih strehah je lahko s
strešnimi okni ali s klasično oblikovanimi frčadami, s simetrično
strešino in slemenom pravokotno na sleme osnovne strehe.
Ostale tipološko neustrezne oblike frčad (trikotne ali trapezne)
so prepovedane;
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– strešna okna ali frčade se razmestijo na strešini
simetrično.
(8) Kritina:
– na območju naselbinske dediščine je za kritino obvezna uporaba opečne vrste kritine (bobrovec ali zareznik).
Cerkev je lahko krita delno ali v celoti z bakreno kovino;
– na preostalem območju se poleg opečne kritine lahko
uporablja tudi betonska kritina;
– na celotnem območju OPPN je barva kritine naravna
barva opeke oziroma v odtenkih opečno rdeče barve in
opečno rjave barve. Vrsta in barva kritine je na celotni strehi
posamezne stavbe enaka;
– v primeru ravnih streh se te lahko izvedejo kot pohodne ali povozne strehe, ozelenjene strehe ali kot nepohodne
strehe (PVC folija, prodec in podobno);
– na obstoječih objektih, ki nimajo s tem odlokom usklajene kritine, jo je treba uskladiti ob rekonstrukciji strehe ali
vzdrževanju strehe.
(9) Oblikovanje fasad:
– klasičen omet. Do največ 30 % površine ovoja stavbe
so lahko lesene ali kamnite obloge;
– odprti balkoni in ganki na glavnih fasadah se ne dopustijo. Možni so na dvoriščni fasadi;
– barva fasade se prilagodi značilnostim tipične lokalne
arhitekture. Osnovna barva je bela ali svetlo pastelna barva
v zemeljskih odtenkih (rumena, zelena, rjava, oranžna). Pastelne barve so vsi odtenki zemeljskih barv z deležem barvne pigmentacije manj kot 20 % v beli osnovi. Barva fasade
ne sme izstopati iz okolice, ne sme biti moteča in agresivna
za okolico, ne sme biti fluorescentna niti intenzivna;
– tende za senčenje odprtin na glavnih fasadah so
prepovedane;
– barva stavbnega pohištva (tudi rolet, žaluzij in polken)
je enotna za cel osnovni objekt.
13. člen
(velikost in oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov)
(1) Za celotno območje OPPN velja, da se oblikovanje
nezahtevnih in enostavnih objektov v največjem možnem
obsegu prilagodi oblikovanju, ki je določeno za osnovne
stavbe.
(2) Za oblikovanja in ureditev nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo naslednji skupni pogoji:
– Majhne stavbe ter majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave in pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so
pritlični, enoetažni in niso namenjeni bivanju ljudi. Gabaritno
se podredijo osnovnemu objektu, h kateremu pripadajo.
Lahko so v celoti leseni. Streha teh objektov se izvede kot
simetrična dvokapnica enakega naklona kot streha osnovne
stavbe, h kateri pripada, ali ravna z minimalnim naklonom
(do 3 stopinje zaradi odvodnjavanja). Če teren narekuje, da
je tak objekt delno vkopan v teren, se lahko streha izvede kot
»ozelenjena streha«. Nadstreški na javnih parkiriščih morajo
biti oblikovno poenoteni na celotnem območju OPPN.
– Ograja kot omejitev parcele se izvede višine do 1,5 m.
Dopusti se ograja v leseni ali kovinski izvedbi ali žičnata
ograja kot del žive meje. Ciprese kot živa meja so prepovedane. Ograja se lahko postavi na parapetni zidec (betonski,
obložen s kamnom ali kamniti) višine do 0,5 m z ali brez
vmesnih stebrov. Postavitev zaščitnih ograj se dopusti do
vključno višine 3 m v žičnati izvedbi.
– Podporni zid se izvede kot kamnit oziroma obložen
s kamnom.
– Rezervoarje deževnice se popolnoma vkoplje v teren
ali pa postavi na vizualno neizpostavljena mesta.
– Izvedbe priključnih infrastrukturnih omaric na obcestnih fasadah stavb ob regionalnih in lokalnih cestah ni
dovoljena. Izvedbe samostoječih in vidnih infrastrukturnih
omaric v enotah registrirane kulturne dediščine ni dovoljena.
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14. člen
(javne odprte površine)
(1) Javne odprte površine zajemajo glavni trg s prireditvenim prostorom, amfiteater, klančino in javna parkirišča.
(2) Območje osnovne šole se z glavnim trgom poveže
s pešpotmi in stopnicami ter klančino, namenjeno predvsem
dostopu gibalno oviranih oseb.
(3) V največji možni meri se ohranja obstoječe zelene
površine in obstoječo visokoraslo vegetacijo. Nove zelene površine se ureja v skladu z načeli krajinsko-arhitekturnega urejanja
kot parkovna ureditev z igrali za otroke.
(4) Zelene površine zahodno od šole do meje OPPN se
načrtuje kot pomemben element zelenega sistema naselja, ki
je primarno namenjen za potrebe osnovne šole.
(5) Javne odprte površine se načrtuje dvonamensko, in
sicer se uredijo za potrebe izvajanja dejavnosti in prireditev na
prostem in kot javna parkirišča.
(6) Območje se opremi z ustrezno urbano opremo (predvsem klopice in koši za smeti), ki se oblikovno poenotijo na
celotnem območju OPPN.
(7) Območje se opremi z javno razsvetljavo.
(8) Ohraniti je potrebno vse obstoječe dostope in načrtovati nove dostope do gozdnih površin, kot povezavo naselja z
zelenim zaledjem naselja.
2.3.4 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
15. člen
Na območju OPPN se določijo parcele namenjene gradnji osnovnih objektov ter parcele s statusom javnega dobra
(skupne javne površine in parcele javnih prometnic). Vsaka
parcela namenjena gradnji stavb mora imeti dostop do javne
prometnice. Parcelacija je prikazana na grafičnem načrtu »B6
Načrt parcelacije«. Koordinate so opredeljene v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
2.3.5 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
16. člen
(faktor zazidanosti)
(1) Faktor zazidanosti parcel namenjenih gradnji osnovnih
stavb je vključno do 0,6. V faktorju zazidanosti se upošteva
tudi bruto tlorisna površina vseh nezahtevnih in enostavnih
objektov, ki pripadajo osnovni stavbi.
(2) Na območju OPPN, kjer je stavbno zemljišče že pozidano, se izjemoma dopusti faktor zazidanosti vključno do 0,7,
če se z gradnjo izboljšajo pogoji bivanja. Izboljšanje pogojev
bivanja se utemelji v strokovnih podlagah, ki so sestavni del
projektne dokumentacije za gradnjo.
(3) Na parceli namenjeni gradnji se uredi vsaj 10 % zelenih površin. Zelene površine predstavlja zatravljen del zemljišča, ki je lahko zasajen z nizkimi grmovnicami in/ali visokim
avtohtonim drevjem.
3 Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje
in priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
17. člen
(1) Na območju OPPN se dopusti gradnjo nove gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju GJI), odstranitve,
rekonstrukcije in vzdrževanje GJI in grajenega javnega dobra.
(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za posamezno GJI se v njenem varovalnem pasu preveri tangiranje
drugih obstoječih in načrtovanih infrastrukturnih vodov. Tangence (vzporedni poteki in križanja) posegov z GJI se lahko
izvajajo samo pod pogoji in nadzorom upravljavca posameznega voda.
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(3) Pred pričetkom gradnje priključkov na GJI je treba
obvestiti upravljavca posameznega voda, da izvede zakoličbo
obstoječih vodov ter poda pogoje morebitnega varovanja ali
prestavitve vodov.
(4) Vsa GJI in priključki nanjo se izvajajo v zemeljski
izvedbi. Pod povoznimi površinami se vodi ustrezno zaščitijo
(PVC cevi, kabelska kanalizacija, obbetoniranje in podobno).
(5) Priključki na omrežje GJI se izvedejo v skladu z veljavno zakonodajo in s tehničnimi normativi ter pod pogoji
upravljavca posameznega voda.
(6) Prometne ureditve se načrtuje skladno z veljavnimi
predpisi, tehničnimi normativi in standardi s področja gradnje
cest in zagotavljanja prometne varnosti, ekonomičnostjo gradnje in vzdrževanjem cest ter opreme z ustrezno prometno
signalizacijo in prometno opremo.
3.2 Prometno omrežje
18. člen
(državne ceste)
(1) Skozi območje OPPN potekajo naslednje državne
prometnice:
– regionalna cesta II. reda št. 418 (odsek 1200),
– regionalna cesta II. reda št. 418 (odsek 1201) in
– regionalna cesta III. reda št. 674 (odsek 1384).
(2) Pri načrtovanju rekonstrukcij regionalnih cest je treba upoštevati recenziran projekt za izvedbo (PZI) »Ureditev
krožnega križišča in cestne razsvetljave med regionalnimi
cestami R2-418/1200 Zbure–Škocjan od km 3,880 do km
3,940 in R2-418/1201 Škocjan–Dobruška vas od km 0,000 do
km 0,070 ter R3-674/1384 Zavratec–Škocjan od km 10,440
do km 10,495 v Škocjanu« (GPI d.o.o. Novo mestu, št. proj.
P-2014/09, julij 2016).
(3) Vzdolž regionalne ceste II. reda št. 418 (odsek 1200)
se umestita dve avtobusni postajališči. Regionalne ceste se
opremijo z obojestranski pločniki ter vmesnim zelenim pasom,
kjer prostor to omogoča. Širina pločnikov je min. 1,5 m, na
delih, kjer obstoječa pozidava to onemogoča, je lahko pločnik
tudi ožji.
(4) Zasaditve površin ob regionalni cesti je potrebno prilagoditi pogojem vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in
priključevanja nanjo ter namestitvi prometne signalizacije in
opreme. Zasaditve s krošnjami in koreninskim sistemom ne
smejo ogrožati varnosti v cestnem prometu.
19. člen
(občinske ceste)
(1) Skozi območje OPPN potekajo naslednje občinske
ceste:
– lokalna cesta LC 399061,
– javna pot JP 899391 in
– javna pot JP 899351.
(2) Za namen dostopa do načrtovanih stavb ter izboljšanja
interventnih poti so načrtovane nove javne prometnice, in sicer:
– južno od novega župnišča,
– v smeri novega pokopališča,
– južno od osnovne šole,
– med osnovno šolo in večnamenskim objektom in
– do Marinčičeve gostilne.
(3) Vse občinske ceste se načrtujejo širine vsaj 2 x 2,50 m
(vozni pas) z enostranskim pločnikom min. širine 1,5 m. Na
delih, kjer zaradi obstoječe strjene pozidave to ni mogoče zagotoviti, je lahko širina pločnika manjša.
(4) Dostopna cesta do Marinčičeve gostilne se uredi kot
javna občinska cesta, vzdolž katere se izvedejo javna parkirna
mesta, ki so lahko opremljena s privezi, napajalnimi koriti in krmišči za konje, električnimi polnilnicami za avtomobile in podobno.
(5) Za potrebe zagotovitve dodatnih javnih parkirišč se na
območju javnih odprtih površin uredijo javna parkirna mesta za
osebna vozila in parkirišča za kolesa.
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(6) Severno od osnovne šole je načrtovana parkirna hiša/
(pokrita) parkirišča, do katere se uredi dostop preko nove javne
ceste med osnovno šolo in večnamenskim objektom.
(7) Javna pot JP 899391, ki povezuje regionalno cesto
II. in III. reda, se preuredi v cono za pešce in kolesarje ali v
enosmerno cesto, z možnostjo dostopov do obstoječih stavb.
(8) Parkiranje in obračanje vozil mora biti urejeno v sklopu
manipulacijskih/dvoriščnih površin posamezne stavbe tako, da
je preprečeno vzvratno vključevanje vozil na javno prometnico.
(9) Morebitna dodatna parkirna mesta za izvajanje dejavnosti se lahko zagotavljajo tudi v sklopu javnih parkirnih mest,
če s tem soglaša upravljavec parkirišč.
20. člen
(pešpoti in kolesarski promet)
(1) Peš promet poteka po obstoječih in načrtovanih pločnikih vzdolž javnih prometnic.
(2) Na območju OPPN se poleg načrtovanih pešpoti lahko
načrtuje tudi druge ločene poti za pešce in/ali kolesarje, če te
ne ovirajo izvedbe drugih z OPPN načrtovanih ureditev.
(3) Na območju OPPN se odvija kolesarski promet po
vozišču obstoječih in načrtovanih javnih cest ter ulic.
(4) Ob rekonstrukciji državnih cest na območju OPPN se
preveri možnost poteka kolesarskega prometa G19 po ločeni
kolesarski poti, po levi ali desni strani cestišča.
(5) Ob javnih objektih in na javnih površinah se predvidi
postavitev kolesarnic za kolesa in motorna kolesa, ki se lahko
nadkrijejo.
3.3 Elektroenergetsko omrežje
21. člen
(1) Na območju OPPN se nahaja transformatorska postaja Škocjan 2 (v nadaljevanju TP), ki se napaja preko prostozračnega 20 kV daljnovoda. Iz TP so izvedeni nizkonapetostni
podzemni in nadzemni vodi do posameznih stavb.
(2) Za potrebe zagotavljanja zadostne količine električne
energije za obstoječe in načrtovane stavbe se v severnem
delu, tik ob regionalni cesti II. reda št. 418, izvede nova transformatorska postaja. Nova TP se napaja iz obstoječe TP preko
novega 20 kV kablovoda. Velikost in tip TP določi upravljavec.
(3) Iz obstoječe in nove TP se izvedejo nizkonapetostni
priključki do novih stavb v skladu s pogoji upravljavca elektro
omrežja.
(4) Obstoječi zračni elektro vodi se prestavijo v zemljo
(prosti potek ali v kabelski kanalizaciji).
(5) Vrsto, tip in dimenzijo elektro vodov, kabelske kanalizacije, jaškov določi upravljavec elektro omrežja.
22. člen
(javna razsvetljava)
(1) Vse javne prometnice (ceste in pešpoti) ter skupne
odprte površine na območju OPPN se opremi z javno razsvetljavo, ki se izvede z razširitvijo obstoječega omrežja javne
razsvetljave ali pa se izvede iz obstoječe ali nove TP.
(2) Drogovi s svetilkami se poenotijo na celotnem območju naselja Škocjan.
3.4 Vodovodno omrežje
23. člen
(1) Naselje Škocjan je opremljeno z javnim vodovodnim
omrežjem.
(2) Oskrbo s pitno vodo načrtovanih stavb se zagotovi z
navezavo na obstoječe javno vodovodno omrežje. Novo vodovodno omrežje mora biti projektirano na kritični pretok (QKRIT).
(3) Za potrebe zagotovitve zadostnih količin požarne vode
je treba v fazi projektiranja na podlagi hidravlične preveritve ter
študije požarne varnosti preveriti, ali je treba izvesti nadgradnjo
obstoječe hidrantne mreže. V kolikor se izkaže, da iz javnega
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vodovodnega omrežja ni moč zagotoviti zadostnih količin požarne vode, se načrtuje alternativne vire požarne vode (bazeni
požarne vode, vrtine in podobno).
3.5 Odvajanje in čiščenje odpadne vode
24. člen
(1) Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode na območju OPPN se načrtuje in
izvaja v ločenem kanalizacijskem sistemu.
(2) Komunalne odpadne vode iz posamezne stavbe se
speljejo v javni kanalizacijski kolektor s končno dipozicijo v
centralni čistilni napravi. Do izgradnje povezave javnega kolektorja s centralno čistilno napravo se lahko komunalne odpadne
vode čistijo tudi v individualni mali čistilni napravi ali nepretočni
greznici, ki se jo locira na posamezni parceli namenjeni gradnji.
Po izgradnji povezave in zagonu centralne čistilne naprave se
vsi objekti na območju OPPN obvezno priključijo nanjo.
(3) Čiste padavinske vode iz streh stavb se prioritetno
zbirajo v rezervoarjih deževnice in se uporabijo kot sanitarna
voda in / ali za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in podobno.
Viške čiste padavinske vode se spelje v ponikovalnice na
lastnem zemljišču. Ponikalnice se locira izven vpliva povoznih
in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar projektant računsko dokaže na podlagi geomehanskega poročila, se
padavinsko vodo spelje v naravne odvodnike (odprte jarke,
Raduljo).
(4) Odvajanje padavinske vode z večjih površin se načrtuje tako, da se v čim večji možni meri zmanjša hipni odtok
padavinske vode z utrjenih površin. To pomeni, da se predvidi zadrževanje padavinske vode pred iztokom v površinske
odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni in
podobno).
(5) Potencialno onesnaženo padavinsko vodo je treba
pred izpustom v naravni odvodnik prečistiti v ustrezno dimenzioniranem lovilcu olj.
3.6 Plinovodno omrežje
25. člen
Na območju OPPN se omogoči izgradnja plinovodnega
omrežja.

EŠD
2503
2503
18196
18212
18195
18197
18198
18199
18200
18391
22702
4236
28535
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3.7 Telekomunikacijsko omrežje
26. člen
(1) Na območju OPPN je obstoječe zemeljsko in zračno
telekomunikacijsko omrežje (v nadaljevanju TK omrežje).
(2) Za oskrbo načrtovanih stavb s telekomunikacijskimi
priključki je treba dograditi primarno TK omrežje z navezavo
na obstoječo TK kabelsko kanalizacijo.
(3) Novo TK omrežje se predvidi v skupnih koridorjih ostale GJI v kolikor to dopušča prostor. Za morebitno prestavitev TK
omrežja se izdela načrt za zaščito in prestavitev TK omrežja.
(4) Na celotnem območju OPPN se dopusti izvedba optičnega omrežja.
3.8 Odpadki
27. člen
(1) Zbiranje, odvoz, predelava, obdelava in odlaganje
komunalnih odpadkov se v območju OPPN izvaja skladno z
veljavnim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki na območju
občine.
(2) Komunalne odpadke iz posameznega gospodinjstva
se odlaga v tipske posode v okviru skupnih javnih površin ali
na zasebni parceli s soglasjem lastnika.
(3) Tip in vrsto posode določi upravljavec odvoza odpadkov. Mesto postavitve tipskih posod za komunalne odpadke
mora biti s treh strani ograjeno z žičnato ograjo z zazelenitvijo
ali leseno ograjo. Mesto postavitve mora biti na vedno dostopnem mestu za komunalno vozilo ter največ 5 m oddaljeno od
javne prometnice.
(4) Ostali ločeno zbrani odpadki (papir, steklo, plastenke,
pločevinke, sestavljena embalaža) se zbirajo na obstoječih in
novih ekoloških otokih, katere lokacijo določi upravljavec javne
službe zbiranja in odvoza odpadkov.
4 Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje
kulturne dediščine
28. člen
(splošno varstveni režim)
(1) Na območju OPPN so registrirane naslednje enote
kulturne dediščine (EŠD):

Ime
Škocjan – Cerkev sv. Kancijana in tovarišev
Škocjan – Cerkev sv. Kancijana in tovarišev
Škocjan – Kaplanija
Škocjan – Župnišče
Škocjan – Novšakova hiša
Škocjan – Marinčičeva gostilna
Škocjan – Stara šola
Škocjan – Zupetova gostilna
Škocjan – Hiša Škocjan 6a
Škocjan – Vaško jedro
Škocjan – Spomenik zamolčanim žrtvam
Škocjan – Grob s spomenikom padlim borcem in žrtvam
Škocjan – Lavšetova hiša

(2) Območja enot registrirane kulturne dediščine so razvidna v prilogi OPPN ter na grafični prilogi B3b »Prikaz vplivov
in povezav s sosednjimi območji s prikazom območij naravnih
vrednot in Nature 2000 ter enot kulturne dediščine«.
(3) Za vse posege na območju registrirane kulturne dediščine je treba v fazi projektiranja pridobiti kulturnovarstvene
pogoje in soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Režim
spomenik
vplivno območje spomenika
dediščina
dediščina
dediščina
dediščina
dediščina
dediščina
dediščina
dediščina
spomenik
spomenik
dediščina

Podrežim

stavbna dediščina
stavbna dediščina
stavbna dediščina
stavbna dediščina
stavbna dediščina
stavbna dediščina
stavbna dediščina
naselbinska dediščina
memorialna dediščina
stavbna dediščina

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri
gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji
za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja
ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji
glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji
celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
(5) Na območju naselbinske dediščine je treba varovati
zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami, zato
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je potrebno med posegi v zemeljske plasti zagotoviti stalen
arheološki nadzor.
(6) Postavitev satelitskih anten, enot klimatskih naprav,
priključne omarice GJI se dovoli le na stranskih in dvoriščnih
fasadah, kjer niso vidne z ulice, s katere je urejen glavni dostop.
5 Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov
ter ohranjanje narave
5.1 Varstvo voda in tal
29. člen
(1) Radulja je vodotok II. reda in ima določen priobalni
pas širine 5 m. Gradnja in posegi na vodnem in priobalnem
zemljišču so prepovedani, razen izjeme, ki jih določa predpis,
ki ureja področje voda.
(2) Obstoječi legalno zgrajeni objekti in naprave, ki se
nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču se lahko rekonstruirajo, adaptirajo ali obnovijo, če se bistveno ne spreminja
namembnosti in velikosti objekta.
(3) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih voda, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti
skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja. V času
gradnje je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v
priobalni pas Radulje. Morebitne začasne deponije viškov zemeljskega materiala se uredi tako, da se ne pojavlja erozija in
ni oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se odstranijo
ostanki začasnih deponij in se vse z gradnjo prizadete površine
ustrezno uredijo.
(4) Možnost razlitja nevarnih snovi obstaja v primeru
izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev in naprav na
gradbišču v času gradnje. Vsako razlitje nevarnih snovi je treba
sanirati.
5.2 Varstvo zraka
30. člen
(1) Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih emisijskih in imisijskih koncentracij, v skladu z določili oziroma z
veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Dimnovodne naprave morajo zagotavljati varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča in ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij, določenih v veljavnem predpisu.
5.3 Varstvo pred hrupom
31. člen
Skladno s predpisom, ki ureja mejne vrednosti kazalcev
hrupa v okolju, območje Škocjana spada v III. stopnjo varstva
pred hrupom. Hrup v območjih ne sme presegati s predmetnim
predpisom predpisanih vrednosti. V območje se umeščajo dejavnosti, ki ne presegajo predpisanih omejitev glede hrupa.
5.4 Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
32. člen
Edini vir elektromagnetnega sevanja predstavlja obstoječa transformatorska postaja (TP Škocjan 2) ob lokalni cesti ter
novo načrtovana transformatorska postaja ob regionalni cesti
II. reda št. 418 v severnem delu območja. Z ustreznim odmikom
obstoječih in načrtovanih stanovanjskih stavb je preprečena
prekomerna obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega
sevanja, ki ne sme presegati mejnih vrednosti, določenih v
predpisu s področja elektromagnetnega sevanja.
5.5 Varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem
33. člen
Pri razsvetljavi zunanjih površin in objektov se upošteva
predpis, ki ureja mejne vrednosti svetlobnega onesnaževanja
okolja.
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5.6 Ohranjanje narave
34. člen
(1) Vodotok Radulja je opredeljen kot območje Nature
2000 (Radulja s pritoki, ID območja: SI3000192) in kot ekološko
pomembno območje (Radulja, ID območja: 63600). Prav tako
je Radulja naravna vrednota (Radulja, ident. št. 4431).
(2) Vsi posegi na varovanih območjih narave se izvajajo
v skladu s projektnimi pogoji Zavoda RS za varstvo narave.
(3) Projektne rešitve nove brvi preko Radulje se v primeru posega v vodno telo uskladi s pristojno službo s področja
ribištva.
(4) Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in
vodni režim, se lahko izvajajo samo v času izven drstne dobe
rib ter v koordinaciji s pristojno ribiško družino.
6 Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom
6.1 Obramba in zaščita
35. člen
(1) Pri gradnji načrtovanih objektov se upošteva predpise
s področja obrambe in zaščite.
(2) Glede na določbe, ki jih določa predpis o graditvi in
vzdrževanju zaklonišč, se izvede ojačitev prve plošče tako, da
zdrži rušenje objekta nanjo.
(3) Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov
za zaščito pred vojnimi udejstvovanji se ne predvideva.
6.2 Varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost območja
in plazljivost terena
36. člen
(1) Za vodotok Radulja je narejena strokovna podlaga
»Analiza stanja poplavne nevarnosti na območju Občine Škocjan – I. del (reka Radulja s pritoki nad AC)« (Inštitut za vodarstvo d.o.o., št. P234-14, oktober 2014). Izsledki strokovne
podlage dokazujejo, da je severni in vzhodni del območja
OPPN delno poplavno ogrožen (razredi preostale, majhne in
srednje poplavne nevarnosti). Na teh območjih je dovoljeno
izvajanje dejavnosti in izvedba posegov, ki jih določa predpis,
ki določa, katere dejavnosti se lahko izvaja in kateri posegi v
prostor so dovoljeni.
(2) Za vse posege na območju poplavne nevarnosti je
treba v fazi projektiranja izdelati hidrološko študijo, iz katere
bo razviden vpliv na odtočni režim Radulje ob nastopu visokih
voda (stanje po ureditvi).
(3) Pri projektiranju premostitvenih objektov preko Radulje
je treba predvideti ustrezno protierozijsko zaščito brežine in
dna Radulje ter upoštevati vse projektne pogoje, ki jih poda
upravljavec vodotoka.
(4) Za vse posege na območju OPPN je treba v fazi projektiranja izvesti geološko geomehanske raziskave, ki bodo
natančneje podale sestavo tal/terena, višino morebitne podtalne vode ter možnost ponikanja, določile erozijsko ogroženost
in plazljivost terena ter v skladu z izsledki podale pogoje in
ukrepe, pod katerimi se posegi lahko izvedejo.
6.3 Seizmološke zahteve
37. člen
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna. Pri
načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim
standardom za potresno odporno gradnjo.
(2) Na območju Škocjana je določen projektni pospešek
tal 0,175 g.
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Uradni list Republike Slovenije
8 Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev

38. člen
(1) Pri graditvi objektov se izpolni vse zahteve za varnost
pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov in drugimi predpisi.
(2) Zagotavljajo se pogoji za varen odmik, ljudi, živali in
premoženja; dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila ter viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Med objekti se zagotavljajo ustrezni odmiki ali protipožarna
zaščita s protipožarnimi zidovi ali uporaba požarnovarnih
materialov. Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih poteh, ki potekajo po javnih prometnicah, skupnih
javnih površinah, peš površinah, dvoriščih in zelenicah. V ta
namen se radije vseh krivin dimenzionira za nemoten promet
intervencijskih vozil.
(3) Za zagotovitev virov požarne vode za gašenje je treba
upoštevati tretji odstavek 23. člena tega odloka.
(4) Za objekte, ki so določeni v predpisu, ureja študije
požarne varnosti, se v sklopu projektne dokumentacije izdela študija požarne varnosti. Za objekte, za katere študija
požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane
ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne
varnosti«.

(1) Dovoljena so odstopanja od zakoličbenih točk parcel
v smislu prilagoditve obstoječi parcelaciji in stanju v prostoru
pod pogojem, da so omogočene vse ureditve, predpisane s
tem OPPN.
(2) Potek načrtovane GJI ter priključevanje stavb na GJI
se lahko izvede tudi drugače, kot je določeno s tem prostorskim
aktom, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva ali ekonomičnega investicijskega vlaganja, prilagoditve
obstoječim trasam vodov in naprav ter pod pogojem, da ni
v nasprotju z javnimi interesi. S spremembo mora soglašati
(izdati soglasje) upravljavec tangiranih vodov in upravljavec
predmetnega voda.
(3) Dopustno je odstopanje pri prometnem urejanju, če
gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev ter če
te spremembe ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega
koncepta OPPN.
(4) Pri določitvi kote pritličja stavbam je dopustno odstopanje ± 50 cm od kote, določene v OPPN.

7 Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje OPPN

III. KONČNE DOLOČBE

41. člen
(dovoljena odstopanja)

42. člen

7.1 Etapnost gradnje
39. člen
Etapnost izgradnje novih objektov se pogojuje s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se
zagotavlja funkcioniranje objekta ter da je predmetna izvedba
infrastrukturne opreme skladna z načrtovano infrastrukturno
rešitvijo celotnega območja in dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto.
7.2 Obveznosti investitorjev in izvajalcev
40. člen
(1) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati
vsa določila, navedena v posameznih poglavjih in področno
zakonodajo vseh nosilcev urejanja prostora.
(2) Obveznosti investitorjev:
– pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije mora
projektantu zagotoviti geološke oziroma geomehanske raziskave, da bo lahko projektant ustrezno dimenzioniral stavbe
in javne prometnice,
– pred pričetkom gradnje mora pravočasno obvestiti
upravljavce objektov, naprav in vodov GJI, ki so tangirani pri
predmetni gradnji.
(3) Obveznosti izvajalcev:
– dolžan je zagotavljati dostope do obstoječih objektov
in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in pri
posegih na prometnicah zagotoviti varen promet;
– v času gradnje je dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno
onesnaženje voda, izlitje nevarnih snovi na prosto ter izliv
padavinskih voda na sosednja zemljišča in izvajati ukrepe proti
prašenju;
– po končani gradnji mora odstraniti vse začasne objekte
ter odvečni gradbeni in izkopani material in urediti okolico
ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu
zemljišču;
– zagotoviti mora, da se preko komunalnih vodov in naprav ne vozi s težko gradbeno mehanizacijo, razen na posebej
utrjenih in zaščitenih prevodih, ki se določijo v dogovoru s pooblaščenim predstavnikom upravljavca komunalne infrastrukture
neposredno na terenu.

(vpogled v OPPN)
OPPN za območje starega jedra Škocjana je stalno na
vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini Škocjan in pri Upravni enoti Novo mesto.
43. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
44. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0004/2014-134
Škocjan, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

2856.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Škocjan za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 Odl. US,
76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl. US, 51/10, 84/10
Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US),
40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12,
46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13, 55/15
– ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) ter 7. člena Odloka o proračunu
Občine Škocjan za leto 2017 (Uradni list RS, št. 87/16, 32/17)
je Občinski svet Občine Škocjan na 16. redni seji dne 17. 10.
2017 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Škocjan za leto 2017

42
43

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2017 (Uradni list RS, št. 87/16, 32/17) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Konto

Naziv konta

1
I.
70

2

5.613.854

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.779.755

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

2.425.295

703 Davki na premoženje

72

73

74.800
11.200

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

354.460

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

192.160
3.000

712 Globe in druge denarne kazni

15.200

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

50.000

714 Drugi nedavčni prihodki

94.100

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

856.487

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

30.576

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

825.911

730 Prejete donacije iz domačih virov
74

164.860

706 Drugi davki

PREJETE DONACIJE
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije in iz drugih držav

1.000
1.000
1.976.612
411.249

1.565.363

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.463.683

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.102.111

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
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

V.

2.174.435

704 Domači davki na blago in storitve

711 Takse in pristojbine

B.
IV.

3

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)

700 Davki na dohodek in dobiček

71

Rebalans 2
za leto 2017

III.

VI.
C.
VII.
IX.
X.
XI.
XII.
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INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.213.353
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
4.213.353
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430+432)
20.500
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki
20.500
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–849.829
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev
0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
0
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
94.940
500 Domače zadolževanje
94.940
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–754.889
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
94.940
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
849.829
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA
LETA
754.889
«

2. člen
Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto
2017 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za
leto 2017 sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2016
Škocjan, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

313.960
48.840
704.311
35.000
1.127.719
55.500
731.900
76.400
263.919

2857.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih
spomenikov lokalnega pomena na območju
Občine Škocjan

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13, 32/16;
v nadaljnjem besedilu: ZVKD-1) in 16. člena Statuta Občine
Škocjan (Uradni list RS,71/15) je Občinski svet Občine Škocjan
na 16. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Škocjan
1. člen
(1) V 5. členu, ki se nanaša na arheološka najdišča, se pri
zap. št. 5, Škocjan – Arheološko najdišče Kolesniška hosta, pri
parcelni številki 1723, katastrska občina Stara vas, doda »– del«.
(2) V 5. členu, ki se nanaša na arheološka najdišča, se
pri zap. št. 8, Zloganje – Antična naselbina, pri katastrski občini
Dole parcelna številka »297/1« nadomesti s parcelno številko
»297/3-del«, parcelna številka »308« pa se nadomesti s parcelno številko »308/2-del«.
(3) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike,
se pri zap. št. 11, Bučka – Cerkev sv. Martina, pri parcelnih številkah vplivnega območja, katastrska občina Bučka, črtata prva
navedba parcelne številke »3449« ter parcelna številka »*7«.
(4) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 12, Bučka – Cerkev sv. Matije, za imenom
enote doda »EŠD: 1681«. Pri parcelnih številkah vplivnega
območja, katastrska občina Bučka, se črta parcelno številko
»3439« ter doda parcelno številko »3450/1«.
(5) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 14, Dolnja stara vas – Cerkev sv. Trojice, pri
parcelnih številkah vplivnega območja, katastrska občina Stara
vas, črta parcelno številko »1286/2«.
(6) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 15, Gorenje Dole pri Škocjanu – Cerkev
sv. Križa, pri parcelnih številkah vplivnega območja, katastrska
občina Dole, črta parcelno številko »217«. Parcelno številko
2085, ki se je medtem delila na 2085/1 in 2085/2, se nadomesti
s parcelno številko »2085/1«.
(7) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 17, Goriška vas pri Škocjanu – Znamenje,
pri parcelni številki 11, katastrska občina Zagrad, doda »– del«.
Pri parcelnih številkah vplivnega območja, katastrska občina
Zagrad, se doda parcelno številko »11«.
(8) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 21, Stopno – Marijino znamenje, za imenom
enote doda »EŠD: 18152«.
(9) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 22, Škocjan – Cerkev sv. Kancijana in
tovarišev, pri parcelnih številkah vplivnega območja, katastrska
občina Stara vas, črta parcelno številko »40/4«. Pri varovanih
sestavinah spomenika se črta alinejo »– Spomenik zamolčanim
žrtvam (EŠD 22702)«.
(10) V 7. členu, ki se nanaša na sakralne stavbne spomenike, se pri zap. št. 23, Tomažja vas – Cerkev sv. Štefana, pri
varovanih sestavinah spomenika črta alinejo »– Grob neznanega borca Gubčeve brigade na pokopališču«.
(11) V 8. členu, ki se nanaša na grafični del odloka, se
v prvem odstavku črta »V primeru odstopanj med odlokom in
RKD se upošteva prikaz v odloku«.
(12) V 8. členu, ki se nanaša na grafični del odloka, se v
drugem odstavku za besedilom »V primeru interpretacije območij zaradi postopkov izboljšave lokacijskih podatkov zemljiškega katastra (natančnejše določitve koordinat urejenih meja,
urejanje meja zemljiškega katastra...), se smiselno upoštevajo
območja prikazana v izvirniku« postavi pika. Nadaljnje besedilo
v tem delu drugega odstavka se črta.

(13) V 9. členu, ki se nanaša na priloge k odloku, se besedno zvezo »se hrani na Mestni občini Novo mesto« nadomesti
z besedno zvezo »se hrani na Občini Škocjan«.
(14) V 16. členu, ki se nanaša na hrambo, se v prvem
odstavku črta »V primeru odstopanj med analogno in digitalno
obliko velja analogna oblika odloka«.
(15) Ker je 7. člen pomotoma naveden dvakrat, se številčenje odloka od vključno druge pojavitve besedne zveze
»7. člen« poveča za ena (1).
2. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 620-0001/2017
Škocjan, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

2858.

Sklep o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) ter 8. in 16. člena
Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski
svet Občine Škocjan na 16. redni seji dne 17. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o določitvi javne infrastrukture
na področju kulture
1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture so nepremičnine
in oprema, ki so v lasti Občine Škocjan in so namenjeni kulturi.
Javna infrastruktura na področju kulture iz prejšnjega odstavka so nepremičnine, določene v seznamu, ki je kot priloga
sestavni del tega sklepa, in oprema v teh nepremičninah.
2. člen
Nepremičnine, določene v seznamu nepremičnin iz drugega odstavka prejšnjega člena tega sklepa, se zaznamujejo
v zemljiški knjigi kot javna infrastruktura na področju kulture.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0018/2017
Škocjan, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

SEZNAM JAVNE INFRASTRUKTURE NA PODROČJU KULTURE
Zap. št.

Naziv

Naslov

Škocjan 35,
8275 Škocjan
Kulturni dom
Bučka 2,
2
Bučka
8275 Škocjan
* podatek vzet iz PISO, stanje 6. 10. 2017
1

Metelkov dom

K.o.

Parcelna
številka

Površina
parcele (m2) *

ID stavbe

Površina –
stavba (m2)*

Stara vas

32/6

274

353

266,90

Bučka

588/10

302

2733

326,63

Uradni list Republike Slovenije
2859.

Št.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list
RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 16. redni seji
dne 17. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah, parcelna št. 3446/3 k.o. 1394 – BUČKA (ID 5859899), parcelna št. 3446/2 k.o. 1394 – BUČKA (ID 5859898), parcelna
št. 3413 k.o. 1394 – BUČKA (ID 5107690), parcelna št. 2793/2
k.o. 1462 – ZBURE (ID 5289865), parcelna št. 2793/4 k.o. 1462
– ZBURE (ID 6388682) in parcelne št. 3260 k.o. STARA VAS
(ID 2989207).
II.
Pri nepremičnini iz prve točke tega sklepa, se vknjiži lastninska pravica v korist in na ime Občina Škocjan, Škocjan 67,
8275 Škocjan, matična številka 5883296.
III.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0019/2017-3
Škocjan, dne 17. oktobra 2017
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70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

3.870.546

700

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.406.546

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

706

DRUGI DAVKI

71

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

951.169

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

755.108

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

178.962

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

117.604

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

721

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH
SREDSTEV

375.000
89.000
0

3.100
12.000
2.000

38.769
0

78.836

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV

0

731

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)

220.330

740

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

210.301

741

PREJETA SREDSTVA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF,
14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. in 40. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.),
101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03
in 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 17. redni
seji občinskega sveta dne 18. 10. 2017 sprejel

78

PREJETA SREDSTVA
IZ EVROPSKE UNIJE (787)

0

787

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH
EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

5.234.038

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.751.296

ODLOK
o 2. rebalansu proračuna
Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

401

PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VARNOST

1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 38/17) se spremeni tako,
da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

402

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

403

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

42.800

409

REZERVE

50.550

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

127.702

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

499.133

414

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI
2860.

Konto

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2017

Splošni del proračuna Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2017

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2. rebalans
2017
(v EUR)

5.159.649
4.821.715

II.

0

10.029

283.555
42.591
1.331.800

2.004.323
21.000
1.356.488

0

Stran
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INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.337.394
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV
1.337.394
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
(431+432)
141.025
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM
75.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
66.025
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)
–74.389
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (75)
150
75
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
150
750
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
150
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (44)
0
44
DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV IN NALOŽB
0
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
443
POVEČANJE NAMENSKEGA
PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH
IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH
JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO
PREMOŽENJE V SVOJI LASTI
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
150
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)
166.952
50
ZADOLŽEVANJE (500)
166.952
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
166.952
VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)
212.575
55
ODPLAČILA DOLGA (550)
212.575
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
212.575
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–119.862
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–45.623
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
74.389
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
119.903
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Uradni list Republike Slovenije
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
10. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za
leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16 in 38/17) se spremeni tako,
da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do
višine 166.952 eurov.
V skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
(ZIPRS1718; Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) se občinam
sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem
proračunu. Občina Šmartno pri Litiji lahko na podlagi zgoraj
navedenega za izvrševanje proračuna Občine Šmartno pri Litiji
za leto 2017 (investicije, predvidene v proračunu) najame brezobrestni kredit iz državnega proračuna v višini 139.952 eurov.
Na podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1718 se ta zadolžitev ne všteva v največji možni obseg zadolževanja občine
iz drugega odstavka 10.b člena ZFO-1, prav tako pa za takšno
zadolžitev občini ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva,
pristojnega za finance, iz šestega odstavka 10.a člena ZFO-1.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina
Šmartno pri Litiji, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine
glavnic 30.000 eurov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 400-013/2016
Šmartno pri Litiji, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

2861.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za enoti urejanja del ŠM_37
in del ŠM_36

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 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03
in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na
16. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za enoti urejanja ŠM_37 in del ŠM_36 (v nadaljevanju
OPPN).

Uradni list Republike Slovenije
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(2) OPPN je izdelan na podlagi naslednjih strokovnih
podlag:
– geodetski načrt (GEOPLAN ROBERT ROVŠEK s.p.,
Ulica Mire Pregljeve 4, 1270 LITIJA),
– prikaz stanja prostora za območje OPPN (AS TEPROM
d.o.o., Savska cesta 5, 1270 LITIJA),
– pogoji in smernice soglasodajalcev ter ostala gradiva,
ki so jih v postopku sprejemanja OPPN zahtevali posamezni
nosilci urejanja prostora.

št. 38/13, 67/14, 29/15 – obvezna razlaga, 97/15 – obvezna
razlaga, 69/16 – teh. popr.).
(2) Ureditveno območje OPPN zajema enoti urejanja del
ŠM_37 in del ŠM_36, in sicer nepremičnine s parcelnimi številkami 381/3, 392/2, 392/3, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5,
394/10, 394/11, 394/13, 394/14 – del vse k.o. Šmartno (šifra
k.o. 1847).
(3) Površina ureditvenega območja OPPN znaša 9796 m2.

2. člen

(vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi zemljišči)

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)
(1) Z OPPN je v enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36
predvidena gradnja skladiščno proizvodnega objekta z ureditvijo zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih površin. Poleg tega je predvidena tudi rušitev obstoječih objektov,
ki se nahajajo v območju OPPN in prestavitev obstoječe javne
poti JP 709861, ki se nahaja v območju OPPN in tudi izven
območja OPPN.
(2) Dovoljene so naslednje dejavnosti: trgovske in storitvene, poslovne, obrtne, proizvodne, promet in skladiščenje,
gostinske, dejavnosti s področja oskrbe z vodo, čiščenja lastnih
odpadnih voda ter ravnanja z lastnimi odpadki.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
I. Tekstualni del
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36
II. Grafični del
List 1 Lega prostorske ureditve (FOTO)
List 2 Izsek iz kartografskega dela prostorskega plana
Občine Šmartno pri Litiji
List 3 Lega prostorske ureditve (DKN)
List 4 Geodetski načrt
List 5 Prikaz delitve enot urejanja in velikosti parcel ter
območja
List 6 Prikaz vplivnega območja
List 7 Komunalna ureditev območja – obstoječe
List 8 Rušitvena situacija
List 8 Situacija prestavitve dovozne ceste
List 9 Regulacijska karta z vrisanimi objekti
List 10 Zunanja in prometna ureditev
List 11 Komunalna ureditev območja – predvideno
List 12 Načrt požarne varnosti
III. Priloge OPPN
1. Povzetek za javnost
2. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
3. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
4. Geodetski načrt
5. Geološko geomehansko poročilo
6. Prelimentarno poročilo o arheološki raziskavi
7. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora
8. Prikaz stanja prostora za območje OPPN.
4. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelalo podjetje AS TEPROM d.o.o., Savska
cesta 5, 1270 LITIJA, pod številko projekta 4/2017.
II. UREDITVENO OBMOČJE PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
5. člen
(ureditveno območje OPPN)
(1) OPPN je izdelan skladno z Odlokom o občinskem
prostorskem načrtu Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS,

6. člen
Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo vsa
zemljišča znotraj ureditvenega območja; zemljišča s parcelnimi
številkami 381/3, 392/2, 392/3, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4,
393/5, 394/10, 394/11, 394/13, 394/14 – del vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847) in prav tako bo zajemalo tudi zemljišče
izven območja OPPN, to je zemljišče s parcelnimi številkami 342/2, 342/3, 381/1, 381/5, 394/6, 394/7, 394/12, 394/15,
394/16, 335/1, 335/3, 335/4, 1047/13, vse k.o. Šmartno (šifra
k.o. 1847).
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE
UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(opisi vplivov in povezav s sosednjimi območji)
(1) Območje urejanja OPPN meji na sledeče obstoječe
dejanske rabe prostora:
– na severni strani meji s površinami gospodarske cone
(IG), s cestnimi površinami (PC) in z najboljšimi kmetijskimi
površinami (K1),
– na zahodni strani meji s površinami osrednjih centralnih
dejavnosti (CU) in z najboljšimi kmetijskimi površinami (K1),
– na vzhodni strani meji s površinami podeželskega naselja (SKs),
– na južni strani meji s cestnimi površinami (PC) in s površinami osrednjih centralnih dejavnosti (CU).
(2) Vplivi na okolico bodo v času gradnje in v času obratovanja objektov različni. V času gradnje se pričakujejo vplivi
v zvezi z emisijami prašnih delcev in povečano stopnjo hrupa.
Vplivov ureditve v času gradnje in obratovanja na varnost pred
požarom, na higiensko in zdravstveno zaščito, na varnost pred
hrupom in na poslabšanje bivalnih razmer ne bo.
(3) Predvidena ureditev bo po končani gradnji vplivala:
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo regionalno cesto R2 1190, katera poteka po zemljišču parcelna
številka 1047/13 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847),
– z minimalno povečanim prometom na obstoječo javno
pot JP 709851, katera poteka po zemljišču parcelna številka
342/2 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847),
– z minimalno povečanim prometom na prestavljeno obstoječo javno pot JP 709861, katera bo potekala po zemljišču
parcelne številke 393/5, 394/6, 394/11, 394/12, 394/14, 394/15,
394/16, 381/1 in 381/5 vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(4) Na predvideno ureditev bodo vplivali:
– minimalni hrup z dostopnih cest,
– občasno delo na okoliških kmetijskih površinah.
8. člen
(vrsta dopustnih gradenj)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča,
– odstranitev obstoječih naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– nadomestne gradnje,
– rekonstrukcije obstoječih objektov,
– sprememba namembnosti obstoječih objektov,
– dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
– vzdrževanje objektov,
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– gradnja gradbeno inženirskih objektov,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
9. člen
(vrste dopustnih objektov)
(1) Na območju OPPN so dopustni naslednji zahtevni in
manj zahtevni objekti:
– 121 Gostinske stavbe (od tega le 12112 Gostilne, restavracije in točilnice),
– 122 Poslovne in upravne stavbe (od tega le 12201 Stavbe javne uprave in 12203 Druge poslovne stavbe),
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
(od tega le 12301 Trgovske stavbe in 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti),
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij (od tega le 12420 Garažne stavbe),
– 125 Industrijske stavbe in skladišča,
– 21 Objekti prometne infrastrukture (od tega le 21120
Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne
poti),
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti (od tega le 24205
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje).
(2) Na območju OPPN so dopustni naslednji nezahtevni
objekti:
– vsi objekti za lastne potrebe površine do 50 m2,
– pomožni objekt v javni rabi (stavbe: površina nad 40 m2
do vključno 60 m2; gradbeno inženirski objekti: višina nad 3,5 m
do vključno 10 m),
– ograje višine nad 2 m do vključno 3 m,
– podporni zidovi višine do 1,50 m,
– samostojno parkirišče do vključno 200 m2,
– objekt za oglaševanje (oglasne površine nad 12 m2 do
vključno 40 m2 in višine do vključno 6 m).
(3) Na območju OPPN so dopustni naslednji enostavni
objekti:
– vsi objekti za lastne potrebe površine do 20 m2,
– pomožni objekt v javni rabi (stavbe: površina do 40 m2,
gradbeno inženirski objekti: višina do 3,5 m),
– ograje višine do vključno 2 m,
– podporni zidovi višine do 0,50 m,
– rezervoarji za vodo prostornine do vključno 100 m3,
– priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture
in daljinskega ogrevanja (priključek na cesto, priključek na
objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek
za odvodnjavanje odpadne vode, priključek na komunikacijska
omrežja (kabelska, telefonska omrežja),
– vodna zajetja in objekti za akumulacijo vode in namakanje (od tega le vodni zbiralniki),
– objekt za oglaševanje (oglasne površine do vključno
12 m2 in višine do vključno 5 m),
– pomožni komunalni objekti (pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jaški, hidrant, črpališče,
grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok).
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– Regulacijska linija (RL) je črta, ki ločuje obstoječe in
predvidene odprte ali grajene javne površine od površin v zasebni lasti in sovpada z linijo prometnih ali zelenih površin ter
z linijo grajenega javnega dobra.
(3) Gradbeno mejo (GM) lahko presega komunalna in
prometna ter energetska infrastruktura (pomožni komunalni
objekti, dovozne poti, dvorišča, parkirišča, ograje, škarpe in
podporni zidovi, objekti za oglaševanje, klančine, nakladalne
ploščadi).
(4) Ograje in podporni zidovi so lahko postavljeni do
meje zemljiških parcel, na katerih se gradijo, vendar tako,
da se z gradnjo in vzdrževanjem ne posega na sosednja
zemljišča. Soglasja lastnikov sosednjih zemljišč niso potrebna. Ograje se lahko postavijo tudi na mejo zemljiških parcel,
vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejujejo, o tem
pisno sporazumejo.
(5) Za postavitev ograj ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljalca javne ceste.
(6) Lega predvidenih objektov in njihovih pripadajočih
zelenih in prometnih površin prikazanih v območju OPPN je
prikazana variantno in se njihova lega lahko spreminja.
11. člen
(oblikovanje in zunanja podoba objektov)
(1) Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– objekti morajo upoštevati regulacijske elemente, določene v 10. členu tega odloka.
– Oblika in višina objektov:
– Tlorisni gabarit se lahko razvija znotraj površine določene z gradbeno mejo (GM). Tloris ima lahko različne
oblike. Razmerje stranic ni določeno.
– Etažnost objekta je lahko do max (K) + P + 1N + M
ali (K) + P + 2N, s tem da višina objekta ne presega 16 m.
– Gradnja podzemnih kletnih etaž je dovoljena povsod,
kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske
razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in
stabilnost objektov.
– Objekti so lahko zidani ali montažni.
– Nezahtevni oziroma enostavni objekti se lahko gradijo kot prostostoječi objekti ali prizidki.
– Nezahtevni oziroma enostavni objekti morajo biti po
oblikovanju in materialih skladni z osnovnim objektom.
– Strehe:
– Strehe so lahko ravne strehe, enokapne in dvokapne
strehe majhnega naklona (do 17 stopinj).
– strehe so lahko krite s kritino rdeče, rjave ali sive
barve. Kritina ne sme biti trajno bleščeča.
– Dovoljena je namestitev sončnih kolektorjev in sončnih celic.
– Za nezahtevne oziroma enostavne objekte so poleg
ravnih streh dovoljene tudi enokapne in dvokapne strehe
majhnega naklona (do 17 stopinj).
– Fasade:
– Fasade se izvede glede na funkcijo objekta.
– Na fasadah so dovoljene svetle barve ter barve v
spektru različnih zemeljskih barv. Dopustni so fasadni
poudarki v močnejših barvnih tonih do 40 % fasadne površine.

10. člen

12. člen

(lega objektov na zemljišču in odmiki)

(zunanja ureditev)

(1) Dopustne objekte je dovoljeno postavljati le znotraj
gradbene meje. Regulacijska linija predstavlja linijo območja
ureditve OPPN.
(2) Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente, ki imajo naslednji pomen:
– Gradbena meja (GM) je črta, ki je dopustni objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele, namenjeni gradnji.

(1) Vse zelene površine na območju OPPN je potrebno
urediti in zatraviti.
(2) Na prostih površinah ob objektih se uredijo tlakovana
dvorišča za parkiranje in manipuliranje z osebnimi vozili.
(3) Ograje so lahko žive meje, lahke kovinske ograje na
nizkem parapetnem zidu ali ograje lesene izvedbe.
(4) Višinske razlike se lahko premostijo z opornimi zidovi,
katere se ozeleni. Na oporne zidove se lahko postavi ograja.
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13. člen

15. člen

(stopnja izkoriščenosti zemljišča)

(vodovod)

(1) FZ – Faktor zazidanosti je lahko največ 1.
(2) DBP – Faktor odprtih bivalnih površin se v območju
urejanja OPPN ne upošteva.
(3) FI – Faktor izrabe ni določen.

(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na vodovod
v območju ali izven območja OPPN z navezavo na obstoječe
vodovodno omrežje.
(2) Napajanje objektov bo zagotovljeno preko vodovodnih priključkov ustreznih dimenzij iz predvidenih vodomernih jaškov. Vodomerni jaški morajo biti na stalno dostopnih
mestih.
(3) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice,
ki jih je izdalo Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. pod številko SM-0014-2017-118-0932 z dne 24. 2.
2017.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
14. člen
(pogoji za prometno ureditev)
(1) Preko območja OPPN poteka obstoječa javna pot JP
709861, katero bo pobudnik prestavil na rob območja OPPN.
Zaradi prestavitve tega dela obstoječe javne poti v območju
OPPN bo potrebna tudi prestavitev dela obstoječe javne poti
izven območja OPPN.
(2) Podrobni načrt prestavitve obstoječe javne poti
JP 709861 se izdela v fazi izdelave projektne dokumentacije
za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
(3) Na območje OPPN bosta omogočena dva dostopa
in dovoza iz javne ceste, in sicer iz obstoječe javne poti
JP 709851, ki poteka po zemljišču parcelne številke 394/15,
194/12, 342/2 in 342/3, vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847) in
iz prestavljene obstoječe javne poti JP 709861, ki bo potekala
v območju in tudi izven območja OPPN po zemljišču parcelne
številke 393/5, 394/6, 394/11, 394/12, 394/14, 394/15, 394/16,
381/1 in 381/5 vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(4) Število parkirnih mest se določi glede na tehnološki
proces, ki se ga opredeli v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
(5) Obstoječa javna pot JP 709851, ki poteka po zemljišču parcelne številke 394/15, 194/12, 342/2 in 342/3, vse
k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847) se priključuje na obstoječo regionalno cesto R2-417, odsek 1190 (Šmartno pri Litiji – Ljubež
v Lazah), ki poteka po zemljišču parcelna številka 1047/13,
k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(6) Obstoječ cestni priključek v km cca 0,125 levo, kjer
se obstoječa javna pot JP 709851 priključuje na obstoječo
regionalno cesto R2-417 je neurejen in ga je potrebno urediti.
Navedeni cestni priključek služi tudi kot priključek in dostop ter
dovoz do parkirišč, ki se nahajajo na zemljišču parcelna številka 394/6 k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847). Priključek in dostop
ter dovoz do teh parkirišč je potrebno preurediti tako, da bo
imelo parkirišče samostojen dostop in dovoz z novim cestnim
priključkom, ki bo urejen iz obstoječe javne poti JP 709851.
Njegov obstoječ priključek in dostop ter dovoz iz obstoječe
regionalne ceste R2-417 se bo tako prestavil na obstoječo
javno pot JP 709851.
(7) Podrobni načrt ureditve cestnega priključka na regionalno cesto R2-417 in prestavitve cestnega priključka za
potrebe parkirišča na javno pot JP 709851 se izdela v fazi
izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD) za objekte predmetnega OPPN.
(8) Za ureditev oziroma preureditev cestnih priključkov
na regionalno cesto R2-417 je potrebno v sklopu izdelave
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD) pridobiti projektne pogoje in soglasje Direkcije RS za
infrastrukturo kot tudi za ureditev oziroma preureditev cestnih
priključkov na javno pot JP 709851 projektne pogoje oziroma
soglasje Občine Šmartno pri Litiji.
(9) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki
jih je izdala Občina Šmartno pri Litiji pod številko 347-4/2017-2
z dne 6. 3. 2017 in smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo
za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo pod številko
37167-371/2017-3 (1502) z dne 3. 3. 2017.

16. člen
(kanalizacija)
(1) Odpadne in fekalne vode iz objektov v območju
OPPN bodo vodene v obstoječo javno fekalno kanalizacijo,
ki se nahaja izven območja OPPN.
(2) Meteorne vode iz strešnih površin objektov v območju OPPN bodo vodene preko peskolovov in revizijskih jaškov
v obstoječo javno meteorno kanalizacijo, ki se nahaja izven
območja OPPN.
(3) Meteorne vode iz utrjenih površin objektov v območju
OPPN bodo vodene preko revizijskih jaškov in lovilcev olj v
obstoječo javno meteorno kanalizacijo, ki se nahaja izven
območja OPPN.
(4) Meteorna kanalizacija mora biti predimenzionirana
(povečane cevi in jaški), da bo omogočala zadrževanje vode
pred iztokom v javno meteorno kanalizacijo.
(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice,
ki jih je izdalo Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. pod številko SM-0014-2017-118-0932 z dne 24. 2.
2017 in smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in
prostor, Direkcija RS za vode pod številko 35020-25/2017-3
z dne 14. 2. 2017.
17. člen
(oskrba z elektriko)
(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na elektroenergetsko omrežje v območju ali izven območja OPPN, z
navezavo na obstoječe elektroenergetsko omrežje.
(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice,
ki jih je izdal Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Trbovlje pod
številko 1703 z dne 14. 3. 2017.
18. člen
(omrežje elektronskih komunikacij)
(1) Objekti v območju OPPN bodo priključeni na telekomunikacijsko omrežje v območju ali izven območja OPPN, z
navezavo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje.
(2) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih je izdal Telekom Slovenije d.d. pod številko
76/02-00112201702030185 z dne 16. 2. 2017.
19. člen
(potrebna raba energije)
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine
spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije
ter uporabo obnovljivih virov energije.
(2) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja
in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb
odloka o OPN Šmartno pri Litiji.
(3) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb, kjer
se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je potrebno upoštevati
zakonodajo iz področja učinkovite rabe energije, ter stavbe
priključiti na ekološko čiste vire energije, oziroma spodbujati
pasivno in energetsko učinkovito gradnjo.
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20. člen
(ogrevanje)

Znotraj območja OPPN je predviden individualni način
ogrevanja. Dovoljeni so tudi drugi načini ogrevanja v skladu z
energetsko usmeritvijo občine.
21. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Ravnanje s komunalnimi odpadki mora biti v skladu
s predpisi.
(2) Prostori za odlaganje odpadkov morajo biti locirani v
skladu z občinskimi predpisi. Pri lociranju teh prostorov je potrebno upoštevati možnost dostopa in obračanje s specialnimi
komunalnimi vozili.
(3) Komunalne odpadke je potrebno zbirati v namenskih
posodah za ostanek komunalnih odpadkov in ločene frakcije
komunalnih odpadkov, posodah oziroma zabojnikih. Zbirno
mesto za komunalne odpadke mora biti pri individualnih novogradnjah v objektu ali na nepremičnini, namenjeni za gradnjo,
h kateremu pripada, ob javni kategorizirani cesti oziroma ob
hodniku za pešce (približno en meter od skrajnega zunanjega
roba cestnega sveta).
(4) Zbirno mesto za komunalne odpadke mora biti urejeno
v skladu s predpisi in praviloma zaščiteno z nadstrešnico, na
utrjeni površini z odtokom in opremljeno z vodo za občasno
čiščenje, dobro prometno dostopno in zunaj prometnih površin.
(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih
je izdalo Javno komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
pod številko SM-0014-2017-118-0932 z dne 24. 2. 2017.
22. člen
(odstopanja)
(1) Odstopanja pri trasah komunalnih ter energetskih vodov in naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. Dopustne
so spremembe tras posameznih komunalnih in energetskih
vodov ter cestnega sveta zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora ali boljše tehnične rešitve.
(2) V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih vodov, ki jih v fazi priprav OPPN ni bilo mogoče
predvideti.
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globine 0,3 m), ki jih je potrebno raziskati v skladu s standardi
stroke.
(6) Na preostalem delu nepremičnine parc. št. 3292/3,
k.o. Šmartno (linija kvadratov D in E) se opravi arheološka
izkopavanja (območje velikosti 650 m2). Zgornje plasti (travniška ruša, nekdanja ornica) se lahko odstrani s finim strojnim
izkopom (z ravno žlico) do globine – 0,11 m–0,25 m ob stalni
prisotnosti izbranega izvajalca arheoloških raziskav. Preostale
plasti se izkoplje ročno stratigrafsko do globine – 0,40 m–0,50
m. Pričakujemo še okoli 5 % vkopov v geološko osnovo.
(7) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba
pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline. Obseg in faznost predhodnih arheoloških
raziskav določi pristojna obočna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije z izdajo kulturnovarstvenih pogojev.
(8) Pri projektiranju je potrebno upoštevati dopolnilne
smernice, ki jih je izdalo Ministrstvo za kulturo pod številko
35012-18/2017-12 z dne 12. 6. 2017.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
24. člen
(tla, varstvo podtalnice in površinskih vodotokov)
(1) Območje OPPN se ne nahaja na vodovarstvenem
območju ali na poplavno ogroženem območju. Na območju in
tudi neposredno ob območju OPPN ni vodotokov.
(2) Območje OPPN pa se nahaja na plazljivem in erozijsko ogroženem območju.
(3) V skladu z veljavnimi predpisi v sklopu OPPN je bil
izdelan elaborat, ki definira dejansko erozijsko ogroženost in je
predvidel morebitne ukrepe za njihovo eliminacijo.
(4) Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival
na vodni režim ali stanje voda, je potrebno v skladu s predpisi
pridobiti vodno soglasje v sklopu projektne dokumentacije
(PGD).
(5) Pri projektiranju je potrebno upoštevati smernice, ki jih
je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode
pod številko 35020-25/2017-3 z dne 14. 2. 2017.
25. člen

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
23. člen

(varstvo zraka)
Po končani izvedbi OPPN se onesnaženje zraka ne bo
povečalo.

(ohranjanje kulturne dediščine)

26. člen

(1) Zemljišči s parcelnima št. 392/2 in 392/3, obe
k.o. Šmartno, se določi za arheološko najdišče (št. Predloga
570031 Šmartno pri Litiji – Arheološko najdišče), dokler se ne
opravijo predhodne raziskave arheoloških ostalin.
(2) Na parcelah št. 392/2 in 392/3, obe k.o. Šmartno, so
prepovedana vsa nadaljnja zemeljska dela brez prisotnosti
izbranega izvajalca arheoloških ostalin.
(3) V skladu z rezultati predhodnih arheoloških raziskav, ki
jih je izvedlo podjetje Primož Stergar s.p., Ljubljanska cesta 54,
3000 Celje, bo potrebno izvesti arheološke raziskave ob gradnji
in arheološka izkopavanja.
(4) Na nepremičnini parc. št. 392/2 – del k.o. Šmartno se
izvede arheološka izkopavanje na območju kvadrant A5, kjer
je bil odkrit jarek SE 011 (ohranjena površina 15 m2, globina
0,36 m).
(5) Na nepremičnini parc. št. 392/3 – del k.o. Šmartno
(linija kvadrantov B in C) ter vzhodni del kvadranta A (območje
veliko 1150 m2) se strojno odstrani zgornjih – 0,35 m–0,45 m
nekdanje ornice ob stalni prisotnosti izbranega izvajalca arheoloških raziskav. Nato se očisti celotno površino in dokumentira
v skladu s standardi arheološke stroke. Na celotni površini pričakujemo še okoli 3 % vkopov v geološko osnovo (povprečno

(varstvo pred hrupom)
(1) V območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi
povzročale večje obremenitve s hrupom, kot je dovoljeno. Dopustne so dejavnosti v skladu s predpisi, ki določajo mejne in
kritične vrednosti kazalcev v okolju.
(2) Območje OPPN je opredeljeno s IV. stopnjo varstva
pred hrupom. Upošteva se predpise o emisijskih normah pri
gradbeni mehanizaciji in prevoznih sredstvih. Vsa hrupna dela
se izvaja v dnevnem času v skladu s predpisi o varstvu pred
hrupom. Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov in
naprav morajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati
določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa.
(3) Za objekte je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v
sklopu projektne dokumentacije PGD izdelati elaborat Zaščite
pred hrupom in Izkaz zaščite pred hrupom.
27. člen
(ohranjanje naravne dediščine)
Območje OPPN ne leži v območju naravnih vrednot,
zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
28. člen
(splošne določbe)
Za območje urejanja ni predvidenih ukrepov za obrambo.
29. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
z varstvom pred požarom)
(1) Za zaščito pred požarom se zagotovi:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne
protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja požara na
sosednje objekte,
– dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska
vozila.
(2) Požarna varnost okoliških objektov se zaradi izvedbe
OPPN ne bo spreminjala. V času gradnje in po njej bo zagotovljen dostop in delovne površine za intervencijska vozila in
gasilce.
(3) V projektu (PGD) je potrebno opredeliti ukrepe za
izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v predpisih, ki
določajo varstvo pred požarom in pri tem smiselno upoštevati
določila veljavnih podzakonskih aktov.
(4) Za manj zahteven objekt je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije (PGD) izdelati
Zasnovo požarne varnosti. Za zahteven objekt pa je potrebno
v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu projektne dokumentacije
(PGD) izdelati Študijo požarne varnosti.
V fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja (PGD) je potrebno opredeliti in upoštevati vse naravne omejitve (poplavnost, erozivnost ter plazovitost terena) in cono potresne ogroženosti, ki je na karti
potresne nevarnosti definirana s projektivnim pospeškom tal
0,175 g (Atlas okolja MOP ARSO) ter temu primerno predvideti
tehnične rešitve oziroma način gradnje ali navesti ustrezne
hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, erozivnosti
in plazovitosti, ki bodo podale ustrezne ukrepe.
VIII. PARCELACIJA
30. člen
(1) Območje OPPN vključuje naslednje parcele 381/3,
392/2, 392/3, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4, 393/5, 394/10,
394/11, 394/13, 394/14 – del vse k.o. Šmartno (šifra k.o. 1847).
(2) Na ureditvenem območju OPPN, kjer so predvideni
posegi v prostor, parcelacija ni pogoj za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
(3) Skupek večjih parcel ni potrebno združevati v eno
samo parcelo. Gradbeno parcelo oziroma zemljišče, kjer so
predvideni posegi v prostor lahko sestavlja več parcel hkrati,
prav tako skupek delnih parcel.
(4) Gradbene parcele se določi v sklopu projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
31. člen
(etapnost izvedbe)
(1) Izvajanje posegov v območju OPPN se izvaja etapno:
– prva etapa je gradnja skladiščno proizvodnega objekta z
ureditvijo zelenih, prometnih, infrastrukturnih ter drugih utrjenih
površin (odstranitve obstoječih objektov, komunalno – energetska in prometna ureditev, gradbena dela (gradnja objektov,
zunanja ureditev …),
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– druga etapa je prestavitev obstoječe javne poti JP
709861, ki se nahaja v območju OPPN in tudi izven območja
OPPN,
– tretja etapa pa je ureditev cestnega priključka na regionalno cesto R2-417 in prestavitev cestnega priključka za
potrebe parkirišča na javno pot JP 709851.
(2) Etape so medsebojno neodvisne glede na časovno zaporedje in se lahko izvajajo v poljubnem časovnem zaporedju.
(3) Načrti za vsako posamezno etapo so lahko obravnavani in prikazani v isti projektni dokumentaciji, lahko pa je vsaka
etapa prikazana in obravnavana ločeno. Vsaka etapa je tako
lahko obravnavana in prikazana v svoji projektni dokumentaciji.
(4) Izvedba druge in tretje etape ni pogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja za izvedbo prve etape kot tudi ne za
začetek gradnje prve etape.
(5) Izvedba tretje etape pa je pogoj za začetek uporabe
oziroma pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte
predmetnega OPPN.
(6) Po končanju gradbenih del se na celotnem območju
sanirajo začasne površine deponij materiala in zatravijo brežine
ter preostale površine.
X. PROGRAM OPREMLJANJA IN KOMUNALNI PRISPEVEK
32. člen
(komunalni prispevek)
Za gradnjo na območju OPPN se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in podrobnejša merila za odmero
komunalnega prispevka vzporedno z OPPN.
XI. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
državne in občinske inšpekcijske službe.
34. člen
(vpogled v prostorski akt)
Ta OPPN je v času uradnih ur na vpogled javnosti na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji.
35. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-2/2016-66
Šmartno pri Litiji, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

2862.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje OPPN za enoti urejanja
del ŠM_37 in del ŠM_36

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10
– ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A,
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč (Uradni list RS,
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št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04
in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na
16. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka
za območje OPPN za enoti urejanja del ŠM_37
in del ŠM_36
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja
stavbnih zemljišč za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta za nov skladiščno proizvodni objekt (skrajšano: Program opremljanja), ki ga je izdelala družba MATRIKA
svetovanje d.o.o., Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana, številka
projekta PO-002/2017-ŠMA.
(2) 	 Program opremljanja je sestavni del tega odloka in je
vključno s prilogami na vpogled pri pristojni občinski službi.
(3) S programom opremljanja je določena komunalna
oprema in druga gospodarska javna infrastruktura, ki jo je treba
zgraditi in rekonstruirati skladno z Odlokom o OPPN za enoti
urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36 (skrajšano: Odlok o OPPN),
opredeljeni roki za gradnjo komunalne opreme in določene
podlage za odmero komunalnega prispevka za predvideno
komunalno opremo.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
2. člen
(1) Ureditveno območje OPPN zajema enoti urejanja
del ŠM_37 in del ŠM_36, in sicer nepremičnine s parcelnimi
številkami 381/3, 392/2, 392/3, 393/1, 393/2, 393/3, 393/4,
393/5, 394/10, 394/11, 394/13, 394/14-del vse k.o. Šmartno
(šifra k.o. 1847). Površina ureditvenega območja OPPN znaša
9796 m2.
(2) Program opremljanja obravnava investicije v izgradnjo
oziroma rekonstrukcijo naslednje komunalne opreme in druge
gospodarske javne infrastrukture:
1. gradnjo nove ceste,
2. izgradnjo meteorne kanalizacije,
3. izgradnjo fekalne kanalizacije,
4. izgradnjo vodovodnega omrežja,
5. elektro NN omrežje,
6. javno razsvetljavo,
7. TK omrežje.
III. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV
OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA
NA NETO TLORISNO POVRŠINO OBJEKTA
PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE OPREME
IN OBRAČUNSKIH OBMOČJIH
3. člen
(1) Obračunsko območje za izvedbo predvidene komunalne opreme je eno samo in sovpada z ureditvenim območjem
OPPN. Prikazano je v kartografskem delu programa opremljanja, na katerem se zagotavlja priključevanje objektov na
posamezno vrsto komunalne opreme.
(2) 	 Skladno z zahtevami upravljavcev komunalne opreme in drugih nosilcev urejanja prostora so predvidene investicije v izgradnjo priključkov na obstoječo komunalno opremo in
gradnjo nove komunalne opreme ter gradnjo novih cest, pogoj
za priključitev zazidave na obstoječo komunalno opremo.
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4. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka so določne
naslednje vrednosti površin parcel in neto tlorisnih površin
objektov, ki se bodo priključevali na obstoječo in predvideno
komunalno opremo na obračunskem območju:
ΣA (j) = 9.796,00 m2
ΣT (j) = 6.000,00 m2
Pri tem pomeni:
ΣA (j) – vsoto površin vseh parcel za gradnjo na obračunskem območju.
ΣT (j) – vsoto neto tlorisnih površin objektov na obračunskem območju opremljanja, izračunanih po standardu SIST
ISO 9836.
5. člen
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih
vrstah komunalne so na vpogled v programu opremljanja.
6. člen
(1) Obračunski stroški OS (ij), preračunani na površino
parcel Cp (ij) oziroma na neto tlorisno površino objektov Ct (ij)
za posamezno vrsto predvidene komunalne opreme na obračunskem območju, so prikazani v preglednici 1.
Preglednica 1: Stroški predvidene komunalne opreme na
enoto mere
Vrsta komunalne
opreme
Ceste in pripadajoči
objekti
Vodovodno omrežje
Fekalna kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Skupaj:

Obračunski
stroški na m2
zemljišča
Cp (EUR/m2)
11,389 €
0,589 €
1,147 €
1,470 €
14,594 €

Obračunski stroški
na m2 neto tlorisne
površine objektov
18,594 €
0,962 €
1,873 €
2,399 €
23,828 €

(2) Obračunski stroški OS (ij), na površino parcel Cp (ij)
oziroma na neto tlorisno površino objektov Ct (ij) za posamezno
vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju,
prikazani v preglednici 2, so obračunski stroški primarnega dela
obstoječe komunalne opreme, povzeti po Odloku o programu
opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Šmartno pri Litiji (objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 49/15 dne 6. 7. 2015). Stroške za odmero
komunalnega prispevka za primarni del obstoječe komunalne
opreme naj se povzame po veljavnem Odloku, ki ureja odmero
komunalnega prispevka za območje Občine Šmartno pri Litiji v
času priprave posamezne odločbe.
Preglednica 2: Stroški primarnega dela obstoječe komunalne opreme na enoto mere
Vrsta komunalne
opreme
Cestno omrežje
Kanalizacijsko omrežje
Vodovodno omrežje
Javne odprte in zelene
površine
Skupaj:

Obračunski
stroški na m2
zemljišča
Cp (EUR/m2)
7,496
0,521
2,980
0,030
11,027

Obračunski stroški
na m2 neto tlorisne
površine objektov
Ct (EUR/m2)
22,439
2,779
7,363
0,170
32,751

IV. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
7. člen
(1) Komunalni prispevek KPi se za določeno vrsto komunalne opreme izračuna na naslednji način:
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(3) Celotni komunalni prispevek KP, ki se ga odmeri zavezancu, je seštevek izračunanih zneskov delov komunalnega
prispevka KPij, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme
na obračunskem območju.
(4) Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega
prispevka določa, da je faktor dejavnosti (Kdejavnost) za vse
vrste objektov na obračunskem območju enak in znaša: 1,0.
(5) Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti) je enolično določeno za celotno
obračunsko območje. Po tem programu se določi naslednje
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine (Dpi in Dti):Dpi:Dti = 0,5:0,5.

9. člen
(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra
parcele oziroma njenega dela v obračunskem območju z določeno komunalno opremo Cp (ij) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo Ct (ij), se pri odmeri komunalnega prispevka
indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za
posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v
okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela
– ostala nizka gradnja«.
(2) 	 Kot izhodiščni datum za indeksiranje se uporablja
datum 31. 12. 2016.

8013

10. člen
(1) Investitor načrtovane prostorske ureditve in občina
se s pogodbo o opremljanju dogovorita, da bo investitor sam
zgradil del ali celotno komunalno opremo za stavbno zemljišče
na katerem namerava graditi. V tem primeru je investitor dolžan
vse faze investicije v komunalno opremo izvajati skladno s pogodbo o opremljanju, občina pa ima dolžnost zagotoviti nadzor
nad gradnjo, ki je strošek investitorja.
(2) Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal
komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je
sam zgradil.
(3) Občina je dolžna prevzeti komunalno opremo, zgrajeno skladno s pogodbo, ko je zanjo izdano uporabno dovoljenje.
(4) Ostale vsebine pogodbe o opremljanju izhajajo iz
veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju.
VIII. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Šmartno
pri Litiji.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-/2016-67
Šmartno pri Litiji, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

2863.

V. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
8. člen
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na
komunalno opremo, povečuje neto tlorisno površino objekta ali
spreminja njegovo namembnost.
(2) Komunalni prispevek se izračuna tako, da se ugotovi
na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi
svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan poravnati odmerjeni komunalni prispevek v roku 30 dni od
prejema odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
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VII. POGODBA O OPREMLJANJU

KPij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)
(2) Zgornje oznake pomenijo:
KPij
znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na
posameznem obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
tlorisne površine objekta na obračunskem
območju za posamezno vrsto komunalne
opreme
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost
faktor dejavnosti
i
posamezna vrsta komunalne opreme
j
posamezno obračunsko območje
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Šmartno pri Litiji

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS,
št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03
in 34/04 – popr.) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na
17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest
v Občini Šmartno pri Litiji
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 80/10), v nadaljevanju: odlok.
2. člen
Za 4. členom odloka se doda nov člen 4.a tako, da se
le-ta glasi:
»4.a člen
Zbirne krajevne ceste (LZ) v naseljih Občine Šmartno pri
Litiji z uvedenim uličnim sistemom so:

Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

Opis odseka

1.
209001
2.
209011
V…vsa vozila

C R3 645
C 209000

Ustje – Staretov trg – Usnjarska cesta
Pungrt – Cerkovnik – R2 416

Konec
odseka
C R2 416
C R2 416
SKUPAJ:

Dolžina
Namen
odseka v
uporabe
občini [m]
374
V
696
V
1.070 m

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

«
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3. člen
V 5. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti
(JP) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji in med naselji tako, da
se iz seznama javnih poti (JP) v naseljih Občine Šmartno pri
Litiji in med naselji izvzamejo naslednje javne poti (JP) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji in med naselji:
Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

8.
709182
15. 709222
20. 709301
V…vsa vozila

C 426110
C 638070
C 208210

Opis odseka
Dolnji Vrh – vikend naselje
Mišji Dol – Mihelca
Sp. Preska

Konec
odseka
Z HŠ 9
O 709222
Z HŠ 36

Dolžina
Namen
odseka v
uporabe
občini [m]
359
V
1.332
V
963
V

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

4. člen
V 5. členu odloka se spremeni kategorizacija javnih poti
(JP) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji in med naselji tako, da
se v seznamu javnih poti (JP) v naseljih Občine Šmartno pri
Litiji in med naselji spremenijo in dodajo naslednje javne poti
(JP) v naseljih Občine Šmartno pri Litiji in med naselji:
Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

7.
7.1
7.2
12.
13.1
13.2
13.5
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11
18.
18.2
18.3
19.
21.
22.1
28.

709181
709182
709183
709212
709214
709215
709218
709222
709223
709224
709225
709231
709232
709233
709234
709241
709242
709243
709271
709282
709283
709291
709311
709322
709344

C 426110
O 709181
O 709181
O 709211
O 709211
O 709213
O 208202
O 709221
O 709221
O 709223
C 426110
C 426110
C 426110
C 426110
C 426110
C 638070
O 709241
O 709242
C 208210
O 709261
O 709261
C 208210
C 208210
C 208210
C R2 417

29.1

709346

C 426110

30.
33.
35.1
42.1
42.2
42.3
42.4
54.

709351
709373
709382
709481
709482
709483
709484
709631

C 426110
O 709372
O 709381
O 710861
O 710861
O 709482
O 710861
C 138070

Opis odseka
Dolnji Vrh – Zagrič
Zagrič 28
Zagrič 31
Obla Gorica – Stara Gora 8b
Obla Gorica – Y križišče
Stara Gora 16
Poljane 11
Primskovo 7
Primskovo 2
Primskovo 4
Mišji Dol – cerkev
Dolnji Vrh 1g
Gornji Vrh 9
Sevno 4
Sevno 40
Mišji Dol – Mihelca 11
Mihelca 1
Mihelca 6b
Jelša 1
Preska 18
Preska 20
Preska 35
Liberga 7
Jelša – pokopališče
Mala Kostrevnica 47
Mala Kostrevnica – povezava mimo
HŠ 25
Mala Kostrevnica – Velika Kostrevnica
Dvor 4b
Velika Kostrevnica 41
Javorje 3
Javorje – povezava pri HŠ 2a
Javorje – proti cerkvi
Javorje 16
Gozd-Reka 16

O 709171
Z HŠ 28
Z HŠ N.H.
Z razcep
O 709212
Z HŠ 16
Z HŠ 11
Z HŠ 7
Z HŠ 2
Z razcep
Z HŠ 5
Z HŠ 1g
Z HŠ 9
Z HŠ 4
Z HŠ 40
Z HŠ 11
Z HŠ 4
Z HŠ 6b
Z razcep
Z HŠ 18
Z HŠ 20
Z HŠ 35
Z razcep
Z HŠ 21
Z razcep

Dolžina
odseka v
občini [m]
3.004
314
64
155
23
99
272
68
202
409
153
236
356
252
382
467
678
237
749
411
97
599
265
275
604

C 426110

414

V

C 426110
Z HŠ 4b
Z razcep
Z HŠ 3
O 709481
Z razcep
Z HŠ 16
Z HŠ 16

318
254
110
672
197
124
173
105

V
V
V
V
V
V
V
V

Konec
odseka

Namen
uporabe
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]
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Zap. Številka
št.
odseka

Začetek
odseka

59.
62.
64.1

709701
709722
709733

C R3 645
C R3 645
O 709732

78.

709841

C 209000

83.

709882

O 709881

86.1
90.
95.
99.1
102.
105.

709911
709941
710162
710167
710192
710751

O 709711
O 709931
C 208100
C 208090
O 710191
O 710754

106.

710752

O 710751

107.
108.
108.1
109.
110.
111.

710753
710754
710755
710761
710762
710771

O 710761
C 208240
O 710753
C 208240
O 710761
C R3 645

112.

710772

O 710771

113.
114.
114.1
114.2

710773
710774
710781
710782

C R3 645
O 710773
C 208240
C 208240

117.

710802

O 710801

118.
119.

710811
710821

C 209010
C 209010

120.

710831

O 710821

120.1 710832
121. 710841
124. 710862
125. 710863
126. 710871
127. 710872
V…vsa vozila

O 710831
C 208240
O 710861
O 710861
C 209010
C 209010

Št.

Z HŠ 19
Z razcep
Z HŠ 16

Dolžina
odseka v
občini [m]
1.632
115
107

Z HŠ 11

284

V

C 208260

184

V

Z HŠ 6
C 208280
Z HŠ 15
Z HŠ 2e
Z pokopališče
Z HŠ 5

216
524
76
176
125
92

V
V
V
V
V
V

O 710753

143

V

Z HŠ 13
Z HŠ 5
Z HŠ 14
Z HŠ 13
C R3 645
C 209000

85
133
45
227
91
348

V
V
V
V
V
V

C R3 645

66

V

Z HŠ 35a
Z pokopališče
Z HŠ 25
Z HŠ 11

289
139
31
56

V
V
V
V

C 209010

71

V

Z p. 1029/12
Z HŠ 53

115
770

V
V

Z HŠ 13

613

V

Konec
odseka

Opis odseka
Štangarske Poljane – Dragovšek 19
Štangarske Poljane 4
Dragovšek 16
Šmartno – Staretov trg – Tomazinova
ul. 11
Velika Štanga – povezava mimo
HŠ 23
Mala Štanga 6
Mala Štanga – Golišče
Gradiške Laze 15
Spodnja Jablanica 2e
Zg. Jablanica – pokopališče
Šmartno – Bartlova ul. 5
Šmartno – Bartlova ul. – povezava
mimo HŠ 6
Šmartno – Bartlova ul. 13
Šmartno – Bartlova ul. – Prečna ul. 5
Šmartno – Bartlova ul. 14
Šmartno – Levstikova ul. 13
Šmartno – Levstikova ul. – Jeze
Šmartno – Za povrtmi – Staretov trg
Šmartno – Za povrtmi – povezava
mimo HŠ 5
Šmartno – Ustje 35a
Šmartno – pokopališče
Šmartno – Litijska c. 25
Šmartno – Litijska c. 11
Šmartno – Staretov trg – povezava
mimo HŠ 17
Šmartno – Usnjarska c. 14
Šmartno – Valvazorjeva ul. 53
Šmartno – Na Roje – Tomazinova
ul. 13
Šmartno – Na Roje 8a
Šmartno – Mahovna 10
Leskovica 1a
Leskovica 6
Šmartno – Cerkovnik 22
Črni Potok 1
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Z HŠ 8a
142
Z p. 547/18
206
Z HŠ 1a
181
Z HŠ 6
318
Z HŠ 22
96
Z HŠ 1
68
SKUPAJ: 115.621 m

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,
je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10
– ZCes-1) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije
za infrastrukturo št. 37162-3/2017-138(507) z dne 4. 8. 2017.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 347-18/2006-89
Šmartno pri Litiji, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

Namen
uporabe

Stran

8015

Preostala dolžina
odseka v sosednji
občini [m]

V
V
V

V
V
V
V
V
V

1.873 Litija

Stran

8016 /
2864.

Št.
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Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji

2865.

Sklep o cenah socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Šmartno
pri Litiji

Na podlagi 31. 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), 17., 18. in 20. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15), Pravilnika o
normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni
list RS, št. 27/14) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet
Občine Šmartno pri Litiji na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 –
popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12,
39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 5/09 in 6/12),
16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS,
št. 33/03, 106/03, 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri
Litiji na 17. redni seji dne 18. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Občini Šmartno pri Litiji

SKLEP
o cenah socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji

I.
V javnem vrtcu OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban se za posamezne programe predšolske vzgoje določijo cene, izračunane
na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki znašajo mesečno
na otroka:

I.
Občina Šmartno pri Litiji daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo predlaga izvajalec
javne službe Dom Tisje, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji.

Program predšolske vzgoje
I. starostna skupina – otroci stari od 1–3 let
II. starostna skupina – otroci stari od 3–6 let
Kombinirani oddelek

Cena v EUR
474,00
356,00
356,00

II.
Ekonomska cena storitve pomoči družini na domu znaša:
– 17,83 EUR/h na delovni dan,
– 24,01 EUR/h ob nedeljah in nočnem času,
– 25,56 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.

II.
Starši otrok, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po
veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo
za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en teden
pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 2,50 EUR za vsak delovni dan napovedane
odsotnosti otroka.
Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem
obračuna tudi neprekinjena najmanj enomesečna opravičena
odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s kopijo originalnega zdravniškega potrdila.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmartno pri
Litiji po veljavni zakonodaji ni zavezanka za doplačilo do polne
cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je
zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije
s strani staršev in ceno programa.

III.
Občina Šmartno pri Litiji subvencionira 100 % cene vodenja in koordinacije, kar znaša 2,36 EUR/h in 75 % cene
neposredne socialne oskrbe, kar znaša 11,60 EUR/h, to je
vsaka opravljena ura neposredne socialne oskrbe uporabnika
na delovni dan, v višini 16,24 EUR/h neposredne socialne
oskrbe uporabnika ob nedeljah in v nočnem času in v višini
17,40 EUR/h neposredne socialne oskrbe uporabnika ob praznikih in dela prostih dnevih.

III.
Starši otrok lahko med letom začasno izpišejo otroka,
vendar največ za dva meseca in so za čas izpisa dolžni plačati
rezervacijo mesta v višini 80 % od višine plačila, določene po
Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.

VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017 dalje.

IV.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/17 in 55/17.

IV.
Cena za uporabnika storitve pomoči družini na domu znaša:
– 3,87 EUR/h na delovni dan,
– 5,41 EUR/h ob nedeljah in v nočnem času,
– 5,80 EUR/h ob državnih praznikih in dela prostih dnevih.
V.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
cenah storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno pri
Litiji (Uradni list RS, št. 38/16).

Št. 551-007/2016
Šmartno pri Litiji, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017.
Št. 601-05/2016
Šmartno pri Litiji, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

ŠTORE
2866.

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore
za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),
29. 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 80/16 – ZIPRS1718) in 16. člena
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12, 38/14) je Občinski svet Občine Štore na 17. redni seji dne 16. 10. 2017 sprejel

ODLOK
o 1. rebalansu proračuna Občine Štore
za leto 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
Z odlokom o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za leto
2017 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine
Štore za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod konto
I.
70

71

72

73

74

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije

v eurih
1. rebalans
proračuna
za leto 2017
3.423.051
3.049.250
2.604.669
2.188.264
336.742
72.563
7.100
444.581
350.676
2.538
5.165
9.000
77.202
177.230
141.106
0
36.124
0
0
0
196.571
153.606
42.965

78
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PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

Stran

8017
0

0
3.408.667
1.594.316
330.244
49.500
1.164.599
13.062
36.911
1.104.524
0
820.249
75.846
208.429
0
702.027
702.027
7.800
7.800
0
14.384

0
0
0
0
0
64.037
64.037
64.037
0
0
0
–64.037
57.292
57.292
57.292
35.295
35.295
35.295

Stran

8018 /

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA

X.
XI.

Št.
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6. člen
–27.656
21.997
–14.384
27.960

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 podkonte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavita na spletni strani Občine Štore.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja
javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi
podlagi in podlagi tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti
za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte,
ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno
naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2018 40 % navedenih pravic porabe in
– v ostalih prihodnjih letih 40 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih
pomoč in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen

4. člen

(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so
uvrstitev projektov v načrtu razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim
načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se
projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi
vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti
odloča predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma
v primerih ožjih delov občin svet ali predsednik sveta, če je
tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov
v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi
projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti
projektov.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v
30 dneh po uveljavitvi proračuna.

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki:
1. državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih
sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
2. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
3. požarna taksa,
4. turistična taksa,
5. lastna sredstva krajevne skupnosti, ki se uporabljajo
za namene, določene v finančnem načrtu krajevne skupnosti,
6. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja,
7. donacija,
8. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
9. koncesijske dajatve od upravljanja pokopališča, lovstva
in izkoriščanja gozdov,
10. komunalni prispevek,
11. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za
leto izvrševanja.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe, odloča na
predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in
njegovi realizaciji.

8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini
32.911 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s
pisnimi poročili obvešča občinski svet.
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4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 400 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko
zadolži do višine v skladu z zakonom, ki ureja finance. V
skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni
list RS, št. 80/16 in 33/17, v nadaljevanju ZIPRS1718) se
občinam sredstva v višini 3 % skupne primerne porabe občin zagotavljajo v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v
državnem proračunu. Občina Štore lahko na podlagi zgoraj
navedenega za izvrševanje proračuna Občine Štore za leto
2017 najeme brezobrestni kredit iz državnega proračuna v
višini 57.292 EUR za investicije, predvidene v proračunu. Na
podlagi drugega odstavka 56. člena ZIPRS1718 se ta zadolžitev ne šteje v največji možni obseg zadolževanja občine iz
drugega odstavka 10.a člena ZFO-1.
11. 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)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni
zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se
lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na
upravljanje, se lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine
0 EUR in izdajo poroštva do skupne višine 0 EUR.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja.
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Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v Občini Štore

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07
– popr., 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre,
62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1 in 54/17), 38. člena Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev
(Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12)
in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12 in
38/14) je Občinski svet Občine Štore na 17. redni seji dne
16. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Štore
I.
Občina Štore daje soglasje k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na
domu, v višini 20,09 EUR na efektivno uro, za nedeljske dni
24,10 EUR na efektivno uro, za praznične dni pa 24,90 EUR
na efektivno uro.
II.
Ob upoštevanju subvencije Občine Štore znaša končna cena za uporabnika 4,40 EUR na efektivno uro. Enak
prispevek uporabnika velja tudi za nedeljske oziroma praznične dni.
III.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Štore, št. 122-0062/2016-4 z dne 14. 12.
2016 (Uradni list RS, št. 85/16).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2017 dalje.
Št. 122-0049/2017-2
Štore, dne 16. oktobra 2017
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2018)
V obdobju začasnega financiranja Občine Štore 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. 410-0040/2016-9
Štore, dne 16. oktobra 2017
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.

TOLMIN
2868.

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski
muzej

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10,
20/11, 111/13, 68/16), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 90/12, 111/13, 32/16) in
21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09,
17/11, 106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne
17. 10. 2017 sprejel
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ODLOK
o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej
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II. DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA
8. člen
(dejavnosti)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se na področju muzejske dejavnosti ustanovi javni zavod, določi njegova dejavnost, organi in njihove
pristojnosti, financiranje in uredijo medsebojna razmerja med
ustanoviteljem in javnim zavodom.
2. člen
(ime in sedež)
(1) Za izvajanje muzejske dejavnosti Občina Tolmin, Ulica
padlih borcev 2, Tolmin (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj)
ustanavlja Javni zavod Tolminski muzej (v nadaljnjem besedilu:
zavod).
(2) Skrajšano ime javnega zavoda je Tolminski muzej.
(3) Sedež javnega zavoda je na Mestnem trgu 4, Tolmin.
(4) Zavod je bil vpisan v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici dne 23. 3. 2000, pod vl. št. 103994000.
3. člen
(dosedanja organiziranost)
(1) Zavod je dne 23. 12. 1999 ustanovila Občina Tolmin.
Pred ustanovitvijo Tolminskega muzeja je muzej deloval od leta
1950 do leta 1958 kot Muzej za Tolminsko, od leta 1958 dalje
pa kot Tolminska muzejska zbirka v okviru Goriškega muzeja.
(2) Zavodu je Vlada Republike Slovenije s sklepom
št. 62100-1/2013/31 z dne 19. 3. 2013, za obdobje od 1. januarja 2013 do preklica, za območje občin Tolmin, Bovec in
Kobarid za področje arheologije, etnologije, likovne umetnosti
in zgodovine podelila pooblastilo za opravljanje državne javne
službe muzejev.
4. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za ženske.
5. člen
(žig)
(1) Muzej ima žig okrogle oblike premera 35 mm, v katerem sta na obodu v obliki polkroga izpisana ime zavoda Tolminski muzej in Tolmin – »tolminski muzej, tolmin«, na levi strani
žiga sta v barvni ploskvi v obliki elipse, nagnjeni pod kotom 30°,
izpisani inicialki Tolminskega muzeja – »tm«.
(2) Število posameznih žigov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi direktor muzeja.
6. člen
(javna služba)
Muzej zagotavlja izvajanje javne službe varovanja premične kulturne dediščine na območju občin Tolmin, Kobarid
in Bovec.
7. člen
(pravna oseba)
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo zavoda, samostojno. Za svoje
obveznosti zavod odgovarja do višine sredstev, s katerimi
razpolaga. Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno, subsidiarno do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu iz
proračuna v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

(1) Zavod izvaja kot javno službo muzejsko dejavnost,
ki je v Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti, vodena pod
šifro 91.020, v okviru katere:
– evidentira, zbira, dokumentira, inventarizira, hrani, varuje in znanstveno-raziskovalno proučuje premično kulturno
dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda ter
jo predstavlja javnosti;
– varuje, konservira, restavrira in hrani zbirke, ki so v
upravljanju muzeja ter jih dopolnjuje v skladu z zbiralno politiko
in poslanstvom muzeja;
– strokovno svetuje in prevzema arheološka raziskovanja in izkopavanja v skladu z določili in pooblastili pristojnega
upravnega organa in pristojnega zavoda za varstvo kulturne
dediščine;
– pripravlja in posreduje tematske razstave (stalne in
občasne) ter druge oblike predstavljanja dediščine doma in v
tujini ter organizira gostovanja tujih razstav;
– aktivno sodeluje pri kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji, raziskovalnimi in pedagoškimi ustanovami;
– redno in načrtno sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi
organizacijami, pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške
programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine;
– izposoja muzejsko gradivo za razstavno dejavnost in
posebne potrebe;
– razvija vlogo osrednjega muzeja Gornjega Posočja za
strokovna področja svojih zbirk na način, da bo prevzemal vrsto
nalog za in v sodelovanju z mrežo muzejev, kar bo potekalo
v obliki tekočega dialoga z uporabniki muzeja in muzejskimi
partnerji;
– ugotavlja in predlaga razglasitev dediščine za spomenik
ali znamenitost ter pripravlja strokovne osnove potrebne za
razglasitev;
– posreduje podatke o dediščini v register in skrbi za
dostopnost podatkov javnosti;
– daje strokovno mnenje o izvozu, iznosu in uvozu kulturne dediščine;
– daje fizičnim in pravnim osebam pojasnila, nasvete in
drugo strokovno pomoč pri spoznavanju, varovanju in zaščiti
dediščine; sodeluje z imetniki oziroma organi, ki jo hranijo;
– razvija zavest o pomenu dediščine, s popularizacijskimi
programi širi vedenje o dediščini in kulturi v širšem smislu;
– obvešča javnost o programih in aktivnostih, ki jih pripravlja;
– organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore,
seminarje in druge oblike strokovnega sodelovanja ter izobraževanja, predvsem s področja kulturne dediščine v skladu s
poslanstvom zavoda;
– sodeluje pri evidentiranju dediščine in svetovanju s
področja premične kulturne dediščine Slovencev v Videmski
pokrajini;
– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami, društvi in lokalnimi skupnostmi pri pedagoškem in promocijskem
delu na področju kulturne dediščine;
– sodeluje s strokovnimi ustanovami s področja kulture
doma in v tujini;
– prizadeva si dosegati visoko kvaliteto dela znotraj vseh
področij dela in odgovornosti muzeja na način, da skrbi za
izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev;
– vodi in vzdržuje knjižnico za področje svoje dejavnosti
in skrbi za izvajanje muzejske dejavnosti po zahtevanih standardih;
– izdaja, zamenjuje in prodaja strokovne publikacije, kataloge in drugo pisno in tiskano besedo, nosilce zvoka ter ostale
izdelke, ki izhajajo iz dejavnosti in poslanstva muzeja;
– prodaja in izdaja replik in spominkov vezanih na dejavnost muzeja;
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– izdaja prepise dokumentov, potrdila na podlagi dokumentov, daje strokovna mnenja ter posreduje gradiva iz
muzejskih fototek;
– opravlja gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe
udeležencev ter obiskovalcev razstav, ki jih organizira;
– oddaja prostore za razstave, poroke in druge kulturne
prireditve;
– opravlja storitve s področja svoje dejavnosti za potrebe
fizičnih in pravnih oseb;
– opravlja druge storitve, ki dopolnjujejo muzejsko dejavnost;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
(2) Na podlagi predpisov in pooblastil pristojnih organov
lahko zavod opravlja dejavnosti na podlagi pogodb tudi na
območju drugih občin.
(3) Zavod lahko opravlja naslednje dejavnosti iz Uredbe
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07
in 17/08):
– R/91.020 Dejavnost muzejev;
– R/91.012 Dejavnost arhivov;
– R/91.030 Varstvo kulturne dediščine;
– R/91.011 Dejavnost knjižnic;
– R/90.030 Umetniško ustvarjanje;
– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve;
– R/93.290 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas;
– C/18.120 Drugo tiskanje;
– C/18.130 Priprava za tisk in objavo;
– C/18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti;
– C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa;
– G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami;
– G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih
prodajalnah z umetniškimi izdelki;
– G/47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah
z rabljenim blagom;
– G/47.910 Trgovina na drobno po pošti
ali po internetu;
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
stojnic in tržnic;
– J/58.110 Izdajanje knjig;
– J/58.130 Izdajanje časopisov;
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike;
– J/58.190 Drugo založništvo;
– J/59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
oddaj;
– J/59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi
filmov, video filmov, televizijskih oddaj;
– J/59.140 Kinematografska dejavnost;
– J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov
in muzikalij;
– J/62.020 Svetovanje o računalniških napravah
in programih;
– J/62.030 Upravljanje računalniških naprav
in sistemov;
– J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo
in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti;
– J/63. 110 Obdelovanje podatkov in s tem povezane
dejavnosti;
– J/63.120 Obratovanje spletnih portalov;
– J/63.990 Drugo informiranje;
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin;
– L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo
ali po pogodbi;
– M/70.210 Dejavnost stikov z javnostjo;
– M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na
področju družboslovja in humanistike;
– M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij;
– M/74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
– M/74.300 Prevajanje in tolmačenje;
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Dajanje pravic uporabe intelektualne
lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih
del;
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti;
Fotografska dejavnost;
Dajanje videokaset in plošč v najem;
Fotokopiranje, priprava dokumentov
in druge posamične pisarniške dejavnosti;
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
Izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje na področju kulture
in umetnosti;
Drugje nerazvrščeno izobraževanje,
izpopolnjevanje in usposabljanje.

(4) Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja
druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih
dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob
navedenih dejavnosti in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
(5) Dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena se lahko
izvajajo kot tržna dejavnost.
(6) Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja.
III. ORGANI ZAVODA
9. člen
(organa zavoda)
Organa zavoda sta:
– direktor,
– svet zavoda.
1. Direktor
10. člen
(pristojnosti in naloge)
(1) Direktor zavoda organizira in vodi poslovanje ter strokovno delo zavoda. Opravlja naloge programskega in poslovnega direktorja, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren
za zakonitost in strokovnost dela v njem.
(2) Direktor opravlja naslednje naloge:
– načrtuje, organizira in vodi delo zavoda;
– sprejema strateški načrt;
– sprejema program dela s finančnim načrtom;
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju
sindikata zavoda;
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju sindikata zavoda;
– sprejema kadrovski načrt;
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja;
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v
zvezi z delovanjem zavoda;
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda;
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda in drugih
organov;
– pripravlja letno poročilo, finančni načrt in druge akte
zavoda;
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima;
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci zavoda in druge
delovršne pogodbe v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo;
– odloča o pravicah in obveznostih delavcev iz delovnih
razmerij;
– skrbi za trženje storitev in določa cene storitev;
– skrbi za promocijo zavoda;
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili;
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– skrbi za sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami;
– zagotavlja javnost dela;
– druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in
splošnimi akti zavoda.
(3) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi
sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
11. člen
(pogoji za imenovanje)
(1) Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki
poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje
pogoje:
– najmanj univerzitetna ali univerzitetni enakovredna izobrazba humanistične ali družboslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju muzejske
dejavnosti,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega tujega jezika,
– opravljen strokovni izpit na področju varstva kulturne
dediščine,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev.
(2) V kolikor izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita na področju varstva kulturne dediščine, ga mora
opraviti v roku enega leta od datuma začetka mandata.
(3) Kandidat za direktorja mora ob prijavi na razpis predložiti program razvoja muzeja za mandatno obdobje.
12. člen
(imenovanje in mandat)
(1) Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj. Mandat
direktorja traja 5 let in je lahko po izteku te dobe ponovno imenovan. Javni razpis za imenovanje direktorja mora biti objavljen
najkasneje tri mesece pred iztekom mandata. Poleg javnega
razpisa lahko ustanovitelj javnega zavoda povabi posamezne
kandidate tudi neposredno.
(2) Ustanovitelj si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata
za direktorja pridobiti mnenje sveta zavoda.
(3) Če organ iz prejšnjega odstavka tega člena ne poda
mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje,
da je bilo mnenje pozitivno.
(4) Ustanovitelj po pridobitvi soglasja in mnenj imenuje
direktorja z večino glasov prisotnih članov občinskega sveta.
(5) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu ustanovitelja predsednik
sveta zavoda. Delovno razmerje se sklene za določen čas, za
čas trajanja mandata.
(6) Delavca, ki je bil pred mandatom za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju
funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi
strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
13. člen
(nadomeščanje direktorja)
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja zaposleni v javnem zavodu, ki ga pooblasti
direktor. Pisno pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje
pooblastila.
14. člen
(prenehanje mandata)
(1) Direktorju preneha mandat s potekom časa, za katerega je imenovan.
(2) Direktorju poteče mandat pred potekom časa, za
katerega je imenovan:
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– če to sam zahteva;
– če je razrešen.
(3) Direktor je lahko razrešen:
– zaradi razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih
preneha delovno razmerje po samem zakonu;
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in
splošnih aktih zavoda ali če neutemeljeno ne izvršuje sklepov
organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi;
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti muzeja;.
(4) Direktor je lahko predčasno razrešen tudi zaradi nastalih sprememb, če gre za bistveno spremembo dejavnosti
zavoda ali za prenos ustanoviteljstva. V primeru prenosa ustanoviteljstva je predčasna razrešitev direktorja dopustna samo,
če gre za prevzemnika, katerega delež presega polovico javnih
sredstev, ki so potrebna za delovanje zavoda.
(5) Direktorja lahko razreši ustanovitelj, po predhodnem
mnenju sveta zavoda.
15. člen
(vršilec dolžnosti)
(1) Če direktorju predčasno preneha mandat in se ne
izpelje redni postopek imenovanja, imenuje ustanovitelj vršilca
dolžnosti, vendar največ za eno leto.
(2) Vršilca dolžnosti direktorja se imenuje tudi v primeru,
da je bil izpeljan javni razpis, pa se ni nihče prijavil oziroma
nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
2. Svet zavoda
16. člen
(sestava)
Svet zavoda sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 2 predstavnika delavcev zavoda,
– 1 predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture.
17. člen
(mandat)
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za obdobje
štirih let in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
18. člen
(imenovanje oziroma izvolitev članov sveta)
(1) Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Tolmin po postopku, določenem s poslovnikom
občinskega sveta.
(2) Predstavnika delavcev muzeja volijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve so veljavne le, če se jih udeleži
več kot polovica delavcev zavoda. Volitve se razpišejo največ
90 in najmanj 60 dni pred pretekom mandata.
(3) Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti s področja kulture imenuje Občinski svet Občine Tolmin,
na podlagi predloga zavoda.
19. člen
(konstituiranje sveta)
(1) Svet zavoda se konstituira, ko je imenovanih oziroma
izvoljenih večina članov sveta zavoda in se je iztekel mandat
svetu prejšnjega sklica. Svetu zavoda začne teči mandat z
dnem konstituiranja ne glede na to, kdaj je bil posamezen član
imenovan oziroma izvoljen.
(2) Konstitutivno sejo sveta skliče direktor zavoda najpozneje v roku 30 dni po imenovanju članov sveta. Do izvolitve
predsednika sveta konstitutivno sejo vodi direktor zavoda.
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20. člen
(vodenje sveta)
(1) Svet zavoda ima predsednika in namestnika, ki ju izmed sebe izvolijo člani sveta na prvi – konstitutivni seji z večino
glasov prisotnih članov.
(2) Predsednik sveta organizira in vodi delovanje sveta
zavoda, skrbi za komunikacijo z ustanoviteljem (pošiljanje gradiv sveta zavoda, redna posvetovanja z ustanoviteljem) in v
primeru neaktivnosti posameznega člana sveta s tem seznani
ustanovitelja oziroma delavce zavoda, v kolikor je neaktiven
njihov predstavnik.
(3) Namestnik predsednika nadomešča predsednika sveta v primeru njegove odsotnosti.
(4) Mandat članov sveta traja štiri leta in prične teči z
dnem konstituiranja sveta. V primeru, da pride v mandatni
dobi do razrešitve člana sveta in imenovanja novega člana,
traja mandatna doba nadomestnega člana do konca trajanja
mandata sveta zavoda.
(5) Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji prisotnih
več kot polovica njegovih članov.
(6) Sklepe sprejema svet zavoda z večino glasov prisotnih
članov.
21. člen
(pristojnosti sveta)
(1) Svet zavoda, ki v skladu z zakonom, ki ureja javni
interes za kulturo, opravlja tudi naloge strokovnega sveta, ima
naslednje pristojnosti:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda;
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda in politiko njegovega ustanovitelja;
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja;
– ocenjuje delo direktorja;
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem;
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji
dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in investicijskega vzdrževanja ter k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo
izvajanje;
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin;
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja;
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice,
obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
razpisuje volitve članov sveta – predstavnikov delavcev, skladno z določili tega odloka;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve.
(2) Podrobnejše delovanje sveta zavoda določi svet muzeja s poslovnikom.
(3) Član sveta se mora v šestih mesecih od nastopa
mandata udeležiti programa usposabljanja, katerega vsebino,
obseg in način izvedbe določi minister. Če je oseba kasneje
ponovno imenovana za člana sveta istega ali drugega javnega
zavoda, se šteje, da ima usposabljanje opravljeno.
22. člen
(pravica do povračil stroškov članov sveta)
(1) Član sveta zavoda je upravičen do povračila potnih
stroškov za prihod na sejo sveta in sicer v skladu s predpisi,
ki veljajo za povračilo potnih stroškov zaposlenim v državnih
organih oziroma samoupravnih lokalnih skupnostih.
(2) Član sveta je upravičen tudi do sejnine in sicer v višini
75 % sejnine, ki jo določa uredba, ki ureja sejnine v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država.
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(3) Ne glede na navedeno skupni znesek, ki se lahko
izplača za povračilo potnih stroškov in sejnin, ne sme preseči
zneska, določenega v finančnem načrtu zavoda.
23. člen
(prenehanje mandata člana sveta)
(1) Članu sveta zavoda preneha mandat s potekom časa,
za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan.
(2) Pred potekom časa, za katerega je bil imenovan poteče mandat članu sveta zavoda:
– če sam odstopi z dnem, ki ga navede v odstopni izjavi;
– če je razrešen z dnem razrešitve.
(3) Člana sveta lahko razreši organ, ki ga je imenoval
oziroma izvolil v kolikor:
– se ne udeležuje sej sveta, kar zlasti velja v primeru, če
se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta ali
se sej udeležuje neredno, brez opravičenih razlogov;
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno;
– ustanovitelj ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi
interesi člana sveta in interesi zavoda;
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
(4) Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov, navedenih v drugem odstavku tega člena, prenehal mandat, o
tem takoj obvesti pristojne organe, da speljejo postopek za
imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
(5) V primeru predčasne razrešitve člana sveta, se za čas
do izteka mandatne dobe imenuje nov član, po istem postopku,
kot je bil imenovan ali izvoljen razrešeni član.
(6) Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta
ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je
do izteka mandata sveta manj kot šest mesecev.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
24. člen
(1) Zavod upravlja s premično in nepremično dediščino, ki
mu je bila izročena v upravljanje od ustanovitve dalje.
(2) Zavod upravlja z naslednjimi nepremičninami, ki so
last ustanovitelja:
– stavba na Mestnem trgu 4, Tolmin, stoječa na parc.
št. 61, k.o. Tolmin (Coroninijeva graščina), v kateri se nahajajo
osrednji razstavni in upravni prostori muzeja;
– stavba na Slapu ob Idrijci 15, Slap ob Idrijci, stoječa na
parc. št. 278/5, k.o. Slap (domačija pisatelja Cirila Kosmača);
– etažna dela št. 1 in 3 v stavbi na Grahovem ob Bači 17,
Grahovo ob Bači, stoječi na parc. št. 3/2, k.o. Grahovo (muzejski depo).
(3) Na območju občine ustanoviteljice strokovno skrbi
še za Arheološki muzej Most na Soči, ki se nahaja v stavbi
Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči, na Mostu na Soči
št. 18a, Most na Soči in Stalno zbirko Jakovkna hiša, ki se
nahaja v stavbi Podbrdo 18.
(4) Po posebni pogodbi lahko zavod upravlja tudi z nepremičninami, opremo in muzejskimi predmeti, ki se nahajajo na
območju drugih občin.
(5) Zavod upravlja s premičnim premoženjem, ki je zajeto
v inventarnih knjigah in muzejskih zbirkah.
(6) Zavod upravlja s premičnim premoženjem, ki je bilo v
upravljanju javnega zavoda Tolminski muzej in je navedeno v
registru osnovnih sredstev tega javnega zavoda na dan 31. 12.
2016.
25. člen
(financiranje zavoda)
(1) Delovanje zavoda se financira v skladu z zakonom, ki
določa financiranje muzejske dejavnosti in drugimi veljavnimi
predpisi.
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(2) Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna ustanovitelja;
– iz proračuna Republike Slovenije;
– iz proračunov drugih lokalnih skupnosti;
– s pogodbami za izvajanje dejavnosti;
– s plačili uporabnikov za storitve javne službe;
– s prodajo blaga in storitev na trgu;
– z oddajanem prostorov za namene razstav, seminarjev,
srečanj in drugih prireditev, ki se jih vsebinsko lahko umesti v
spomenik lokalnega pomena;
– s plačili za storitve nadstandardnega programa;
– z dotacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih
virov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
(3) Ustanovitelj zagotavlja sredstva za delovanje zavoda
v svojem proračunu, na podlagi programa dela in finančnega
načrta za posamezno leto, h katerim je ustanovitelj podal
soglasje.
26. člen
(presežki)
(1) Morebitni presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svojih dejavnosti.
(2) O uporabi presežka iz prvega odstavka odloča ustanovitelj na predlog direktorja muzeja, h kateremu mora predhodno
soglasje podati svet muzeja.
27. člen
(primanjkljaj)
Primanjkljaj sredstev, izkazan v periodičnem ali letnem
obračunu, krije ustanovitelj, če zavod z analizo stanja dokaže,
ustanovitelj pa dokazano sprejme, da je do njega prišlo zaradi
motenj v poslovanju, ki so posledica disparitete med kalkulativnimi elementi cen storitev in realiziranimi cenami, pri čemer
mora zavod dokazati, da ima sistemizirano število delovnih
mest v skladu z normativi in standardi in v skladu z dogovorjenim programom na ravni občine oziroma mesta (nadstandardi)
ter da je realizirana masa sredstev za osebne dohodke enaka
ali nižja od zneska vkalkuliranih osebnih dohodkov za obdobje,
v katerem se ugotavlja primanjkljaj.
V. RAZMERJA MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
28. člen
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(2) Zavod je dolžan ustanovitelju poslati vsa poročila in
ugotovitve na podlagi izvedenih notranjih ali zunanjih revizij,
inšpekcijskih pregledov ali pregledov drugih pristojnih organov
na upravnem in poslovno-finančnem področju.
(3) Ustanovitelj lahko med poslovnim letom zahteva
posebna ali ustna poročila ter dokumentacijo o posameznih
vprašanjih v zvezi z delovanjem zavoda in upravljanja s
sredstvi.
(4) Posebno poročilo lahko zavod predloži tudi na lastno
pobudo, če oceni, da za to obstajajo upravičeni razlogi.
(5) Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo
dela opravljajo pristojni organi.
31. člen
(soglasje ustanovitelja)
Zavod mora pridobiti soglasje ustanovitelja za:
– spremembo imena in sedeža,
– spremembo statusa,
– razširitev ali spremembo dejavnosti,
– imenovanje in razrešitev direktorja.
32. člen
(pošiljanje gradiva)
En izvod gradiva za sejo sveta zavoda mora predsednik
sveta posredovati občinski upravi Občine Tolmin. Enako velja
za gradivo, ki nastane na podlagi izvedene seje sveta zavoda
(zapisnik, sprejeti sklepi in drugi akti ipd.).
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
(dokumentacija muzeja zavoda)
Zavod mora svoje splošne akte uskladiti z določbami tega
odloka najkasneje v roku 45 dni od uveljavitve tega odloka.
34. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej (Primorske novice, Uradne objave, št. 45/2003, 12/2008).

(upravljanje in razpolaganje s sredstvi)
(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerimi le-ta upravlja.
(2) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega
premoženja ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni.
(3) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren
ustanovitelju.
(4) Zavod se sme zadolževati le s predhodnim soglasjem
ustanovitelja.

35. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0009017
Tolmin, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

29. člen
(upravljanje)
(1) Medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem nepremičnega premoženja ustanovitelj in muzej uredita s posebno
pogodbo.
(2) V pogodbi iz prejšnjega odstavka se določi tudi seznam opreme, ki je dana muzeju v upravljanje.
30. člen
(poročanje in nadzor)
(1) Zavod je dolžan vsako leto ustanovitelju predložiti
letno poročilo o delu in poslovanju za preteklo leto.

2869.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu Stanovanjska zazidava Šentviška Gora
(ŠG 01)

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) in 21. člena
Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15)
je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 17. 10. 2017
sprejel
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ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga občinskega podrobnega
prostorskega načrta)
(1) S tem odlokom se v skladu s prvim odstavkom 55. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
108/09, 57/12, 109/12) in Odlokom o Občinskem prostorskem
načrtu Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 78/12), sprejme občinski podrobni prostorski načrt stanovanjska zazidava Šentviška
Gora (ŠG 01) (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je pod številko 15218-00 izdelalo podjetje Savaprojekt Krško d.d.
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in za
ženske.
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
OPPN iz prejšnjega člena vsebuje naslednje sestavine:
A) Tekstualni del podrobnega načrta (odlok)
1. Opis prostorske ureditve
2. Umestitev načrtovanih ureditev v prostor
2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi
območji
2.2. Zasnove in rešitve načrtovanih površin z objekti in
ostalih površin
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in
grajeno javno dobro
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter
ohranjanja narave
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje OPPN
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
B) Grafični del podrobnega načrta
B1 Izsek iz grafičnega načrta kartografskega
dela občinskega planskega akta s prikazom lege
prostorske ureditve na širšem območju
M 1:5 000
B2 Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem
M 1:1 000
B3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
območji
M 1:2 500
B4 Ureditvena situacija s prerezom območja
M 1:500
B5 Potek omrežij in priključevanje objektov
na javno gospodarsko infrastrukturo ter grajeno
javno dobro
M 1:500
B6 Načrt parcelacije
M 1:1000
C) Povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi z obrazložitvijo in utemeljitvijo
D) Priloge podrobnega načrta
D1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
D2 Prikaz stanja prostora
D3 Strokovne podlage
D4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
D5 Povzetek za javnost
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1. Opis prostorske ureditve
3. člen
(namen OPPN)
(1) Območje stanovanjske zazidave Šentviška Gora
je po namenski rabi opredeljeno kot stanovanjske površine
(SSe; e – enodružinska gradnja). Območje se nahaja v severnem delu naselju Šentviška Gora.
(2) S tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom
(v nadaljnjem besedilu OPPN) se podrobneje načrtuje prostorska ureditev za novo stanovanjsko zazidavo v naselju
Šentviška Gora. Določijo se prostorsko izvedbeni pogoji glede
namembnosti in vrste posegov v prostor, pogoji glede lege,
velikosti in oblikovanja objektov, pogoji in merila za parcelacijo, pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo (v nadaljnjem besedilu GJI) in grajeno javno
dobro, pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine,
ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obrambnih potreb
in pogojev glede varovanja zdravja.
(3) OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN je velikosti ca. 1,26 ha in zajema
naslednja zemljišča s parcelnimi številkami 640/5, 640/6,
659/1 in 669 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 662/1,
662/2, 672, 1944/10 in 1951, vse katastrska občina Šentviška
Gora (2259).
(2) Znotraj območja se nahaja stavba (gospodarsko
poslopje) z evidenčno številko 259.
(3) Dejanska raba kmetijskih zemljišč je v pretežnem
delu trajni travnik (1300), v manjšem delu je njiva oziroma vrt
(1100) ter pozidano in sorodno zemljišče (3000).
(4) Območje je v večjem delu nepozidano stavbno zemljišče, ki se uporablja v kmetijske namene (njive, travniki
itd.).
(5) Območje na južni strani poteka južno od obstoječe
stavbe št. 259 in po obstoječi javni poti JP 922713, na zahodni strani meji na nekategorizirano poljsko pot, na severni in
vzhodni strani pa na obstoječe kmetijske površine ter gozd.
(6) Območje OPPN je prikazano na vseh grafičnih načrtih.
5. člen
(posegi izven območja OPPN)
(1) Izven območja OPPN se načrtuje gradnja gospodarske javne infrastrukture, in sicer:
– 20kV elektro kablovod iz transformatorske postaje
(v nadaljnjem besedilu TP) Šentviška Gora in TP Rpelj za
potrebe napajanja načrtovane TP znotraj območja OPPN ter
– telekomunikacijski vod od obstoječega dvojnega droga
na zemljišču parc. št. 40/1, k.o. Šentviška gora.
(2) Zahodno in vzhodno od območja OPPN se načrtuje
rekonstrukcija javne poti JP922713 (v nadaljnjem besedilu
južna cesta), v sklopu katere se na zemljišču parc. št. 632/3,
k.o. Šentviška Gora izvede ekološki otok ter morebitne ponikovalnice za odvodnjavanje ceste.
(3) Izven območja OPPN se lahko posega tudi z ostalimi
infrastrukturnimi vodi, če se pri projektiranju in gradnji izkaže
oziroma najde boljša tehnična rešitev od predvidene, pod
pogojem, da rešitve niso v nasprotju z javnimi interesi in so
potrjene s soglasjem upravljavca predmetnega voda in vseh
tangiranih vodov.
(4) Gradnja javne gospodarske infrastrukture izven območja OPPN se izvaja pod pogoji, določenimi v veljavnem
občinskem prostorskem načrtu.
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2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve
s sosednjimi območji
6. člen
(vplivi in povezave)
(1) Naselje Šentviška Gora se nahaja na Šentviški planoti
v vzhodnem delu Občine Tolmin.
(2) Glavni dostop do naselja je po lokalni cesti LC 420142.
Naselje se preko kategoriziranih javnih poti povezuje z ostalimi
bližnjimi zaselki Zakraj, Daber, Polje …
(3) Območje OPPN je z zahodne, vzhodne in severne
strani omejeno s kmetijskimi površinami in gozdom, na južni
strani pa meji na naselje Šentviška Gora.
(4) Na območju OPPN se rekonstruira javna pot 922713
(južna cesta) v dolžini ca. 380 m z navezavo na zahodni strani
na obstoječo javno pot JP 920351, ki poteka skozi center
naselja Šentviška Gora ter na vzhodni strani na javno pot JP
922718. Nova prometnica bo omogočala obvoz vozilom, ki
sedaj obremenjujejo center naselja.
(5) Iz južne ceste se uredi priključek nekategorizirane poljske poti (zahodna cesta), ki se rekonstruira. Iz zahodne ceste
se uredi nova ulica, ki bo omogočala dostop do posameznih
parcel. Zaradi nove pozidave povečanje prometa skozi naselje
Šentviška Gora ni predvideno, saj se bo promet skozi center
po izgradnji nove južne ceste zmanjšal.
(6) Manjši južni del načrtovane zazidave se nahaja v območju naselbinske dediščine Šentviška Gora – vas
(EŠD 9461).
2.2. Zasnove in rešitve načrtovanih površin z objekti
in ostalih površin
7. člen
(zasnova območja)
(1) Zasnova območja sloni na poteku načrtovanih javnih
prometnic (južna cesta, zahodna cesta ter ulica).
(2) Na območju se formira deset novih parcel (od GP1
do GP10) za gradnjo stanovanjskih stavb, parcele za gradnjo
javnih prometnic (GPC), parcela za gradnjo peš poti (GPP) ter
parcela za gradnjo TP in ekološkega otoka (GPI).
(3) Tipologija zasnove pozidave območja sledi obstoječi
razmetani gručasti pozidavi naselja. Razmestitev načrtovanih
stanovanjskih stavb upošteva razgiban teren. Stavbe se umesti
znotraj gradbene meje. Orientacija stavb na posamezni parceli
je poljubna in se načrtuje tako, da so potrebni minimalni premiki
zemeljskih mas.
(4) Znotraj posamezne parcele, namenjene gradnji stavb,
se ob javni prometnici locira stanovanjska stavba, ob njej pa
garaža ali nadstrešek za avtomobil. V ozadju parcele se lahko
umesti gospodarsko poslopje za hrambo kmetijskih strojev in
pridelka ali pa za potrebe reje živali. Pri umeščanju stavb v
prostor je potrebno upoštevati faktor zazidanosti.
(5) Možno je združevanje dveh ali treh sosednjih parcel,
namenjenih gradnji stavb, s čimer se smiselno poveča tudi
gradbena meja.
(6) Ob skupnem dogovoru z lastnikom sosednjega zemljišča se lahko stavbe gradijo vse do parcelne meje ali pa se
sosednji stavbi med seboj celo stikata.
8. člen
(zasnova stavb)
(1) Stanovanjski objekti imajo možnost umeščanja idealne lokacije v okviru gradbene meje posamezne parcele.
Osnovni kubus stanovanjskega objekta ima pravokoten tloris
v razmerju stranic od 1:1,2 do 1:2 in ga obvezno pokriva simetrična dvokapnica z enakimi nakloni. Sleme strehe osnovnega
kubusa poteka vzdolž daljše stranice stavbe. Garaža za vozila
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je praviloma izven osnovnega kubusa stavbe, umeščena kot
dozidava (prizidek) ali kot samostojen (tudi nezahtevni in enostavni) objekt na pripadajočem stavbnem zemljišču. Streha nad
garažo je lahko tudi ravna.
(2) Gospodarska poslopja morajo tipološko slediti stanovanjskim stavbam. Priporočljiva je izvedba gankov po daljši
stranici stavbe ter kleti, izvedene ali obzidane z naravnim
kamnom iz lokalnega okolja.
9. člen
(prometna zasnova)
(1) V južnem delu območja poteka makadamska javna pot
JP 922713, ki se rekonstruira. Rekonstrukcija t.i. južne ceste
se izvede v dolžini ca. 380 m z navezavo na zahodni strani na
obstoječo javno pot JP 920351, ki poteka skozi center naselja
Šentviška Gora ter na vzhodni strani na javno pot JP 922718.
Južna cesta v dolžini ca. 150 m poteka znotraj območja OPPN.
V srednjem delu poteka južne ceste se vzdolž opornega zidu
lahko izvede stopnišče ali klančina, ki bo omogočala izvedbo
peš poti širine 2 m v smeri proti jedru naselja (kulturni dom,
šola, vrtec, otroška igrišča …). Pred rekonstrukcijo južne ceste se na njeni trasi odstrani obstoječe gospodarsko poslopje
(objekt št. 259).
(2) Od južne ceste se v dolžini ca. 95 m rekonstruira
obstoječa nekategorizirana poljska pot t.i. zahodna cesta, s
katere se uredi ulica za dostop do parcel, namenjenih gradnji
stavb. V prvi fazi se z zahodne ceste zgradi slepa ulica v dolžini
ca. 237 m. V nadaljevanju slepe ulice se rezervira prostor za
morebitno izvedbo povezave ulice na južno cesto.
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede dejavnosti,
namembnosti in vrste dopustnih posegov v prostoru
10. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Območje OPPN se nameni stanovanjski in kmetijski rabi.
Možno je tudi izvajanje mirnih, nemotečih dejavnosti, ki omogočajo samozaposlitev in ne proizvajajo večjih emisij v okolje
(prah, hrup, smrad …), kot je zakonsko dovoljeno, ter pod
pogojem, da:
– se dejavnost izvaja na maksimalno 50 % bruto tlorisne
površine osnovnega kubusa stavbe,
– se zaradi izvajanja dejavnosti zahteva največ dve dodatni parkirni mesti poleg dveh parkirnih mest na stanovanjsko
enoto.
11. člen
(vrste dopustnih objektov glede na namen)
(1) V skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo
vrst objektov (CC-SI), se na območju OPPN dopušča gradnja
naslednjih stavb in objektov:
1) STAVBE
11) Stanovanjske stavbe:
111 Enostanovanjske stavbe;
112 Večstanovanjske stavbe:
11210 Dvostanovanjske stavbe;
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe (samo do
tri stanovanja).
12) Nestanovanjske stavbe:
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij:
1242 Garažne stavbe (samo garaže in pokrita
parkirišča);
127 Druge nestanovanjske stavbe:
1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe;
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje:
12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene
drugje (samo pomožne stavbe).
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2) GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21) Objekti transportne infrastrukture:
211 Ceste:
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
22) Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi:
222 Lokalni cevovodi, lokalni elektroenergetski vodi
in lokalna komunikacijska omrežja;
24) Drugi gradbeni inženirski objekti:
242 Drugi gradbeni inženirski objekti:
24205 Drugi gradbeno inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje.
(2) Na celotnem območju OPPN se v skladu s predpisom,
ki ureja vrsto objektov glede na zahtevnost, ter pod pogoji tega
OPPN dovoli gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih
objektov:
– pomožni objekti v javni rabi;
– ograja;
– podporni zid;
– priključek na objekte GJI in daljinskega ogrevanja;
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno;
– pomožni komunalni objekt.
(3) Na parceli namenjeni gradnji stavb (GP1 do GP10) se
poleg nezahtevnih in enostavnih objektov, navedenih v drugem
odstavku tega člena, dovoli v skladu s predpisom, ki ureja vrsto
objektov glede na zahtevnost, ter pod pogoji tega OPPN tudi
gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:
– majhna stavba;
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave;
– mala komunalna čistilna naprava;
– nepretočna greznica;
– rezervoar;
– samostojno parkirišče;
– objekt za rejo živali;
– pomožni kmetijsko-gozdarski objekt;
– objekt za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost.
12. člen
(vrste gradenj)
V območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj
pod pogoji tega OPPN:
– gradnja novega objekta,
– rekonstrukcija objekta,
– odstranitev objekta ali njegovega dela,
– sprememba namembnosti objekta ali njegovega dela v
skladu z dopustnimi dejavnostmi po tem OPPN,
– vzdrževanje objekta.
2.3.2. Prostorsko izvedbeni pogoji glede lege objektov
13. člen
(lega objekta na zemljišču)
(1) Na območju OPPN so določeni naslednji regulacijski
elementi:
– parcela namenjena gradnji (GP): namenjena je gradnji
načrtovanih objektov (stavb in gradbeno-inženirskih objektov),
dostopov, ureditvi dvorišč, parkirišč, zelenih površin in podobno
ter gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov;
– gradbena meja (GM): črta (prikazana kot tlorisna projekcija najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov stavb
na stiku z zemljiščem), ki je novozgrajena oziroma načrtovana
stavba ne sme presegati, lahko pa se je dotika v eni ali več
točkah ali je odmaknjena v notranjost.
(2) Stavba, ki ni nezahteven ali enostaven objekt, se načrtuje znotraj določene gradbene meje (GM).
(3) Odmik nezahtevnega ali enostavnega objekta, ki se
gradi na parceli, namenjeni gradnji stavbe (GP1 do GP10),
od sosednjih zemljišč je minimalno 1,5 m (tlorisna projekcija
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najbolj izpostavljenih podzemnih in nadzemnih delov objekta),
s soglasjem soseda se lahko gradi tudi do parcelne meje.
(4) Ograja in podporni zid se gradi s takšnim odmikom od
sosednje parcele, da z gradnjo in vzdrževanjem ne posegamo
na sosednjo parcelo.
2.3.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti
in oblikovanje
14. člen
(velikost in oblikovanje stavb)
(1) Tlorisna velikost:
– osnovni kubus mora upoštevati razmerje stranic 1:1,2
do 1:2 in faktor zazidanosti;
– možno je dodati volumne, ki ne smejo presegati 50 %
tlorisa osnovnega kubusa.
(2) Vertikalni gabarit:
– pritličje (P) + mansarda (M) oziroma podstrešje. Kota
pritličja je določena na grafični prilogi B4 Ureditvena situacija;
– možna je izvedba kleti;
– kolenčni zid v etaži nad pritličjem maksimalno 1,2 m.
(3) Streha:
– dvokapna streha brez čopov ter enakih naklonov, v manjšem delu (do 30 % celotnega tlorisa strehe) lahko tudi ravna;
– naklon dvokapne strehe 40 stopinj;
– osvetlitev mansarde (M) s strešnimi okni in frčadami s simetričnimi dvokapnimi strehami enakega naklona kot
osnovna streha, enokapnimi strehami naklona do 15 stopinj ali
ravnimi strehami.
(4) Kritina:
– opečna ali betonska kritina, dovoljene so skodle in skrilj;
– barva kritine v odtenku opečno rdeče do opečno rjave
barve;
– ravne strehe so lahko krite s pločevino v enaki barvi kot
osnovna streha ali PVC folijo.
(5) Fasada:
– zaključni sloj fasade klasični omet;
– barva bela ali pastelna zemeljskih odtenkov. Pastelna
barva je barva, ki ima delež barvne pigmentacije v beli osnovi
manj kot 20 %. Obrobe in portali so lahko v kamnu. Fasada kleti
je lahko iz kamna, vendar se izvede v celotni višini kletne etaže;
– dovoljen je leseni gank.
15. člen
(velikost in oblikovanje nezahtevnega
in enostavnega objekta)
(1) Velikost nezahtevnega in enostavnega objekta je določena s predpisom o tovrstnih objektih.
(2) Nezahtevni in enostavni objekt, ki je stavba, je lahko
lesen ali zidan z enako fasado kot osnovna stavba. Streha
je lahko simetrična dvokapnica enakega naklona kot streha
osnovne stavbe, enokapna streha naklona do 15 stopinj ali
ravna streha. Kritina je poenotena s kritino osnovne stavbe.
Ravne strehe so lahko krite s pločevino v enaki barvi kot osnovna streha ali PVC folijo.
(3) Ograja med sosednjimi parcelami je lahko kovinska ali
lesena. Možna je zasaditev žive meje iz avtohtonih grmovnic.
(4) Višinska razlika med parcelami se prioritetno premošča s travnato brežino.
(5) Oporni zid mora biti kamnit ali obložen s kamnito oblogo ali ozelenjen s plezalkami.
2.3.4. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
16. člen
(parcelacija)
(1) Na območju OPPN se pred izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo stavbe na posamezni parceli izvede parcelacija za potrebe izvedbe javnih prometnic v takem obsegu, da
bo omogočen dostop do posamezne parcele.
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(2) Parcelacija se izvede v skladu z grafičnim načrtom.
Mejne točke parcele so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem
koordinatnem sistemu.
(3) Parcele, namenjene gradnji, se lahko združujejo pod
pogojem, da je omogočen neposreden dostop na javno prometnico. V primeru združevanja parcel se ustrezno poveže
tudi gradbena meja.
2.3.5. Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
17. člen
(izkoriščenost zemljišč)
(1) Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji, oziroma
razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele,
namenjene gradnji, je do 0,4. V zazidano površino je potrebno
upoštevati tudi površino nezahtevnih in enostavnih objektov.
(2) Na parceli, namenjeni gradnji, se mora urediti minimalno 30 % zelenih površin.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje
in priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro
18. člen
(skupne določbe)
(1) Na območju OPPN je dopustna nova gradnja, odstranitev, rekonstrukcija in vzdrževanje GJI in grajenega javnega
dobra, pri čemer se upošteva funkcionalno zasnovo območja
OPPN, predvidenih objektov v območju ter možnost njihovega
razvoja.
(2) Načrtovanje in posegi v varovalne pasove posameznih
infrastrukturnih omrežij ter gradnja novih GJI se izvaja skladno
z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij, podanimi s smernicami in mnenji k
OPPN, in s pridobitvijo njihovega soglasja. Gradnja se izvaja
pod njihovim nadzorom. V območju varovalnih pasov GJI je
brez soglasja upravljavca prepovedano postavljati vse vrste
objektov ter saditi drevesa.
(3) V varovalnem pasu je prepovedano dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanje ali zniževanje globine infrastrukturnega voda od predpisane, ter deponirati
gradbeni ali drugi material ter postavljati začasne objekte.
(4) Na mestih, kjer so predvidene vozne površine, na
mestih križanj z drugimi infrastrukturnimi vodi in v primeru
izvajanja del v njihovem varovalnem pasu se obstoječe vode
ustrezno zaščiti.
19. člen
(cestno omrežje)
(1) Obstoječa javna pot JP 922713 je v celoti predvidena
za rekonstrukcijo. Rekonstrukcija se izvede v dolžini ca. 380
m z navezavo na zahodni strani na obstoječo javno pot JP
920351, ki poteka skozi center naselja Šentviška Gora ter
na vzhodni strani na javno pot JP 922718. Znotraj območja
OPPN poteka le del rekonstruirane javne poti (t.i. južne ceste)
v dolžini ca. 150 m. Z južne ceste se v dolžini ca. 95 m izvede
rekonstrukcija nekategorizirane poljske poti t.i. zahodne ceste
v smeri severa, s katere se izvede nova ulica za dostope do
posameznih parcel, namenjenih gradnji stavb.
(2) Južna cesta: rekonstruirana južna cesta se kategorizira kot lokalna pot (LP) z upoštevanjem projektne hitrosti
40 km/h. Prečni nagib je 6 %, minimalni polmer krožne krivine
pa 50 m. Upoštevan je maksimalni nagib nivelete 10 %.
Prečni profil južne ceste je minimalno:
– varovalni pas
0,25 m
– pločnik
1,50 m
– vozni pas
2 x 2,50 m
– bankina
0,75 m
SKUPAJ:
7,50 m
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Vzdolž južne ceste se izvedejo oporni zidovi v kombinaciji
z brežinami v naklonu vsaj 1:1,5, ki bodo premostile potrebno
višinsko razliko.
V srednjem delu poteka južne ceste se vzdolž opornega
zidu lahko izvede stopnišče ali klančina, ki bo omogočala izvedbo peš poti širine 2 m iz območja OPPN v smeri proti jedru
naselja (kulturni dom, šola, vrtec, otroška igrišča …).
(3) Zahodna cesta in ulica: V dolžini ca. 95 m se rekonstruira obstoječa nekategorizirana poljska pot v delu od južne
ceste do skrajnega severozahodnega dela načrtovane stanovanjske zazidave. Iz zahodne ceste se za dostop do parcel v
prvi fazi zgradi slepa ulica v dolžini ca. 237 m. V nadaljevanju
slepe ulice se naredi rezervacija prostora za morebitno izvedbo povezave ulice na južno cesto. Zahodna cesta in ulica se
kategorizirata kot malo prometni cesti (MP) z upoštevanjem
projektne hitrosti 30 km/h. Prečni nagib je 5 %, minimalni polmer krožne krivine pa 35 m. Upoštevan je maksimalni nagib
nivelete 10 %.
Prečni profil zahodne ceste in ulice je minimalno:
– bankina
0,50 m
– vozni pas
2 x 2,00 m
– bankina
0,50 m
SKUPAJ:
5,0 m
(4) Za vsako stanovanjsko enoto se predvidi dve parkirni
mesti na pripadajočem stavbnem zemljišču. Na posameznem
stavbnem zemljišču se zagotovi obračanje vozil.
20. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Na območju stanovanjske zazidave se izvede novo vodovodno omrežje z navezavo na obstoječe vodovodno omrežje
Šentviške planote.
(2) Pred začetkom projektiranja vodovoda za potrebe
nove stanovanjske zazidave se izdela hidravlični izračun obstoječega vodovodnega omrežja Šentviške planote in se na
podlagi pridobljenih rezultatov natančno določi mesto priklopa
na omrežje. V kolikor se iz hidravličnega izračuna izkaže, da
obstoječe vodovodno omrežje Šentviške planote ne zadošča
potrebam nove stanovanjske zazidave, se predvidi rekonstrukcija obstoječega vodovodnega omrežja.
(3) Novo vodovodno omrežje se načrtuje v skladu z veljavno zakonodajo o načinu oskrbe s pitno vodo.
(4) Načrtovane stavbe se priključijo na javno vodovodno
omrežje preko skupnih vodomernih jaškov, lociranih ob robovih
javne prometnice. Globina vodovoda je minimalno 1,2 m. Upoštevati je treba predpisane minimalne vertikalne in horizontalne
odmike vodovoda od ostale gospodarske javne infrastrukture.
(5) Območje stanovanjske zazidave se opremi s podtalnim hidrantnim omrežjem.
21. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Za normalno funkcioniranje nove stanovanjske zazidave se načrtuje postavitev TP za moč do 250 kVA, iz katere
se bodo z električno energijo napajale vse načrtovane stavbe.
TP se locira ob ulici v severovzhodnem delu območja. Tip TP
določi upravljavec javnega elektro omrežja.
(2) Načrtovana TP se priključi na obstoječe srednje napetostno elektro omrežje v obstoječi TP Rpelj in obstoječi TP
Šentviška Gora. 20 kV kablovod za napajanje nove TP se izvede v kabelski kanalizaciji v koridorju javnih prometnic.
(3) Na območju zazidave se načrtuje kabelska razdelilna
– varovalna omarica KR, iz katere se izvede nizkonapetostno
elektro omrežje do posamezne parcele. Število in karakteristike
elektro vodov, kabelske kanalizacije ter jaškov določi upravljavec javnega elektro omrežja.
(4) Območje se lahko opremi z javno razsvetljavo, ki se
napaja iz TP.
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22. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Komunalne odpadne vode iz posamezne stavbe se
spelje v malo čistilno napravo (MČN), ki se jo locira na parceli,
namenjeni gradnji stavb. Če se bo v prihodnosti za naselje
Šentviška Gora izvedlo javno kanalizacijsko omrežje, se stavbe, načrtovane s tem OPPN, lahko priključi na javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Čiste padavinske vode s streh stavb se obvezno zbira
v rezervoarjih deževnice, ki se jih v celoti vkoplje v teren. Vodo
se ponovno uporabi kot sanitarno vodo, za zalivanje vrta,
pranje avtomobilov, dvorišča itd. Viške čiste padavinske vode
iz rezervoarjev deževnice ter ostala čista padavinska voda se
spelje v ponikovalnico, ki se jo locira na parceli osnovne stavbe,
če to omogoča prepustnost zemljine, ki se določi z geomehanskimi preiskavami terena. V primeru, da ponikanje ni možno,
se čiste padavinske vode speljejo razpršeno po terenu, vendar
tako, da ne odtekajo na sosednja stavbna zemljišča ali javno
prometnico.
(3) Morebitne onesnažene vode se pred izpustom v podtalje ustrezno očistijo v lovilcu olj.
(4) Padavinska voda z južne ceste se preko padavinske
kanalizacije odvede v ponikovalnice, če pa ponikanje ni mogoče zaradi slabo prepustne zemljine, pa se voda razpršeno
odvaja po terenu.
(5) Zahodna cesta in ulica se odvodnjavata preko muld
razpršeno po terenu.
23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na območju načrtovane stanovanjske zazidave se
v koridorjih javnih prometnic izvede novo telekomunikacijsko
kabelsko kanalizacijo, ki bo omogočala priključitev novogradenj
na telekomunikacijsko omrežje.
(2) Priključitev na obstoječe telekomunikacijsko omrežje
se izvede pri dvojnem drogu na parceli 40/1, k.o. Šentviška
Gora. Povezava se zaključi v kabelskem jašku znotraj območja
načrtovane zazidave, od koder se do vsake parcele, namenjene gradnji, izvede priključitven vod, ki se ga zaključi v omarici
na fasadi stavbe.
24. člen
(odpadki)
(1) V sklopu posamezne parcele, namenjene gradnji, se
zagotovi prostor za postavitev posode za mešane komunalne
odpadke.
(2) Ob načrtovani TP se uredi prostor za namestitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov (ekološki otok), kjer se
namesti zabojnik za embalažo (1 x 1100 l) in zabojnik za papir
(1 x 1100 l). Lokacija omogoča dostop in obračanje vozila za
odvoz smeti.
(3) V sklopu nove južne ceste (izven območja OPPN) se
izvede ekološki otok kot prestavitev obstoječega ekološkega
otoka na trgu v centru naselja.
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje
kulturne dediščine
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žaju, kot je bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji
delovni dan obvestiti ZVKDS /prvi odstavek 26. člena ZVKD-1/.
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov
ter ohranjanja narave
26. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Za območje OPPN je izdelana strokovna podlaga
»Geološko geomehansko poročilo za območje OPPN Šentviška Gora«, št. poročila: 2016/23, junij 2016. V poročilu so podana navodila za izvajanje posegov v teren in za gradnjo stavb,
pogoji izvedbe javnih prometnic ter ureditev odvodnjavanja.
Vse pogoje iz poročila se pri nadaljnjem projektiranju in posegih
obvezno upošteva. Prav tako je treba pred projektiranjem javnih prometnic ter stavb na območju OPPN izdelati natančnejše
geološko geomehanske raziskave, ki bodo projektantu podale
navodila za izvajanje vseh gradbenih posegov, predvsem pa
podale natančnejše podatke glede možnosti ponikanja in lokacij ponikovalnic.
(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ločenim sistemom
odvodnjavanja komunalnih odpadnih vod in padavinskih vod.
Komunalne odpadne vode iz posamezne stavbe se spelje
v malo čistilno napravo, ki se locira na posamezni parceli,
namenjeni gradnji. Čista padavinska voda s streh se zbira
v rezervoarjih deževnice in se uporabi kot sanitarna voda in
podobno. Viški čiste padavinske vode ponikajo, če geološko
geomehanske raziskave pokažejo, da je ponikanje na lokaciji
možno, ali pa se speljejo razpršeno po terenu na način, da ne
odtekajo na sosednja stavbna zemljišča ali javno prometnico.
27. člen
(varstvo zraka)
(1) Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih emisijskih in imisijskih koncentracij v skladu z določili oziroma z
veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(2) Dimnovodne naprave morajo zagotavljati varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča in ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij, določenih v veljavnem predpisu.
28. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)
Edini vir elektromagnetnega sevanja predstavlja načrtovana TP. Z ustreznim odmikom načrtovanih stanovanjskih
stavb je preprečena prekomerna obremenitev okolja zaradi elektromagnetnega sevanja, ki ne sme presegati mejnih vrednosti,
določenih v predpisu s področja elektromagnetnega sevanja.
29. člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem)
Pri načrtovanju se upošteva uredba o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja. Za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor,
je enak 0 % ter upošteva določene mejne vrednosti na oknih
najbližjih objektov z varovanimi prostori skladno z uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
30. člen

25. člen

(varstvo pred hrupom)

(kulturna dediščina)

Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev
hrupa v okolju, območje nove stanovanjske zazidave spada
v II. stopnjo varstva pred hrupom. Hrup v območju ne sme
presegati z uredbo predpisanih vrednosti.

(1) Skrajni južni del območja načrtovane stanovanjske zazidave se nahaja na območju naselbinske dediščine Šentviška
Gora – vas (EŠD 9461).
(2) Za vse posege na območju registrirane naselbinske
dediščine je treba v fazi projektiranja pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(3) V primeru, da se med gradbenim posegom najde
arheološka ostalina, morata investitor in odgovorni vodja del
poskrbeti, da ta ostane nepoškodovana ter na mestu in v polo-

31. člen
(ohranjanje narave)
Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000,
ekološko pomembnem območju (EPO) ali naravni vrednoti
(NV), zato posebni ukrepi niso potrebni.
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6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
32. člen
(obramba)
Pri gradnji načrtovanih objektov se upošteva zakone s
področja obrambe.
33. člen
(varstvo pred poplavami, erozijska ogroženost
in plazljivost terena)
(1) Skladno s prikazom stanja prostora območje ni poplavno ogroženo, ni evidentirano kot erozijsko območje in teren
ni plazljiv.
(2) Za območje OPPN je izdelano »Geološko geomehansko poročilo za območje OPPN Šentviška Gora«, št. poročila:
2016/23, junij 2016, ki se ga pri nadaljnjem projektiranju in
posegih v teren obvezno upošteva. Pred pričetkom gradnje
na območju OPPN se izvede dodatne geološko geomehanske
raziskave, ki bodo natančneje podale sestavo tal/terena, višino
morebitne podtalne vode ter možnost ponikanja, določile erozijsko ogroženost in plazljivost terena.
34. člen
(seizmološke zahteve)
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna. Pri
načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s področja mehanske odpornosti in stabilnosti objektov v skladu z evropskim
standardom za potresno odporno gradnjo.
(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju določen projektni pospešek tal 0,2 g.
35. člen
(požarno varstvo)
(1) Pri graditvi objektov se izpolni vse zahteve za varnost
pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov in drugimi predpisi.
(2) Zagotavljajo se pogoji za varen umik ljudi, živali in
premoženja, dostopi, dovozi in delovne površine za intervencijska vozila ter viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
Preprečitev širjenja požara na sosednje objekte se zagotovi
tako, da upošteva ustrezne odmike od parcelnih mej in odmike
med objekti ali pa se zagotovijo ustrezne protipožarne ločitve.
Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih poteh,
ki potekajo po javnih prometnicah, peš površinah, dvoriščih in
zelenicah. V ta namen se radije vseh krivin dimenzionira za
nemoten promet intervencijskih vozil. Za zagotovitev požarne
vode se zgradi hidrantno omrežje.
(3) Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji požarne
varnosti, se v sklopu projektne dokumentacije izdela elaborat
študija požarne varnosti. Za objekte, za katere študija požarne
varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata zasnova požarne varnosti.
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje oppn
36. člen
(etapnost gradnje)
Etapnost izgradnje novih objektov je pogojena s sočasno
izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se zagotavlja funkcioniranje posameznega objekta ter da je skladna
z načrtovano infrastrukturno rešitvijo celotnega območja in
dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto.
37. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati
vsa določila, navedena v posameznih poglavjih, ter vse pridobljene smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
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(2) Obveznosti investitorjev:
– pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije mora
projektantu zagotoviti geološke oziroma geomehanske raziskave, da bo lahko projektant ustrezno dimenzioniral stavbe
in javne prometnice,
– pred pričetkom gradnje mora pravočasno obvestiti
upravljavce objektov, naprav in vodov GJI, ki so tangirani pri
predmetni gradnji.
(3) Obveznosti izvajalcev:
– dolžan je zagotavljati dostope do obstoječih objektov
in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in pri
posegih na prometnicah zagotoviti varen promet,
– po končani gradnji mora odstraniti vse začasne objekte
ter odvečni gradbeni in izkopani material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev
38. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Dovoljena so odstopanja od zakoličbenih točk parcel
v smislu prilagoditve obstoječi parcelaciji in stanju v prostoru
pod pogojem, da so omogočene vse ureditve, predpisane s
tem OPPN.
(2) Stavba se lahko gradi izven določene gradbene meje
pod pogojem, da je pridobljeno pisno soglasje lastnika sosednjega zemljišča ter da so zagotovljene požarne zahteve in
omogočeno ustrezno vzdrževanje stavbe.
(3) Odmik nezahtevnega ali enostavnega objekta, ki se
gradi na parceli, namenjeni gradnji stavbe (GP1 do GP10), od
sosednjega zemljišča je lahko tudi manjši, če s tem soglaša
lastnik sosednjega zemljišča.
(4) Potek načrtovane GJI ter priključevanje stavb na GJI
se lahko izvede tudi drugače, kot je določeno s tem prostorskim
aktom, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva ali ekonomičnega investicijskega vlaganja, prilagoditve
obstoječim trasam vodov in naprav ter pod pogojem, da ni
v nasprotju z javnimi interesi. S spremembo mora soglašati
(izdati soglasje) upravljavec tangiranih vodov in upravljavec
predmetnega voda.
(5) Dopustno je odstopanje pri prometnem urejanju, če
gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev ter če
te spremembe ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega
koncepta OPPN.
(6) Pri določitvi kote pritličja stavbam je dopustno odstopanje ±50 cm od kote, določene v OPPN. Odstopanje pri
naklonu strešine je ±5 %.
III. KONČNE DOLOČBE
39. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je stalno na vpogled na Občini Tolmin in na Upravni
enoti Tolmin.
40. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
41. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2015
Tolmin, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

Uradni list Republike Slovenije
2870.

Št.

Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi
v Občini Tolmin

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 21. člena Statuta Občine
Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) je Občinski svet
Občine Tolmin na 25. seji dne 17. 10. 2017 sprejel

2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2017
Tolmin, dne 18. oktobra 2017
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

2871.

Sklep o določitvi cene programov v vrtcih
Občine Tolmin

Na podlagi 30. in 31. 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) in določil Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) ter 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11 in
106/15) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 17. 10.
2017 sprejel

SKLEP
o določitvi cene programov v vrtcih
Občine Tolmin

Stran

8031

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2017.
Št. 602-0002/2006
Tolmin, dne 17. oktobra 2017
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

ODLOK
o spremembi Odloka o javni razsvetljavi
v Občini Tolmin
1. člen
V 10. členu Odloka o javni razsvetljavi v Občini Tolmin
(Uradni list RS, št. 57/09), se v šesti alineji številka »15.« nadomesti s številko »5.«.
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TRŽIČ
2872.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr.,
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 –
ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 29. 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) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 19/13, 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 26. redni seji
dne 12. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah:
– parc. št. 17/3 in 17/4 k.o. 2141 Podljubelj,
– parc. št. 998/21 k.o. 2142 Lom pod Storžičem,
– parc. št. 917 k.o. 2148 Senično,
– parc. št. 628/9 k.o. 2149 Žiganja vas,
– parc. št. 381/1 k.o. 2150 Zvirče.
3.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti status javnega dobra in postanejo last Občine Tržič, Trg svobode
18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-23/2017/10(206)
Tržič, dne 16. oktobra 2017
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

1. člen
Cene programov v vrtcih na območju Občine Tolmin od
1. 11. 2017 dalje (v EUR) znašajo:
Dnevni program Poldnevni program
Prvo starostno
obdobje

478,90

382,01

Drugo starostno
obdobje

354,15

275,97

Cena neporabljenih
živil na dan odsotnosti

1,77

2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep
o uskladitvi cen programov vrtca v Občini Tolmin, številka
381-01/96, z dne 28. 3. 2013.

VRHNIKA
2873.

Odlok o spremembi območja naselij Log
pri Brezovici, Lesno Brdo in Drenov Grič
ob občinski meji med Občino Vrhnika
in Občino Log - Dragomer

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS,
št. 25/08), 16. člena Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list
RS, št. 33/07) in 22. člena Statuta Občine Vrhnika (Naš časo-

Stran
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pis, št. 365/09) sta Občinski svet Občine Log - Dragomer na
18. redni seji dne 27. 9. 2017 in Občinski svet Občine Vrhnika
na 19. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejela

20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je
Občinski svet Občine Žalec na 20. redni seji dne 19. oktobra
2017 sprejel

ODLOK
o spremembi območja naselij Log pri Brezovici,
Lesno Brdo in Drenov Grič ob občinski meji
med Občino Vrhnika in Občino Log - Dragomer

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žalec za leto 2017

1. člen
S tem odlokom se določi spremembo območja naselij Log
pri Brezovici, Lesno Brdo in Drenov Grič ob občinski meji med
Občino Vrhnika in Občino Log - Dragomer tako, da se del območja navedenih naselij ene občine izloči in priključi območju
naselja druge občine.
2. člen
Sprememba območja naselij Log pri Brezovici, Lesno
Brdo in Drenov Grič ima za posledico spremembo občinske
meje med Občino Vrhnika in Občino Log - Dragomer, ki poteka
po prostorski enoti zemljiško katastrskega prikaza.
3. člen
Sprememba območja naselij Log pri Brezovici, Lesno
Brdo in Drenov Grič ob občinski meji med Občino Vrhnika in
Občino Log - Dragomer in posledično sprememba meje med
Občino Vrhnika in Občino Log - Dragomer se določi v skladu
z Elaboratom določitve območja naselja št. 35324-4/2017-2 z
dne 10. 2. 2017, ki ga je izdelala Geodetska uprava RS, in je
sestavni del tega odloka.

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žalec za leto 2017 (Uradni
list RS, št. 87/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A.

I.
70

71

4. člen
Spremembo območja naselij Log pri Brezovici, Lesno
Brdo in Drenov Grič evidentira Geodetska uprava Republike
Slovenije v registru prostorskih enot, skladno z veljavno zakonodajo.
5. člen
Ta odlok se objavi v uradnem glasilu, ko ga v identičnem
besedilu sprejmeta Občinski svet Občine Log - Dragomer in
Občinski svet Občine Vrhnika. Odlok začne veljati petnajsti dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-12/2016
Dragomer, dne 27. septembra 2017

72

73

Župan
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.
Št. 353-7/2016(5-01)
Vrhnika, dne 6. julija 2017
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

II.
40

ŽALEC
2874.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žalec za leto 2017

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09,
51/10 in 40/12 – ZUJF), 40. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13
– popr. in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in

41

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

Proračun
leta 2017
18.326.000
15.650.135
12.805.249
10.726.549
1.729.700
349.000
2.844.886
1.851.576
21.000
59.250
44.796
868.264
1.638.886
86.156
1.552.730
39.200
39.200
997.779
579.000
418.779
18.810.000
5.146.580
1.139.366
173.110
2.657.805
111.100
1.065.199
8.436.095
264.231
4.438.430
882.054
2.851.380

Uradni list Republike Slovenije
42
43

Št.

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.666.127

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.666.127

INVESTICIJSKI TRANSFERI

561.198

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

336.200

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

224.998

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

-484.000

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA

0

KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

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

1.000

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

1.000

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

1.000

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

1.593.825

50

ZADOLŽEVANJE

1.593.825

500 Domače zadolževanje

1.593.825

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

1.027.171

55

ODPLAČILA DOLGA

1.027.171

550 Odplačila domačega dolga

1.027.171

–1.000

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

566.654

XI.

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

484.000

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2016

81.654

1.427.553

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 konte, določene s predpisanim kontnim
načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Žalec.

Zap.
št.
8.6

Št.
ceste

Št.
odseka

Potek ceste ali odseka

992986

Žalec zahod cesta I
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Stran

8033

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti, ukrepi in
državne pomoči.«
2. člen
Besedilo prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da
se glasi:
»Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija. Sredstva v višini 110.099 EUR se
lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu. O uporabi teh sredstev odloča župan.«
3. člen
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do
višine 1.593.825 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-0002/2017
Žalec, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2875.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Žalec

Na podlagi 10. člena Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 52/12,
94/12 in 24/14) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 20. redni
seji dne 19. oktobra 2017 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Žalec
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Žalec (Uradni list RS, št. 82/15), se spremeni 6. člen, tako da
se spremeni vrstica 8.6 in se sedaj glasi:

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini

O 490611

Z p242/44

130

2. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Žalec (Uradni list RS, št. 82/15), se spremeni 7. člen, tako da
se s seznama črtajo vrstice:

Dolžina
odseka
v sosednji
občini

Namen
uporabe
V
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Zap.
št.

Št.
ceste

121.4
121.5
121.6

Št.
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Št.
odseka

Potek ceste ali odseka

993064
993065
993066

PCAG 1 – proti Arja vas 107
PCAG 1 – proti Arja vas 101
PCAG 1 – cesta K proti zahodu
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Začetek
odseka

Konec odseka

Dolžina
odseka
v občini

O 993063
O 993063
O 993063

Z HŠ 107
Z HŠ 101
O 993062

113
113
127

Dolžina
odseka
v sosednji
občini

Namen
uporabe
V
V
V

3. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini
Žalec (Uradni list RS, št. 82/15), se spremeni 7. člen, tako da
se spremeni vrstica 52.1 in sedaj glasi:

Zap.
št.

Št.
ceste

52 990990
52.1

Št.
odseka

990991

Potek ceste ali odseka
Breskov nasad
Breskov nasad

4. člen
K spremembi kategorizacije občinskih javnih cest v Občini
Žalec je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97, 113/09,
109/10 – ZCes-1) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, št. 37162-3/2017-167 (507),
z dne 2. 10. 2017.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 344-00-0003/2017
Žalec, dne 20. oktobra 2017
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2876.

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Žalec za leto 2017

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12,
47/13, 50/14, 14/15, 76/15) in Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/17) je Občinski svet Občine Žalec
na seji dne 18. 10. 2016 sprejel

Začetek
odseka

Konec
odseka

Dolžina
odseka
v občini

C 990770

Z p789/1

340

Dolžina
odseka
v sosednji
občini

Namen
uporabe

V

NAČRT RAVNANJA
s stvarnim premoženjem Občine Žalec
za leto 2017
1. člen
Občinski svet sprejme Načrt ravnanja z stvarnim premoženjem Občine Žalec za leto 2017, ki zajema:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine
Žalec za leto 2017, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto
2017 (Priloga 1) in
– načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto
2017 (Priloga 2).
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2017, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični
vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2017 (Priloga 3) in
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR za leto 2017 (Priloga 4).
2. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 465-02-0024/2016
Žalec, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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I. NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2017
PRILOGA 1
NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2017
STAVBE/STANOVANJA
ZAP OKVIRNA
ŠT. LOKACIJA

1.

OKVIRNA
POVRŠINA

VRSTA
NEPREMIČNINE

PREDVIDENA
SREDSTVA V €

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

2-sobno

stanovanje

121.000,00

Načrtuje se nakup
dveh stanovanj

Na območju
Občine Žalec

SKUPAJ:

121.000,00 EUR

STAVBNA IN KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
ZAP VRSTA NEPREMIČNINE
ŠT.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Lokalne ceste na območju
Občine Žalec - javna
infrastruktura
Javne poti na območju
Občine Žalec - javna
infrastruktura
Nekategorizirane ceste na
območju Občine Žalec javna infrastruktura
Odkupi zemljišč
komunalne in prometne
infrastrukture
Odkupi zemljišč v
pločniku ob regionalni
cesti v Šempetru

OKVIRNA
POVRŠINA

Parc. št. 479/10 k.o.
Levec

9.

Parc. št. 991/7 k.o. Žalec

Nakup zemljišč zaradi ureditve
lokalnih cest- javni interes

15.000,00

Nakup zemljišč zaradi ureditve
javnih poti- javni interes

5.000,00

Nakup zemljišč zaradi ureditve
nekategoriziranih cest- javni
interes
Odkup zemljišč, na katerih so
objekti komunalne in prometne
infrastrukture – javni interes
Odkup zemljišč, na katerih je
urejen pločnik ob regionalni
cesti R2 447 v Šempetru – javni
interes
Pridobivanje zemljišč za
športne oziroma rekreacijske
površine – javni interes
Pridobivanje zemljišč na
območju predvidenega
Ekokampa Vrbje – javni interes
Nakup zemljišča, na katerem je
urejen protipoplavni nasip –
javni interes
Pridobitev funkcionalnega
zemljišča k objektu na naslovu
Hmeljarska ulica 3

20.000,00

1.000,00
2.000,00
1.553 m2
104 m2

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

15.000,00

5.000,00

Zemljišča v kompleksih
športnih centrov oz. igrišč
- javna infrastruktura
Zemljišča na območju
Vrbja

8.

PREDVIDENA
SREDSTVA V €

4.000,00
1.000,00 €

Stran
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10.

Parc. št. *206, parc. št.
432/7 k.o. Ponikva

94 m2

11.

Del parc. št. 149/5 k.o.
Gotovlje

cca. 590 m2

16.000,00

12.

parc.št. 522/283 k.o.
Gotovlje

302 m2

3.020,00

13.

parc. št. 782/4, 784/8,
784/9, 784/10 in 784/11,
vse k.o. Žalec

835 m2

25.000,00

14.

parc. št. 1823/588 in
1823/589, obe k.o. Žalec

124 m2

1.240,00

SKUPAJ:
PRIDOBIVANJE SKUPAJ:

235.200,00 EUR

940,00

114.200,00 EUR

Pridobitev funkcionalnega
zemljišča spomeniškega
obeležja v lasti občine
Zunanja ureditev Doma II.
slovenskega tabora (menjava z
delom parc. št. 150/9 k.o.
Gotovlje)
Pridobitev zemljišča v
nekategorizirani javni poti
(menjava s parc. št. 1720/15
k.o. Gotovlje)
Pridobitev zemljišč v lokalni
cesti in nekategorizirani javni
poti pri pokopališču v Žalcu
(menjava s parc.št. 382/6 in
382/8 obe k.o. Šempeter)
Pridobitev zemljišč v lokalni
cesti in nekategorizirani javni
poti v Vrbju (menjava s parc.št.
1821/6 in 1823/387 obe k.o.
Žalec)
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PRILOGA 2
NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC
ZA LETO 2017
STAVBE
ZAP
ŠT.

1.
2.

3.
4.
5.

NASLOV

ID OZNAKA

KVADRATURA

Gotovlje 206
Deli št. 3, 14, 15, 16 in 17
v stavbi Ulica Ivanke
Uranjek 2, Žalec

5651848
996 –1413–3 (klet)
996 –1413–8 (klet)
996 –1413–14 (klet)
996-1413-15 (prostor
ob garaži)
996-1413-16 (garaža)
996-1413-17 (garaža)
2762959

615,75 m2
5,40 m2
5,30 m2
7,80 m2
10,60 m2

195.466,17
1.620,00
1.590,00
2.340,00
3.180,00

16,50 m2
16,60 m2
650 m2

8.250,00
8.300,00
9.683,00

1000-372-12
996 1823/454
(zemljišče na kateri
stoji stavba 1951 v
kateri se nahajata 2
stanovanji)

51,7 m2
134 m2 (zemljišče)
53,60 m2
(stanovanje št. 1)
84,30 m2
(stanovanje št. 2)
SKUPAJ:

6.000,00
58.705,00

Del stavbe Zabukovica 91
in pripadajoča parc. št.
*512 k.o. Zabukovica
Arja vas 6a
Vrbje 82 b

VREDNOST*

295.134,17

STAVBNA ZEMLJIŠČA
ZAP
ŠT.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

KATASTRSKA
OBČINA

vse k.o. v občini
Žalec
1066-Vojnik
997- Gotovlje

PARCELNA ŠTEVILKA

deli opuščenega javnega dobra na
območju občine Žalec
delež *13/3
242/9, 242/25, 242/26, 242/27,
242/39, 255/8, 255/9, 298/4, 1742/3,
242/41, 242/42
1020- Pongrac
807/16
997- Gotovlje
250/11, 250/13
1003- Zabukovica 68/2
994 – Zalog
457/24, 457/101
996 – Žalec
1959/3
999 – Gorica
del 309/1
1002 – Kasaze
151/74
995 – Šempeter
425/10
995 – Šempeter
501/1
1001 – Petrovče
*277, *334
997 – Gotovlje
6722, 174/34, *487, 181/8, *566,
183/8
996 – Žalec
*667, 983/35

KVADRATURA

/
246 m2
13.299 m2

VREDNOST*

5.000,00
2.500,00
1.159.762,64

321 m2
163 m2
1.573 m2
1.915 m2
48 m2
ca. 2.500 m2
2.764 m2
753 m2
1.001 m2
27 m2
302 m2

7.623,75
6.520,00
5.505,00
43.000,00
2.100,00
75.000,00
15.000,00
3.250,00
18.318,30
1.725,57
19.300,82

96 m2

6.135,36

Stran

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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995 – Šempeter
996 – Žalec
1021 – Liboje
997 – Gotovlje
999 – Gorica
1002 – Kasaze
1003 –
Zabukovica
997 – Gotovlje
1021 – Liboje
995 – Šempeter
996 – Žalec

29.

995- Šempeter v
Savinjski dolini
995- Šempeter v
Savinjski dolini
997- Gotovlje

30.
31.
32.
33.
34.
35.

997- Gotovlje
996- Žalec
1000 – Levec
997 - Gotovlje
1000 - Levec
996 - Žalec

36.
37.
38.
39.
40.

997 - Gotovlje
995 - Šempeter
996 - Žalec
995 - Šempeter
996 - Žalec

41.
42.
43.
44.

1001 - Petrovče
1021 - Liboje
1020 - Pongrac
996 - Žalec

28.
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*658, 428/7
1155/1, 1157/1
129/2, 130/9, 1008/2, 1010/3
209/1, 202/14
165/2
151/250, 151/252
399/3

43 m2
1.302 m2
3.011 m2
296 m2
267 m2
283 m2
521 m2

2.748,13
20.000,00
9.755,64
8.880,00
5.340,00
5.660,00
8.857,00

6713
*26
446/5, 444/6, del 444/7
1920/11, 1920/14, 1940/14,
delež 1920/39
496/15

410 m2
42 m2
ca. 500 m2
7.794 m2

12.300,00
8.200,00
10.000,00
322.734,12

444/5
Del parc.št. 150/9 (menjava z delom
parc.št. 149/5 k.o. Gotovlje)
Del parc.št. 471/2
29/1, 30/1
1455/255
del 458/181, del 522/129
del parc. št. 1455/148
parc. št. 1821/6 in 1823/387 obe k.o.
Žalec
parc. št. 1720/15
parc.št. 382/6 in 382/8
parc. št. 1823/262
del parc. št. 435/8
parc.št. 1965/16, delež parc. št. 348
in 349/1
del parc. št. 147/24
parc. št. 130/4 in *44
del parc. št. 807/3 in 806/3
del parc. št. 1822/4

234 m2

7.000,00

122 m2

3.660,00

cca 559 m2

16.000,00

cca 30 m2
6.363 m2
4.006 m2
cca. 5.000 m2
cca. 4.000 m2
84 m2

600,00
12.726,00
146.619,60
150.000,00
120.000,00
840,00

316 m2
1.450 m2
1.255 m2
450 m2
4.147 m2

3.160,00
25.694,00
31.375,00
13.500,00
93.354,48

65 m2
2.621 m2
130 m2
135 m2
SKUPAJ:

1.625,00
39.315,00
2.600,00
3.375,00
2.456.660,41
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KMETIJSKA in GOZDNA ZEMLJIŠČA
ZAP
ŠT.

1.

2.
3.
4.

KATASTRSKA
OBČINA

PARCELNA ŠTEVILKA

1003- Zabukovica Delež 428/1, 429, 430, 432, 433,
*55, 431, 469/4, 469/5, 434, 435,
*43, *44, 428/2, 433, *42, *41, 436,
470, 439, 443, 468, *40, 467, 466,
464, 444/1, 444/2, 444/3,444/4, 448,
447, 446, 445/2, 445/3, 461, 462,
463/1, 479, 480, 481, *52/2
979 - Ponikva
1579/1, 1576/1
996- Žalec
1785, 1786
1000 - Levec
parc. št. 1455/206

KVADRATURA

VREDNOST*

ca. 160.000 m2

3.865 m2
1.827 m2
198 m2
SKUPAJ:

SKUPAJ STAVBE, STAVBNA, KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA: 2.823.435,85 EUR
*POSPLOŠENA TRŽNA OZ. ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE V EUR

60.000,00

7.730,00
3.700,00
211,27
71.641,27

Stran
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PRILOGA 3

II. NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC ZA
LETO 2017
NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
VREDNOSTI NAD 10.000,00 EUR ZA LETO 2017
VRSTA PREMIČNEGA
PREMOŽENJA
ZŠ PREVOZNA SREDSTVA
1

PREDVIDENA
SREDSTVA V
EUR

V

POSAMIČNI

NAMEN

Službeno vozilo

ZŠ INFORMACIJSKA OPREMA
1

Strojna računalniška oprema

ZŠ DRUGA OSNOVNA
SREDSTVA
1 Prometna signalizacija
2

4

Nakup opreme za čiščenje in
pluženje cest
Oprema za vzdrževanje parkov
in vrtov (koši za smeti, klopi,
stojala za kolesa, otroška
igrala,..)
Oprema in napeljave

5

Nakup druge opreme in napeljav

3

SKUPAJ

Za potrebe delovanja občinske uprave in KS.
Za potrebe občinskih cest in javnih poti.
Za potrebe vzdrževanja/urejanja cestne
infrastrukture
Za območje OŽ.

Vzdrževanje pokopališč in mrliških vež,
zavarovana območja narave, objekti javnega
vodovoda, nadstrešnice, praznična okrasitev in
ostalo za potrebe delovanja OU, MS in KS
Investicije in investicijsko vzdrževanje
poslovnih prostorov

PRILOGA 4

NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V POSAMIČNI
VREDNOSTI NAD 10.000,00 EUR ZA LETO 2017
Občina Žalec v letu 2017 ne predvideva razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični
vrednosti nad 10.000,00 EUR.
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SLOVENSKE KONJICE
2877.

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu

Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10
– ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in
29/17), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16 – popravek) je
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 7. korespondenčni
seji sklicani dne 24. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
1. člen
Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k
ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini
17,25 EUR na efektivno uro.
2. člen
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša 12,46 EUR
na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenske Konjice znaša končna cena za uporabnika 4,79 EUR na
efektivno uro.
3. člen
Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, opravljene na nedeljo in državni praznik znaša 20,05 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša
15,26 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša
4,79 EUR na efektivno uro.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 2017. Z
dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju
k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
št. 12202-0074/2012-2 (128) z dne 20. 12. 2012.
Št. 12202-0081/2017-3(128)
Slovenske Konjice, dne 26. oktobra 2017
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
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Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje, številu otrok
v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine
Slovenske Konjice

Na podlagi 17., 30. in 31. 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), 17. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta
Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15 in 12/16) je
Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 28. redni seji dne
19. 10. 2017 sprejel

SKLEP
o spremembah Sklepa o določitvi cen
programov predšolske vzgoje, številu otrok
v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih
Občine Slovenske Konjice
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje,
številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 89/11, 107/12, 55/13, 52/14
in 90/15) se spremeni 1. člen, ki se po novem glasi:
»Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po
posameznih programih predšolske vzgoje:
Vrsta programa
1. starostno obdobje 1 do 3 let – dnevni
program
2. starostno obdobje 3 do 6 let – dnevni
program
kombinirani oddelki in oddelki 3 do 4 leta
– dnevni program
poldnevni program v kombiniranih
oddelkih in v oddelkih 2. starostnega
obdobja

Cena programa
v EUR
476,22
339,74
359,72
305,77

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 11. 2017 dalje.
Št. 007-0011/2017-1(120)
Slovenske Konjice, dne 19. oktobra 2017
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

Stran
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VSEBINA
2769.
2770.
2771.
2772.
2773.
2774.
2775.
2776.
2777.

2778.
2779.

2780.

2781.
2782.
2783.
2784.
2785.

2786.
2787.
2788.
2789.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o dopolnitvi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
(ZIPRS1718-B)
Zakon o dopolnitvi Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
(ZVPEP-D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o tujcih (ZTuj-2E)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
(ZZSDT-A)
Zakon o spremembah Zakona o glavnem mestu
Republike Slovenije (ZGMRS-B)
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
Sklep o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega
sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
Sklep o izvolitvi članice Stalnega arbitražnega sodišča s sedežem v Haagu
Sklep o imenovanju dveh članov Programskega
sveta RTV Slovenija – na podlagi sedme alineje
šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija
Sklep o imenovanju člana Statističnega sveta Republike Slovenije
Sklep o imenovanju člana izbirne komisije za izbiro
primernih kandidatov za imenovanje namestnice
oziroma namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
Akt o razširitvi obsega parlamentarne preiskave
za morebitno spremembo zakonodaje, ki ureja
preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, ter za ugotovitev in oceno dejanskega
stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vplivanja oziroma
vpletenosti v domnevno pranje denarja in financiranje terorizma, financiranje jedrske proliferacije
ter financiranje aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v tujini v Novi Ljubljanski banki d.d. s
strani državljanov Islamske republike Iran in z njimi
povezanimi gospodarskimi subjekti ter za domnevno neizvajanje omejevalnih ukrepov proti Islamski
republiki Iran, ki so jih sprejeli Združeni narodi in
tudi Evropska unija

MINISTRSTVA

Pravilnik o pogojih za obratovanje smučišč
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o policijskih pooblastilih
Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za varnostnika
Odredba o spremembah Odredbe o določitvi programa strokovnega izpopolnjevanja za prevoz in
varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
Odločba o izdaji soglasja k odločitvi uprave ustanove o prenehanju ustanove Fundacija Janez Vajkard Valvasor, ustanova za proučevanje in ohranjanje slovenske kulturne dediščine

2791.

Odlok o razpisu ponovnega glasovanja na volitvah
predsednika republike

7822
7837

2792.

7839
7840

2793.

7840
7840

2794.

7841

7841

2797.

7841
2802.
2803.
2804.
2805.
7874

7874
7881
7892
7896

7900
7901

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Razlage Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi, sprejete na 31. seji dne 10. 10. 2017

AJDOVŠČINA

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za
leto 2017
Sklep o razglasitvi javnega dobra na dostopni poti
do obale, t.i. območje »Gradis«

2801.

7874

Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Kopru
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2017

2796.

2800.

7857

7900

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Soglasje k cenam storitve pomoč družini na domu

2799.

7856

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

2795.

2798.

7843

7900

7901

OBČINE

7841

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča
in sodbe Upravnega sodišča, Oddelka v Mariboru
Odločba o razveljavitvi sklepa Višjega sodišča v
Mariboru in sklepa Okrožnega sodišča v Murski
Soboti
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe
Sklep o nesprejemu ustavne pritožbe

Sklep o spremembi Sklepa o uporabi Priporočil o
enakovrednosti ureditev zaupnosti

7821
7821

BANKA SLOVENIJE

2790.

2806.

7902

ANKARAN

7902
7905

BRASLOVČE

Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za
leto 2017
Sklep o ukinitvi zemljišč v splošni rabi

7905
7907

BREZOVICA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča
Rakitna
Sklep o začetku postopka priprave sprememb in
dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega
načrta za območje urejanja BR_23 – del – Brezovica

7907

7907

CERKNO

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Cerkno za leto 2017
Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Cerkno
Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

7909
7910
7911

ČRENŠOVCI

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črenšovci

7911

DOLENJSKE TOPLICE

Odlok o prodaji blaga izven prodajaln v Občini
Dolenjske Toplice
2807. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna
Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – rebalans II.
2808. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Dolenjske Toplice za leto 2018
2809. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice
2810. Sklep o spremembi cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek

7912
7914
7915
7916
7917
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2811.

2812.
2813.

2814.

2815.
2816.

2817.

2818.
2819.

2820.
2821.
2822.

2823.

2824.

2825.
2826.

2827.

2828.
2829.

2830.
2831.

Št.

GROSUPLJE

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2017

7918

HRPELJE - KOZINA

Odlok o spremembi območja naselij Hrpelje in Kozine
Pravilnik o porabi sredstev za protokol, reprezentanco, promocijo, priznanja in darila Občine Hrpelje - Kozina

2833.
7919
7922

IDRIJA

Odlok o načinu izvajanja izbirne gospodarske javne službe upravljanja z občinskimi stanovanji, poslovnimi prostori in objekti v občinski lasti v Občini
Idrija
Sklep o ukinitvi javnega dobra

7922
7924

ILIRSKA BISTRICA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Tehničnega
pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

7924

7925

7927

2842.

7938

2843.
2844.

7938

2877.
7939

7941

7954

MORAVSKE TOPLICE

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu

7955

MOZIRJE

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjsko območje Loke vzhod – zahodni
del
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine
Mozirje za leto 2017

7956

7964

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono
Boštanj – TC Mercator
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica – območje IV
Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

7968
7972
7973

7974

7974
7976

7977
7982
7982

SLOVENSKE KONJICE

Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih
in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

8041

8041

SODRAŽICA

2848.

Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter pokopališkem redu na območju Občine Šentjur
Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za
leto 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna
Občine Šentjur za leto 2018
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
Sklep o ugotovitvi imetnika lastninske pravice in
ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

2855.

7966

SLOVENJ GRADEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu »Katice«
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.4)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.2)

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

2854.

7966

SEŽANA

Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sežana
Pravilnik o plačah, plačilih za opravljanje funkcije
– sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter sejninah za
člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana
Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega
dobra

2847.

2853.

7966

SEVNICA

Odlok o proračunu Občine Straža za leto 2018

2851.
2852.

7965

ROGATEC

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
Občini Rogatec

2846.

2849.

8043

POSTOJNA

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih
Občine Postojna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
javno-zasebnem partnerstvu za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektih in infrastrukturi
Občine Postojna

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sodražica za leto 2017

7961

7963

Stran

2845.

2850.

PIRAN

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in
promocijski center Avditorij Portorož
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Mestne knjižnice Piran

2878.

7941

MOKRONOG - TREBELNO

Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje
programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti v Občini Mokronog - Trebelno
Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Mokronog - Trebelno

2841.

7927

LJUBNO

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Ljubno za leto 2017

2839.

7925

LJUBLJANA

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2017

2837.

2840.

LAŠKO

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Laško
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Javnem zavodu Vrtec Laško

2835.

2838.

KOČEVJE

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na območju Občine Kočevje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
plakatiranju in oglaševanju na območju Občine
Kočevje

2834.

2836.

KOBARID

Odlok o spremembah Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid

2832.
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STRAŽA

SVETI TOMAŽ

7982
7983
7985

ŠENTJUR

7986
7990
7991
7993
7993

ŠENTRUPERT

Sklep o Oceni izvajanja občinskega programa varnosti Občine Šentrupert za leto 2016
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

7993
7994

ŠKOCJAN

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje starega jedra Škocjana

7994

Stran
2856.
2857.
2858.
2859.
2860.
2861.
2862.

2863.
2864.
2865.

2866.
2867.

2868.
2869.
2870.
2871.

8044 /

Št.
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Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Škocjan za leto 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov
lokalnega pomena na območju Občine Škocjan
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture
Sklep o ukinitvi javnega dobra
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2872.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

8003

2873.

Odlok o spremembi območja naselij Log pri Brezovici, Lesno Brdo in Drenov Grič ob občinski meji
med Občino Vrhnika in Občino Log - Dragomer

8004
8005

ŠMARTNO PRI LITIJI

Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Šmartno
pri Litiji za leto 2017
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoti urejanja del ŠM_37 in del ŠM_36
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč
in merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje OPPN za enoti urejanja del ŠM_37 in del
ŠM_36
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno
pri Litiji
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v Občini Šmartno pri Litiji
Sklep o cenah socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Šmartno pri Litiji

2874.
8005

2875.

8006

2876.

VRHNIKA

8031

ŽALEC

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Žalec za leto 2017
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine
Žalec za leto 2017

8032
8033
8034

Uradni list RS – Razglasni del
8013
8016
8016

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 59/17
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi

2565

Razpisi delovnih mest

2619

8016

Druge objave

2622

8019

Evidence sindikatov

2633

Objave sodišč
Izvršbe
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem in neznanim upnikom
Oklici pogrešanih

2634
2634
2634
2634
2635
2637

Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2638
2638
2638
2638

TOLMIN

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Tolminski muzej
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska zazidava Šentviška Gora (ŠG 01)
Odlok o spremembi Odloka o javni razsvetljavi v
Občini Tolmin
Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine
Tolmin

8031

8011

ŠTORE

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Štore za
leto 2017
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Občini Štore

TRŽIČ

8002

8019
8024
8031
8031

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktorica Ksenija Mihovar Globokar • Založnik Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
– direktor Matjaž Peterka • Priprava Uradni list Republike Slovenije d.o.o. • Naročnina za obdobje
1. 1. do 31. 12. 2017 je 399 EUR (brez DDV), v ceno posameznega Uradnega lista Republike Slovenije je
vračunan 9,5% DDV. • Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke • Uredništvo in uprava
Ljubljana, Dunajska cesta 167 • Poštni predal 379 • Telefon tajništvo (01) 425 14 19, računovodstvo (01) 200 18 22,
naročnine (01) 425 23 57, telefaks (01) 200 18 25, prodaja (01) 200 18 38, preklici (01) 200 18 32, telefaks (01) 425 01 99, uredništvo
(01) 425 73 08, uredništvo (javni razpisi …) (01) 200 18 32, uredništvo – telefaks (01) 425 01 99 • Internet: www.uradni-list.si
– uredništvo e-pošta: objave@uradni-list.si • Transakcijski račun 02922-0011569767

