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VLADA
4240. Uredba o načinu določanja in višini letne 

dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Zakona o letni 
dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, 
št. 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu določanja in višini letne dajatve  

za uporabo vozil v cestnem prometu

1. člen
(vsebina)

Ta uredba določa način določanja in višino letne dajatve za 
uporabo vozil v cestnem prometu, ki jo je treba plačati za posa-
mezne vrste cestnih motornih vozil in priklopnih vozil, registrira-
nih v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: letna dajatev). 
Uredba določa tudi način poročanja o pobrani letni dajatvi.

2. člen
(višina letne dajatve po kategorijah vozil)

(1) Višina letne dajatve se določi za posamezne kate-
gorije oziroma podkategorije motornih vozil in priklopnih vozil 
(v nadaljnjem besedilu: vozilo) glede na podatke, razvidne iz 
uradnih evidenc o registriranih vozilih, in znaša za:

1. motorno kolo (L3e – motorno kolo, L4e – motorno kolo, 
L5e – motorno trikolo in L7e – štirikolo) glede na prostornino 
njegovega motorja:

Prostornina motorja (cm3) Dajatev (v EUR)

do vključno 125 10,79

nad 125 do vključno 500 16,18

nad 500 21,53

2. vse vrste osebnih avtomobilov ter večnamenskih vozil 
za prevoz oseb in stvari (M1 – osebni avtomobil), razen vozil 
iz 7. točke tega odstavka, ter za bivalna motorna vozila vseh 
kategorij z obliko nadgradnje: »SA – bivalno vozilo«, glede na 
prostornino njihovega motorja:

Prostornina motorja (cm3) Dajatev (v EUR)

do vključno 1.350 48,50

nad 1.350 do vključno 1.800 72,73

nad 1.800 do vključno 2.500 107,75

nad 2.500 193,96

3. avtobus (M2 – avtobus in M3 – avtobus), glede na 
število sedežev, za vsak sedež

2,87 EUR;
4. tovorno vozilo (kategorij N1, N2 in N3), razen vlačilcev, 

glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno skupno 
maso vozila po Pravilniku o merah in masah vozil v cestnem 
prometu (Uradni list RS, št. 138/06; v nadaljnjem besedilu: 
pravilnik):

do vključno 4 t: 92,67 EUR,
več kot 4 t: 20,78 EUR / t;

5. tovorno vozilo – vlačilec (kategorij N2 in N3) – glede na 
nazivno moč njegovega motorja:

do vključno 190 kW: 4,88 EUR na kW,
več kot 190 kW: 926,70 EUR na vozilo;

6. priklopno vozilo (kategorij O2, O3 in O4), razen polpri-
klopnikov, glede na največjo dovoljeno maso oziroma dovoljeno 
skupno maso priklopnika po pravilniku:

do vključno 2 t: 34,74 EUR,
več kot 2 t: 17,37 EUR / t.

Za polpriklopnik (kategorij O2, O3 in O4) se letna dajatev 
ne plača, ker je vključena pri tovornem vozilu – vlačilcu;

7. motorno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne 
namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Avtole-
stev«, »Črpalka«, »Delavnica«, »Dvigalo«, »Dvižna košara«, 
»Elektroagregat«, »Kompresor«, »Komunalno«, »Laboratorij«, 
»Za pripravo bitumna«, »RTV« ali z dodatno oznako »Delovno 
vozilo« po kategorijah:

N1 50,00 EUR,
N2 100,00 EUR,
N3 150,00 EUR.

Po tej točki se obračunava letna dajatev tudi za motorno 
vozilo z obliko nadgradnje: »BD – cestni vlačilec«;

8. priklopno vozilo z obliko nadgradnje »vozila za posebne 
namene« in z enim od dodatnih opisov nadgradnje: »Črpalka«, 
»Delavnica«, »Dvigalo«, »Dvižna košara«, »Elektroagregat«, 
»Kompresor«, »Kuhinja«, »Za estrihe«, »Komunalno«, »Labo-
ratorij«, »Za vleko poškodovanih vozil«, »Za pripravo bitumna«, 
»Za signalizacijo«, »RTV«, »Toaletno«, »Za polaganje kablov« 
ali z dodatno oznako »Delovno vozilo« po kategorijah:

O2 36,00 EUR,
O3 70,00 EUR,
O4 100,00 EUR;

9. pogrebno vozilo (M1 – osebni avtomobil z obliko nad-
gradnje »SD – pogrebno vozilo«) in vozilo avtošole z dodatnim 
opisom: »Avto šola«:

M1 in N1 50,00 EUR,
M2 in N2 70,00 EUR,
M3 in N3 100,00 EUR.

(2) Ne glede na določbo 4. točke prejšnjega odstavka 
veljajo za vozila za posebne namene vseh kategorij z dodatnim 
opisom: »prodajalna«, »knjižnica« ali »zabaviščni« oziroma z 
dodatnim vpisom v potrdilu o skladnosti vozila: »za prevoz če-
bel«, »za prevoz konj« določbe 7. točke prejšnjega odstavka.
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(3) Ne glede na določbe 6. točke prvega odstavka tega 
člena veljajo za priklopno bivalno vozilo vseh kategorij z obliko 
nadgradnje: »SE – bivalna prikolica« in za priklopno vozilo za 
posebne namene vseh kategorij z dodatnim opisom: »proda-
jalna«, »knjižnica« oziroma »zabaviščni« ali dodatnim vpisom 
v potrdilu o skladnosti vozila: »za prevoz čebel«, »za prevoz 
konj« določbe 8. točke prvega odstavka tega člena.

(4) Za vozilo, ki je uvrščeno med starodobna vozila, 
se obračuna letna dajatev v višini 20% od dajatve za vozilo 
enake kategorije brez upoštevanja določb 3. in 4. člena te 
uredbe.

3. člen
(upoštevanje emisijskih lastnosti lahkih tovornih vozil)
(1) Za lahka tovorna vozila (kategorija N1), katerih motor 

ustreza strožjim emisijskim zahtevam od EURO 3, se letna 
dajatev iz prejšnjega člena zniža, in sicer:

– EURO 4: za 12,5% in
– EURO 5: za 25%.

(2) Za lahka tovorna vozila, katerih motor ne ustreza emi-
sijskim zahtevam EURO 3, se višina letne dajatve iz prejšnjega 
člena zviša, in sicer:

– EURO 2: za 5%,
– EURO 1: za 20% in
– EURO 0 ali nižje zahteve: za 30%.

(3) Šteje se, da vozilo kategorije N1 ustreza emisijskim 
zahtevam EURO 2, če je bilo prvič registrirano pred 1. januar-
jem 2001, EURO 1 pred 1. oktobrom 1997 in EURO 0 ali nižje 
pred 1. oktobrom 1994. Drugačna uvrstitev se lahko uveljavlja 
le z vpisom ustreznega podatka v uradno evidenco o vozilih, na 
podlagi potrdila proizvajalca vozila oziroma njegovega zasto-
pnika, da vozilo izpolnjuje zahteve glede emisij izpušnih plinov 
po emisijskih zahtevah EURO 1 oziroma EURO 2 oziroma 
EURO 3.

4. člen
(upoštevanje emisijskih lastnosti težkih vozil)

(1) Za tovorna vozila in avtobuse (kategorije N2 in N3 ter 
M2 in M3), katerih motor ustreza strožjim emisijskim zahtevam 
od EURO III, se letna dajatev iz 2. člena zniža, in sicer:

– EURO IV: za 12,5% in
– EURO V: za 25%.

(2) Za tovorna vozila in avtobuse, katerih motor ne ustre-
za emisijskim zahtevam EURO III, se višina letne dajatve iz 
2. člena zviša, in sicer:

– EURO II: za 5%,
– EURO I: za 20% in
– EURO 0 ali nižje zahteve: za 30%.

(3) Šteje se, da vozilo iz prejšnjega odstavka tega člena 
ustreza emisijskim zahtevam EURO II, če je bilo prvič registrira-
no pred 1. oktobrom 2001, za EURO I pred 1. oktobrom 1996 in 
za EURO 0 ali nižje pred 1. oktobrom 1993. Drugačna uvrstitev 
se lahko uveljavlja le z vpisom ustreznega podatka v uradno 
evidenco o vozilih, na podlagi potrdila proizvajalca vozila ozi-
roma njegovega zastopnika, da vozilo izpolnjuje zahteve glede 
emisij izpušnih plinov po emisijskih zahtevah EURO I oziroma 
EURO II oziroma EURO III.

5. člen
(upoštevanje izvedbe vzmetenja vozila)

Za tovorna vozila in avtobuse, opremljene z zračnim ali 
temu enakovrednim vzmetenjem v skladu s Prilogo II pravil-
nika, se letna dajatev iz 2. člena te uredbe, ob upoštevanju 
3. oziroma 4. člena te uredbe, zniža za 15%.

6. člen
(tehnični podatki o vozilu)

(1) Za potrebe določanja višine letne dajatve po tej uredbi 
se upoštevajo tehnični podatki o vozilu, ki so razvidni iz uradnih 
evidenc o registriranih vozilih.

(2) Če podatek o največji dovoljeni masi vozila, vpisan 
v dokumentih vozila, izražen v tonah, ni celo število, se za 
potrebe uvrščanja v posamezno skupino po tej uredbi ta masa 
zaokroži navzgor na celo število.

7. člen
(primerjava dajatve z najnižjo določeno)

Če izračunana letna dajatev za tovorna vozila ali sku-
pine vozil (vlečna vozila s polpriklopnikom in vlečna vozila s 
priklopnikom) znaša manj, kot to določa Priloga I Zakona o 
letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list 
RS, št. 57/08; v nadaljnjem besedilu: zakon), je treba določiti 
dajatev v višini, kot jo določa za tovorna vozila ali skupine vozil 
navedena priloga.

8. člen
(vplačevanje nižje letne dajatve)

Nižja letna dajatev za vozila s statusom starodobnega 
vozila in za vozilo v lasti družine, ki ima štiri ali več otrok, v 
skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena zakona, se obra-
čuna in vplača v postopku vplačevanja letne dajatve v skladu 
z 9. členom zakona.

9. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste.

10. člen
(letno poročilo o pobrani letni dajatvi)

(1) Direkcija Republike Slovenije za ceste na podlagi 
podatkov, ki jih pridobi od upravnih enot in nosilcev javnega 
pooblastila za registracijo vozil, pripravi za vsako koledarsko 
leto poročilo o pobrani letni dajatvi in ga najkasneje do konca 
februarja naslednjega leta posreduje ministru, pristojnemu za 
promet.

(2) V poročilu iz prejšnjega odstavka morajo biti navedeni 
naslednji podatki:

– število pobranih letnih dajatev in skupni znesek pobra-
nih dajatev po posameznih kategorijah in podkategorijah vozil 
iz prvega odstavka 2. člena te uredbe;

– število vozil, za katera je bilo uveljavljeno znižanje letne 
dajatve po 3., 4. in 5. členu te uredbe in znesek znižanja letne 
dajatve, po posameznih kategorijah vozil;

– število vozil, za katera je bilo uveljavljeno znižanje letne 
dajatve po 8. členu te uredbe in znesek znižanja letne dajatve, 
po posameznih kategorijah vozil;

– število vozil, za katera se letna dajatev ne plačuje, po 
posameznih alineah prvega odstavka 6. člena zakona;

– število vozil, za katera je bila uveljavljena oprostitev 
plačila letne dajatve, po posameznih alineah prvega odstavka 
7. člena zakona;

– število in znesek vračil vplačane letne dajatve.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
(prenehanje uporabe uredbe in prehodna ureditev)
(1) Z dnem začetka uporabe te uredbe se preneha upo-

rabljati Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih 
plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna 
vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 
74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04, 138/04, 
39/05 in 27/07).

(2) Za vozila, ki so upravičena do vračila vplačanega letne-
ga povračila za uporabo cest, vplačanega po Uredbi o določitvi 
letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest 
za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, 
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št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 68/02, 
86/02, 59/03, 45/04, 67/04, 138/04, 39/05 in 27/07), se to vračilo 
izvede po postopku, kot ga določa navedena uredba.

(3) Letna dajatev se za zavezance, ki vplačajo letno da-
jatev do vključno 28. februarja 2009, določi v višini letnih po-
vračil za uporabo cest, določeni v skladu z Uredbo o določitvi 
letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest 
za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, 
št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01, 93/01, 
68/02, 86/02, 59/03, 45/04, 67/04, 138/04, 39/05 in 27/07).

(4) Vsi zavezanci, ki so plačali letno dajatev v času od 
uveljavitve zakona do začetka veljavnosti te uredbe, lahko 
uveljavljajo nižjo letno dajatev za vozila s statusom starodob-
nega vozila in za vozilo v lasti družine, ki ima štiri ali več otrok, 
v skladu z zakonom.

12. člen
(uveljavitev uredbe)

Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2009, 
razen določb 8. člena in četrtega odstavka 11. člena te uredbe, ki 
se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve te uredbe.

Št. 00721-17/2008/6
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2411-0058

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

4241. Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo

Na podlagi prvega odstavka 26.a člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) 
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o podelitvi koncesij za trajnostno  

gospodarjenje z divjadjo

1. člen
(namen)

Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vla-
da Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: koncendent) 
določa pogoje in postopek za podelitev posameznih koncesij 
lovski družini za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih v 
Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: koncesionar).

2. člen
(prenos pristojnosti)

V imenu koncendenta minister, pristojen za divjad in lo-
vstvo (v nadaljnjem besedilu: minister):

– izvede javni razpis za podelitev koncesij;
– izvede postopek izbire koncesionarja;
– odloča o izbiri koncesionarja;
– sklene koncesijsko pogodbo;
– odloča o znižanju koncesijske dajatve;
– odloča o prenehanju koncesije.

3. člen
(predmet koncesije)

Predmet koncesije je izvajanje trajnostnega gospodarje-
nja z divjadjo, kakor je opredeljeno v predpisih, ki urejajo divjad 

in lovstvo, v posameznem lovišču, določenim s predpisom, ki 
določa lovišča in njihove meje.

4. člen
(začetek in čas trajanje koncesije)

(1) Koncesija se podeli za dobo 20 let.
(2) Prve koncesije se podelijo v letu 2009.

5. člen
(način izvajanja koncesije)

Koncesija se mora izvajati v skladu s koncesijsko pogod-
bo, programi, načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja 
lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter 
drugimi veljavnimi predpisi.

6. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

(1) Koncesionar mora poleg pogojev, določenih v zakonu, 
ki ureja divjad in lovstvo, izpolnjevati še naslednje pogoje:

– je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacij-

skem postopku;
– ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne da-

jatve državi;
– ima organizirano lovsko-čuvajsko službo v skladu s 

predpisi, ki urejajo divjad in lovstvo;
– zagotavlja prostor za opravljanje administrativnih za-

dev;
– zagotavlja ustrezen prostor za pregled uplenjene divjadi 

v skladu s predpisi s področja veterine;
– zagotavlja usposobljeno osebo za pregled trupov div-

jadi;
– zagotavlja računalniško opremo in organiziranost, ki 

omogoča dostop do baze lovskih podatkov.
(2) Ministrstvo, pristojno za divjad in lovstvo (v nadaljnjem 

besedilu: ministrstvo), pridobi podatke o izpolnjevanju pogojev 
za koncesionarja iz prvih treh alinej prejšnjega odstavka v skla-
du s predpisi, ki urejajo pridobivanje in posredovanje podatkov 
med organi javne uprave.

7. člen
(prednostni vrstni red pri podelitvah koncesij)

Pri podelitvah koncesij se upošteva prednostni vrstni red 
v skladu z zakonom, ki ureja divjad in lovstvo.

8. člen
(višina koncesijske dajatve)

(1) Koncesijska dajatev je določena kot odstotek od osno-
ve za izračun koncesijske dajatve.

(2) Odstotek od osnove za izračun koncesijske dajatve za 
posamezno lovišče znaša 15% revalorizirano z letno inflacijo v 
preteklem koledarskem letu.

9. člen
(izračun koncesijske dajatve)

(1) Petletno povprečje letnih prihodkov za posamezno 
lovišče izračuna za koncesijsko obdobje Zavod za gozdove 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod).

(2) Potrebne podatke za izračun petletnega povprečja 
letnih prihodkov za posamezno lovišče pridobi zavod iz letnih 
uradnih finančnih poročil lovskih družin.

10. člen
(znižanje koncesijske dajatve)

(1) Minister lahko na predlog zavoda, Lovske zveze Slo-
venije ali lovske inšpekcije za posamezno lovišče v tekočem 
letu zniža koncesijsko dajatev, vendar ta ne sme znašati manj 
kot 10% od osnove za izračun koncesijske dajatve.
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(2) O predlogu za znižanje koncesijske dajatve poda mne-
nje komisija, ki jo imenuje minister in jo sestavljajo trije člani. 
Komisijo sestavlja po en predstavnik ministrstva, zavoda in 
lovske inšpekcije.

(3) Znižanje koncesijske dajatve se ob izpolnjevanju načr-
tov upravljanja z divjadjo lahko predlaga v naslednjih primerih:

– če bi plačilo polne koncesijske dajatve lahko povzro-
čilo resne težave pri izpolnjevanju obveznosti iz koncesijske 
pogodbe;

– če je imel koncesionar v tekočem letu izjemno povečane 
stroške zaradi plačila škod od divjadi;

– če je imel koncesionar v tekočem letu izjemno poveča-
ne stroške zaradi izvajanja ukrepov v življenjskem okolju in v 
populacijah divjadi, s katerimi je dosegel občutno zmanjšanje 
škod od divjadi.

11. člen
(način in dinamika plačevanja koncesijske dajatve)
(1) Koncesijska dajatev se plačuje v celoti za preteklo leto 

ali v primeru podelitve koncesije med letom za sorazmerni del 
preteklega leta.

(2) Ministrstvo določi višino koncesijske dajatve za preteklo 
leto v skladu z določbami zakona, ki ureja divjad in lovstvo, ter 8. in 
9. členom te uredbe ter izstavi koncesionarju izračun za plačilo 
koncesijske dajatve najkasneje do 31. januarja tekočega leta.

(3) Podatke o plačilu deleža koncesijske dajatve za pre-
teklo leto, ki pripada občinam, morajo občine posredovati mi-
nistrstvu do 1. aprila tekočega leta.

12. člen
(delež države in občine pri koncesijski dajatvi)

Delež države in občine pri koncesijski dajatvi ter nadaljnja 
namenska poraba občinskega dela koncesijske dajatve sta 
določena v zakonu, ki ureja divjad in lovstvo.

13. člen
(javni razpis)

(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(2) Javni razpis traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(3) Prijava na javni razpis je veljavna, če izpolnjuje vse 

zahteve javnega razpisa.
(4) Javni razpis za posamezno lovišče ni uspešen, če za 

tisto lovišče do poteka razpisnega roka ni bila vložena veljavna 
prijava.

(5) Javni razpis se ponovi samo za tista lovišča, za katera 
ni bil uspešen.

14. člen
(vsebina javnega razpisa)

Javni razpis mora vsebovati:
– predmet koncesije;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– postopek za izbiro koncesionarja;
– način, čas in kraj oddaje prijav;
– rok za izbiro koncesionarja;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izbiri;
– odgovorne osebe za dajanje informacij med javnim 

razpisom;
– podatke o koncendentu ter izvajalcu javnega razpisa;
– seznam dokumentov, ki jih mora priložiti prijavitelj, da 

dokaže verodostojnost podatkov o izpolnjevanju pogojev iz 
6. člena te uredbe.

15. člen
(izbira koncesionarja)

(1) Minister imenuje petčlansko komisijo, ki pregleda vlo-
ge in ugotovi izpolnjevanje pogojev iz zakona, ki ureja divjad 

in lovstvo, in te uredbe ter predlaga koncesionarja. Komisijo 
sestavlja po en predstavnik ministrstva, zavoda, Lovske zveze 
Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice in lovske inšpekcije.

(2) O izbiri koncesionarja odloči minister z odločbo.
(3) Koncesijska pogodba se sklene najkasneje v 60 dneh 

od dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja.
(4) Odločba o izboru koncesionarja za posamezno lovišče 

preneha veljati, če v roku iz prejšnjega odstavka ne pride do 
sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani lo-
vske družine. Za to lovišče se izvede nov javni razpis.

16. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Medsebojna razmerja med koncendentom in koncesi-
onarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

(2) Koncesijska pogodba mora poleg vsebin, ki jih določa 
zakon, vsebovati še:

– natančen opis meje lovišča,
– javni pooblastili koncesionarja,
– pogoje in način prenehanja koncesije.

17. člen
(razlogi in način prenehanja koncesijskega razmerja)
(1) Razmerje med koncendentom in koncesionarjem pre-

neha na način in pod pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja divjad 
in lovstvo, in koncesijska pogodba.

(2) Razlogi za odvzem koncesije so lahko predvsem:
– neizpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka 6. člena 

te uredbe;
– koncesionar odda lovišče v najem ali podnajem;
– koncesionar najmanj dve leti ne izpolnjuje načrtovanega 

odvzema divjadi ali najmanj tri leta ne izpolnjuje drugih določil iz 
letnega načrta lovišča in letnega načrta lovsko upravljavskega 
območja, v okviru dovoljenih odstopanj za posamezno vrsto 
divjadi v letnem načrtu lovsko upravljavskega območja;

– koncesionar ne izvaja ukrepov za izboljšanje življenjskih 
razmer vseh vrst ptic in sesalcev ali ne posega v populacije 
prosto živečih vrst ptic in sesalcev na način lova v skladu s 
predpisi s področja ohranjanja narave;

– koncesionar krši predpise s področja ohranjanja narave 
ali varstva okolja, kar je ugotovljeno z dokončno odločbo pri-
stojnega organa;

– koncesionar zamuja s plačilom koncesije več kot dva 
meseca.

18. člen
(druge določbe, potrebne za izvajanje koncesije)

(1) Koncesionar izvaja koncesijo do izbora novega kon-
cesionarja, če mu ta ni bila odvzeta.

(2) Kadar je bila koncesija odvzeta, do izbire novega 
koncesionarja z loviščem upravlja zavod.

19. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja lovska inšpek-
cija.

20. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00715-21/2008/10
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2006-2311-0002

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik
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4242. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o merilih za določitev višine nadomestila 
zaradi omejene rabe prostora na območju 
jedrskega objekta

Na podlagi tretjega odstavka 136. člena Zakona o varstvu 
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, 
št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08 – ZVO-1B) 
in 3. člena Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nukle-
arne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz 
Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno 
prečiščeno besedilo, 68/08 in 77/08 – ZJS-1) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih 
za določitev višine nadomestila zaradi omejene 

rabe prostora na območju jedrskega objekta

1. člen
V Uredbi o merilih za določitev višine nadomestila zaradi 

omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta (Uradni 
list RS, št. 134/03) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
(1) Nadomestilo za omejeno rabo prostora plačuje upra-

vljavec jedrskega objekta lokalni skupnosti, na območju katere 
se nahaja jedrski objekt, v višini, ki znaša:

– 50% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, do-
ločene za jedrske elektrarne iz 1. in 2. točke prejšnjega člena,

– 20% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, do-
ločene za odlagališče iz 3. in 4. točke prejšnjega člena, in

– 100% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, 
določene za skladišče iz 5. točke prejšnjega člena.

(2) Nadomestilo za omejeno rabo prostora plačuje upra-
vljavec jedrskega objekta tudi lokalnim skupnostim, ki imajo 
del svojega ozemlja znotraj območja z omejeno rabo prostora 
in območja načrtovanja ukrepov za primer jedrske nesreče 
iz načrta zaščite in reševanja jedrskega objekta, v višini, ki 
znaša:

– 50% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, dolo-
čene za jedrske elektrarne iz 1. in 2. točke prejšnjega člena, in

– 80% višine nadomestila za omejeno rabo prostora, do-
ločene za odlagališče iz 3. in 4. točke prejšnjega člena.

(3) Nadomestilo za omejeno rabo prostora, ki ga plačuje 
upravljavec jedrskega objekta lokalnim skupnostim, se za po-
samezno občino izračuna na naslednji način:

kjer je:
1. V nadomestilo, i nadomestilo za omejeno rabo prostora za 

posamezno občino;
2. P odstotek osnove nadomestila za omejeno rabo pro-

stora iz prejšnjega odstavka;
3. V višina nadomestila višina nadomestila za omejeno rabo 

prostora, določena za posamezni jedrski objekt v 4. členu te 
uredbe;

4. Si površina posamezne občine:
– znotraj območja evakuacije prebivalcev iz načrta zaščite 

in reševanja jedrskega objekta, če gre za jedrsko elektrarno iz 
1. ali 2. točke prejšnjega člena,

– znotraj območja z omejeno rabo prostora iz okoljevar-
stvenega soglasja za odlagališče iz 3. ali 4. točke prejšnjega 
člena ali skladišče iz 5. točke prejšnjega člena;

5. n število občin znotraj območja iz prejšnje točke;
6. Hi število prebivalcev s stalnim prebivališčem na oze-

mlju občine znotraj krožnega območja s centrom v središču 
jedrskega objekta in z radiem, ki je enak radiu krožnega ob-
močja načrtovanja ukrepov za primer jedrske nesreče iz načrta 
zaščite in reševanja jedrskega objekta;

7. Di povprečna oddaljenost središča jedrskega objekta 
od stalnega prebivališča prebivalcev posamezne občine znotraj 
krožnega območja iz prejšnje točke, ki se izračuna na naslednji 
način:

kjer je:
– Dj oddaljenost središča jedrskega objekta od stalnega 

prebivališča posameznega prebivalca,
– Hj prebivalec, ki ima stalno prebivališče znotraj krožne-

ga območja iz prejšnje točke, in
– m število prebivalcev znotraj krožnega območja iz prej-

šnje točke.
(4) Za obstoječo Nuklearno elektrarno Krško je krožno 

območje načrtovanja ukrepov za primer jedrske nesreče iz na-
črta zaščite in reševanja jedrskega objekta območje evakuacije 
prebivalcev iz načrta zaščite in reševanja s centrom v središču 
Nuklearne elektrarne Krško in radiem 10 km.

(5) Za odlagališče iz 3. ali 4. točke prejšnjega člena 
in za skladišče iz 5. točke prejšnjega člena je v skladu s 
predpisom, ki ureja območja omejene rabe prostora zaradi 
jedrskega objekta in pogoje gradnje objektov na teh ob-
močjih, območje omejene rabe prostora krožno območje 
s centrom v središču odlagališča oziroma skladišča in z 
radiem 500 m.«.

2. člen
V 4. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Osnova za nadomestilo za omejeno rabo prostora 

je 4,317.000 EUR.
(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo 

prostora plačuje nadomestilo prostora v višini:
– (A x 100)% osnove za nadomestilo za omejeno rabo 

prostora na leto za jedrsko elektrarno ali njeno posamezno 
enoto, če jedrsko elektrarno sestavlja več enot za proizvodnjo 
elektrike iz jedrskega goriva, iz 1. in 2. točke 2. člena te uredbe, 
pri čemer je »A« razmerje med največjo izhodno električno 
močjo jedrske elektrarne ali njene posamezne enote in najve-
čjo izhodno električno močjo obstoječe Nuklearne elektrarne 
Krško,

– 65% osnove za nadomestilo za omejeno rabo prostora 
na leto za odlagališče iz 3. točke 2. člena te uredbe,

– 54% osnove za nadomestilo za omejeno rabo prostora 
na leto za odlagališče iz 4. točke 2. člena te uredbe, in

– 4% osnove za nadomestilo za omejeno rabo prostora 
na leto za skladišče iz 5. točke 2. člena te uredbe.«.

3. člen
V 5. členu se v prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za jedrski objekt se začne s plačevanjem nadomesti-

la za omejeno rabo prostora v prvem letu po začetku postopka 
priprave državnega prostorskega načrta za umestitev jedr-
skega objekta v prostor v skladu s predpisom o prostorskem 
načrtovanju.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za jedrski objekt se začne s plačevanjem nadomesti-

la za omejeno rabo prostora v višini nadomestila iz prejšnjega 
člena po sprejemu državnega prostorskega načrta za umestitev 
jedrskega objekta v prostor.«.
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4. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Lokalna skupnost mora zagotoviti, da se sredstva, 

pridobljena na podlagi plačil nadomestila za omejeno rabo 
prostora, uporabijo za vzpostavitev občinske javne infrastruk-
ture in občinskih javnih služb z namenom izboljšanja kvalitete 
življenja prebivalcev na območju občine, ki je upravičena do 
nadomestila za omejeno rabo prostora.

(2) Sredstva, pridobljena na podlagi plačila nadomestila 
za omejeno rabo prostora, so sestavni del proračuna lokalne 
skupnosti.

(3) Poraba sredstev, pridobljenih na podlagi plačil nadome-
stila za omejeno rabo prostora, mora biti prikazana v načrtu pora-
be sredstev, pridobljenih na podlagi plačil nadomestila za omejeno 
rabo prostora, ki je priloga proračuna lokalne skupnosti.«.

5. člen
Za 10. členom se dodata novo II.A poglavje in novi 

10.a člen, ki se glasita:

»II.A PLAČILO NAMENSKEGA SKLADA

10.a člen
(1) Nadomestilo za omejeno rabo prostora mora lokalnim 

skupnostim plačevati tudi namenski sklad, ki je ustanovljen z 
Zakonom o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elek-
trarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne 
elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, 68/08 in 77/08 – ZJS-1), in sicer za:

1. odlagališče za izrabljeno jedrsko gorivo ali visoko radi-
oaktivne odpadke in

2. odlagališče za nizko ali srednje radioaktivne odpadke.
(2) Nadomestilo za omejeno rabo prostora plačuje na-

menski sklad iz prejšnjega odstavka lokalnim skupnostim, ki so 
na krožnem območju s centrom v središču odlagališča iz 3. ali 
4. točke 2. člena te uredbe in radiem 10 km, v višini, ki znaša 
100% višine nadomestila za omejeno rabo prostora.

(3) Nadomestilo za omejeno rabo prostora, ki ga plačuje 
namenski sklad iz prvega odstavka tega člena, se za posame-
zno občino izračuna na naslednji način:

kjer je:
– V nadomestilo, i nadomestilo za omejeno rabo prostora za 

posamezno občino;
– V višinanadomestila višina nadomestila za omejeno rabo pro-

stora, določena za odlagališče za nizko in srednje radioaktivne 
odpadke iz tretje alinee drugega odstavka 4. člena te uredbe;

– n število občin znotraj krožnega območja iz 6. točke 
tretjega odstavka 3. člena te uredbe,

– Hi število prebivalcev s stalnim prebivališčem na oze-
mlju občin iz prejšnje alinee.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
(1) Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka 

5. člena uredbe so do sprejema državnega prostorskega na-
črta za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
ali do 31. marca 2009 občine Brežice, Krško, Kostanjevica in 
Sevnica upravičene do nadomestila za omejeno rabo prostora 
za skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na 
območju obstoječe jedrske elektrarne Nuklearne elektrarne 

Krško (v nadaljnjem besedilu: NEK) v višini, ki se izračuna na 
naslednji način:

kjer je:
– V nadomestilo, i nadomestilo za omejeno rabo prostora za 

posamezno občino;
– Vvišina nadomestila višina nadomestila za omejeno rabo pro-

stora, določena za odlagališče za nizko in srednje radioaktivne 
odpadke iz tretje alinee drugega odstavka 4. člena uredbe;

– n število za občine Brežice, Krško, Kostanjevica in 
Sevnica in

– Hj število prebivalcev s stalnim prebivališčem na oze-
mlju občin Brežice, Krško, Kostanjevica in Sevnica.

(2) Zavezanec za plačilo nadomestila za omejeno rabo 
prostora iz prejšnjega odstavka za skladiščenje nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov na območju obstoječe jedrske elek-
trarne NEK je namenski sklad, ki je ustanovljen z Zakonom o 
skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško 
in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne 
Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
68/08 in 77/08 – ZJS-1).

7. člen
(1) Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka 3. člena 

uredbe se začnejo uporabljati za obstoječo jedrsko elektrarno 
Nuklearno elektrarno Krško 1. aprila 2009.

(2) Do začetka uporabe prvega, drugega in tretjega od-
stavka 3. člena uredbe, določenega v prejšnjem odstavku, pla-
čuje upravljavec Nuklearne elektrarne Krško lokalni skupnosti, 
na območju katere se nahaja ta jedrska elektrarna, nadomestilo 
za omejeno rabo prostora v višini, ki znaša 10% višine nadome-
stila za omejeno rabo prostora, določene za jedrske elektrarne 
iz 1. točke 2. člena uredbe.

(3) Do začetka uporabe prvega, drugega in tretjega od-
stavka 3. člena uredbe, določenega v prvem odstavku tega 
člena, plačuje upravljavec Nuklearne elektrarne Krško nado-
mestilo za omejeno rabo prostora tudi lokalnim skupnostim, 
ki imajo del svojega ozemlja znotraj območja z omejeno rabo 
prostora in območja načrtovanja ukrepov iz načrta zaščite 
in reševanja jedrskega objekta, v višini, ki znaša 90% višine 
nadomestila za omejeno rabo prostora, določene za jedrske 
elektrarne iz 1. točke 2. člena uredbe.

(4) Nadomestilo za omejeno rabo prostora iz prejšnjega 
odstavka, ki ga plačuje upravljavec Nuklearne elektrarne Krško 
lokalnim skupnostim, se za posamezno občino izračuna na 
naslednji način:

kjer je:
1. V nadomestilo, i nadomestilo za omejeno rabo prostora za 

posamezno občino;
2. P odstotek osnove nadomestila za omejeno rabo pro-

stora iz prejšnjega odstavka;
3. V višina nadomestila višina nadomestila za omejeno rabo 

prostora, določena v 4. členu uredbe za jedrsko elektrarno iz 
1. točke 2. člena uredbe;
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4. Si površina posamezne občine znotraj območja ome-
jene rabe prostora Nuklearne elektrarne Krško, ki je enako 
krožnemu območju s centrom v središču te obstoječe jedrske 
elektrarne in z radiem 1,5 km;

5. n število občin znotraj območja iz prejšnje točke;
6. Hi število prebivalcev s stalnim prebivališčem na oze-

mlju občine znotraj krožnega območja s centrom v središču 
Nuklearne elektrarne Krško in z radiem, ki je enak eni četrtini 
radia krožnega območja evakuacije prebivalstva iz četrtega 
odstavka 3. člena uredbe;

7. Di povprečna oddaljenost središča jedrskega objekta 
od stalnega prebivališča prebivalcev posamezne občine znotraj 
krožnega območja iz prejšnje točke, ki se izračuna na naslednji 
način:

kjer je:
– Dj oddaljenost središča jedrskega objekta od stalnega 

prebivališča posameznega prebivalca,
– Hj prebivalec, ki ima stalno prebivališče znotraj krožne-

ga območja iz prejšnje točke, in
– m število prebivalcev znotraj krožnega območja iz prej-

šnje točke.

8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2009.

Št. 00719-134/2007/13
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0071

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

4243. Sklep o razrešitvi generalnega konzula 
Republike Slovenije v Trstu

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list 
RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 ZNOMCMO) 
in 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) Vlada Republike Slovenije 
na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja

S K L E P
o razrešitvi generalnega konzula Republike 

Slovenije v Trstu

1. člen
Jožef Šušmelj se razreši dolžnosti generalnega konzula 

Republike Slovenije v Trstu.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 50101-10/2008/6
Ljubljana, dne 5. junija 2008
EVA 2008-1811-0075

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

4244. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi 
javnega zavoda Krajinski park Strunjan

Na podlagi in za izvrševanje 18. člena Uredbe o Krajin-
skem parku Strunjan (Uradni list RS, št. 107/04, 114/04 – popr., 
83/06 in 71/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega 

zavoda Krajinski park Strunjan

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park 

Strunjan (Uradni list RS, št. 76/08) se v drugem odstavku 
7. člena:

– v napovednem stavku beseda »sedem« nadomesti z 
besedo »devet«;

– prva alinea spremeni tako, da se glasi: »pet pred-
stavnikov ustanovitelja, od katerih ustanovitelj imenuje dva 
na predlog ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave 
(v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo), in po enega 
na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo, ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo in gozdarstvo, ter službe Vlade 
Republike Slovenije, pristojne za strukturno politiko in regi-
onalni razvoj;«;

– tretja alinea spremeni tako, da se glasi: »trije predstav-
niki parkovnih lokalnih skupnosti, od katerih imenuje Občina 
Izola enega in Občina Piran dva, od tega enega na predlog 
Krajevne skupnosti Strunjan.«.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-155/2008/6
Ljubljana, dne 9. oktobra 2008
EVA 2008-2511-0166

Vlada Republike Slovenije

Janez Janša l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4245. Pravilnik o določitvi višine nadomestila za 

kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih 
objektih in napravah na melioracijskih 
območjih za leto 2008

Na podlagi prvega odstavka 95. člena Zakona o kme-
tijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno preči-
ščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano

P R A V I L N I K
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov 

za vzdrževalna dela na skupnih objektih  
in napravah na melioracijskih območjih  

za leto 2008

1. člen
Ta pravilnik določa višino nadomestila za kritje stroškov 

za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melio-
racijskih območjih za leto 2008.
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2. člen
Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela 

na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za 
leto 2008 je razvidna iz priloge, ki je sestavni del tega pravil-
nika.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-360/2008/2
Ljubljana, dne 8. oktobra 2008
EVA 2008-2311-0157

Iztok Jarc l.r.
Minister 

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Priloga: Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah po melioracijskih območjih 
za leto 2008

Zap. 
št.

Ime upravne enote Šifra 
sistema

Melioracijsko območje Višina 
obveznosti 
(EUR/ha)

1 Ajdovščina 01012 Melioracija na  Ajdovskem polju 30,00
2 Ajdovščina 01022 Melioracija Vipavsko polje 28,00
3 Ajdovščina 01032 Melioracija Lozice 20,00
4 Ajdovščina 01042 Melioracija Vipavski Križ - Male Žablje 26,00
5 Ajdovščina 01052 Melioracija Lokavec 30,00
6 Ajdovščina 01062 Melioracija Vrtovin 30,00
7 Ajdovščina 01072 Melioracija Selo - Batuje 30,00
8 Ajdovščina 01092 Melioracija Log - Zemono 30,00
9 Ajdovščina 01122 Melioracija Manče - Podnanos 30,00

10 Ajdovščina 01132 Melioracija Dolenje - Ustje 30,00
11 Ajdovščina 01142 Melioracija Brje - Žablje 32,00
12 Ajdovščina 01162 Melioracija Slap I 32,00
13 Ajdovščina 01172 Melioracija Slap II 32,00
14 Brežice 02022 Melioracijsko območje Brežiško polje - BUKOŠEK 20,00
15 Brežice 02032 Melioracijsko območje ob Gabernici 18,00
16 Brežice 02042 Melioracijsko območje Krško polje - Gazice 20,00
17 Brežice 02051 Namakanje sadovnjakov na območju Brežic, Arnovo selo 65,00
18 Brežice 02142 Melioracijsko območje ob Sromljici 20,00
19 Celje 03022 Melioracijsko območje Ostrožno - Lopata 23,00
20 Celje 03032 Melioracija Žepine I,II 22,00
21 Celje 03042 Melioracija na območju Ljubečne 23,00
22 Celje 03062 Melioracija na območju naselja Zadobrava 24,00
23 Celje 03072 Osušitev zemljišč Ivenci 25,00
24 Celje 03082 Melioracija na območju Zg. Trnovelj 25,00
25 Celje 03092 Melioracijsko območje Medlog - Babno 24,00
26 Gornja Radgona 08022 Melioracijsko območje Slaptinci 25,00
27 Gornja Radgona 08032 Melioracija Apaške doline - območje Plitvice 25,00
28 Gornja Radgona 08062 Melioracijsko območje Lomanoše 25,00
29 Gornja Radgona 08082 Melioracijsko območje Žihlava - Biserjane 25,00
30 Gornja Radgona 08092 Melioracijsko območje Plitvica II. 25,00
31 Gornja Radgona 08102 HMS Ščavnica - Sp. Ivanjci-Sp. Ščavnica 25,00
32 Gornja Radgona 08112 HMS Ščavnica - Grabonoš-Sp. Ivanjci 25,00
33 Gornja Radgona 08122 Melioracijsko območje Boračeva - Črešnjevci 25,00
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Zap. 
št.

Ime upravne enote Šifra 
sistema

Melioracijsko območje Višina 
obveznosti 
(EUR/ha)

34 Gornja Radgona 08132 HMS Ščavnica - Sp. Ščavnica-Lešane 25,00
35 Gornja Radgona 08172 HMS Ščavnica, Biserjane - Grabonoš 25,00
36 Izola 13011 Namakalni sistem Pivol 40,06
37 Izola 13022 Hidromelioracija Rikorvo 30,05
38 Koper 17021 Namakanje Sermin hrib 40,06
39 Koper 17052 Melioracija Sermin - Valmarin 30,05
40 Koper 17072 Melioracija doline Badaševice 30,05
41 Koper 17082 Hidromelioracija Tomaž 30,05
42 Koper 17092 Melioracija Ankaranske Bonifike - Purisima 30,05
43 Koper 17122 Melioracija doline Pradisiol 30,05
44 Koper 17132 Hidromelioracija Ankaranska bonifika - osuševanje 30,05
45 Koper 17171 Namakanje Ankaranska Bonifika - Purisima 40,06
46 Koper 17201 Namakalni kompleks Zontarji 40,06
47 Krško 19012 Melioracijsko območje ob Lokvanjskem potoku 20,00
48 Krško 19042 Melioracijsko območje Kolarica 20,00
49 Krško 19052 Melioracijsko območje Krško polje I 20,00
50 Krško 19102 Melioracijsko področje Kalce - Naklo 20,00
51 Krško 19301 Velik namakalni sistem Kalce-Naklo 22,00
52 Laško 20022 Melioracija Vrhovo 25,00
53 Lenart 21042 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Zg. Senarska 10,00
54 Lenart 21052 HMS Pesnica - Melioracija na območju Globovnice I. 19,00
55 Lenart 21062 HMS Pesnica - MO Velka - Žice 20,00
56 Lenart 21082 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Polena 20,00
57 Lenart 21092 HMS Pesnica - MO Gočova 19,00
58 Lenart 21122 HMS Pesnica - območje Drvanja - Trotkova 20,00
59 Lenart 21132 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Zamarkova-Voličina 20,00
60 Lenart 21152 HMS Pesnica - MO Spodnji Porčič 20,00
61 Lenart 21172 HMS Pesnica - Melioracija na območju Drvanje in Ročice 20,00
62 Lenart 21182 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Šetarovska gmajna 19,00
63 Lenart 21202 HMS Pesnica - Melioracijsko območje Vinička vas 20,00
64 Lenart 21212 Melioracija Pesniške doline - območje Šetarova 22,00
65 Lendava 22062 HMS Ledava Melioracija Turnišče II 21,00
66 Lendava 22252 Melioracijsko območje Strehovci - Dobrovnik 24,00
67 Ljutomer 29012 Melioracija Kozarica - Virje I 18,00
68 Ljutomer 29042 Melioracija Ščavniške doline - območje Cezanjevci II 19,00
69 Ljutomer 29072 Melioracija območja Kozarica-Virje II. 18,00
70 Ljutomer 29092 HMS Ščavnica MO ob Turji 18,00
71 Ljutomer 29102 Melioracija območja Bolehnečici - Berkovci 18,00
72 Ljutomer 29112 Melioracijsko področje Virje - Vučja vas 20,00
73 Ljutomer 29132 Melioracija Ščavniške doline - območje Cezanjevci I 19,00
74 Maribor 64051 Namakalni sistem Miklavž 25,00
75 Maribor 64062 Melioracija Pesniške doline na področju AK Maribor - območje 

MOČNA
20,00

76 Maribor 64112 HMS Polskava - Požeg - Ješenca 8,00
77 Maribor 64142 Melioracija Rače-Ješenica 20,00
78 Maribor 64162 HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (spodnji del) 18,00
79 Maribor 64182 HMS PESNICA - MO Dragučova-Vosek, Dragučova, Pernica 20,00
80 Murska Sobota 36062 HMS Velika Krka 26,00
81 Murska Sobota 36082 HMS Ledava nad jezerom 26,00
82 Murska Sobota 36092 Površinska ureditev odvodnje območja Zenkovci-Beznovci-Va-

darci-Lemerje-Bodonci
20,00
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Zap. 
št.

Ime upravne enote Šifra 
sistema

Melioracijsko območje Višina 
obveznosti 
(EUR/ha)

83 Murska Sobota 36122 Melioracijsko območje Domajinci-Mlinišče 20,00
84 Murska Sobota 36132 Melioracija zemljišča ob potoku Gruba pri Gorici 17,00
85 Murska Sobota 36152 Melioracija Mala Krka - Domanjševci 26,00
86 Murska Sobota 36162 Melioracijsko območje Tešanovci 11,00
87 Murska Sobota 36192 HMS Ob Krki, območje Hodoš - Krplivnik 26,00
88 Murska Sobota 36212 Melioracijsko območje Noršinci - Nemčavci 26,00
89 Murska Sobota 36222 Melioracijsko območje Markišavci - Nemčavci 26,00
90 Murska Sobota 36251 Namakalni sistem Ivanci 35,00
91 Murska Sobota 36302 Levi breg Ledave 20,00
92 Murska Sobota 36362 Melioracije Moravci 24,00
93 Murska Sobota 36392 Hidromelioracije Gerlinci - Fikšinci 24,00
94 Murska Sobota 36422 Melioracija Cankova - Korovci 25,00
95 Murska Sobota 36452 Melioracija med železniškim nasipom in potokom Velika Krka od 

Šalovec do meje z Madžarsko
26,00

96 Murska Sobota 36462 Melioracijsko območje Filovci 24,00
97 Nova Gorica 37082 Melioracija Lijak 22,00
98 Nova Gorica 37091 Namakalni sistem polja Replje 40,00
99 Nova Gorica 37111 Oroševalni in namakalni sistem MIREN pri Gorici 40,00

100 Nova Gorica 37131 Namakalni sistem polja Šempeter 40,00
101 Nova Gorica 37141 Namakalni sistem polja Črniče-Perovlek 20,00
102 Nova Gorica 37162 Melioracija ob Lijaku - Ajševica 20,00
103 Nova Gorica 37181 Namakalni sistem polja Prvačina I in II 40,00
104 Nova Gorica 37201 Stabilni oroševalni sistem Jugovega polja 40,00
105 Nova Gorica 37211 Namakalni sistem polja Orehovlje-Bilje 40,00
106 Nova Gorica 37252 Melioracija Črniče - Dolenje 30,00
107 Nova Gorica 37261 Namakalni sistem Vrtojba polje 40,00
108 Nova Gorica 37281 Namakalni sistem polja Dornberk in polja Kobate 40,00
109 Nova Gorica 37301 Namakalni sistem polja bukovica 40,00
110 Nova Gorica 37352 Melioracija Šempasko polje 34,00
111 Nova Gorica 37362 Melioracija Podkraj 30,00
112 Nova Gorica 37372 Melioracija Lepenje 34,00
113 Nova Gorica 37392 Melioracija Mrljaki 30,00
114 Nova Gorica 37411 Namakalni sistem polja Okroglica I,II 40,00
115 Nova Gorica 37422 Melioracije polja pod Lokami 30,00
116 Nova Gorica 37442 Melioracija Renče 30,00
117 Nova Gorica 37471 Oroševalni sistem Križ-Cijanov 40,00
118 Nova Gorica 37501 Namakanje polja Podvogrsko 40,00
119 Nova Gorica 37511 NS Orehovlje-Britof 40,00
120 Nova Gorica 37531 Namakanje Šempaske gmajne 40,00
121 Nova Gorica 37541 Namakalni sistem Karavlja-Gramoznica 40,00
122 Novo mesto 38042 Melioracijsko območje - DOBRUŠKA GMAJNA 20,00
123 Novo mesto 38062 Melioracija  Mokrega polja 20,00
124 Novo mesto 38072 Melioracijsko območje Draškovec 18,00
125 Ormož 39021 Namakalni sistem Ormož Osluševci II 23,00
126 Ormož 39052 Melioracijsko območje Lešnica 18,00
127 Ormož 39082 Melioracijsko področje  južno od ceste Ormož - Ptuj 17,00
128 Ormož 39092 Melioracija  Sejanske doline 18,00
129 Ormož 39132 Melioracija v Sejanski dolini - območje Savci 18,00
130 Ormož 39142 Melioracijsko območje Rucmanci - Savci 18,00
131 Ormož 39222 Melioracijsko območje Ključarovci 18,00
132 Ormož 39232 Melioracijsko območje Koračice-Pršetinci 18,00
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Zap. 
št.

Ime upravne enote Šifra 
sistema

Melioracijsko območje Višina 
obveznosti 
(EUR/ha)

133 Pesnica 65032 HMS PESNICA - melioracijsko področje DRAGUČOVA 18,00
134 Pesnica 65052 Melioracija Pesniške doline ob Jareninskem potoku 15,00
135 Pesnica 65132 HMS Pesnica, območje ob Jakobskem potoku (zgornji del) 15,00
136 Pesnica 65142 HMS Pesnica - VAJGEN 18,00
137 Pesnica 65152 HMS Pesnica, območje Ogriskovo 18,00
138 Pesnica 65162 HMS PESNICA - Melioracije ob potoku Cirknica 18,00
139 Pesnica 65172 HMS PESNICA -  Pernica - Močna, Škofijsko, Grošetovo - Lepi 

dol
15,00

140 Piran 40012 Hidromelioracija doline Dragonje 30,05
141 Piran 40022 Melioracija Jernejske doline 30,05
142 Piran 40032 Melioracija doline Drnice 30,05
143 Piran 40081 Namakalni sistem v Sečoveljski dolini 30,05
144 Ptuj 42022 Melioracija na zemljišču Gajevci 8,00
145 Ptuj 42032 HMS Pesnica-Melioracijsko območje Žamenci 12,00
146 Ptuj 42042 MO Janežovci pri Placarju 22,00
147 Ptuj 42092 HMS Pesnica-Melioracijsko območje »Tibolci-Zamušani« 12,00
148 Ptuj 42102 Melioracija Pesniške doline - Območje IX/a 22,00
149 Ptuj 42132 Melioracija Pesniške doline - MO 12 - STREJANCI 18,00
150 Ptuj 42162 Melioracija Pesniške doline - območje XV. 10,00
151 Ptuj 42172 HMS PESNICA - Mužjak (območje XVI) 10,00
152 Ptuj 42192 Melioracija Lovrenc na Dravskem polju, Apače 3 20,00
153 Ptuj 42232 HMS Polskava - Od Župečje vasi do Mihovcev 22,00
154 Ptuj 42382 Melioracija Pesniške doline- območje Drbetinci 10,00
155 Ptuj 42412 Melioracija Polehnik, Meniško, Placar in Janežovci 20,00
156 Ptuj 42432 HMS Pesnica - MO Levanjci (območje 7a) 10,00
157 Ptuj 42462 HMS PESNICA - MO 9 - ob Krki (Mostje - Gabernik - Juršinci) 20,00
158 Ptuj 42472 HMS PESNICA - območje Žrebečjak (XIX.) 10,00
159 Ptuj 42482 HMS Pesnica - območje Svetinci (območje 6) 10,00
160 Ptuj 42502 HMS Pesnica - Velovlak II. (območje 7) 22,00
161 Ptuj 42522 HMS PESNICA - MO 3 - Ločič II 22,00
162 Ptuj 42552 HMS Pesnica - območje Formin 1 in 2 9,00
163 Ptuj 42562 HMS PESNICA - Melioracijsko območje Dornava-Mezgovci 22,00
164 Ptuj 42572 HMS PESNICA - Melioracijsko območje Podvinci-Pacinje, De-

senci-Velovlek
20,00

165 Ptuj 42592 HMS Pesnica-območje Velovlak 10,00
166 Ptuj 42621 Namakalni sistem Gajevci 8,00
167 Ptuj 42631 Namakalni sistem Formin - Zamušani 22,00
168 Ptuj 42662 HMS PESNICA - MO 10 - Mostje III 22,00
169 Slovenj Gradec 49012 Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dobrovski grad II. 20,00
170 Slovenj Gradec 49032 Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dovže 19,00
171 Slovenj Gradec 49042 Melioracijsko območje Mislinjska dobrava - Dobrovski grad I. 20,00
172 Slovenj Gradec 49052 Melioracijsko območje Podgorje - Žabja vas 20,00
173 Slovenj Gradec 49062 Melioracijsko območje Stari trg 20,00
174 Slovenska Bistrica 50062 Melioracija ob Ložnici 20,00
175 Slovenska Bistrica 50092 HMS Polskava - Črete in Stari log 20,00
176 Slovenska Bistrica 50132 Melioracija Ložnica - Sp. Pečke 20,00
177 Slovenska Bistrica 50142 HMS Polskava - Zg. Polskava 15,00
178 Slovenska Bistrica 50162 Melioracijsko območje Čadram - Pobrež 20,00
179 Slovenska Bistrica 50172 HMS Polskava - Marof 22,00
180 Slovenska Bistrica 50182 Melioracija Oplotnica - Dobrova 18,00
181 Slovenska Bistrica 50192 Melioracija ob Ložnici in Bistrici 20,00
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Zap. 
št.

Ime upravne enote Šifra 
sistema

Melioracijsko območje Višina 
obveznosti 
(EUR/ha)

182 Slovenska Bistrica 50202 Melioracija Cigonca 20,00
183 Slovenske Konjice 51012 Melioracija ob Dravinji od Slovenskih Konjic do avtoceste 20,00
184 Slovenske Konjice 51022 Dravinjska dolina-Melioracijsko območje Spodnja Pristava 18,00
185 Slovenske Konjice 51032 Melioracijsko območje Tepanje - Sp. Grušovje 18,00
186 Šmarje pri Jelšah 54032 Melioracije Kunšperskega polja 22,00
187 Šmarje pri Jelšah 54042 Melioracije zemljišč v območju Podčetrtek - Olimje 22,00
188 Šmarje pri Jelšah 54072 Melioracija na Imenskem polju 22,00
189 Šmarje pri Jelšah 54082 Melioracije Pristavškega polja 22,00
190 Šmarje pri Jelšah 54092 Melioracija polja Sedlarjevo - Buče 22,00
191 Šmarje pri Jelšah 54122 Osušitev doline Bodrišnice in Sevškega potoka 26,00
192 Trebnje 57022 Melioracija Rakovniško polje 20,00
193 Trebnje 57032 Melioracijsko območje Jeseniščica 20,00
194 Trebnje 57042 Melioracijsko območje Volčje Njive 22,00
195 Žalec 62012 Melioracije Šmatevž 25,00
196 Žalec 62042 Melioracije ob Bolski 25,00
197 Žalec 62062 Melioracije na območju Pirešice 23,00
198 Žalec 62152 Melioracija pri Mlinarici, Žovnek, Polzela, Slatina II 23,00
199 Žalec 62162 Osušitev zemljišč Stebovnik, Črnova, Galicija, Virte, Kaplja 

vas
23,00

200 Žalec 62192 Melioracija Gotovlje - Arja vas 23,00
201 Žalec 62202 Melioracija kompleksa Grajska vas - Latkova vas 22,00
202 Žalec 62212 Osuševalni sistem Arja vas - Drešinja vas 23,00
203 Žalec 62222 Melioracije Drago polje 22,00
204 Žalec 62282 Osušitev zemljišč v Slatini, Podlogu in Grušovljah 25,00
205 Žalec 62312 Melioracija zemljišč Čmakovo 25,00

4246. Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske 
duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih 
izvajalcih zdravstvenih storitev

Na podlagi 25. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list 
RS, št. 14/07) in v zvezi s 13. členom Zakona o pacientovih pra-
vicah (Uradni list RS, št. 15/08) ministrica za zdravje izdaja

P R A V I L N I K
o organizaciji in izvajanju verske duhovne 

oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih 
zdravstvenih storitev

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje za uresničevanje pravice do ustre-

zne verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih 
zdravstvenih storitev, kjer se v okviru mreže javne zdravstvene 
službe izvaja stacionarna zdravstvena oskrba in nujna medicinska 
pomoč (v nadaljnjem besedilu: zdravstvena ustanova).

2. člen
(1) Pacienti, njihove bližnje osebe in druge osebe, ki se 

nahajajo v zdravstveni ustanovi (v nadaljnjem besedilu: oskr-
bovanci) imajo v času, ko se nahajajo v zdravstveni ustanovi, 
pravico do verske duhovne oskrbe v skladu z zakonom, tem 
pravilnikom in pravili zdravstvene ustanove.

(2) Bližnje osebe iz prejšnjega odstavka so druge osebe 
zunaj kroga ožjih družinskih članov, ki so s pacientom v zau-
pnem razmerju in to lastnost vsaj verjetno izkažejo.

(3) O pravici iz prvega odstavka tega člena se oskrbovan-
ce na primeren način obvesti ob sprejemu oziroma prihodu v 
zdravstveno ustanovo.

3. člen
(1) Naloge verske duhovne oskrbe se opravljajo na pod-

lagi standarda verske duhovne oskrbe ena oseba, ki izvaja 
naloge verske duhovne oskrbe posamezne cerkve oziroma 
druge verske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: duhovnik), na 
500 hospitaliziranih pacientov povprečne dnevne zasedenosti 
zdravstvene ustanove, izračunano iz obdobja enega leta, v 
vseh zdravstvenih ustanovah, razen v onkoloških in psihiatrič-
nih zdravstvenih ustanovah oziroma v ustanovah za rehabili-
tacijo oseb, kjer se uporablja standard verske duhovne oskrbe 
en duhovnik na 300 hospitaliziranih pacientov. Če zdravstvena 
ustanova oskrbuje večje ali manjše število oskrbovancev, se 
število duhovnikov določi sorazmerno.

(2) Duhovniku lahko pri opravljanju nalog verske duhovne 
oskrbe v zdravstveni ustanovi pomaga duhovni spremljevalec, ki 
oskrbovance spremlja in jim nudi duhovno podporo in pomoč.

4. člen
(1) Zdravstvena ustanova zagotovi prostorske in tehnične 

pogoje za versko duhovno oskrbo.
(2) Oskrbovanci imajo pravico do prostega dostopa do 

prostorov, namenjenih za versko duhovno oskrbo (v nadaljnjem 
besedilu: sakralni prostor). Pacientu, ki zaradi svojega zdra-
vstvenega stanja ne more samostojno dostopati do sakralnega 
prostora, se zagotovi verska duhovna oskrba v njegovi bolniški 
sobi. V nujnih primerih se verska duhovna oskrba omogoči 
tudi v prostorih za reanimacijo in drugih prostorih, ki zahtevajo 
poseben način dela in gibanja.
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(3) Zdravstvena ustanova omogoči oskrbovancem preje-
manje knjig z versko vsebino in napotkov.

5. člen
(1) Naloge verske duhovne oskrbe, ki se lahko izvajajo v 

zdravstveni ustanovi, so:
– organiziranje in omogočanje verskih dejavnosti in obre-

dov,
– obiskovanje in duhovno spremljanje pacientov,
– nudenje pogovorov in verske duhovne pomoči oskrbo-

vancem,
– zagotavljanje obredov ob verskih praznikih,
– nudenje verskih obredov ob umrlih pacientih,
– nudenje verske in duhovne oskrbe v nujnih primerih,
– druge naloge na področju verske duhovne oskrbe.
(2) Duhovniki in duhovni spremljevalci opravljajo naloge 

iz prejšnjega odstavka tako, da ne motijo ali ovirajo postopka 
zdravljenja oskrbovancev oziroma rednega dela zdravstvenih 
delavcev in zdravstvenih sodelavcev, zdravstveni delavci in 
zdravstveni sodelavci pa spoštujejo pravico oskrbovanca do 
verske duhovne oskrbe, tako da duhovnikom oziroma duhov-
nim spremljevalcem zagotavljajo nemoteno opravljanje službe 
ob primernem času.

6. člen
Nesporazumi, ki nastanejo v zvezi z uresničevanjem pra-

vice do verske duhovne oskrbe, se rešujejo na podlagi spo-
razuma med posamezno registrirano cerkvijo oziroma drugo 
versko skupnostjo in Vlado Republike Slovenije.

7. člen
(1) Finančna sredstva za organiziranje verske duhovne 

oskrbe zagotavlja zdravstvena ustanova v skladu z zakonom, 
ki ureja versko svobodo.

(2) Zdravstvena ustanova zagotavlja versko duhovno 
oskrbo na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi z duhovni-
kom za polni ali skrajšani delovni čas oziroma na podlagi skle-
njene podjemne pogodbe ali druge pogodbe civilnega prava, v 
skladu z merili iz 3. in 5. člena tega pravilnika.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-124/2008
Ljubljana, dne 7. oktobra 2008
EVA 2007-2711-0125

Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

4247. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o službeni izkaznici policistov

Na podlagi 66. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, 
št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo in 14/07 – ZVS) izdaja 
minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o službeni izkaznici policistov
1. člen

V Pravilniku o službeni izkaznici policistov (Uradni list 
RS, št. 6/01) se tretja alinea 1. člena spremeni tako, da se 
glasi:

»– značke z znakom policije ali kriminalistične policije.«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»Značko z znakom policije uporabljajo delavci uniformi-
rane policije ter delavci drugih notranje organizacijskih enot v 
policiji, ki opravljajo naloge policije in imajo pravico in dolžnost 
izvajati policijska pooblastila. Značko z znakom kriminalistične 
policije uporabljajo delavci kriminalistične policije.«.

2. člen
V drugem odstavku 4. člena se peta alinea spremeni tako, 

da se glasi:
»– pod napisom Službena izkaznica je napis POLICIJA ali 

KRIMINALISTIČNA POLICIJA na barvni podlagi,«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna barva identifikacijske kartice je bela, logotip 

Policije se tiska modro, moder je tudi napis Policija na svetlo 
modri podlagi, napis Kriminalistična policija je črn na zeleni 
podlagi, ostali napisi so črni. Standard modre in zelene barve 
je predpisan in je razviden iz priloge.«.

3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
Registrska številka identifikacijske kartice je enaka šte-

vilki značke z znakom policije ali kriminalistične policije, ki je 
vtisnjena na zadnji strani značke in pomeni hkrati tudi številko 
službene izkaznice.«.

4. člen
Za prvim odstavkom 12. člena se doda novi drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Kriminalist, ki je razporejen na drugo delovno mesto v po-

liciji in ima v službeni izkaznici značko z znakom kriminalistične 
policije, je dolžan z dnem dokončnosti odločbe vrniti identifika-
cijsko kartico in značko z znakom kriminalistične policije orga-
nizacijski enoti, pristojni za kadrovske zadeve, ki mu izda novo 
identifikacijsko kartico ter značko z znakom policije. Enako se ob 
razporeditvi policista v kriminalistično policijo opravi zamenjava 
identifikacijske kartice in značke z znakom policije z identifikacij-
sko kartico in značko z znakom kriminalistične policije.«.

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, 
četrti in peti odstavek.

5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:

»13. člen
Obrazca identifikacijske kartice iz 4. člena tega pravilnika 

in skici značke z znakom policije ali kriminalistične policije so 
kot priloga sestavni del tega pravilnika.«.

6. člen
Priloga se nadomesti z novo prilogo, ki je sestavni del 

tega pravilnika.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

7. člen
Zamenjava službenih izkaznic z identifikacijskimi karti-

cami in značkami z znakom policije z identifikacijsko kartico in 
značko z znakom kriminalistične policije se izvede v 20 mese-
cih po uveljavitvi tega pravilnika.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-124/2008/2
Ljubljana, dne 13. oktobra 2008
EVA 2008-1711-0048

Dragutin Mate l.r.
Minister

za notranje zadeve
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PRILOGA:
Skici značke z znakom policije in kriminalistične policije; Obrazca identifikacijske kartice
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4248. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri 
postavljanju in uporabi električnih instalacij in 
naprav v podzemnih prostorih in na površini 
pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih 
surovin

Na podlagi prvega in drugega odstavka 42. člena Zako-
na o rudarstvu (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno 
besedilo in 68/08) izdaja minister za gospodarstvo v soglasju z 
ministrico za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja 
pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju 

in uporabi električnih instalacij in naprav 
v podzemnih prostorih in na površini pri 

raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
1. člen

V Pravilniku o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdrav-
ja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi elek-
tričnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini 
pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin (Uradni list 
RS, št. 111/03, 52/04, 117/05 in 72/07) se 3. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»3. člen
Električne naprave in inštalacije pri izvajanju rudarskih del 

morajo biti obdelane v rudarskem projektu. Elektro del rudar-
skega projekta mora vsebovati:

1. kratek opis rudarskega dela s specifičnostmi za elek-
trične naprave in inštalacije (stopnje nevarnosti glede metana, 
eksplozivni prah, voda, delovišče);

2. tehnično poročilo o izbranih rešitvah;
3. tehnični opis predvidenih naprav in instalacij s podatki 

in karakteristikami;
4. izračun celotnega dovoda od napajalne točke do po-

rabnikov glede na:
– tokovno obremenitev;
– padec napetosti;
– minimalne kratkostične tokove;
– kontrolo segrevanja kablov pri kratkih stikih.
5. zaščito pred električnim udarom;
6. podatke o opremi;
7. načrte:
– situacijski načrt vseh predvidenih električnih naprav in 

instalacij;
– načrt prostorov, kjer so predvidene električne naprave 

in instalacije;
– enopolno shemo napajanja;
– sheme delovanja daljinskega krmiljenja.
6. v kolikor so v projektu predvidene tipske ali standardne 

rešitve vgraditve, postavitve, krmiljenja, napajanja električnih na-
prav na osnovi potrjenih projektov, zadostuje njihova navedba;

7. predpisane dodatne varnostne ukrepe.«.

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
Omrežni sistemi in dovoljene nazivne napetosti za elek-

troenergetska omrežja za rudarska dela so:
1. sistem IT (izoliran sistem z zaščitno ozemljitvijo):
– srednjenapetostno omrežje do 10.000 V za rudarska 

dela pod površino;
– nizkonapetostno omrežje do 1000 V;
– srednjenapetostno omrežje do 20.000 V za rudarska 

dela na površini;
– za razsvetljavo in signalizacijo do 230V;

2. sistem TN:
– nizkonapetostno omrežje do 400 V;
– srednjenapetostno omrežje do 20.000 V za rudarska 

dela na površini.
3. za električno vleko je dovoljena enosmerna napetost 

do 600 V in izmenična napetost do 1000 V;
4. za ročne prenosne svetilke in daljinsko krmiljenje, ki ni 

stalno montirano, je dovoljena napetost do 24 V;
5. za daljinsko krmiljenje s stalno montiranimi kabli je 

dovoljena napetost 230 V;
6. pri podzemnih gradnjah, ki se ne uporabljajo za izkori-

ščanje ali raziskovanje rudnin, je izjemoma dovoljena napetost 
20 kV.«.

3. člen
115. člen se spremeni tako, da se glasi:

»115. člen
Trajno dovoljena tokovna obremenitev kablov je odvisna 

od preseka in tipa izolacije ter temperature okolice, skladno s 
Tabelama št. 8 in 9 v Prilogi C tega pravilnika. Zahteve tabele 
se lahko smiselno spremenijo v primeru, če proizvajalec na-
vedenih ali nadomestnih tipov kablov zagotavlja ugodnejše 
razmere v smislu tokovnih obremenitev in to potrdi z ustrezno 
dokumentacijo.«.

4. člen
211. člen se spremeni tako, da se glasi:

»211. člen
V podzemeljskih prostorih ali delih metanske jame, ki 

so razvrščeni v I. stopnjo nevarnosti glede metana, se lahko 
uporabljajo električne naprave brez protieksplozijske zaščite, 
vendar morajo biti izvedene v stopnji mehanske zaščite naj-
manj IP 54 in samo s pisnim dovoljenjem glavnega tehničnega 
vodje rudarske organizacije.

Odstopanje od te zahteve je dovoljeno v zaprtih (zakle-
njenih) prostorih električnih obratovališč s pisnim dovoljenjem 
glavnega tehničnega vodje rudarske organizacije, ki predpiše 
tudi dodatne ukrepe. Z dodatnimi ukrepi se mora zagotoviti 
redno čiščenje prahu z naprav, ki niso v okrovih ali je okrov 
nižje stopnje zaščite kot IP54 in preprečiti škodljivi vplivi vode 
ali vlage.

Za električne naprave s pripadajočimi instalacijami, za ka-
tere izda glavni tehnični vodja rudarske organizacije dovoljenje 
iz prvega odstavka, je potrebno upoštevati vse zahteve tega 
pravilnika, razen določb VII. poglavja.

V podzemnih prostorih, razvrščenih v I. stopnjo nevarnosti 
glede metana in premogovega prahu, in na površini jame se lahko 
uporablja aktivna optična oprema brez protieksplozijske zaščite.

Če ta oprema po optičnih kablih seva v področje II. nevar-
nostne stopnje glede metana in premogovega prahu, izhodna 
svetlobna moč ne sme presegati 150 mW oziroma gostota sve-
tlobnega toka ne sme presegati 20 mW/mm2. Če sta prej nave-
deni vrednosti preseženi, mora biti ob prekinitvi kabla zaradi me-
hanske poškodbe izvedena samodejna prekinitev sevanja.«.

5. člen
Drugi odstavek 216. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je razdalja med motorsko zaščitnimi stikali večja od 

5m, morajo tudi medsebojne blokade (zapahovanje) posame-
znih motorsko zaščitnih stikal biti izvedene s tokokrogi v izvedbi 
»lastna varnost«.«.

6. člen
V 219. členu se za tretjim odstavkom doda četrti odsta-

vek, ki se glasi:
»V kolikor to ni možno, je potrebno zagotoviti izklop kontrol-

nega tokokroga ob povečani koncentraciji metana nad dovoljeno 
mejo, ki je predpisana za področje, kjer se nahaja kontrolna na-
prava, kontrolnik oziroma njun merilni ali kontrolni tokokrog.«.
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7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-106/2005-25
Ljubljana, dne 9. septembra 2008
EVA 2008-2111-0091

mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister

za gospodarstvo

Št. 00720-31/2008
Ljubljana, dne 30. septembra 2008

Soglašam!

Marjeta Cotman l.r.
Ministrica

za delo, družino in 
socialne zadeve

4249. Sklep o veljavnosti tretjega, četrtega in petega 
dodatka k šesti izdaji Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o zdravilih 
(Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) izdaja ministrica za zdravje

S K L E P
o veljavnosti tretjega, četrtega in petega dodatka 

k šesti izdaji Evropske farmakopeje
1

V skladu z »Resolucijo AP-CSP (07) 5«, ki jo je sprejel 
Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni spo-
razum) (CD-P-SP) dne 29. marca 2006, začne 1. januarja 2009 
v Republiki Sloveniji veljati tretji dodatek (Supplement 6.3) k 
šesti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia 
Sixth Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost 
zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri 
Svetu Evrope v Strasbourgu.

2
V skladu z »Resolucijo AP-CPH (08) 1«, ki jo je sprejel 

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni spo-
razum) (CD-P-PH) dne 13. marca 2008, začne 1. aprila 2009 
v Republiki Sloveniji veljati četrti dodatek (Supplement 6.4) k 
šesti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia 
Sixth Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost 
zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri 
Svetu Evrope v Strasbourgu.

3
V skladu z »Resolucijo AP-CPH (08) 2«, ki jo je sprejel 

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni 
sporazum) (CD-P-PH) dne 13. marca 2008, začne 1. julija 2009 
v Republiki Sloveniji veljati peti dodatek (Supplement 6.5) k 
šesti izdaji Evropske farmakopeje (European Pharmacopoeia 
Sixth Edition), ki ga je založila Evropska direkcija za kakovost 
zdravil (European Directorate for the Quality of Medicines) pri 
Svetu Evrope v Strasbourgu.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 715-2009/2008
Ljubljana, dne 29. julija 2008
EVA 2008-2711-0103

Zofija Mazej Kukovič l.r.
Ministrica
za zdravje

USTAVNO SODIŠČE
4250. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o lokalni 

samoupravi ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-427/06-9
Datum: 9. 10. 2008

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem z zahtevo Občine Idrija, ki jo zastopa župan Damjan Krapš, 
na seji 9. oktobra 2008

o d l o č i l o:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 
57/94, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/2000, 51/02, 72/05, 94/07 
– ur. p. b., 60/07 in 76/08) ni v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Predlagateljica izpodbija Zakon o lokalni samoupravi 

(v nadaljevanju ZLS), ker ne določa postopka za ustanovitev 
mestne občine. Zato naj bi bila že ustanovljenim občinam one-
mogočena pridobitev statusa mestne občine, Državni zbor pa 
naj zaradi pravne praznine ne bi odločal o predlogih s sklepi, 
kar naj bi pomenilo izključitev pritožbe in pravnega varstva. 
Zatrjuje neskladje z 2. členom, z drugim odstavkom 14. člena, 
z 22. in s 25. členom ter s prvim odstavkom 141. člena Usta-
ve. Navaja, da je Občinski svet Občine Idrija oktobra 2005 v 
Državnem zboru vložil predlog za pridobitev statusa mestne 
občine Idrija, vendar naj Občina Idrija odločitve o tem predlogu 
ne bi prejela.

2. Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 
28. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 
– ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) zahtevo poslalo v odgovor 
Državnemu zboru, na podlagi drugega odstavka 28. člena 
ZUstS pa je za pojasnila zaprosilo Službo Vlade Republike 
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

3. Državni zbor na zahtevo ni odgovoril, mnenje pa je po-
slala Vlada. Navaja, da pogoje, ki jih mora izpolnjevati mesto, 
da dobi status mestne občine, določa tretji odstavek 16. člena 
ZLS. Status mestne občine dobi mesto z ustanovitvijo mestne 
občine. Ker ZLS določa postopek za ustanovitev občin enako, 
ne glede na status mestne občine, in je v tem postopku predla-
gatelju zagotovljeno pravno varstvo zoper ugotovitev, da niso 
izpolnjeni pogoji za ustanovitev občine, Vlada meni, da ZLS ni 
v neskladju z Ustavo. Meni tudi, da posebna ureditev postopka 
ustanovitve mestne občine ni potrebna in da izpodbijana uredi-
tev ne posega v pravni položaj predlagateljice, saj ni dokazala, 
da bi imela po morebitni spremembi ZLS pravico do statusa 
mestne občine.

4. Pojasnila je Ustavnemu sodišču poslala tudi Služba 
Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Navaja, 
da ZLS ne določa posebnega postopka za pridobitev statusa 
mestne občine. Status mestne občine dobi mesto z ustanovi-
tvijo mestne občine. Zato je treba s predlogi občinskih svetov 
postopati po določbah ZLS, ki urejajo postopek za ustanovitev 
občine, pri čemer je status mestne občine konstitutivni element, 
glede katerega je treba ugotoviti izpolnjevanje pogojev in o 
katerem je treba predhodno ugotoviti voljo prebivalcev občine 
na referendumu.

B.
5. Prvi odstavek 141. člena Ustave določa, da mesto 

lahko dobi status mestne občine po postopku in ob pogojih, ki 
jih določa zakon. Ta ustavna določba zavezuje zakonodajalca, 
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da z zakonom določi pogoje in postopek za ustanovitev mestne 
občine. Pogoje, ki jih mora izpolnjevati mesto, da lahko pridobi 
status mestne občine, določa tretji odstavek 16. člena ZLS, 
po katerem mesto lahko dobi status mestne občine, če ima 
najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, 
od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih, 
in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega 
gravitacijskega območja. Četrti odstavek 16. člena ZLS določa, 
da mestno občino ustanovi Državni zbor z zakonom po prej 
opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebi-
valcev na določenem območju ter po postopku, ki ga določa 
poseben zakon.

6. ZLS izrecno ne ureja postopka ustanovitve mestne ob-
čine. Ureja le postopek ustanovitve nove občine in postopek za 
spremembo območja občine. Gre za pravno praznino. Vendar je 
to pravno praznino mogoče zapolniti z analogno uporabo določb 
ZLS, ki urejajo postopek ustanovitve nove občine. Gre namreč 
za primera, ki se v bistvenih lastnostih ujemata oziroma sta si 
podobna. To pomeni, da je treba s predlogi občinskih svetov za 
ustanovitev mestne občine postopati v skladu s 14. in 14.a čle-
nom ZLS, v okviru katerih je zagotovljeno tudi pravno sredstvo 
zoper odločitev Državnega zbora. Morebitnih nepravilnosti v 
konkretnem postopku, ki jih v zahtevi navaja predlagateljica in ki 
naj bi utemeljevale kršitve pravic iz drugega odstavka 14. člena, 
iz 22. in 25. člena Ustave oziroma izvedbe ZLS, pa Ustavno so-
dišče v okviru presoje ustavnosti predpisa ne more presojati.

7. Ker je torej ugotovljeno pravno praznino mogoče za-
polniti z analogno uporabo določb 14., 14.a in 14.b člena ZLS, 
ki urejajo postopek ustanovitve nove občine in postopek za 
spremembo območja občine, ne gre za neustavno pravno 
praznino. Zato ZLS ni v neskladju niti z 2. členom niti s prvim 
odstavkom 141. člena Ustave.

C.
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice 
in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramber-
ger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, 
dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.

Jože Tratnik l.r.
Predsednik

4251. Odločba o ugotovitvi, da je 5. člen Odloka 
o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Cerknica, kolikor pod zaporedno številko 
279 kategorizira javno pot s številko cesta 
542522 Goričice, počitniško naselje, v delu, ki 
poteka po parc. št. 171/4, 171/10 in 171/11, k.o. 
Lipsenj, v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-132/07-12
Datum: 9. 10. 2008

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in 
zakonitosti, začetem na pobudo Leopolda Ivana Oblaka, Lju-
bljana, ki ga zastopa odvetniška družba Rozman & Vesel, o. p., 
d. n. o., Ljubljana, na seji 9. oktobra 2008

o d l o č i l o:

1. Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini 
Cerknica (Uradni list RS, št. 41/99), kolikor pod zaporedno 
številko 279 kategorizira javno pot s številko ceste 542522 Go-
ričice, počitniško naselje, v delu, ki poteka po parc. št. 171/4, 
171/10 in 171/11, k. o. Lipsenj, je v neskladju z Ustavo.

2. Občina Cerknica je dolžna ugotovljeno neskladje od-
praviti v šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu 
Republike Slovenije tako, da z lastnikom sklene pravni posel 
za pridobitev zemljišča oziroma v istem roku začne postopek 
razlastitve ali v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev 
javne poti.

3. Pobudnik Leopold Ivan Oblak nosi sam stroške po-
stopka s pobudo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudnik izpodbija 5. člen Odloka o kategorizaciji ob-

činskih cest v Občini Cerknica (v nadaljevanju Odlok o ka-
tegorizaciji), kolikor pod zaporedno številko 279 kategorizira 
javno pot s številko ceste 542522 Goričice, počitniško naselje. 
Zatrjuje, da pot poteka po parc. št. 171/4, 171/10 in 171/11, 
k. o. Lipsenj, katerih lastnik naj bi bil. Meni, da je 5. člen Odlo-
ka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju s 33. in z 
69. členom Ustave ter z 19. členom Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05 
– v nadaljevanju ZJC-B).

2. Občina odgovarja, da sporna javna pot res poteka 
po zemljiščih, ki so v lasti pobudnika. Zgrajena naj bi bila leta 
1974 in naj bi se od takrat uporabljala kot javna pot. Ta javna 
pot naj bi bila edini dostop do petih stanovanjskih hiš v naselju 
Goričice. S sprejemom izpodbijanega odloka naj bi Občina le 
ugotovila obstoječe stanje cest, ki naj bi bile v javni uporabi ob 
sprejetju Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in 
nasl. – v nadaljevanju ZJC). Občina naj ne bi posegla v lastnin-
sko pravico pobudnika.

B.
3. Iz zemljiškoknjižnih izpiskov izhaja, da je pobudnik la-

stnik zemljišča parc. št. 171/4 in 171/10 in 171/11, k. o. Lipsenj. 
Pobudnik zato izkazuje pravni interes za oceno ustavnosti in 
zakonitosti 5. člena Odloka o kategorizaciji. Ustavno sodišče 
je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega 
odstavka 26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list 
RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z 
odločanjem o stvari sami.

4. Odlok o kategorizaciji v 1. členu določa občinske ceste 
po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto ce-
stnega prometa, ki ga prevzemajo. V 5. členu med javne poti v 
naseljih in med naselji pod zaporedno številko 279 kategorizira 
javno pot s številko ceste 542522 Goričice, počitniško naselje, 
ki poteka po zemljiščih v lasti pobudnika.

5. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali 
omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nado-
mestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa za-
kon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi kljub 
ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 
33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravi-
ce na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, da zakon uredi 
pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v 
katerem se za konkreten primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakon-
ski pogoji za razlastitev, in v katerem so zagotovljeni tudi sodno 
varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina.

6. Pojem in status javnih cest ureja 2. člen ZJC. Javne ce-
ste so prometne površine splošnega pomena za cestni promet, 
ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, dolo-
čenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa na 
njih. V prvem odstavku 3. člena ZJC je določeno, da so državne 
ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa v lasti občine. V 
primerih, ko obstoječe javne ceste potekajo po nepremičninah, 
ki so v lasti drugih oseb, kot določa prvi odstavek 3. člena ZJC, 
prehodna ureditev iz 19. člena ZJC-B predvideva, da se lahko 
lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nado-
mestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, ki je urejen 
z navedeno določbo ZJC-B.
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7. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-387/02 z dne 20. 5. 
2004 (Uradni list RS, št. 62/04 in OdlUS XIII, 36) poudarilo, da 
občina po ugotovitvi, da je posamezna javna cesta grajena na 
zemljišču, ki je v zasebni lasti, zgolj zaradi tega ne sme opustiti 
njene kategorizacije, ker je dolžna spoštovati predpisana merila 
za kategorizacijo javnih cest. V primeru, da cesta izpolnjuje ta 
merila, je občina dolžna cesto ustrezno kategorizirati in s prav-
nim poslom ali v razlastitvenem postopku pridobiti zemljišče, 
na katerem je cesta zgrajena.

8. V obravnavanem primeru Občina s pobudnikom ni 
sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč. Zoper njega 
tudi ni bil izveden postopek razlastitve. Zato je 5. člen Odloka 
o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 19. členom 
ZJC-B in z 69. členom Ustave. Ker 5. člen Odloka o kategori-
zaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v 
neskladju tudi s 33. členom Ustave.

9. Gre za primer iz 48. člena ZUstS, zato je Ustavno sodi-
šče izdalo ugotovitveno odločbo. Kadar Ustavno sodišče izda 
ugotovitveno odločbo, določi organu, ki je izdal protiustaven 
oziroma nezakonit predpis, rok, v katerem mora ugotovljeno 
neustavnost oziroma nezakonitost odpraviti (drugi odstavek 
48. člena ZUstS). Izpodbijana določba Odloka o kategorizaciji 
je v neskladju z Ustavo, ker je Občina opustila dolžno ravna-
nje. Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 
48. člena v povezavi z drugim odstavkom 40. člena ZUstS 
naložilo Občini, naj v roku šestih mesecev z lastnikom sklene 
pravni posel za pridobitev zemljišč oziroma v istem roku začne 
razlastitveni postopek ali pa v primeru ugotovitve, da lokalna 
cesta ne izpolnjuje pogojev za kategorizacijo, v skladu z ZJC 
izpelje postopek za njeno ukinitev.

10. Po prvem odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku 
pred Ustavnim sodiščem vsak udeleženec svoje stroške, če 
Ustavno sodišče ne odloči drugače. Ker v obravnavani zadevi 
ni utemeljenih razlogov za drugačno odločitev, je Ustavno so-
dišče glede prijavljenih stroškov sklenilo, kot izhaja iz 3. točke 
izreka tega sklepa.

C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

48. člena in drugega odstavka 40. člena ter prvega odstavka 
34. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter so-
dnice in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper 
Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna 
Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo 
soglasno.

Jože Tratnik l.r.
Predsednik

4252. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

Številka: Up-2831/07-15
Datum: 25. 9. 2008

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku ustavne pritožbe, ki sta 
jo vložila Hamida Ajrizi, ki jo zastopa mag. Matevž Krivic, 
Spodnje Pirniče, in Erduan Ajrizi, ki ga po pooblastilu zakonite 
zastopnice Hamide Ajrizi zastopa mag. Matevž Krivic, na seji 
25. septembra 2008

o d l o č i l o:

Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 
508/2007 z dne 2. 8. 2007 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča 
št. U 1045/2007 z dne 18. 6. 2007 se zavrne.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Ministrstvo za notranje zadeve (v nadaljevanju MNZ) je 

prošnji pritožnikov (mati in mladoletni otrok) za azil zavrnilo kot 
očitno neutemeljeni in odločilo, da morata Republiko Slovenijo 
zapustiti nemudoma po pravnomočnosti odločbe. Upravno so-
dišče je zavrnilo tožbo pritožnikov. Vrhovno sodišče je pritožbo 
pritožnikov zavrnilo.

2. Pritožnika zatrjujeta kršitev 22. in 23. člena Ustave. 
Vrhovno sodišče naj bi kršilo 23. člen Ustave, ker naj v azilnih 
zadevah ne bi pazljivo prebralo procesnega gradiva in naj bi 
zato v svojih sodbah zatrjevalo očitne neresnice ter brez vsake 
resne argumentacije pavšalno zavračalo tožbene in pritožbene 
navedbe. Sodišči naj bi kršili 22. člen Ustave, ker naj ne bi od-
govorili na tožbene in pritožbene navedbe. Pritožnika menita, 
da bi moralo Upravno sodišče na podlagi tretjega odstavka 
39. člena Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – ur. p. b. – v 
nadaljevanju ZAzil) preveriti, ali bi bilo treba pritožnika obravna-
vati kot begunca »sur place«. Vrhovno sodišče naj bi ta ugovor 
povsem ignoriralo, razen da je zapisalo »povsem neresnično tr-
ditev«, da »opravljena presoja (prvostopnega sodišča) vsebuje 
tudi oceno položaja tožnikov kot »beguncev na kraju samem«. 
Te ocene naj v prvostopni sodbi ne bi bilo. Pritožnika poudar-
jata, da v postopku sploh ni bilo ugotovljeno, katera je njuna 
matična država, torej država, v katero bi se pritožnika morala 
vrniti in kjer naj jima ne bi grozilo preganjanje. Ob tem opozar-
jata, da glede na proces osamosvajanja Kosova tudi ni vseeno, 
ali je to Srbija ali Kosovo. Kljub navedenemu naj bi Upravno 
sodišče ugotavljalo, da iz prošnje pritožnice očitno izhaja, da ji 
sploh v nobeni državi ne grozi preganjanje. Trditev sodišča, da 
navedeno očitno izhaja iz pritožničine prošnje, naj bi bil primer 
skrajno površnega in povsem neutemeljenega argumentiranja. 
Na očitke pritožbe glede navedenih pomanjkljivosti naj bi se 
Vrhovno sodišče zateklo v še bolj neresnično trditev, in sicer, 
da sta tožena stranka in sodišče prve stopnje glede na podatke 
iz predloženih spisov upoštevala, da je izvorna država tožnikov 
Republika Srbija. Pritožnika navajata, da sta v tožbi navajala, 
da MNZ ni ugotavljalo pogojev za priznanje subsidiarne zašči-
te. Navajata, da niti MNZ niti Upravno sodišče nista preverjala, 
ali bi prej navedeni razlogi na strani pritožnikov lahko upravi-
čevali priznanje subsidiarne zaščite zaradi nevarnosti nehuma-
nega ali poniževalnega ravnanja oziroma do tega nista zavzela 
nobenega stališča. Vrhovno sodišče naj bi na očitke v zvezi 
z navedenim »odgovorilo«, da je Upravno sodišče »pravilno 
odgovorilo tudi na tožbeni ugovor, zakaj niso podani razlogi za 
subsidiarno zaščito«. To naj bi izhajalo iz trditve Upravnega so-
dišča, ki se glasi, da glede na to, da tožeči stranki doslej sploh 
nista živeli v svoji matični državi, v konkretnem primeru ni prav 
nobenega razloga, ki bi utemeljeval bojazen, da bosta tožeči 
stranki v matični državi soočeni z utemeljenim tveganjem, da 
utrpita resno škodo. Pritožnika predlagata Ustavnemu sodišču 
začasno zadržanje izvršitve izpodbijanih odločb.

3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-2831/07 z 
dne 18. 4. 2008 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo in do konč-
ne odločitve Ustavnega sodišča zadržal izvršitev izpodbijane od-
ločbe MNZ. V skladu s 56. členom Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) je bila 
ustavna pritožba vročena Vrhovnemu sodišču in MNZ.

4. MNZ je v odgovoru navedlo, da iz navedb pritožnice 
nedvomno izhaja, da je glavni razlog za vložitev prošnje za 
azil dejstvo, da jo je hotel oče prisiliti, da se poroči v Italijo za 
plačilo. MNZ je na podlagi pritožničinih navedb zaključilo, da 
zavaja oziroma zlorablja azilni postopek. MNZ meni, da sta 
sodišči korektno odgovorili na tožbene navedbe. Meni, da MNZ 
in sodiščema ni mogoče očitati nestrokovne in arbitrarne obrav-
nave. V nadaljevanju tudi nasprotuje trditvam pritožnikov, da bi 
morali v konkretnem postopku ugotavljati, ali sta pritožnika t. i. 
begunca »sur place« in ali izpolnjujeta pogoje za subsidiarno 
zaščito. Ne glede na to, da v postopku ni bila ugotovljena 
izvorna država pritožnikov, pritožnika nikakor ne bi mogla biti 
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begunca »sur place«, saj nista nikoli živela v matični državi. 
Pogoj za priznanje statusa begunca »sur place« naj bi bil, da 
temelji utemeljen strah pred preganjanjem oziroma utemelje-
no tveganje za resno škodo na dogodkih, do katerih je prišlo 
potem, ko je prosilec zapustil matično državo. Vlagatelja nista 
nikoli živela v matični državi, saj je bila prva pritožnica rojena 
v Sloveniji, drugi pritožnik pa v Nemčiji. V zvezi s pritožbenimi 
navedbami o neugotavljanju pogojev za priznanje subsidiarne 
zaščite MNZ navaja, da je bila prošnja zavrnjena v t. i. pospeše-
nem postopku, kjer se zgolj ugotavljajo razlogi neutemeljenosti, 
ne pa razlogi iz 1. člena ZAzil.

5. Pritožnika v odgovoru na navedbe MNZ navajata, da 
je ugotovitev izvorne ali matične države ena od nespornih 
predpostavk za zakonito vodenje azilnega postopka, ker je 
ugotavljanje utemeljenega strahu pred preganjanjem treba 
usmeriti na razmere v tej konkretni državi. Pritožnika menita, 
da bi moralo Upravno sodišče na podlagi 39. člena ZAzil na 
podlagi tožbenih ugovorov samo dopolniti ugotovitve v zvezi 
z dejanskim stanjem ali pa zadevo vrniti v novo odločanje 
upravnemu organu. V nadaljevanju še navajata, da je MNZ v 
odgovoru potrdilo nezakonito sklicevanje na direktive Evropske 
unije kot na pravo, ki velja v Sloveniji.

B.
6. Prva pritožnica je v prošnji za azil navedla, da je pro-

šnjo za azil vložila zaradi strahu pred očetom. Ker je brez drža-
vljanstva in v sporu z očetom, naj se trenutno ne bi imela kam 
vrniti. Šele v tožbi zoper odločbo MNZ je navedla, da bi moralo 
Upravno sodišče na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZAzil1 
ugotavljati njeno izvorno državo, pogoje za pridobitev statusa 
subsidiarne zaščite in ugotavljanje pogojev za mednarodno 
zaščito, ki se pojavi »sur place«.2 Azilni postopek je poseben 
upravni postopek, ki je prilagojen značilnostim odločanja o 
pravicah prosilcev za azil. V azilnem postopku je treba vzpo-
staviti sorazmerje med zmanjševanjem možnosti zlorab tega 
postopka in omogočanjem dostopa do nujne zaščite tistim 
beguncem, ki jo resnično potrebujejo.3 Zato je bila v drugem 
odstavku 35. člena urejena zavrnitev vloge kot očitno neute-
meljene v pospešenem azilnem postopku, če je organ ugotovil 
katerega od izrecno določenih razlogov. V takem primeru je 
pristojni organ takoj odločil o stvari in prošnjo za azil kot očitno 
neutemeljeno zavrnil. Navedeno seveda ne pomeni, da pristojni 
organ ni bil dolžan za sprejem takšne odločitve ugotoviti de-
janskega stanja. Prosilec za azil je moral na podlagi 29. člena 

1 Tretji odstavek 39. člena ZAzil določa: »Če upravno sodišče 
ugotovi, da so bila v postopku na prvi stopnji zmotno ali nepopolno 
ugotovljena dejstva ali okoliščine ali če se je medtem spremenilo 
dejansko stanje, na podlagi katerega je bila izdana odločba na 
prvi stopnji, samo dopolni postopek in odpravi omenjene pomanj-
kljivosti ter odpravi odločbo prve stopnje s svojo sodbo in samo 
reši stvar.«

2 V 5. členu Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. 4. 2004 
o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim 
prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje 
mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (UL L 304, 30. 9. 2004, 
str. 12–23) je določeno: 

»1. Utemeljen strah pred preganjanjem ali utemeljeno tvega-
nje resne škode lahko temeljita na dogodkih, do katerih je prišlo, 
odkar je prosilec zapustil izvorno državo.

2. Utemeljen strah pred preganjanjem ali utemeljeno tveganje 
resne škode lahko temeljita na dejavnostih, pri katerih je sodeloval 
prosilec, odkar je zapustil izvorno državo, zlasti kadar se ugotovi, 
da te dejavnosti predstavljajo izraz in nadaljevanje prepričanj ali 
usmeritev, ki jih je prosilec zagovarjal že v izvorni državi. 

3. Brez poseganja v Ženevsko konvencijo lahko države čla-
nice določijo, da se prosilcu, ki vloži naknadno prošnjo, načeloma 
ne prizna status begunca, če tveganje preganjanja temelji na 
okoliščinah, ki jih je prosilec ustvaril po lastni odločitvi po odhodu 
iz izvorne države.«

3 S. Rakočevič, Predpisi o tujcih in azilu, Uradni list RS,1999, 
str. 243.

ZAzil že v prošnji za azil prepričljivo in verodostojno navesti 
vsa relevantna dejstva.4 Pristojni organ pa je moral njihove 
navedbe preveriti in dokazati, da so izpolnjeni pogoji za izvedbo 
pospešenega postopka in zavrnitev prošnje za azil kot očitno 
neutemeljene, ne pa ugotavljati, ali prosilec za azil izpolnjuje 
pogoje iz 1. člena ZAzil.

7. S Konvencijo o statusu beguncev in Protokola o statusu 
beguncev (Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92, Uradni list FLRJ, 
MP, št. 7/60 in 17/67 – v nadaljevanju Ženevska konvencija) so 
določene obveznosti države, da osebam, ki izpolnjujejo v njej do-
ločene pogoje, nudi zaščito. V Ženevski konvenciji so določeni po-
goji za osebe, ki trpijo najhujše oblike preganjanja zaradi osebnih 
okoliščin (diskriminacija) in tako zaščito tudi zaslužijo.5 Opredelitev 
statusa begunca po Ženevski konvenciji je sestavljena iz štirih 
elementov: 1) gre za osebo, ki je izven države njenega državljan-
stva oziroma izven države njenega stalnega prebivališča, 2) gre 
za osebo brez državljanstva, 3) oseba se ne more ali noče vrniti v 
to državo, 4) ta nezmožnost oziroma odsotnost volje je posledica 
utemeljenega strahu pred preganjanjem, pri čemer so podlage za 
preganjanje rasa, vera, narodna pripadnost, pripadnost določeni 
družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju. Iz nave-
denega izhaja, da v okviru azilnega postopka ni mogoče reševati 
socialnih stisk posameznikov.

8. Pritožnika zatrjujeta, da se Upravno in Vrhovno sodišče 
nista opredelili do vseh tožbenih in pritožbenih navedb in da sta 
sodbi Vrhovnega in Upravnega sodišča arbitrarni. Sodiščema 
očitata, da se nista opredelili do treh pomembnih vprašanj, 
in sicer: ugotavljanje izvorne države, ugotavljanje pogojev za 
pridobitev statusa subsidiarne zaščite in ugotavljanje pogojev 
za mednarodno zaščito, ki se pojavi »sur place«. Ti očitki prito-
žnikov so neutemeljeni. Iz 22. člena Ustave izhaja zahteva po 
obrazloženosti sodnih odločb. Sodišča so dolžna vzeti na znanje 
navedbe strank, pretehtati njihovo upoštevnost in se do tistih 
navedb, ki so bistvenega pomena za odločitev, v obrazložitvi 
odločbe tudi opredeliti. Iz te pravice ne izhaja obveznost sodišča, 
da se opredeli do tistih navedb stranke, ki za odločitev o zadevi 
niso bistvene ali so očitno neutemeljene. Iz pravice do enakega 
varstva pravic iz 22. člena Ustave izhaja tudi prepoved sodniške 
samovolje oziroma arbitrarnosti. Vendar lahko oceno samovo-
lje oziroma arbitrarnosti Ustavno sodišče izreče le, če sodišče 
svoje odločitve sploh ne utemelji s pravnimi argumenti, ali ko so 
argumenti sodišča že na prvi pogled nerazumni.

9. Pritožnikoma je bila prošnja za azil zavrnjena na podlagi 
druge alineje drugega odstavka 35. člena ZAzil. Vsebina druge 
alineje drugega odstavka 35. člena ZAzil6 je bila neposredno ve-
zana na temeljne materialnopravne pojme Ženevske konvencije. 
Zato mora pristojni organ v vsakem konkretnem primeru preso-
diti, ali iz navedb prosilca za azil izhaja, da mu očitno ne grozi 
preganjanje v izvorni državi v pomenu, ki izhaja iz Ženevske 
konvencije. Kdaj je iz prošnje očitno, da prosilcu za azil ne grozi 

4 V skladu s četrtim odstavkom 29. člena ZAzil mora prosilec 
za azil sam navesti vsa dejstva in okoliščine, ki utemeljujejo njegov 
strah pred preganjanjem ter vsa dejstva in okoliščine, ki nasprotu-
jejo prisilni odstranitvi iz Republike Slovenije ali vrnitvi v določeno 
državo. Prosilec za azil mora predložiti pristojnemu organu vse 
razpoložljive dokaze, s katerimi opredeljuje svojo prošnjo oziroma 
podati verodostojno in prepričljivo obrazložitev vseh razlogov, s 
katerimi opredeljuje svojo prošnjo, če dokazov ni.

5 V skladu z 2. točko 1. člena Ženevske konvencije je begu-
nec vsaka oseba, ki je zaradi utemeljenega strahu pred preganja-
njem, utemeljenem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti 
določeni družbeni skupini ali določenem družbenem prepričanju, 
izven države, katere državljan je, in ne more ali zaradi takšnega 
strahu noče uživati varstva te države, ali oseba, ki nima državljan-
stva in je izven države, kjer je imela običajno prebivališče, pa se 
zaradi takšnih dogodkov zaradi omenjenega strahu ne more ali 
noče vrniti v to državo. Preganjanje mora biti utemeljeno na rasi, 
veri, narodnostni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini 
ali na določenem prepričanju.

6 Prošnja za azil se zavrne kot očitno neutemeljena, če je iz 
prošnje prosilca za azil očitno, da mu v njegovi izvorni državi ne 
grozi preganjanje.
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preganjanje, je pravni standard, ki ga je morala zapolniti uprav-
no-sodna praksa. Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-1187/06 z 
dne 19. 10. 2006 (Uradni list RS, št. 112/06 in OdlUS XV, 100) 
navedlo, da je zakonski razlog iz druge alineje drugega odstavka 
35. člena ZAzil izpolnjen takrat, ko prosilec za azil zatrjuje take 
dejanske okoliščine, ki v nobenem primeru ne morejo pomeniti 
preganjanja, kot izhaja iz Ženevske konvencije.7 Pritožnica je v 
prošnji za azil navedla, da sta razloga za njeno prošnjo za azil 
strah pred očetom in dejstvo, da se nima kam vrniti. Neurejene 
družinske razmere, strah pred očetom in neurejen status prebi-
vališča v državi v nobenem primeru ne morejo pomeniti prega-
njanja v smislu Ženevske konvencije. Ob upoštevanju četrtega 
odstavka 29. člena ZAzil in dejstva, da pritožnica v prošnji za 
azil očitno ni navedla okoliščin, ki bi lahko pomenile preganjanje 
iz Ženevske konvencije, so neutemeljeni očitki pritožnikov, da bi 
moralo Upravno sodišče na podlagi tretjega odstavka 39. člena 
ZAzil samo ugotavljati njeno izvorno državo, pogoje za pridobitev 
statusa subsidiarne zaščite in ugotavljanje pogojev za mednaro-
dno zaščito, ki se pojavi »sur place«. Zato so očitki pritožnikov, 
da se Upravno in Vrhovno sodišče nista opredelili do upoštevnih 
tožbenih in pritožbenih očitkov in da sta sodbi Upravnega in 
Vrhovnega sodišča arbitrarni, neutemeljeni. Zgolj dejstvo, da 
pritožnika pravo razumeta drugače kot Vrhovno in Upravno 
sodišče, pa na presojo, ali so bile v postopku kršene zatrjevane 
človekove pravice in svoboščine, ne more vplivati.

10. Zgolj s pavšalnim zatrjevanjem, da se Vrhovno sodi-
šče v vseh azilnih zadevah ne »potrudi prebrati procesnega 
gradiva in zato v svojih sodbah zatrjuje očitne neresnice« in da 
»pavšalno zavrača tožbene in pritožbene ugovore in navedbe 
in povsem nekritično potrjuje še tako očitno zgrešena stališča 
tožene stranke«, pritožnika ne moreta utemeljiti kršitve pravice 
iz prvega odstavka 23. člena Ustave.

11. Ustavno sodišče je zato ustavno pritožbo pritožnikov 
zoper sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo Upravnega 
sodišča zavrnilo.

C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

prvega odstavka 59. člena ZUstS in prve alineje drugega 
odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list 
RS, št. 86/07) v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici in 
sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, 
mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, dr. Ciril Ribičič in Jan 
Zobec. Sodnica Jasna Pogačar je bila pri odločanju o tej zadevi 
izločena. Odločbo je sprejelo soglasno.

Jože Tratnik l.r.
Predsednik

4253. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega 
sodišča, Višjega sodišča v Kopru in 
Okrožnega sodišča v Novi Gorici

Številka: Up-106/05-27
Datum: 2. 10. 2008

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi Nedžata Pajazitija, Makedonija, ki ga zastopa Miha Kozinc, 
odvetnik v Ljubljani, na seji 2. oktobra 2008

o d l o č i l o:

Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 117/2004 z dne 
11. 11. 2004, sodba Višjega sodišča v Kopru št. Kp 359/2003 

7 Glej opombo 5.

z dne 22. 10. 2003 in sodba Okrožnega sodišča v Novi Gorici 
št. K 27/2003 z dne 5. 5. 2003 se razveljavijo v delu, ki se 
nanaša na pritožnika, in se zadeva vrne Okrožnemu sodišču v 
Novi Gorici v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v
A.

1. Pritožnik je bil pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici 
obsojen za kaznivo dejanje neupravičenega prometa z mamili 
po prvem odstavku 196. člena Kazenskega zakonika (Uradni 
list RS, št. 63/94 in nasl. – KZ). Izrečeni sta mu bili kazni šest let 
zapora in izgon z ozemlja Republike Slovenije za čas desetih 
let. Višje sodišče je pritožbo njegovega zagovornika zavrnilo 
kot neutemeljeno. Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za 
varstvo zakonitosti.

2. Pritožnik je v kazenskem postopku zatrjeval, da so bili 
podatki, ki so se nahajali na zaseženi kartici SIM, pridobljeni brez 
odredbe preiskovalnega sodnika, zato naj bi šlo za nedovoljene 
dokaze. Prvostopenjsko sodišče se ni posebej izreklo o dopu-
stnosti spornih dokazov, pač pa je te dokaze izvedlo na glavni 
obravnavi. Višje sodišče je ocenilo, da ni podlage za dvom o za-
konitosti pridobitve in izvedbe spornih dokazov. Pojasnilo je, da 
je bil zaseg predmetov opravljen v skladu z določbami 220. člena 
Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. 
– v nadaljevanju ZKP) in da so imeli policisti pravno podlago v 
prvem odstavku 164. člena ZKP. Na zapisnik o zasegu naj pri-
tožnik ne bi imel pripomb in naj bi ga podpisal. Višje sodišče je 
zavzelo stališče, da je na ta način zasežene predmete kot tudi 
njihovo vsebino dovoljeno pregledati oziroma shranjeno sporoči-
lo prebrati, saj naj bi šlo za identično situacijo v primeru zasega 
vsakega drugega predmeta, ki vsebuje osebna sporočila obdol-
ženca, bodisi da gre za njegovo osebno komunikacijo z drugimi 
osebami (na primer pisemske pošiljke) ali za njegovo zasebno 
izpoved (na primer dnevnik). Presoja zakonitosti in utemeljeno-
sti zasega predmetov naj bi bila nujno vezana na sporočilnost 
besedila, ki ga vsebuje ta predmet, saj naj bi bilo šele na podlagi 
seznanitve z njim mogoče zaključiti o njegovi dokazni vrednosti v 
kazenskem postopku. Navedlo je, da je prišlo do zasega kartice 
SIM ali telefona zato, da se ugotovi morebitne telefonske stike 
pritožnika z morebitnimi drugimi vpletenimi osebami in se na ta 
način razjasnjujeta vloga in ravnanje pritožnika. Šlo naj bi torej 
za predmete, ki utegnejo biti dokaz v kazenskem postopku po 
prvem odstavku 220. člena ZKP. Pomen konkretnega zasega je 
bil po mnenju Višjega sodišča v preveritvi in ugotovitvi shranjenih 
telefonskih in kontaktiranih številk pritožnika. Za to naj ne bi bila 
potrebna odredba sodišča. Zavrnilo je tudi očitke pritožnika, da 
je šlo za nezakonit poseg v njegovo komunikacijsko zasebnost. 
Menilo je, da zakonske določbe, ki urejajo nadzor telekomunika-
cij v smislu 150. člena ZKP, niso uporabne pri presoji zakonitosti 
ukrepa zasega predmetov, na podlagi katerega so bili odkriti 
podatki o klicanih oziroma shranjenih telefonskih številkah pri 
pritožniku oziroma o prejetem sporočilu SMS. Vrhovno sodišče 
je pritrdilo stališču Višjega sodišča in ocenilo, da gre za zako-
nito pridobljene predmete in dovoljene dokaze v kazenskem 
postopku.

3. Pritožnik zatrjuje kršitve 21., 29., 35. in 37. člena Usta-
ve. Navaja, da se obsodilna sodba opira na nezakonito prido-
bljene dokaze. Meni, da gre za takšno kršitev določb postopka, 
ki pomeni tudi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Dokaz, ki naj bi ga sodišče izvedlo s tem, da je prebralo se-
znam telefonskih številk in izpis telefonskega spomina, naj ne 
bi bil pridobljen v skladu z določbami ZKP. Pri branju sporočil 
SMS in nadzoru telefonskega prometa (pa čeprav samo številk, 
zabeleženih na kartici SIM) naj bi šlo za nadzor telekomunikacij 
in enega od ukrepov v smislu 150. in 151. člena ZKP. Da gre 
za nadzor telekomunikacij, naj bi izhajalo iz dopisa švicarskega 
Zveznega urada za pravosodje. Organi pregona naj bi nadzirali 
obdolženčevo komunikacijo prek telefona GSM brez odredbe 
preiskovalnega sodnika tudi še potem, ko je bil aparat prito-
žniku odvzet. Po mnenju pritožnika so bili dokazi pridobljeni v 
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nasprotju s 154. členom ZKP in bi morali biti izločeni v skladu s 
prvim odstavkom 83. člena ZKP. Z izvedbo dokaza z branjem 
sporočil SMS naj bi sodišče poseglo v pritožnikovo pravico 
do zasebnosti ter v njegova pravna jamstva v kazenskem 
postopku, predvsem v privilegij zoper samoobtožbo. Pritožnik 
navaja, da je bil dokaz z branjem sporočil SMS za razplet 
kazenskega postopka ključnega pomena. Nasprotuje stališču 
Vrhovnega sodišča, po katerem gre pri pregledu vsebine zase-
ženih predmetov (seznama klicanih telefonskih številk, izpisa 
telefonskega spomina) za povsem analogno situacijo kot pri 
zasegu drugih predmetov, ki pomenijo komunikacijo storilca z 
drugimi osebami, kot sta npr. pismo ali dnevnik. Sklicuje se na 
stališče Ustavnega sodišča v odločbi št. U-I-92/96 z dne 21. 3. 
2002 (Uradni list RS, št. 32/02 in OdlUS XI, 45) in navaja, da 
bi moralo sodišče samo poskrbeti, da se vsi nezakonito prido-
bljeni dokazi izločijo iz spisa. Predlaga, naj Ustavno sodišče 
izpodbijane sodbe razveljavi in vrne zadevo v novo odločanje.

4. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-106/05 z 
dne 27. 3. 2008 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. O spre-
jeti ustavni pritožbi je bilo na podlagi prvega odstavka 56. člena 
Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – ur. p. b. 
– v nadaljevanju ZUstS) obveščeno Vrhovno sodišče.

5. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis zadeve, v kateri 
so bile izdane izpodbijane sodne odločbe.

B.
6. V obravnavani zadevi sta Višje in Vrhovno sodišče 

zavzeli stališče, da sme policija v predkazenskem postopku iz 
zasežene telekomunikacijske opreme pridobiti v njej shranjene 
podatke (izpis telefonskega spomina) brez sodne odločbe. 
Ustavno sodišče je moralo v nadaljevanju ugotoviti, ali temeljijo 
izpodbijane sodbe na stališču, ki je nezdružljivo s pravico iz 
prvega odstavka 37. člena Ustave.

7. Ustava v prvem odstavku 37. člena, s katerim zagota-
vlja tajnost pisem in drugih občil, varuje svobodo komunicira-
nja. Ta pravica zagotavlja varstvo posameznikovega interesa, 
da se brez njegove privolitve nihče ne seznani z vsebino spo-
ročila, ki ga posreduje prek kateregakoli sredstva, ki omogoča 
izmenjavo oziroma posredovanje informacij, kot tudi interesa 
posameznika, da svobodno odloča o tem, komu, v kakšnem 
obsegu, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji bo posredoval 
določeno sporočilo. Gre za varstvo svobodne in nenadzoro-
vane komunikacije in s tem zaupnosti razmerij, v katere pri 
sporočanju stopa posameznik.1

8. Področje varstva komunikacijske zasebnosti se razširja 
na pisma in druga občila (npr. telefon, telefaks, računalnik) ter 
obsega posredovanje pisnih, zvočnih ali slikovnih sporočil ozi-
roma drugih sporočil s subjektivno sporočilno vrednostjo.2 Na 
področje komunikacijske zasebnosti sodijo v prvi vrsti podatki, 
ki se nanašajo na vsebino sporočila. Glede prisluškovanja in 
snemanja telefonskih pogovorov je Ustavno sodišče že za-
vzelo stališče, da morajo biti za njegovo dopustnost podane 
predpostavke iz drugega odstavka 37. člena Ustave (odločba 
št. U-I-25/95 z dne 27. 11. 1997, Uradni list RS, št. 5/98 in Od-
lUS VI, 158). V teoriji je zastopano stališče, da niso varovani 
zgolj vsebina komunikacije, temveč tudi okoliščine in dejstva, 
povezani s komunikacijo.3 Pri uporabi telefona naj pravnega 
varstva ne bi zaslužila zgolj vsebina pogovora, ampak tudi 
drugi podatki, povezani s telefonskim pogovorom.4 Iz sodne 
prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljeva-
nju ESČP) izhaja, da so podatki o klicanih telefonskih številkah 
sestavni del telefonskih komunikacij.5 Po mnenju ESČP pomeni 

1 Klemenčič, G., v: L. Šturm (ur.), Komentar Ustave Republike 
Slovenije, Fakulteta za podiplomske in evropske študije, Ljubljana 
2002, str. 391.

2 Prav tam, str. 396.
3 Prav tam.
4 Prav tam.
5 Malone proti Združenemu kraljestvu, sodba z dne 2. 8. 

1984, A 82, tč. 84; enako v zadevi P. G. in J. H. proti Združenemu 
Kraljestvu, sodba z dne 25. 9. 2001, tč. 42.

prepustitev teh podatkov policiji brez pristanka naročnika po-
seganje v pravico iz 8. člena Konvencije o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, 
št. 7/94 – EKČP).6 Upoštevajoč navedeno je treba predmet 
varstva komunikacijske zasebnosti razlagati širše, tako da ta 
vključuje tudi tiste podatke o telefonskih klicih, ki so sestavni 
del komunikacije. Podatke, ki so razvidni iz izpisa telefonske-
ga spomina, je treba glede na njihovo naravo obravnavati kot 
sestavni del komunikacijske zasebnosti. Zato pomenita prido-
bitev podatkov o zadnjih opravljenih in zadnjih neodgovorjenih 
klicih ter vpogled v vsebino sporočila SMS vpogled v vsebino 
in okoliščine komunikacije ter s tem poseg v pravico iz prvega 
odstavka 37. člena Ustave.

9. Pogoje za omejitev pravice do tajnosti pisem in drugih 
občil vsebuje drugi odstavek 37. člena Ustave. Poseg v svobo-
do komuniciranja je dopusten, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
1) da je poseg določen v zakonu, 2) da poseg s svojo odločbo 
dovoli sodišče, 3) da je določno omejen čas izvajanja posega in 
4) da je poseg nujen za uvedbo ali potek kazenskega postopka 
ali za varnost države.

10. Po drugem odstavku 37. člena Ustave torej poseg 
v svobodo komuniciranja ni dovoljen brez predhodnega do-
voljenja sodišča. Stališče, da sme policija v predkazenskem 
postopku pridobiti podatke, ki sodijo v ustavno varovano ko-
munikacijsko zasebnost, brez sodne odločbe, ne izpolnjuje 
pogojev iz drugega odstavka 37. člena Ustave. Zato temeljita 
izpodbijani sodbi Višjega in Vrhovnega sodišča na stališču, ki je 
nezdružljivo s pravico iz prvega odstavka 37. člena Ustave. Na 
takšnem stališču posredno temelji tudi prvostopenjska sodba. 
Zato je Ustavno sodišče izpodbijane sodbe razveljavilo v delu, 
ki se nanaša na pritožnika, in zadevo vrnilo Okrožnemu sodišču 
v Novi Gorici v novo odločanje.

11. Ker je bilo treba izpodbijane sodbe razveljaviti že 
zaradi kršitve pravice iz prvega odstavka 37. člena Ustave, ni 
bilo treba presojati, ali so podane tudi druge zatrjevane kršitve 
človekovih pravic.

C.
12. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože 
Tratnik ter sodnice in sodniki mag. Marta Klampfer, mag. Marija 
Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, 
Jasna Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sodnik dr. Mitja 
Deisinger je bil pri odločanju v tej zadevi izločen. Odločbo je 
sprejelo soglasno.

Jože Tratnik l.r.
Predsednik

DRUGI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

4254. Sistemska obratovalna navodila za 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina za 
geografska območja Mestne občine Maribor, 
Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na 
Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače - 
Fram, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše 
in Občine Šentilj

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno be-
sedilo in 70/08) in soglasja Javne agencije RS za energijo 
št. 25-13/2008-5/ZP-33 z dne 23. 9. 2008, sistemski opera-
ter distribucijskega omrežja Plinarna Maribor d.d., družba za 
proizvodnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve, d.d., 
Plinarniška ulica 9, 2000 Maribor izdaja

6 Malone proti Združenemu kraljestvu, tč. 84.
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S I S T E M S K A   O B R A T O V A L N A 
N A V O D I L A

za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za 
geografska območja Mestne občine Maribor, 
Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na 

Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače 
- Fram, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše 

in Občine Šentilj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Namen in predmet urejanja

1. člen
(1) Ta akt ureja obratovanje in način vodenja distribu-

cijskega omrežja zemeljskega plina na geografskih območjih 
Mestne občine Maribor, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž 
na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače - Fram, Občine 
Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj, na katerih 
izvaja gospodarsko javno službo dejavnost sistemski operater 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem be-
sedilu: sistemski operater) Plinarna Maribor družba za proizvo-
dnjo, distribucijo energentov, trgovino in storitve d.d.

(2) Ta akt se uporablja za sistemskega operaterja ter za 
odjemalce in uporabnike, ki so oskrbovani po distribucijskem 
omrežju (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).

(3) Ta akt se uporablja tudi za tiste pravne ali fizične 
osebe, ki načrtujejo, projektirajo, gradijo ter izvajajo vzdrže-
valna dela na distribucijskem omrežju ali na drugih soodvisnih 
objektih.

(4) Ta akt določa predvsem:
– tehnične in druge pogoje za varno obratovanje distribu-

cijskega omrežja z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z 
zemeljskim plinom;

– način zagotavljanja sistemskih storitev;
– postopke za obratovanje distribucijskega omrežja v kri-

znih stanjih;
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko 

omrežje;
– tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje 

distribucijskih omrežij različnih sistemskih operaterjev.
(5) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemelj-

skega plina za geografska območja, navedena v prvem od-
stavku tega člena.

2. Naloge sistemskega operaterja

2. člen
Sistemski operater je odgovoren za:
– distribucijo zemeljskega plina;
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj distribucijskega 

omrežja;
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti distribucijskega 

omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in do-
stop do omrežja;

– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom, s tem da za-
gotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost obratovanja distri-
bucijskega omrežja;

– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov distribu-
cijskega omrežja;

– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim 
operaterjem, z omrežji katerih je distribucijsko omrežje, ki ga 
upravlja, povezano;

– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom, da lah-
ko učinkovito uveljavljajo dostop do distribucijskega omrežja;

– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode 
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov 
pri uporabnikih.

3. Zaupnost podatkov in informacij

3. člen
(1) Sistemski operater mora varovati zaupnost podatkov 

in informacij, ki jih pridobi od uporabnikov, razen če predpis 
zahteva, da se taki podatki objavijo ali posredujejo državnim 
ali drugim organom.

(2) Sistemski operater ne sme zlorabiti podatkov in infor-
macij o tretjih osebah pri zagotavljanju dostopa do distribucij-
skega omrežja.

(3) Pridobljene osebne podatke uporabnikov in odjemal-
cev mora sistemski operater skladno s predpisi, ki urejajo var-
stvo osebnih podatkov, obdelovati zakonito in pošteno. Zaradi 
zavarovanja osebnih podatkov mora sistemski operater orga-
nizirati organizacijske, tehnične in logistično-tehnične postopke 
in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje 
slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, nji-
hova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh 
podatkov.

(4) Osebne podatke sistemski operater shranjuje le toliko 
časa, dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega 
so se zbirali ali nadalje obdelovali.

4. Pojmi in definicije

4. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Ener-

getskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo 
uporabljeni pojmi naslednji pomen:

– distribucija zemeljskega plina: je transport zemeljskega 
plina po distribucijskem omrežju;

– distribucijsko omrežje: je omrežje plinovodov, ki so 
funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, 
določenim s strani lokalne skupnosti kot območje izvajanja 
gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina in po katerem se 
izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev;

– dobava zemeljskega plina: je prodaja, tudi nadaljnja, 
zemeljskega plina odjemalcem;

– dobavitelj zemeljskega plina: pravna ali fizična oseba, ki 
odjemalcu na osnovi pogodbe dobavlja zemeljski plin;

– dostop: uporaba distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina od prevzemnih mest na prenosnem omrežju zemeljske-
ga plina do predajnega mesta za odjem dogovorjene količine 
zemeljskega plina ob dogovorjenem času;

– glavni plinovod: je plinovod v distribucijskem omrežju, 
na katerega so vezani priključni plinovodi (hišni priključek);

– izravnava: je postopek izravnave med pogodbeno pre-
vzeto količino na enem ali več prevzemnih mestih in predano 
količino zemeljskega plina na enem ali več predajnih mestih 
uporabnika omrežja;

– odorizacija: dodajanje odorirnega sredstva zemeljske-
mu plinu s čemer dosežemo, da zemeljski plin pridobi značilen 
in prepoznaven vonj;

– odjemalec: pravna ali fizična oseba, ki je na pogodbeni 
osnovi oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno rabo ali 
nadaljnjo prodajo;

– oskrba: je distribucija in dobava zemeljskega plina;
– plinovod: je sistem cevovodov z vso pripadajočo opre-

mo in postajami do izstopnega mesta;
– pogodba o dobavi: je pogodba, ki jo skleneta odjemalec 

in dobavitelj zemeljskega plina, s katero si odjemalec zagotovi 
dobavo zemeljskega plina v dogovorjeni količini, dinamiki in 
kvaliteti;

– pogodba o dostopu: je pogodba, ki jo skleneta uporab-
nik in sistemski operater in s katero se sporazumeta o uporabi 
distribucijskega omrežja;

– pogodba o priključitvi: je pogodba, ki jo skleneta vlaga-
telj vloge za priključitev na distribucijsko omrežje in sistemski 
operater, s katero dogovorita pravna, tehnična in komercialna 
razmerja za izvedbo priključitve na distribucijsko omrežje;
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– predajno mesto: je mesto, na katerem sistemski opera-
ter preda uporabniku zemeljski plin;

– prevzemno mesto: je točka na distribucijskem omrežju, v 
kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabnikom pre-
vzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega plina;

– priključitev: je izvedba fizične povezave priključnega 
plinovoda na distribucijsko omrežje sistemskega operaterja;

– priključni plinovod: je plinovod od glavnega plinovoda 
do izstopnega mesta;

– sistemski operater: je sistemski operater distribucijske-
ga omrežja zemeljskega plina;

– uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki iz distribu-
cijskega omrežja odjema ali v distribucijsko omrežje oddaja 
zemeljski plin;

– zaplinjanje: je zapolnitev plinovoda, postrojenj ali objek-
tov z zemeljskim plinom.

II. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA VARNO 
OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA 

Z NAMENOM ZANESLJIVE IN KVALITETNE OSKRBE 
Z ZEMELJSKIM PLINOM

1. Distribucijsko omrežje

5. člen
(1) Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do 

predajnih mest uporabnikom.
(2) Z ustreznim načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem 

plinovodnega omrežja, merilno-regulacijskih postaj ter druge 
opreme, s skrbnim upravljanjem in izvajanjem nadzora nad 
distribucijskim omrežjem ter nadziranjem vseh posegov v var-
nostnem pasu plinovodov, je sistemski operater dolžan zagota-
vljati varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrežja.

2. Razvoj distribucijskega omrežja

6. člen
Sistemski operater izdela predloge za nadaljnji razvoj 

distribucijskega omrežja, skladno z odlokom lokalne skupnosti 
o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistem-
skega operaterja ter na podlagi analize izvajanja distribucije in 
upravljanja distribucijskega omrežja, značilnosti pretočnih in 
tlačnih obratovalnih parametrov, dejanske zasedenosti distri-
bucijskega omrežja, zanesljivosti obratovanja, izdanih soglasij 
za priključitev, anket ter drugih podatkov.

3. Pogoji za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
distribucijskega omrežja

7. člen
Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, za-

četku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju ter 
drugih delih na distribucijskem omrežju se morajo upoštevati 
določbe predpisov, ki urejajo tehnične pogoje za graditev, obra-
tovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom 
do vključno 16 barov in drugih predpisov.

8. člen
(1) Pri načrtovanju, graditvi, preskušanju, obratovanju, 

začetku in prenehanju obratovanja, vzdrževanju, obnavljanju 
ter drugih delih distribucijskega omrežja, se zaradi poenotenja 
opreme, dimenzij cevi ter zapornih elementov, materialov, na-
činov izvedbe, geodetskih posnetkov, katodne zaščite in drugih 
elementov distribucijskega omrežja, uporablja tudi tehnične 
zahteve sistemskega operaterja.

(2) Tehnične zahteve sistemskega operaterja so javne.

4. Nadzor in zavarovanje plinovoda

9. člen
(1) Sistemski operater ima zaradi zagotovitve zaneslji-

vega delovanja distribucijskega omrežja pravico in dolžnost 

predlagati potrebne spremembe na distribucijskem omrežju 
ter podati tehnične zahteve, katere mora distribucijsko omrežje 
zagotavljati.

(2) Sistemski operater ima zaradi zagotovitve zaneslji-
vega delovanja distribucijskega omrežja pravico gradnje in 
izključno pravico nadzora nad gradnjo plinovoda na stroške 
investitorja gradnje.

(3) Pred začetkom projektiranja ali poseganja v prostor je 
dolžan projektant, izvajalec del ali investitor gradnje pridobiti 
podatke o katastru plinovoda od sistemskega operaterja.

(4) Po končani izgradnji morajo biti vsi plinovodi geodet-
sko posneti in vneseni v kataster energetskih in komunalnih 
vodov, skladno s predpisi in tehničnimi zahtevami sistemskega 
operaterja.

10. člen
(1) Za zagotovitev varnosti plinovodov, naprav in objektov 

na plinovodih ter varnosti objektov, naprav in premoženja ter 
zdravja in življenja ljudi in živali v območju plinovodov, izdaja 
sistemski operater soglasja k nameravanim posegom tretjih 
oseb v varnostni pas plinovoda.

(2) Na podlagi zahteve za izdajo soglasja za nameravane 
posege v območje varnostnih pasov plinovodov in predložene 
projektne dokumentacije, sistemski operater, upoštevajoč do-
ločbe tehničnih predpisov, odloči o zahtevi za izdajo soglasja.

11. člen
Na podlagi izdanega soglasja iz prejšnjega člena se po-

seg v varnostnem pasu plinovoda izvede skladno s predpisi 
o graditvi objektov, s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za 
graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim 
delovnim tlakom do vključno 16 barov in tem aktom.

12. člen
V varnostnem pasu plinovoda ima sistemski operater 

pravico nadzorovati dejavnosti in posege in pravico dostopa 
do plinovoda. Širina pasu na vsako stran plinovoda je določena 
glede na delovni tlak plina v plinovodu.

13. člen
Uporabnik zemeljskega plina, fizična ali pravna oseba 

so dolžni za izvrševanje obveznosti zagotoviti sistemskemu 
operaterju prost dostop do plinovoda, kadar se le-ta nahaja na 
njegovih nepremičninah.

5. Služba stalne pripravljenosti

14. člen
Sistemski operater mora organizirati nadzor nad delova-

njem in vodenjem distribucijskega omrežja.

15. člen
(1) Nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega 

omrežja se izvaja s pomočjo procesne, merilne, registracijske, 
telemetrijske in programske opreme, ki omogoča:

– distribucijo zemeljskega plina in vodenje distribucijske-
ga omrežja;

– simuliranje in napovedovanje pretočno-tlačnih razmer v 
distribucijskem omrežju;

– ugotavljanje in javljanje kriznih stanj in neuravnoteženih 
obratovalnih razmer;

– nadzor nad delovanjem ključnih objektov na distribu-
cijskem omrežju kot na primer merilno-regulacijskih postaj ter 
drugih objektov,

– nadzor nad prevzemom in predajo zemeljskega plina 
večjih uporabnikov;

– nadzor nad delovanjem in vodenjem distribucijskega 
omrežja, napovedovanje odjema zemeljskega plina in alocira-
nje prevzetih količin zemeljskega plina.

(2) Sistemski operater mora organizirati službo stalne 
pripravljenosti, ki izvaja 24-urni nadzor nad delovanjem distri-
bucijskega omrežja.
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6. Izvajanje aktivnosti na distribucijskem omrežju

16. člen
(1) Za zagotovitev varnega in zanesljivega obratovanja 

distribucijskega omrežja je sistemski operater dolžan izvajati 
naslednje aktivnosti:

– vzdrževanje distribucijskega omrežja,
– redna, izredna (intervencijska) in nepredvidena popravi-

la, adaptacije in rekonstrukcije distribucijskega omrežja,
– zaščito plinovodnega omrežja pred mehanskimi, elek-

tričnimi in kemičnimi vplivi;
– sistemsko kontrolo distribucijskega omrežja,
– nadzor nad trasami in nad aktivnostmi tretjih oseb v 

varnostnem pasu plinovodov,
– servisiranje naprav in opreme.
(2) Sistemski operater lahko odda drugemu ustrezno 

usposobljenemu izvajalcu izvedbo del, ki so povezana z dejav-
nostjo sistemskega operaterja. Ustrezno usposobljen izvajalec 
mora dela opraviti skladno z operativnimi tehnološkimi navodili 
sistemskega operaterja.

7. Predvidena dela na distribucijskem omrežju

17. člen
(1) Sistemski operater sme brez odškodninske odgovor-

nosti začasno prekiniti dobavo zemeljskega plina zaradi izved-
be naslednjih aktivnosti:

– rednega ali izrednega vzdrževanja,
– pregledov ali remontov,
– preizkusov ali kontrolnih meritev,
– razširitev omrežja.
(2) Za predvideno omejitev ali prekinitev distribucije plina 

mora sistemski operater izbrati čas, ki čim manj prizadene odje-
malce zemeljskega plina. Predvidena dela se ne smejo izvajati 
v času, ko je pričakovati večjo porabo zemeljskega plina.

(3) Sistemski operater mora o predvideni prekinitvi pra-
vočasno obvestiti odjemalce v pisni obliki, v primeru, da gre 
za širši krog odjemalcev, pa prek sredstev javnega obveščanja 
vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

(4) Obvestilo mora vsebovati del plinovodnega omrežja, 
ki je v delu, s predvidenim časom omejitve ali prekinitve distri-
bucije zemeljskega plina.

18. člen
(1) Če je sistemski operater pozvan, da izvede na distri-

bucijskem omrežju določena dela zaradi potrebe tretjih oseb, 
izvede ta dela na stroške naročnika del, po predhodni presoji 
upravičenosti zahtevanih del in vpliva predvidenih del na upo-
rabnike. Sistemski operater ni odškodninsko odgovoren za 
omejitve ali prekinitve distribucije oziroma dobave zemeljskega 
plina zaradi izvedbe takih del.

(2) Sistemski operater prične z deli na zahtevo tretje ose-
be potem, ko mu je ta predložila usklajen dogovor z vsemi 
prizadetimi uporabniki.

8. Izredna in nepredvidena dela na distribucijskem 
omrežju

19. člen
V primeru motenj ali okvar na distribucijskem omrežju, 

ki nastanejo kot posledica višje sile ali tretje osebe, mora sis-
temski operater, v najkrajšem možnem času izvesti izredna in 
nepredvidena dela za zagotovitev nemotenega ter zanesljivega 
delovanja distribucijskega omrežja ali organizirati potrebna po-
pravila za vzpostavitev uravnoteženega delovanja.

20. člen
V primeru iz prejšnjega člena lahko sistemski operater, če 

je to nujno potrebno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpo-
stavitve nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih 
razlogov, začasno omeji ali prekine distribucijo zemeljskega pli-

na. O dogodku mora z navedbo predvidenega časa za odpravo 
nastalih motenj nemudoma obvestiti prizadete odjemalce.

21. člen
(1) Zaradi izvedbe izrednih in nepredvidenih del z na-

menom zagotovitve nemotenega in zanesljivega delovanja 
distribucijskega omrežja, sistemski operater uporabnikom ne 
odgovarja za morebitno nastalo škodo zaradi omejene ali pre-
kinjene distribucije zemeljskega plina.

(2) Tretja oseba, ki povzroči motnje, poškodbe ali okvare 
na distribucijskem omrežju, nosi vse stroške potrebnih izre-
dnih in nepredvidenih del ter odgovarja za morebitno nastalo 
škodo.

9. Prekinitev distribucije

22. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku distribucijo zemelj-

skega plina po predhodnem obvestilu, če le-ta v roku, dolo-
čenem v obvestilu, ne izpolni svoje obveznosti, in sicer če 
uporabnik:

– moti distribucijo zemeljskega plina drugim uporabni-
kom;

– odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo sis-
temskega operaterja, dostop do vseh delov priključnega plino-
voda, do zaščitnih in merilnih naprav in do energetskih objek-
tov, naprav ali napeljav, kadar te naprave povzročajo motnje;

– brez soglasja sistemskega operaterja priključi na omrež-
je svoje energetske naprave ali napeljave ali če omogoči prek 
svojih energetskih naprav priključitev energetskih naprav dru-
gih uporabnikov;

– na opomin sistemskega operaterja ne zniža odjema 
oziroma oddaje moči oziroma količine na dogovorjeno vrednost 
v zahtevanem roku;

– onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin ali 
če uporablja zemeljski plin brez zahtevanih oziroma dogovorje-
nih merilnih naprav ali mimo njih;

– ne plača odstopanj ali cene za uporabo omrežij v roku, 
določenem v skladu s splošnimi pogoji za dobavo in odjem 
zemeljskega plina;

– v roku, ki ga določi sistemski operater oziroma pristojni 
inšpekcijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene 
meje motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali na-
peljave ali odjemalci;

– nima dobavitelja.

23. člen
Sistemski operater ustavi uporabniku omrežja distribucijo 

zemeljskega plina brez predhodnega obvestila, če uporabnik:
– z obratovanjem svojih energetskih objektov, naprav ali 

napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali ogroža premoženje;
– ob pomanjkanju zemeljskega plina ne upošteva po-

sebnih ukrepov o omejevanju odjema plina iz distribucijskega 
omrežja.

24. člen
Sistemski operater lahko brez obvestila prekine distribuci-

jo zemeljskega plina tistemu uporabniku, ki si na prevzemnem 
mestu ni zagotovil količin zemeljskega plina, kar dokazuje s 
sklenjeno pogodbo o dobavi.

25. člen
(1) Sistemski operater je dolžan uporabnika distribucijske-

ga omrežja, ki mu je bila ustavljena distribucija zemeljskega 
plina, na njegove stroške ponovno priključiti na omrežje najka-
sneje v treh delovnih dneh, ko ugotovi, da je uporabnik omrežja 
odpravil razloge za ustavitev distribucije plina.

(2) Sistemski operater, ki je uporabniku omrežja neute-
meljeno ustavil ali prekinil distribucijo plina, mora nemudoma in 
na svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave 
uporabnika omrežja na svoje omrežje.
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26. člen
(1) Sistemski operater ima pravico do povračila škode, ki 

je nastala zaradi ravnanj uporabnika distribucijskega omrežja, 
zaradi katerih mu je ustavil distribucijo zemeljskega plina po 
predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila.

(2) Uporabnik omrežja, ki mu je sistemski operater neu-
temeljeno ustavil ali prekinil distribucijo zemeljskega plina, ima 
pravico do povračila škode, ki mu je bila s tem povzročena.

III. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA

1. Sistemske storitve

27. člen
Sistemske storitve, ki jih sistemski operater zagotavlja 

uporabniku omrežja v obsegu koriščenja dostopa, so:
– vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do distri-

bucijskega omrežja;
– odoriranje zemeljskega plina;
– zagotavljanje lastne rabe zemeljskega plina;
– zagotavljanje izgub zemeljskega plina;
– ugotavljanje in obračunavanje odstopanj med pogodbe-

no in predano količino zemeljskega plina od napovedi;
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom omrežja, 

da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja.

2. Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa 
do distribucijskega omrežja

28. člen
(1) Vodenje, upravljanje in zagotavljanje dostopa do di-

stribucijskega omrežja vključujejo predvsem naslednje aktiv-
nosti:

– zagotavljanje dostopa do distribucijskega omrežja;
– varno in zanesljivo obratovanje distribucijskega omrež-

ja;
– načrtovanje distribucijskega omrežja;
– vodenje distribucijskega omrežja;
– usklajeno delovanje s sistemskim operaterjem preno-

snega omrežja zemeljskega plina in s sistemskimi operaterji 
distribucijskih omrežij v sosednjih občinah;

– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim 
operaterjem prenosnih in distribucijskih omrežij zemeljskega 
plina, ki so povezana z dotičnim omrežjem sistemskega ope-
raterja;

– obdelavo podatkov in obračun distribucije zemeljskega 
plina in sistemskih storitev;

– izvajanje ukrepov v primeru okvar in poškodb na distri-
bucijskem omrežju;

– izvajanje meritev.
(2) Sistemski operater upravlja distribucijsko omrežje, 

vključno s priključnimi plinovodi. V primeru priključitve uporab-
nika na omrežje mora uporabnik dovoliti sistemskemu opera-
terju brezplačno uporabo zemljišča in delov stavbe za izgradnjo 
priključnega plinovoda, namestitev regulatorja tlaka in merilnih 
naprav.

3. Vodenje distribucijskega omrežja

29. člen
(1) Sistemski operater mora skrbeti za uravnotežene 

obratovalne razmere na in v distribucijskem omrežju.
(2) V okviru tehničnih možnosti je sistemski operater dol-

žan vzdrževati takšne pretočno-tlačne razmere v distribucij-
skem omrežju, da zagotovi varno in zanesljivo obratovanje.

(3) Za potrebe vodenja distribucijskega omrežja in obra-
čuna storitev ter ugotavljanja, koliko zemeljskega plina je bilo 
prevzetega v distribucijsko omrežje in predanega iz njega, 
morajo biti na vseh prevzemnih in predajnih mestih ustrezne 
merilne naprave.

30. člen
(1) Uporabnik mora zagotoviti, da se plinska napeljava 

od konca priključnega plinovoda uporablja na način, da niso 
možne motnje na drugih plinskih napeljavah in da ni motečih 
posledic za naprave sistemskega operaterja.

(2) Uporabnik mora sistemskemu operaterju omogočiti 
dostop do naprav sistemskega operaterja kot tudi do plinske 
napeljave, priključene na distribucijsko omrežje po predhodni 
najavi, razen v primeru preteče nevarnosti, na način, da sistem-
ski operater lahko uresničuje naslednje pravice in dolžnosti:

– odčitavanje merilnih naprav;
– vzdrževanje naprav sistemskega operaterja;
– evidentiranje in preverjanje tehničnih naprav.

4. Napovedovanje in potrjevanje uporabe  
distribucijskega omrežja

31. člen
(1) Uporabniki morajo sistemskemu operaterju posredo-

vati tehnične podatke iz veljavne pogodbe o dobavi zemelj-
skega plina v zvezi z roki in količinami dobave zemeljskega 
plina najkasneje v roku sedmih delovnih dni pred začetkom 
veljavnosti posamezne pogodbe o dobavi.

(2) Sistemski operater lahko zahteva od uporabnika, da 
mu posreduje dnevno napoved za posameznega odjemalca, 
kadar je letni odjem na predajnem mestu odjemalca večji od 
100.000 Sm³ zemeljskega plina, pri čemer mora sistemski 
operater ravnati nediskriminatorno.

(3) Izvajanje dnevne napovedi koriščenja zmogljivosti za 
predajno mesto je možna samo v primeru, kadar odjemalec 
razpolaga z napravo za spremljanje porabe zemeljskega plina, 
ki omogoča sistemskemu operaterju odčitavanje urnega in 
dnevnega odjema.

(4) Uporabnik je pri napovedovanju odjema zemeljskega 
plina in uporabe distribucijskega omrežja odgovoren za pravil-
nost posredovanih podatkov.

32. člen
V primeru, da sistemski operater od uporabnika ne prejme 

zahtevanih podatkov iz prejšnjega člena, lahko sistemski ope-
rater temu uporabniku do prejetja le-teh zaradi zagotavljanja 
zanesljivosti oskrbe, ustavi distribucijo zemeljskega plina.

5. Obravnavanje odstopanj

33. člen
(1) Vsak uporabnik distribucijskega omrežja zagotavlja, 

da ne pride do razlik med količino zemeljskega plina, ki jo doba-
vitelj zanj preda v distribucijsko omrežje in količino zemeljskega 
plina, ki jo uporabnik odjema iz distribucijskega omrežja.

(2) Če do te razlike pride, mora uporabnik o tem nemu-
doma obvestiti sistemskega operaterja in v najkrajšem času 
zagotoviti, da pride do uskladitve med predano in prevzeto 
količino zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.

(3) Če uporabnik ne zagotovi uskladitve iz prejšnjega 
odstavka, mu sistemski operater lahko omeji ali prekine distri-
bucijo zemeljskega plina. V tem primeru sistemski operater ni 
odgovoren za morebitne škodne posledice. Uporabnik je odgo-
voren za morebitno škodo, ki jo povzroči drugim uporabnikom 
distribucijskega omrežja.

(4) V zvezi z ugotavljanjem morebitne škode, ki jo pov-
zroči določen uporabnik drugim uporabnikom z neuskladitvijo 
količin zemeljskega plina, ki jih preda v distribucijsko omrežje 
in količinami zemeljskega plina, ki jih odjema iz distribucijskega 
omrežja, mora sistemski operater prenosnega omrežja zemelj-
skega plina na zahtevo sistemskega operaterja temu posre-
dovati podatke o prevzetih količinah posameznih dobaviteljev 
zemeljskega plina po posameznih prevzemnih mestih, na kate-
rih sistemski operater prevzame zemeljski plin od sistemskega 
operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina za potrebe 
posameznega dobavitelja.
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34. člen
(1) Sistemski operater lahko spremlja odstopanja med 

prevzemom in predajo zemeljskega plina za posameznega 
odjemalca, ki odjema več kot 70.000 Sm3/leto zemeljskega 
plina na enem odjemnem mestu in ima k merilni napravi 
prigrajen korektor volumna s spominom ali tarifno spominsko 
enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje zemeljskega 
plina.

(2) Če ni usklajene predaje v distribucijsko omrežje in 
odjema iz distribucijskega omrežja, sistemski operater lahko 
pozove odjemalca, da v določenem roku uskladi odstopanja. 
Kolikor odjemalec te uskladitve ne izvede v predpisanem roku 
s strani sistemskega operaterja, mu sistemski operater omeji 
ali prekine distribucijo zemeljskega plina.

(3) Sistemski operater ugotavlja količino prevzetega ze-
meljskega plina za odjemalca iz prvega odstavka na podlagi 
podatkov, ki mu jih mora zagotoviti uporabnik in količino pre-
danega zemeljskega plina za končnega uporabnika na podlagi 
naprave iz 58. člena, ki omogoča daljinski prenos podatkov o 
predani količini zemeljskega plina.

(4) Če uporabnik ne zagotovi podatkov o količini prevzete-
ga zemeljskega plina za konkretnega odjemalca, ima sistemski 
operater pravico omejiti ali prekiniti distribucijo zemeljskega 
plina vsem odjemalcem tega uporabnika brez odgovornosti za 
morebitne škodne posledice.

IV. OBRATOVANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA 
V KRIZNIH STANJIH

1. Krizna stanja

35. člen
(1) Krizno stanje na distribucijskem omrežju je vsak ne-

načrtovani dogodek ali okoliščina, zaradi katere je moteno 
uravnoteženo obratovanje dela ali celotnega distribucijskega 
omrežja in prekinjena ali ustavljena distribucija zemeljskega 
plina.

(2) V primeru kriznih stanj distribucijskega omrežja ima 
sistemski operater pravico in obveznost, da takoj izvede možne 
tehnične ukrepe, s katerimi prepreči širjenje motenj ter vzposta-
vi nemoteno distribucijo zemeljskega plina.

2. Višja sila

36. člen
Kot višjo silo se obravnava vsak dogodek ali okoliščino, 

ki je izven nadzora sistemskega operaterja in je ni bilo mogoče 
pričakovati, se ji izogniti oziroma odvrniti, kot so na primer: 
povodnji in poplave, potresi, zemeljski plazovi, ukrepi državnih 
organov, tehnične okvare in poškodbe na povezanih prenosnih 
in distribucijskih omrežjih, izpad električnega omrežja na obmo-
čju uporabnika ali odjemalca zemeljskega plina in zmrzovanje 
ali nastajanje hidratov na plinskih napeljavah.

37. člen
(1) Kadar sistemski operater delno ali v celoti ne izpolni 

pogodbenih obveznosti zaradi nastopa višje sile, je za čas 
njenega trajanja prost kakršnekoli odgovornosti do uporab-
nikov.

(2) Če višja sila sistemskemu operaterju delno ali v celoti 
preprečuje izpolnjevanje pogodbenih obveznosti več kot 30 dni, 
se morata sistemski operater in uporabnik pisno dogovoriti o 
nadaljnjem izvrševanju pogodbe.

3. Obveščanje uporabnikov

38. člen
Sistemski operater mora preko sredstev javnega obve-

ščanja ali na drug primeren način obveščati uporabnike o 
nastanku kriznega stanja ali višje sile.

4. Odškodninska odgovornost

39. člen
(1) V primeru omejitve ali prekinitve distribucije zemelj-

skega plina zaradi delovanja višje sile in ob upoštevanju razlo-
gov iz 37. in 38. člena tega akta, sistemski operater ni odško-
dninsko odgovoren dobaviteljem, uporabnikom in odjemalcem 
zemeljskega plina ter tretjim osebam.

(2) Sistemski operater je odškodninsko odgovoren, če 
povzroči krizno stanje.

V. TEHNIČNI IN DRUGI POGOJI ZA PRIKLJUČITEV 
NA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE

1. Postopek priključitve na distribucijsko omrežje

40. člen
(1) Priključitev energetskih objektov, naprav, napeljav in 

plinovodov na distribucijsko omrežje je potrebno izvesti skladno 
s predpisi, ki urejajo posege v prostor, graditev objektov, ener-
getskim zakonom in drugimi veljavnimi predpisi.

(2) Postopek in pogoje priključitve urejajo splošni pogoji za 
dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.

2. Priključitev na distribucijsko omrežje

41. člen
(1) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki 

se jih priključuje na distribucijsko omrežje, morajo izpolnjevati 
predpisane tehnične normative in druge pogoje za zagotavlja-
nje njihovega nemotenega ter varnega delovanja v povezavi z 
distribucijskim omrežjem.

(2) Energetski objekti, naprave, napeljave in plinovodi, ki 
se priključujejo na distribucijsko omrežje, morajo biti zgrajeni 
po enakih ali primerljivih tehničnih normativih kot del distribucij-
skega omrežja, na katerega se priključijo in za katerega je bilo 
izdano uporabno dovoljenje.

(3) Za brezhibnost izvedbe energetskih objektov, naprav, 
napeljav in plinovodov iz prejšnjega odstavka je odgovoren 
investitor oziroma lastnik le-teh.

(4) Neposredno priključitev na distribucijsko omrežje iz-
vede sistemski operater.

(5) Sistemski operater mora izvesti prvo zaplinjanje distri-
bucijskega omrežja z zemeljskim plinom.

(6) Lastnik, solastnik ali skupni lastnik obstoječega pri-
ključnega plinovoda v objektu z večstanovanjskimi in ali poslov-
nimi enotami, ki je bil hkrati, pred uveljavitvijo tega akta, tudi 
investitor navedenega priključnega plinovoda mora ob povrnitvi 
sorazmernega dela investicije dovoliti lastniku druge stanovanj-
ske in/ali poslovne enote v objektu priključitev na že obstoječi 
priključni plinovod. V primeru, da lastnik, solastnik ali skupni la-
stnik obstoječega priključnega plinovoda ni hkrati tudi investitor, 
ni upravičen do sorazmernega dela plačila investicije.

42. člen
Z izvedbo ali opustitvijo preizkusa plinske napeljave upo-

rabnika omrežja, kot tudi z odobritvijo in izvedbo zaplinjanja, 
sistemski operater ne prevzame nobene odgovornosti za brez-
hibnost plinske napeljave.

3. Postopek zaplinjanja glavnega plinovoda

43. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja glavnega plino-

voda sistemskemu operaterju predložiti naslednje dokumente:
– uporabno dovoljenje ali
– odločbo o poskusnem obratovanju.
(2) Po končanem poskusnem obratovanju mora uporab-

nik skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov, sistemskemu 
operaterju predložiti uporabno dovoljenje.
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(3) Zaplinjanje glavnega plinovoda izvede sistemski ope-
rater.

4. Postopek zaplinjanja priključnega plinovoda

44. člen
(1) Uporabnik mora pred izvedbo zaplinjanja priključnega 

plinovoda sistemskemu operaterju predložiti:
a) dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu s predpisi, ki 

urejajo graditev objektov ali
b) odločbo o poskusnem obratovanju ali
c) dokazila o usposobljenosti instalacijskega podjetja ali 

obrtnika, ki je izvedlo priključni plinovod, da je za to dejavnost 
registrirano in usposobljeno, certifikate o skladnosti vgrajenih 
materialov, zapisnik o tlačnem preizkusu priključnega plinovo-
da, dokazilo o vrisu priključnega plinovoda v kataster plinovo-
dnega omrežja sistemskega operaterja ter izjavo o izvajanju 
nadzora s strani sistemskega operaterja.

(2) Sistemski operater lahko zaradi zagotovitve varnosti 
zahteva tudi izpolnjevanje dodatnih pogojev.

(3) Zaplinjanje priključnega plinovoda, izvede sistemski 
operater.

(4) Zaplinjanje priključnega plinovoda, uporabniku ne do-
voljuje tudi odjema plina.

5. Merjenje pretoka in količin zemeljskega plina

45. člen
Sistemski operater mora zagotoviti meritve količin zemelj-

skega plina na distribucijskem omrežju na vseh prevzemnih in 
predajnih mestih.

46. člen
(1) Na predajnem mestu se meri količino pretečenega 

zemeljskega plina v standardnih kubičnih metrih (Sm3). Stan-
dardni kubični meter (Sm3) je količina zemeljskega plina v 
volumnu 1 m3 pri absolutnem tlaku 101,325 kPa (1,01325 bar) 
in temperaturi 15 °C.

(2) Stroške porabljene električne energije za delovanje 
merilnih naprav in naprav za daljinski prenos podatkov pokriva 
odjemalec.

47. člen
(1) Merilne naprave za ugotavljanje predanih količin ze-

meljskega plina so plinomeri in korektorji volumna.
(2) Pri uporabnikih, ki imajo merilne naprave nameščene 

na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega plina 
večji od 20 mbar ali manjši oziroma enak 30 mbar, se količine 
predanega zemeljskega plina lahko merijo s plinomerom s 
prigrajenim korektorjem volumna ali z uporabo korekcijskega 
faktorja, pri nadtlaku, večjim od 30 mbar, pa se morajo količine 
predanega zemeljskega plina meriti s plinomerom s prigrajenim 
korektorjem volumna.

(3) Korekcijski faktor se izračuna na podlagi lokalnih kli-
matskih pogojev, ki jih sistemski operater izračuna na podlagi 
tehničnih pravil in predpisov.

(4) Korektor volumna mora omogočati arhiviranje vseh 
urnih in dnevnih podatkov vsaj za zadnje 4 mesece.

(5) V primeru delovanja plinomera in nedelovanja korek-
torja volumna se za ugotavljanja predanih količin zemeljskega 
plina uporablja korekcijski faktor.

48. člen
(1) Kolikor merilne naprave pri uporabnikih, ki so name-

ščene na delu plinske napeljave, kjer je nadtlak zemeljskega 
plina manjši ali enak od 20 mbar, nimajo prigrajenega korek-
torja volumna, se upošteva, kot da so na predajnem mestu 
izpolnjeni standardni pogoji iz 46. člena tega akta.

(2) Uporabnik ima možnost nabave in vgradnje korektorja 
volumna na lastne stroške.

49. člen
Merilne naprave sistemski operater namesti vsakemu 

novemu uporabniku. Tip, velikost in mesto namestitve merilne 
naprave določi projektant v skladu s pogoji sistemskega ope-
raterja. Vse merilne naprave morajo imeti žig pooblaščenega 
organa. Po namestitvi morajo biti merilne naprave plombirane 
tako, da je onemogočena njihova demontaža brez poškodbe 
plombe.

50. člen
Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem in vzdr-

ževanjem merilnih naprav lahko izvaja samo sistemski operater 
oziroma izvajalec v skladu z drugim odstavkom 16. člena tega 
akta.

51. člen
Redne preglede merilnih naprav v zakonitem roku in za-

menjavo teh izvaja sistemski operater v skladu s predpisi.

52. člen
Količine predanega zemeljskega plina se ugotovijo na 

podlagi odčitka merilne naprave. Merilne naprave odčitava 
pooblaščena oseba sistemskega operaterja ali po predhodnem 
dogovoru s sistemskim operaterjem uporabnik sam ali se odči-
tavajo z napravo, ki omogoča daljinski prenos podatkov.

53. člen
Sistemski operater zaračunava uporabniku posredovanje 

podatkov o odčitkih merilnih naprav, ki niso zajeti v omrežnini 
za distribucijsko omrežje.

54. člen
Pri izvajanju aktivnosti iz 50., 51. in 52. člena tega akta 

mora uporabnik sistemskemu operaterju omogočiti neoviran 
dostop do vseh merilnih naprav na predajnih mestih zemelj-
skega plina.

55. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti uporabnika ali 

zaradi drugih razlogov na strani uporabnika ni mogel odčitati 
merilne naprave, je uporabnik dolžan na osnovi obvestila sis-
temskemu operaterju javiti pravilen odčitek v roku in na način, 
ki ga določi sistemski operater. Če uporabnik ne javi odčitka 
ali sistemskemu operaterju ne omogoči dostopa do merilnih 
naprav na predajnih mestih, mu sistemski operater določi koli-
čino predanega zemeljskega plina glede na njegovo dinamiko 
oskrbe z zemeljskim plinom v preteklem obdobju, upoštevaje 
tudi druge možne vplive.

56. člen
(1) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne napra-

ve, ki je nastala brez krivde uporabnika, količine predanega 
zemeljskega plina nepravilno registrirane oziroma nepravilno 
merjene, se na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene 
količine zemeljskega plina sporazumno popravijo za čas od 
zadnje kontrole merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, 
vendar za največ 12 mesecev od dneva, ko so bile nepravil-
nosti ugotovljene.

(2) Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine, v katerih je 
uporabnik odjemal zemeljski plin v času, ko je merilna napra-
va nepravilno merila oziroma registrirala količine predanega 
zemeljskega plina.

(3) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih 
količin, se popravek izvrši tako, da se predane količine zemelj-
skega plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne naprave 
niso pravilno merile oziroma registrirale teh količin, določi na 
osnovi srednjih vrednosti predanih količin, v obdobju pred 
in po nastanku okvare, z upoštevanjem dinamike distribucije 
zemeljskega plina.

(4) Če je pri odjemalcu zaradi namestitve ali odstranitve 
plinskih naprav treba zamenjati merilno napravo z novo drugih 
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dimenzij in karakteristik, nosi stroške nabave in vgradnje nove 
merilne naprave odjemalec.

(5) Sistemski operater in odjemalec imata poleg re-
dnih pregledov vedno pravico kontrolirati točnost merilne 
naprave.

(6) Če se pri preizkusu izkaže, da je točnost merilne na-
prave izven dopustnih meja, plača stroške pregleda sistemski 
operater, v nasprotnem primeru pa odjemalec oziroma lastnik 
merilne naprave.

57. člen
(1) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več kot 

70.000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem me-
stu, imajo lahko k merilni napravi prigrajen korektor volumna s 
spominom ali tarifno spominsko enoto za ugotavljanje dnevne 
in urne predaje zemeljskega plina, ki omogoča daljinski prenos 
podatkov o predani količini zemeljskega plina ter o drugih pa-
rametrih plina (tlak, temperatura).

(2) Odjemalci, katerim sistemski operater preda več kot 
100.000 Sm3/leto zemeljskega plina na enem odjemnem me-
stu, morajo imeti k merilni napravi prigrajen korektor volumna s 
spominom ali tarifno spominsko enoto za ugotavljanje dnevne 
in urne predaje zemeljskega plina, ki omogoča daljinski prenos 
podatkov o predani količini zemeljskega plina ter o drugih pa-
rametrih plina (tlak, temperatura).

(3) Če odjemalec nima vgrajene merilne naprave iz pr-
vega in drugega odstavka tega člena, je do vgradnje merilne 
naprave uvrščen v ustrezno nižjo odjemno skupino, za katero 
namestitev takšne naprave ni potrebna.

(4) Zahtevane lastnosti naprav s funkcijo daljinskega pre-
nosa podatkov predpiše sistemski operater.

(5) Tarifne spominske enote in naprave, ki omogočajo 
daljinski prenos podatkov namešča, premešča in vzdržuje sis-
temski operater na stroške uporabnika.

(6) Odjemalci, ki imajo nameščene merilne naprave in 
naprave, ki omogočajo daljinski prenos podatkov ter za svoje 
delovanje potrebujejo električno energijo, morajo sistemske-
mu operaterju, če je to tehnično možno, omogočiti priklop na 
električno omrežje.

58. člen
(1) Vsem uporabnikom omrežja, ki nimajo prigrajenega 

korektorja volumna ali tarifne spominske enote, sistemski ope-
rater obračunava omrežnino na osnovi standardnega obreme-
nitvenega profila skladno s pogodbo o dostopu.

(2) Vsem ostalim uporabnikom omrežja sistemski ope-
rater obračunava omrežnino na podlagi podatkov, odčitanih s 
korektorja volumna oziroma tarifne spominske enote, upošte-
vajoč pogodbo o dostopu.

6. Kakovost zemeljskega plina

59. člen
(1) Kakovost prevzetega zemeljskega plina na prevze-

mnem mestu se dvakrat mesečno spremlja s certifikati o 
sestavi zemeljskega plina, ki jih sistemskemu operaterju po-
sreduje sistemski operater prenosnega omrežja zemeljskega 
plina.

(2) Vsak dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin odjemalcem, 
priključenim na distribucijsko omrežje, je dolžan na zahtevo 
sistemskega operaterja predložiti specifikacijo o količini in/ali 
sestavi zemeljskega plina, ki ga je predal v transport.

60. člen
(1) Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo le 

zemeljski plin z lastnostmi določenimi v Prilogi 1, ki je sestavni 
del tega akta. Kolikor kakovost zemeljskega plina odstopa d te 
specifikacije, sistemski operater ni dolžan prevzeti zemeljskega 
plina v distribucijo.

(2) Sistemski operater ima pravico, da uporabniku na 
predajnem mestu predaja zemeljski plin z drugačno sestavo, 

kot je tista na prevzemnem mestu, v kolikor zemeljski plin 
ustreza zahtevanim lastnostim, določenih v Prilogi 1 tega 
akta.

(3) Sistemski operater mora zemeljski plin v distribucij-
skem omrežju odorirati z dodajanjem odorirnega sredstva, s 
čemer zemeljski plin pridobi značilen vonj. Odorirno sredstvo 
se zemeljskemu plinu izjemoma ne dodaja, ko to zaradi teh-
noloških omejitev ni dopustno in če to dopušča distribucijski 
sistem sistemskega operaterja. V tem primeru mora sistemski 
operater zagotoviti nadomestno metodo ali sredstvo za ugota-
vljanje netesnosti omrežja.

7. Zasedenost distribucijskega omrežja

61. člen
(1) Sistemski operater podatke o zasedenosti distribucij-

skega omrežja ugotavlja na podlagi pretočno-tlačnih razmer 
v distribucijskem omrežju in podatkov iz sklenjenih pogodb o 
dostopu, sklenjenih pogodb o priključitvi ter izdanih soglasij k 
priključitvi na distribucijsko omrežje.

(2) Sistemski operater mora podatke o zasedenosti dis-
tribucijskega omrežja posredovati (potencialnemu) uporabniku 
najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve za dostop do distri-
bucijskega omrežja.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

62. člen
Z dnem uveljavitve tega akta prenehajo veljati predpisi, s 

katerimi je urejeno področje sistemskih obratovalnih navodil za 
geografska območja iz 1. člena tega akta.

63. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. S SODO ZP/AP-4757/2008
Maribor, dne 23. septembra 2008
EVA 2008-2111-0103

Direktor
mag. Alan Perc, univ. dipl. inž. str., l.r.

PRILOGA 1

Kemične in fizikalne lastnosti zemeljskega plina

Sistemski operater je dolžan sprejeti v distribucijo le ze-
meljski plin z naslednjimi lastnostmi:

a. Kemična sestava (v mol odstotkih): metan (C1) mini-
mum 89,7% etan (C2) maksimum 6,3% propan, butan in težji 
maksimum 2,1% (C3, C4+) kisik (O2) brez dušik (N2) maksi-
mum 2,1% ogljikov diokid (CO2) maksimum 1,575%

b. Vsebnost žvepla:
žveplovodik (H2S) maksimum 6,3 mg/Sm3 merkaptansko 

žveplo maksimum 15,75 mg/Sm3 skupaj žvepla maksimum 
105,00 mg/Sm3

c. Spodnja kurilna vrednost:
minimum 33650 kJ/Sm3 (15 °C) maksimum 36630 kJ/Sm3 

(15 °C)
d. Rosišče:
vode: ne višje kot minus 7 °C pri tlaku 39 bar ogljikovodi-

kov: ne višje kot minus 5 °C pri tlaku od 39 bar do 69 bar
e. Temperatura:
maksimum 42 °C
f. Plin brez mehanskih primesi, smol ali spojin, ki tvorijo 

smole.
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BREŽICE

4255. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina v Občini Brežice

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 
127/06 – ZJZP), 36. člena Zakona o javno-zasebnem par-
tnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 21., 29., 61. in 62. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US in 76/08), 30. člena 
Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno pre-
čiščeno besedilo in 70/08), 16. člena Statuta Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter 3. člena Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, 
št. 32/08) je Občinski svet Občine Brežice na 14. redni seji dne 
7. 10. 2008 sprejel

O D L O K
o organizaciji in načinu izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega 

operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina v Občini Brežice

I. UVODNE IN SKUPNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) Ta odlok ureja organizacijo in način izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucij-
skega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Breži-
ce.

(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt za podelitev koncesije 
za izvajanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v na-
daljevanju: gospodarska javna služba).

2. člen
(uporabljeni pojmi)

(1) Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so določeni 
v zakonih in podzakonskih predpisih, ki urejajo energetsko 
dejavnost in varovanje okolja.

(2) Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednji 
pojmi:

– distribucijsko omrežje zemeljskega plina: je omrežje 
plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geo-
grafskem območju, določenem v prostorskih dokumentih obči-
ne kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina 
do končnih odjemalcev. Distribucijsko omrežje poteka od pre-
vzemnih mest do prodajnih mest, kot to določajo sistemska 
obratovalna navodila;

– odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki se na podlagi 
pogodbe oskrbuje z zemeljskim plinom za lastno rabo ali na-
daljnjo prodajo;

– uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki iz distribucij-
skega omrežja odjema zemeljski plin;

– omrežnina: je del cene za uporabo omrežij, ki jo uporab-
nik plačuje sistemskemu operaterju za izvajanje gospodarske 
javne službe;

– izvajalec: je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z za-
konom, ki ureja energetsko dejavnost, določena za opravljanje 
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega;

– trošila: so naprave, ki so priključene na plinsko instala-
cijo in trošijo plin;

– Agencija za energijo: Javna agencija Republike Slove-
nije za energijo.

II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA

3. člen
(opredelitev predmeta gospodarske javne službe)

Gospodarska javna služba se izvaja v obsegu kot je dolo-
čen v zakonu, ki ureja energetsko dejavnost in v podzakonskih 
predpisih.

4. člen
(območje izvajanja)

Gospodarska javna služba se izvaja na območju Občine 
Brežice (v nadaljevanju: občina). Območje opremljanja s pli-
novodno infrastrukturo občina določi s prostorskimi splošnimi 
akti po pravilih, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi o 
urejanju prostora in varstvu okolja.

5. člen
(čas izvajanja)

Občina lahko podeli pravico izvajati gospodarsko javno 
službo največ za čas, kot ga določa zakon, ki ureja energetsko 
dejavnost. Čas izvajanja določi občina v javnem razpisu za 
izbiro izvajalca gospodarske javne službe.

Javna pooblastila

6. člen
(javna in druga pooblastila)

Izvajalec ima pri izvajanju gospodarske javne službe po-
leg javnih pooblastil na podlagi zakona, podzakonskih predpi-
sov in tega odloka tudi naslednja pooblastila:

– daje smernice v postopku priprave prostorskih aktov in 
mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno z zakonom 
in podzakonskimi akti o urejanju prostora,

– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projek-
tov za pridobitev gradbenega dovoljenja,

– daje soglasje k projektnim rešitvam za načrtovane pose-
ge v območje varovalnih pasov distribucijskega omrežja,

– izdaja sistemska obratovalna navodila,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega 

plina iz distribucijskega omrežja.

Financiranje gospodarske javne službe

7. člen
(prihodki gospodarske javne službe)

Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo gospodarsko 
javno službo, se financirajo iz omrežnine, ki jo izvajalcu plačuje-
jo uporabniki oziroma odjemalci in ostalih prihodkov, ki izvirajo 
iz opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja.

Obveznosti izvajalca

8. člen
(1) Izvajalec mora obveznosti gospodarske javne služ-

be izvajati v javnem interesu, zlasti mora zagotavljati varnost 
obratovanja, zanesljivost dobave energije, dobavo energije 
in storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno 
obratovanje, predpisano kvaliteto in razumno ceno storitev ter 
varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost 
in ohranjanje podnebnih razmer.

OBČINE
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(2) Izvajalec je dolžan izvajati gospodarsko javno službo, 
ki je predmet koncesije, na način, kot je določen v zakonu, ki 
ureja energetsko dejavnost in drugih zakonih ter podzakonskih 
predpisih, ki urejajo način izvajanja posamezne gospodarske 
javne službe, po tem odloku, sistemskih obratovalnih navodilih, 
splošnih pogojih za dobavo in odjem ter drugih predpisih in 
splošnih aktih za izvrševanje javnih pooblastil.

(3) Izvajalec je odgovoren za:
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega 

plina,
– obratovanje in vzdrževanje omrežja v skladu z veljavni-

mi predpisi, tehničnimi standardi in z obveznostmi, določenimi 
v koncesijski pogodbi ter za pripravo strokovnih predlogov za 
njegov razvoj,

– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omo-
goča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja, 
– zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja 
ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,

– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim 

operaterjem omrežij, katerih omrežje je povezano z omrežjem, 
ki ga upravlja,

– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom oziro-
ma odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do 
omrežja,

– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode 
celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov 
pri porabnikih,

– vodenje evidenc in katastra omrežij in infrastrukture, ki 
jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o odjemalcih, uporab-
nikih in trošilih.

(4) Izvajalec na način, predpisan z zakonom in podzakon-
skimi akti, izda oziroma sprejme:

– sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrež-
je zemeljskega plina, ki urejajo obratovanje in način vodenja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: 
sistemska obratovalna navodila);

– splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina 
iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji), v 
skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo.

(5) Splošne pogoje sprejme izvajalec na podlagi metodo-
logije Agencije za energijo. Soglasje k splošnim pogojem izda 
občinski upravni organ, pristojen za gospodarske javne službe 
na podlagi predhodnega mnenja Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin v Občini Brežice.

(6) Izvajalec mora pri sprejemu splošnih pogojev in sis-
temskih obratovalnih navodil ravnati v skladu z zakonom in 
podzakonskimi akti.

9. člen
(sistemska obratovalna navodila)

Sistemska obratovalna navodila obsegajo predvsem:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežij z na-

menom zanesljive in kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke za obratovanje distribucijskih omrežij v kriznih 

stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko 

omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja 

omrežij različnih sistemskih operaterjev.

10. člen
(splošni pogoji)

Splošni pogoji, ki se pripravijo skladno z metodologijo 
Agencije za energijo morajo obsegati tudi:

1. ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na:
– vsebino pogodbe med izvajalcem in uporabnikom ozi-

roma odjemalcem,
– zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o 

spremembah pogodbe in podatkov o cenah,

– postopke odločanja o pritožbah,
– postopek in pogoje za dostop do distribucijskega omrež-

ja in priključitev na distribucijsko omrežje ter
2. ukrepe, ki jih mora izvesti izvajalec pred ustavitvijo 

dobave odjemalcu oziroma uporabniku.

11. člen
(pregled zmogljivosti)

Izvajalec vsaki dve leti pripravi in objavi pregled, ki bo 
vključeval:

– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti,
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji,
– napoved porabe zemeljskega plina za naslednjih pet let.

12. člen
(informiranje odjemalcev)

Poleg izpolnjevanja obveznosti informiranja uporabnikov 
oziroma odjemalcev, ki jih določajo zakon in podzakonski predpi-
si, mora izvajalec najmanj enkrat letno na krajevno običajen način 
in na svoji spletni strani odjemalce oziroma uporabnike informirati 
o gibanjih in značilnostih porabe zemeljskega plina na distribucij-
skem omrežju, kjer opravlja gospodarsko javno službo.

13. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)

(1) Kataster omrežij in infrastrukture z zbirkami podatkov 
vključno z zbirko podatkov o odjemalcih, uporabnikih in trošilih 
(v nadaljevanju: kataster) zagotavlja občina in ga vodi sistemski 
operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina skladno z 
zakonom in podzakonskimi predpisi in usklajeno s standardi in 
normativi geografskega informacijskega sistema.

(2) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih, napravah 
in opremi plinovodnega omrežja (glavni plinovodi, regulacijske 
postaje, druge naprave in oprema, potrebni za obratovanje sis-
tema oskrbe z zemeljskim plinom), njihovi lokaciji in tehničnih 
lastnostih ter stanju objektov.

(3) Izvajalec, ki vodi kataster, mora občini po možnosti 
omogočiti spletni »on-line« dostop. Kataster vodi tekstualno in 
grafično v obliki elektronske baze podatkov, skladno z zakonom 
in podzakonskimi predpisi in usklajeno s standardi občinskega 
geografskega informacijskega sistema. Kataster mora omogo-
čati tekstualni in grafični izpis po posameznih skupinah podat-
kov in po vseh skupinah podatkov skupaj.

(4) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se 
vse spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo 
najkasneje v 30 dneh.

(5) Kataster mora izvajalec ob prenehanju koncesije, ne 
glede na način prenehanja, v enem tednu predati občini z vso 
dokumentacijo, podatki, programsko opremo in drugimi njego-
vimi sestavnimi deli.

(6) Izvajalec mora v skladu z zakonom in podzakonskimi 
predpisi, ki urejajo načrtovanje prostora, posredovati kataster 
infrastrukture pristojni geodetski upravi.

Distribucijsko omrežje

14. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)

(1) Izvajalec mora na primeren način, skladno z zako-
nom in podzakonskimi predpisi o graditvi objektov, obvestiti 
potencialne uporabnike o možnosti priključitve na distribucijsko 
omrežje.

(2) Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na na-
čin in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja energetiko 
in podzakonskimi predpisi, s tem odlokom, splošnimi pogoji in 
sistemskimi obratovalnimi navodili.

(3) Izvajalec je po dokončnosti odločbe o soglasju dolžan 
priključiti odjemalca oziroma uporabnika omrežja na distribucijsko 
omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določe-
ne s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.



Uradni list Republike Slovenije Št. 100 / 20. 10. 2008 / Stran 13455 

(4) Izvajalec in odjemalec oziroma uporabnik skleneta 
pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja skladno z 
določbami zakona, ki ureja energetsko dejavnost, na podlagi 
določb sistemskih obratovalnih navodil in splošnih pogojev.

(5) V primeru, če bi priključitev odjemalca oziroma upo-
rabnika na distribucijsko omrežje povzročila nastanek neso-
razmernih stroškov, ima odjemalec oziroma uporabnik omrežja 
pravico do priključitve v skladu s splošnimi pogoji, če se odloči, 
da bo sam kril nesorazmerno visoke stroške.

15. člen
(vloga za priključitev)

(1) Izvajalec mora na podlagi popolne pisne vloge izdati 
odločbo o soglasju za priključitev odjemalca oziroma upo-
rabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v roku, 
določenem z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo 
splošni upravni postopek.

(2) Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje so-
glasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih in na pod-
lagi prostorskih aktov občine.

(3) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja 
za priključitev odloča Agencija za energijo.

16. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)

(1) Izvajalec je dolžan vzdrževati distribucijsko omrežje, s 
katerim izvaja gospodarsko javno službo tako, da ves čas ohra-
nja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposo-
bljenost in varnost delovanja, v skladu z veljavnimi zakoni in 
podzakonskimi predpisi, tehničnimi standardi in obveznostmi, 
določenimi v koncesijski pogodbi.

(2) Občina je pristojna za odločanje o razvoju in gradnji di-
stribucijskega omrežja. Občina je dolžna izvajalcu pravočasno 
posredovati vse razpoložljive in potrebne podatke (npr.: podat-
ke za izračun omrežnine), ki jih je izvajalec, skladno z zakonom 
in podzakonskimi predpisi, dolžan posredovati Agenciji za ener-
gijo ali drugim pristojnim organom. Gradnja distribucijskega 
omrežja se lahko uredi z razpisom za koncesijo in pogodbo.

(3) Strokovne predloge za razvoj pripravlja izvajalec, skla-
dno z določbami koncesijske pogodbe.

III. OSTALA DOLOČILA ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE 
JAVNE SLUŽBE

17. člen
(oblika izvajanja)

Gospodarska javna služba se zagotavlja s podelitvijo 
koncesije.

18. člen
(izključna pravica)

S podelitvijo koncesije izvajalec pridobi izključno pravi-
co opravljati gospodarsko javno službo na območju občine. 
Izvajalec pridobi na podlagi izključne pravice pravico in dol-
žnost priključiti na distribucijsko omrežje vsakega uporabnika 
oziroma odjemalca, ki izpolnjuje vse pogoje za priključitev na 
distribucijsko omrežje, določene z zakonom in podzakonskimi 
predpisi, razen v primerih, kot je določeno z zakonom, ki ureja 
energetsko dejavnost.

Obveznosti in pravice uporabnikov

19. člen
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba 

zemeljskega plina)
(1) Na območju Občine Brežice je obveznost priključitve 

na distribucijsko omrežje in uporaba plina predpisana zaradi 
varovanja okolja. Obvezno se na distribucijsko omrežje priklju-

čujejo objekti, ki bodo zgrajeni na območju mesta Brežice in 
primestnih naselij, kjer je omrežje že zgrajeno, za to obstajajo 
tehnične možnosti in to predvidevajo prostorski akti.

(2) Na območjih, kjer je omrežje že zgrajeno in obstajajo 
za to tehnične možnosti, velja obveznost priključitve tudi za 
obstoječe objekte, v katerih je potrebna vgraditev oziroma 
obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči preko 
60 kW. Ti objekti začnejo uporabljati zemeljski plin v roku petih 
let po uveljavitvi tega odloka.

(3) Določila tega člena ne veljajo za uporabnike, ki upo-
rabljajo obnovljive vire energije kot so geotermalna energija, 
sončna energija, energija vetra ali lesna biomasa in za uporab-
nike, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, pri kateri toplotna energija 
predstavlja stranski produkt in njihove dodatne potrebe po 
toplotni energiji ne presegajo letnih potreb po toplotni energiji 
uporabnikov iz drugega odstavka tega člena.

20. člen
Uporabniki uveljavljajo svoje interese v Svetu za varstvo 

uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice.

IV. PODELITEV KONCESIJE

JAVNI INTERES

21. člen
Koncesionar mora v javnem interesu izvajati obveznosti 

gospodarske javne službe. To se nanaša zlasti na varnost in 
trajnost obratovanja, na zanesljivost dobave zemeljskega pli-
na, na zagotavljanje dobave zemeljskega plina in na izvajanja 
storitev redno in pod splošnimi pogoji vsakomur, zagotavljanje 
razumne cene in predpisane kvalitete ter na varovanje okolja, 
kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost in ohranjanje 
podnebnih razmer. Obveznosti koncesionarja so opredeljene z 
zakonom, ki ureja energetsko dejavnost in ostalimi predpisi ter 
s tem odlokom, podrobneje pa se opredeli in razčleni v javnem 
razpisu za izbiro izvajalca in v pogodbi o koncesiji.

Podelitev koncesije

22. člen
(način podelitve)

Koncesija se podeli skladno z zakonom, ki ureja gospo-
darske javne službe, Energetskim zakonom in zakonom, ki ure-
ja postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe. O 
izbiri koncesionarja se odloči v upravnem postopku z odločbo, 
katero izda občinska uprava. Zoper odločbo o izbiri koncesio-
narja je dovoljena pritožba, o kateri odloči župan.

23. člen
(pogoj za koncesionarja)

(1) Koncesionar mora v času vložitve ponudbe za prido-
bitev koncesije, v času postopka podelitve koncesije in ves čas 
trajanja koncesijskega razmerja izpolnjevati zakonske pogoje 
za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijske-
ga omrežja zemeljskega plina.

(2) Koncesionar mora z občino skleniti pogodbo, s katero 
se uredijo vsa vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje 
nalog sistemskega operaterja. S pogodbo je treba urediti vpra-
šanje gradnje infrastrukture, način, obseg in namen uporabe 
omrežja, višino najemnine oziroma drugega plačila izvajalca, 
pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrež-
ja in druga vprašanja, ki izvajalcu omogočajo, da učinkovito 
opravlja svoje naloge.

24. člen
(začetek in trajanje)

Koncesijsko razmerje za dejavnost izvajalca nastane s 
sklenitvijo koncesijske pogodbe.
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25. člen
(prenos koncesije)

Koncesionar ne sme prenesti koncesije ali kateregakoli 
dela te koncesije na drugo osebo brez pisnega dovoljenja 
občine.

26. člen
(zavarovanje)

Koncesionar je dolžan distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina tekoče in investicijsko vzdrževati kot dober gospodar-
stvenik in skleniti zavarovalne pogodbe za infrastrukturo in 
rizike, povezane z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet te 
koncesije

Ostale določbe za podelitev in izvajanje koncesije

27. člen
(obveščanje organov)

Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar 
po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom 
Republike Slovenije, Agenciji za energijo in občini, mora pisno 
poročati občini o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki 
bi lahko vplivale na izvajanje te gospodarske javne službe, kot 
so primeroma:

– odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dosto-
pom do distribucijskega omrežja,

– pritožbe uporabnikov oziroma odjemalcev,
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori 

koncesionarja v zvezi s koncesijo, stavke in drugi dogodki, 
zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne službe, tudi če 
ne predstavljajo višje sile,

– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje kon-
cesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.

Varstvo in zaupnost podatkov

28. člen
Koncesionar in občina sta dolžna varovati zaupnost po-

slovno občutljivih dokumentov in podatkov, ki lahko povzročijo 
škodo koncesionarju ali drugim izvajalcem energetskih dejav-
nosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga zemeljskega plina 
v Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni kot tajni podatki ali 
poslovna skrivnost.

Nadzor

29. člen
(nadzor državnih organov)

(1) Zadeve inšpekcijskega nadzorstva po zakonu, ki ureja 
energetsko dejavnost opravlja energetski inšpektorat Republi-
ke Slovenije.

(2) Regulatorne, razvojne in strokovne naloge na po-
dročju izvajanja gospodarske javne službe opravlja Agencija 
za energijo, po postopkih in na način, kot ga določa zakon in 
podzakonski predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost.

30. člen
(nadzor koncedenta)

(1) Nadzor nad zakonitostjo izvajanja gospodarske javne 
službe ter strokovni in finančni nadzor izvaja občinski upravni 
organ, pristojen za gospodarske javne službe. Nadzor lahko 
zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti 
pa nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.

(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni 
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in 
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne 
računovodske izkaze), v kataster gospodarske javne službe 
oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter 
nuditi zahtevane podatke in pojasnila.

(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V prime-
ru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno 
in utemeljiti razloge nenapovedanega nadzora.

(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo 
napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor 
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti 
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času 
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom kon-
cedenta.

(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred-
stavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov 
pooblaščenec.

(6) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar 
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, 
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti 
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali 
koncesijske pogodbe.

31. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi 

skupni prekrškovni organ, ki je tudi pristojen za vodenje postop-
kov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo 
takšno pristojnost po zakonu in podzakonskih predpisih.

Obveščanje o kapitalskih spremembah

32. člen
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki sta-

tusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. 
Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi 
sprememb prizadet interes koncedenta ali če so zaradi spre-
memb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, 
lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka razdre koncesijsko 
pogodbo.

Spremenjene okoliščine in višja sila

33. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti iz-

vajati koncesijo tudi ob spremenjenih okoliščinah ter v primeru 
višje sile ob upoštevanju določb Energetskega zakona.

V. PRENEHANJE KONCESIJE

34. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– zaradi prenehanja koncesionarja,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora do-

tedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati 
gospodarsko javno službo, ki je predmet te koncesije, do dne-
va, ko opravljanje te gospodarske javne službe prevzame drug 
izvajalec, če je to objektivno mogoče ali če zakon ne določa 
drugače, vendar najdlje 1 leto.

35. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe 

in
– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
(2) Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo 

splošna pravila pogodbenega prava.
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36. člen
(odvzem koncesije)

Občina z odločbo v upravnem postopku lahko odvzame 
koncesijo, če:

– koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge 
predpise, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe, ki je 
predmet koncesije, pa to bistveno moti ali onemogoča izvajanje 
gospodarske javne službe, če koncesionar ne ravna v skladu 
z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih organov, občine ali 
Agencije za energijo v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti 
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega 
plina iz zakona, ki ureja energetsko dejavnost,

– je koncesionarju odvzeta licenca ali ne izpolnjuje več 
pogojev za pridobitev licence,

– koncesionar nima sklenjene pogodbe o ureditvi med-
sebojnih razmerjih glede uporabe distribucijskega omrežja za 
opravljanje nalog sistemskega operaterja.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
(uskladitev koncesijskih pogodb)

(1) Koncesionar, Adriaplin d.o.o., Dunajska 7, 1000 
Ljubljana, ki je postal izvajalec javne službe na območju 
Občine Brežice na podlagi predpisov pred sprejemom Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-A; 
Uradni list RS, št. 51/04), nadaljuje z opravljanjem izvajanja 
gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina po določbah ob-
stoječe koncesijske pogodbe in tistih določbah tega odloka, ki 
povzemajo spremembe Energetskega zakona.

(2) Koncesionar in občina po uveljavitvi tega odloka z 
aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi uskladita posamezne 
določbe obstoječe koncesijske pogodbe s tistimi določbami tega 
odloka, ki usklajujejo dejavnost sistemskega operaterja distribu-
cijskega omrežja zemeljskega plina z Energetskim zakonom.

38. člen
(razveljavitev)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distri-
bucijo zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 27/94 in 66/99).

39. člen
(objava in uveljavitev)

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

Št. 007-1/2008
Brežice, dne 7. oktobra 2008

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

4256. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 
– ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US in 
76/08), 16. in 56. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter 14. člena Odloka o gospodarskih 
javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08) je Ob-
činski svet Občine Brežice na 14. seji dne 7. 10. 2008 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin v Občini Brežice

1. člen
V Občini Brežice se ustanovi Svet za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin v Občini Brežice (v nadaljevanju: svet uporabni-
kov) kot organ varstva pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se 
zagotavljajo z izvajanjem obveznih in izbirnih lokalnih gospo-
darskih javnih služb v Občini Brežice.

Sedež Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Ob-
čini Brežice je na Cesti prvih borcev 18, Brežice.

2. člen
Svet uporabnikov opravlja naslednje naloge:
– usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih 

dobrin v razmerju do izvajalcev je javnih služb in daje organom 
Občine Brežice pripombe, poročila in predloge v zvezi z izvaja-
njem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo 
potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih 
dobrin,

– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem 
in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in 
naprav v razmerju do pristojnih organov Občine Brežice,

– usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organiziranjem 
in izvajanjem dejavnosti javnih služb,

– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev 
storitev, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in akti Občin-
skega sveta Občine Brežice.

3. člen
Pristojni organi Občine Brežice so dolžni obravnavati 

pripombe, predloge, poročila in priporočila sveta uporabnikov 
in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najkasneje v roku 30 
dni od dneva, ko je bila dana pisna pripomba, predlog, poročilo 
ali priporočilo.

4. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Bre-

žice imenuje Občinski svet Občine Brežice. Sestavljen iz pred-
stavnikov uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice in ima pet 
članov. Enega člana predlaga župan, štiri člane pa komisija za 
mandatna vprašanja in imenovanja, na podlagi javnega poziva, 
ki se objavi na internetni strani Občine Brežice, na lokalnem 
radiu in v lokalnem časopisu oziroma na drug krajevno običajen 
način.

V primeru, da javni poziv ni uspešen, se v roku 15 dni od 
poteka prvega javnega poziva na enak način kot prvi objavi 
drugi javni poziv. Če sta oba javna poziva neuspešna, člane 
sveta uporabnikov predlaga komisija za mandatna vprašanja 
in imenovanja.

Funkcije v Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin v 
Občini Brežice so nepoklicne.

Članstvo v svetu uporabnikov javnih dobrin ni združljivo z 
zaposlitvijo, pogodbenim delom ali članstvom v organih upra-
vljanja pri izvajalcih obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih 
javnih služb in z delom v upravnih organih Občine Brežice.

5. člen
Mandat članov sveta uporabnikov preneha istočasno kot 

mandat članom občinskega sveta.

6. člen
Člani sveta uporabnikov izvolijo na prvi seji predsednika in 

podpredsednika sveta. Za delo sveta uporabnikov se smiselno 
uporablja Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice.

Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta uporab-
nikov zagotavlja občinska uprava Občine Brežice.



Stran 13458 / Št. 100 / 20. 10. 2008 Uradni list Republike Slovenije

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 013-1/2008 
Brežice, dne 7. oktobra 2008

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

4257. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o načinu in pogojih vračila vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na področju 
Občine Brežice

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Ura-
dni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine 
Brežice na 14. redni seji dne 29. 9. 2008 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o načinu in pogojih vračila vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje na področju  

Občine Brežice
1. člen

Drugi odstavek 4. člena Odloka o načinu in pogojih vračila 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju Občine 
Brežice (Uradni list RS, št. 79/02) se spremeni tako, da glasi: 
Predlog pisne poravnave pregleda in potrdi strokovna komisija 
iz 6. člena, nato pa ga potrdi svet krajevne skupnosti, za obmo-
čje katere se poravnava sklepa.«

V petem odstavku 4. člena se črta besedilo »s strani 
občinskega sveta«.

V 4. členu se doda nov, šesti odstavek, ki glasi: 
»O številu in višini prejetih vračil komisija iz 6. člena dva-

krat letno poroča Občinskemu svetu Občine Brežice.«

2. člen
V 7. členu se dodata nov peti in šesti odstavek, ki glasita:
»Seznam končnih upravičencev pred njegovo objavo po-

trdi svet krajevne skupnosti.
Svet krajevne skupnosti s sklepom določi investicije v in-

frastrukturo, za katere bodo namenjena sredstva, ki so krajevni 
skupnosti pripadla iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacij-
sko omrežje in hkrati določi tudi način njihovega vodenja.«

3. člen
V 11. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki glasi:
»Delež, ki pripade posameznemu končnemu upravičencu 

iz seznama se določi tudi sorazmerno z vlaganjem v posame-
zni priključek.«

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 381-2/2008
Brežice, dne 29. septembra 2008

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

4258. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi javne 
infrastrukture na področju kulture v Občini 
Brežice

Na podlagi 132. člena Zakona o uresničevanju javne-
ga interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02) in 
16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 
86/99, 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 14. redni seji 
dne 7. 10. 2008 sprejel

S K L E P
o spremembah Sklepa o določitvi javne 

infrastrukture na področju kulture  
v Občini Brežice

1.
Spremeni se 1. točka prvega odstavka prvega člena Skle-

pa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini 
Brežice (Uradni list RS, št. 17/97), ki na novo glasi:

»1. Bivši dom JLA, v lasti Občine Brežice, parcele 1236 
– stavba v izmeri 649 m2, 1237/1 – stavba v izmeri 643 m2, brez 
prostorov športne dvorane in njenih spremljajočih prostorov.«

Št. 620-15/2008
Brežice, dne 7. oktobra 2008

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

KRANJSKA GORA

4259. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim 
končnim upravičencem na območju Občine 
Kranjska Gora

Na podlagi 6. člena Zakona o vračanju vlaganj v jav-
no telekomunikacijsko omrežje (uradno prečiščeno besedilo) 
(ZVVJTO-UPB4) (Uradni list RS, št. 54/07), Odloka o vračanju 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine 
Kranjska Gora (UVG, št. 33/02) in 16. člena Statusa Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Obči-
ne Kranjska Gora na 19. redni seji dne 8. 10. 2008 sprejel

P R A V I L N I K
o postopku vračanja vlaganj v javno 

telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim 
upravičencem na območju  

Občine Kranjska Gora
1. člen

(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja postopek za vračilo vlaganj v javno tele-

komunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na 
območju Občine Kranjska Gora, ki je pravna naslednica dela 
Občine Jesenice, določa zavezanko za vračilo vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje v Občini Kranjska Gora, dejanske 
končne upravičence, način in postopek sestave seznama de-
janskih končnih upravičencev, način ugotavljanja sorazmernih 
deležev vračila, postopek vračanja vlaganj ter pogoje in roke 
za vračanje teh deležev.

2. člen
(zavezanka)

Zavezanka za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje dejanskim končnim upravičencem je Občina Kranjska 
Gora.
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3. člen
(dejanski končni upravičenci)

Dejanski končni upravičenci do vračila vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., so fizične 
in pravne osebe, ki so preko bivše Občine Jesenice, kot pravne 
prednice Občine Kranjska Gora, ali preko krajevnih skupnosti v 
Občini Jesenice, na območju sedanje Občine Kranjska Gora, 
od leta 1974 do 1. 1. 1995, sklepale pogodbe o vlaganjih v 
javno telekomunikacijsko omrežje s pravnimi predniki Telekoma 
Slovenije, d.d.

V primeru smrti fizične osebe ali prenehanja pravne osebe 
je potrebno dokazati pravno nasledstvo. Dedič, oziroma pravni 
naslednik dejanskega končnega upravičenca, mora predložiti 
dokazilo o dedovanju, oziroma dokazilo o pravnem nasledstvu.

Če je dedičev več, ti določijo skupnega predstavnika 
oziroma pooblaščenca, ki jih zastopa v postopku po tem pra-
vilniku.

V primeru prodaje telefonskega priključka oziroma dru-
gega pravnega posla v zvezi s tem, je dejanski končni upra-
vičenec oseba, ki je navedena v pogodbi iz prvega odstavka 
tega člena.

4. člen
(način in postopek sestave seznama dejanskih  

končnih upravičencev)
Za sestavo podrobnega seznama dejanskih končnih upra-

vičencev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
imenuje župan, najkasneje v roku 15 dni od uveljavitve tega 
pravilnika, občinsko komisijo.

Podlaga za sestavo seznama so sklenjene pogodbe 
dejanskih končnih upravičencev z bivšo Občino Jesenice ali 
krajevnimi skupnostmi Dovje - Mojstrana, Kranjska Gora in 
Rateče - Planica.

Komisija pripravi seznam dejanskih končnih upravičen-
cev do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na 
osnovi pogodb, s katerimi razpolaga Občina Kranjska Gora in 
pri katerih je preračunani pogodbeni znesek za več kot 1,00 € 
višji od preračunane vsote zneskov priključnine in prispevka 
SIS, na podlagi Pravilnika o podatkih za ugotavljanje višine 
vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list 
RS, št. 1/04, 61/04, 95/04 in 92/06).

Seznam vsebuje naslednje podatke: priimek in ime oziro-
ma naziv pravne osebe, naslov oziroma sedež pravne osebe, 
datum sklenitve pogodbe in pogodbeno višino.

Zavezanka v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne po-
ravnave po določbah ZVVJTO-UPB4 na krajevno običajen 
način objavi seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot 
dejanski končni upravičenci.

Skupaj s seznamom se objavi tudi poziv za posredovanje 
pripomb na seznam. V pozivu se opredelijo osnovni elementi 
za posredovanje zahtevkov (naslov, na katerega se vloži zah-
tevek, zahtevana vsebina in dokazila, rok za posredovanje 
zahtevka in drugo). Po roku navedenem v pozivu se zahtevki 
ne bodo več upoštevali.

Pripombe na objavljen seznam je možno dati samo na 
podlagi dokazil. Kot dokazilo za dopolnitev seznama se upo-
števa pogodba o vlaganjih v javno telekomunikacijsko omrežje 
sklenjena med potencialnim dejanskim končnim upravičencem 
oziroma vlagateljem zahtevka in Občino Jesenice, kot pravno 
prednico Občine Kranjska Gora, ali krajevno skupnostjo v Ob-
čini Jesenice, na območju sedanje Občine Kranjska Gora ali 
dokazilo o plačilu prispevka občini ali krajevnim skupnostim ter 
dokazilo o pravnem nasledstvu, v primeru, da vlagatelj zahtev-
ka ni oseba iz pogodbe.

Pripombe obravnava občinska komisija in o njih sprejme 
odločitev. Odločitev komisije je dokončna.

Na podlagi upoštevanih pripomb se seznam dejanskih 
končnih upravičencev dopolni oziroma izdela dokončni seznam 
dejanskih končnih upravičencev, ki je osnova za določitev 
višine vračila.

5. člen
(način ugotavljanja sorazmernih deležev)

Sorazmerni delež vlaganj, ki pripada posameznemu de-
janskemu končnemu upravičencu, se ugotavlja na podlagi po-
datkov iz sklenjenih pogodb, ob upoštevanju določb 4. člena 
ZVVJTO-UPB4.

Vsak dejanski končni upravičenec se lahko s posebno 
izjavo, ki jo poda občinski komisiji, odpove vračilu deleža iz 
prejšnjega odstavka.

6. člen
(postopek vračanja vlaganj)

Dejanski končni upravičenci iz 3. člena tega pravilnika, 
ki so uvrščeni na dokončni seznam, uveljavljajo vračilo soraz-
mernega deleža vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na 
podlagi vloge za vračilo, ki jo pristojna služba občine pripravi 
kot posebni obrazec. Vloga se dobi na sedežih posameznih 
krajevnih skupnostih, sedežu Občine Kranjska Gora ali na sple-
tni strani Občine Kranjska Gora (http://obcina.kranjska-gora.
si).

Občinska uprava, po prejemu posameznih vlog, pripravi 
predloge pogodb o vračilu sorazmernega deleža vračanja v 
javno telekomunikacijsko omrežje z dejanskimi končnimi upra-
vičenci. Podpisana pogodba je izvršilni naslov za plačilo so-
razmernega deleža.

7. člen
(pogoji in roki vračanja vlaganj)

Občina Kranjska Gora postane zavezanka za vračilo vla-
ganj, dejanskim končnim upravičencem iz dokončnega sezna-
ma, z dnem nakazila sredstev na njen račun s strani Slovenske 
odškodninske družbe d.d., na podlagi podpisane poravnave z 
državnim pravobranilstvom.

Sorazmerni delež začne občina vračati dejanskim konč-
nim upravičencem v roku 30 dni po prejemu sredstev s strani 
Slovenske odškodninske družbe d.d.

V primeru, da znaša sorazmerni delež vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje manj kot 1,00 €, se vračilo ne 
izvede.

Sredstva, ki jih zaradi nepopolnosti podatkov, oziroma 
dokazil, nedosegljivosti dejanskih končnih upravičencev, ali iz 
kateregakoli drugega razloga, ni mogoče nakazati dejanskim 
končnim upravičencem, postanejo v roku treh let po dokončno-
sti seznama iz 4. člena tega pravilnika, sredstva v lasti Občine 
Kranjska Gora. Občina mora ta sredstva porabiti namensko za 
investicije v infrastrukturo na njenem območju.

8. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007/14-1/2008-RP
Kranjska Gora, dne 8. oktobra 2008

Župan
Občine Kranjska Gora

Jure Žerjav l.r.

4260. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, ura-
dno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 
16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, 
št. 55/07) in sklepa 18. redne seje Občinskega sveta Občine 
Kranjska Gora z dne 27. 8. 2008 se izdaja
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S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I.
Javno dobro preneha obstajati na naslednjem zemljišču: 

parc. št. 885/155, njiva 174 m2, travnik 141 m2, ki je vpisana pri 
vl. št. 1465 k.o. Kranjska Gora kot javno dobro.

II.
Nepremičnina s parc. št. 885/155, se odpiše od vl. št. 1465 

k.o. Kranjska Gora in se vpiše v vložek, pri katerem je vknjižena 
lastninska pravica na ime: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 
ulica 1b, Kranjska Gora.

III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo Okrajnega 
sodišča na Jesenicah.

Št. 461/12-3/98-EK
Kranjska Gora, dne 28. avgusta 2008

Župan
Občine Kranjska Gora

Jure Žerjav l.r.

4261. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika 
o prodaji, oddaji v najem, oddaji za gradnjo 
in menjavi zemljišč v lasti Občine Kranjska 
Gora

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, ura-
dno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07) 
in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, 
št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 19. redni 
seji dne 8. 10. 2008 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Pravilnik o prodaji, oddaji v najem, oddaji za gradnjo in me-

njavi zemljišč v lasti Občine Kranjska Gora (UVG, št. 21/2000) 
preneha veljati.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati dan po objavi.

Št. 002/7-3/2000-EK
Kranjska Gora, dne 9. oktobra 2008

Župan
Občine Kranjska Gora

Jure Žerjav l.r.

KRŠKO

4262. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
za obrtno cono MDB – jug

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07), na podlagi 33. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo) ter 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, 
št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) župan Občine Krško 
dne 14. 10. 2008 izdaja

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega načrta za 
obrtno cono MDB – jug

I.
Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da 

se javno razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za obrtno cono MDB – jug, ki ga 
je izdelal Elite d.o.o. Krško, v oktobru 2008.

II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena od 28. oktobra do 

28. novembra 2008, v času uradnih ur v prostorih Občine Kr-
ško, CKŽ 14, Krško, na Oddelku za urejanje prostora in varstvo 
okolja ter v prostorih Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem, 
Ul. 11. novembra 24, Leskovec pri Krškem. Javna obravnava 
bo izvedena v sredo, 12. novembra, ob 18.00 uri, v gasilskem 
domu Leskovec pri Krškem.

III.
S tem naznanilom Občina Krško obvešča o poteku javne 

razgrnitve ter javne obravnave tudi vse lastnike nepremičnin na 
območju, ki ga obravnava dopolnjen osnutek OPPN, in sicer: 
parc. št.: 821/1, 837/3, 839/3, 841/1, 818/2, 820/1, 819, 818/1, 
802/2, 816/1, 815/2, 815/1, 812, 802/1, 798/2, 145/2, 817/7, 
839/8, 839/4, 830/4, 835/13, 835/17, 835/18, 835/14,1243/18 
(del), 1240/1 (del), 803/2 (del), 808 (del), 809 (del), 811/1 (del), 
835/28 (del), 1067/1 (del), 1247 (del) in 1240/11 (del), vse k.o. 
Leskovec.

IV.
V času javne razgrnitve se lahko k dokumentu podajo 

pripombe in predlogi, pisno ali ustno na javni obravnavi, kot 
zapis v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve 
ali posredujejo v pisni obliki Občini Krško, Oddelku za urejanje 
prostora in varstvo okolja, CKŽ 14, Krško. Če pripombe in 
predloge poda lastnik nepremičnine iz točke III., mora poleg 
podatkov o nepremičnini navesti še svoje ime in priimek ter 
naslov.

V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletnih straneh Občine Krško (www.krsko.si) ter na oglasni 
deski KS Leskovec pri Krškem.

Št. 3505-20/2006 O502

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

4263. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka 
o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Slovenska Bistrica

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07) in 28. člena Statuta 
Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 
65/02 in 43/07) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 
14. redni seji dne 29. 9. 2008 sprejel
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O D L O K
spremembah in dopolnitvah Odloka 

o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Slovenska Bistrica

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o organi-

zaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska 
Bistrica (Uradni list RS, št. 63/99).

2. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»Za izvajanje nalog občinske inšpekcije, redarstva in nalog 

za področje civilne zaščite in požarne varnosti, lahko občinski 
svet, na predlog župana, z drugo občino ali z drugimi občinami 
ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave.«

KONČNA DOLOČBA

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 033-3326/2008-14/6
Slovenska Bistrica, dne 29. septembra 2008

Županja
Občine Slovenska Bistrica

Irena Majcen l.r.

4264. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica je na 14. redni seji 
dne 29. 9. 2008 na predlog občinske uprav, referata za pravne 
in premoženjsko pravne zadeve razpravljal o sprejemu sklepa 
o ustanovitvi grajenega javnega dobra na nepremičninah v lasti 
Občine Slovenska Bistrica ter po razpravi sprejel

S K L E P
o ustanovitvi grajenega javnega dobra

1. člen
S tem sklepom zemljišča:
– parc. št. 979/76, v velikosti 1709 m2, k.o. Spodnja Pol-

skava,
– parc. št. 1932/8, v velikosti 606 m2, k.o. Slovenska 

Bistrica,
– parc. št. 237/6, v velikosti 207 m2, k.o. Ogljenšak.

last Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 
Slovenska Bistrica, matična številka 5884250000, do celote, 
postanejo javno dobro.

2. člen
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Sloven-

ska Bistrica po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o 
pridobitvi statusa javnega dobra in jo pošlje pristojnemu zemlji-
škoknjižnemu sodišču.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Slovenska Bistrica, dne 29. septembra 2008

Županja
Občine Slovenska Bistrica

Irena Majcen l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA

4265. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
Na hribu v Šempetru – 1. faza

Na podlagi 60. in 50. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine 
Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) 
župan Občine Šempeter - Vrtojba sprejme

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta  
Na hribu v Šempetru – 1. faza

1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in do-

polnitev zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza 
(v nadaljevanju spremembe in dopolnitve ZN).

2. člen
Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ZN bo javno 

razgrnjen v prostorih Občine Šempeter - Vrtojba, Cesta Goriške 
fronte 11, Šempeter pri Gorici, ogled bo možen v času uradnih ur. 
Gradivo bo dostopno tudi na spletni strani občine: www.sempe-
ter-vrtojba.si v rubriki aktualno.

Razgrnitev bo trajala od vključno srede, 5. 11. 2008, 
do vključno petka, 5. 12. 2008.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in 

dopolnitev ZN bo potekala v sredo, 19. 11. 2008, v sejni sobi 
Občine Šempeter - Vrtojba s pričetkom ob 17. uri.

4. člen
Pripombe na razgrnjen dopolnjeni osnutek sprememb in 

dopolnitev ZN lahko vsi zainteresirani ustno podajo na javni 
obravnavi, jih v času trajanja javne razgrnitve v pisni obliki 
posredujejo Občini Šempeter - Vrtojba ali jih v času trajanja 
javne razgrnitve posredujejo na elektronski naslov obcina.sem-
peter-vrtojba@siol.net.

5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republi-

ke Slovenije, na spletni strani občine ter na krajevno običajen 
način.

Št. 35003-4/2008
Šempeter pri Gorici, dne 17. oktobra 2008

Župan
Občine Šempeter - Vrtojba

Dragan Valenčič l.r.

ŠKOCJAN

4266. Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih in 
kmetijstvu vzporednih dejavnosti v Občini 
Škocjan

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (ZKme-1, Ura-
dni list RS, št. 54/00, 16/04, 45/04, 20/06, 51/06, 45/08) in 
15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 
51/01, 44/03, 101/06) je Občinski svet Občine Škocjan na 
17. redni seji dne 14. 10. 2008 sprejel
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P R A V I L N I K
o sofinanciranju kmetijskih in kmetijstvu 
vzporednih dejavnosti v Občini Škocjan

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Namen

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za vre-

dnotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
kmetijskih društev in kmetijstvu vzporednih dejavnosti in drugih 
registriranih društev, ki delujejo na področju kmetijstva, goz-
darstva, vinogradništva, čebelarstva ali ohranjanja kulturne-
ga življenja in udejstvovanja v zvezi s kmetijstvom povezano 
dejavnostjo v Občini Škocjan (v nadaljevanju: občina), ki so v 
lokalnem javnem interesu.

Sredstva za sofinanciranje kmetijskih društev in kmetijstvu 
vzporednih dejavnosti se zagotavljajo v proračunu občine.

2. člen
Upravičenci do sredstev so:
– kmetijska društva,
– kmetijstvu vzporedna društva (društvo vinogradnikov, 

društvo čebelarjev, lovska družina, ribiška družina) in
– druga registrirana društva, ki delujejo na področju kme-

tijstva, gozdarstva, vinogradništva, čebelarstva ali ohranjanja 
kulturnega življenja in udejstvovanja na območju občine v zvezi 
s kmetijstvom povezano dejavnostjo.

3. člen
Pravico do sofinanciranja imajo pravni subjekti iz 2. člena, 

ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež ali člane s stalnim prebivališčem v občini,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti ali programov 

na področju kmetijstva,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za opravljanje dejavnosti opredeljene 
v 2. členu,

– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini 
ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,

– vodijo lastno evidenco o opravljanju dejavnosti in
– aktivno delujejo vsaj eno leto pred objavo razpisa.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

1. Programi sofinanciranja

4. člen
Občina sofinancira v skladu s proračunskimi možnostmi, 

ob upoštevanje načela enakopravne dostopnosti do proračun-
skih sredstev vse subjekte iz 2. člena, če izpolnjujejo pogoje 
iz 3. člena.

Dejavnosti, ki se financirajo ali sofinancirajo iz katereko-
li druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega 
pravilnika.

2. Način in postopek za vrednotenje  
in razdelitev sredstev

5. člen
Sofinanciranje upravičencem iz 2. člena občina izvaja na 

podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega na spletni 
strani občine ali na drug krajevno običajen način oziroma v 
občinskem glasilu Naši koraki.

6. člen
Javni razpis mora vsebovati predvsem:
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati subjekti iz 2. člena 

(pogoji, našteti v 3. členu),

– vrednost sredstev, ki so namenjena za predmet javnega 
razpisa,

– kriterije in merila za izbor projektov in programov in za 
dodelitev sredstev (priloga 1),

– določitev obdobja, v katerem morajo biti dodeljena sred-
stva porabljena,

– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način 
njihove dostave,

– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega 

razpisa,
– kraj, čas in uradno osebo, pri kateri lahko zainteresirani 

dvignejo razpisno dokumentacijo in kraj, čas in uradno osebo 
za posredovanje informacij v zvezi z razpisom.

Razpisni rok ne sme biti krajši od 14 dni in ne daljši od 
dveh mesecev.

7. člen
Na podlagi prijav na javni razpis komisija izbere pro-

grame kmetijskih dejavnosti oziroma dejavnosti povezane 
s kmetijstvom v občini, ki se sofinancirajo iz proračunskih 
sredstev.

Komisijo sestavljajo člani Odbora za kmetijstvo in javni 
uslužbenec občinske uprave, ki dela na področju kmetij-
stva.

Člani komisije odločajo z večino glasov prisotnih na 
seji.

8. člen
Javni uslužbenec, ki je član komisije, v prisotnosti predse-

dnika odbora za kmetijstvo ali drugega člana odbora pregleda 
prispele vloge in ugotovi, ali je vloga vložena pravočasno, ali 
jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna.

9. člen
Če vloga ni popolna, mora organ v roku petih delovnih dni 

zahtevati, da se pomanjkljivosti odpravijo, in določiti vložniku 
primeren rok, v katerem jo mora popraviti.

Če stranka pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da 
je vloga vložena takrat, ko je bila vložena vloga, s katero so 
pomanjkljivosti odpravljene. Če stranka pomanjkljivosti ne od-
pravi v roku, organ s sklepom zavrže vlogo. Zoper ta sklep je 
dovoljena pritožba.

Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, 
javni uslužbenec zavrže s sklepom. Zoper sklep o zavrženju 
zahteve je dovoljena pritožba.

10. člen
Vse popolne in pravočasne vloge komisija iz drugega od-

stavka 7. člena obravnava in pripravi predlog izbire programov 
in predlog delitve razpoložljivih sredstev za dejavnosti, ki so 
predmet sofinanciranja po tem pravilniku.

11. člen
O predlogu odloča direktor občinske uprave ali druga 

od direktorja pooblaščena oseba, ki je zaposlena pri organu, 
s sklepom. Upravičencem se na podlagi predhodno vložene 
vloge izda sklep, v katerem se opredeli namen in višina odobre-
nih sredstev za posamezno dejavnost, za katere so sredstva 
namenjena.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec 
vloži pritožbo.

12. člen
Predlagatelj dejavnosti iz 2. člena ima pravico vpogleda 

v tiste dele strokovnega mnenja, zapisnikov ali poročil, ki se 
nanašajo na obravnavo njegove vloge ali sklepa o izbiri.

13. člen
Sklep o izbiri se vroči vsem predlagateljem iz 2. člena, 

katerih vloge so bile popolne in pravočasne.
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14. člen
Z izbranimi izvajalci iz 2. člena se sklenejo letne pogodbe 

o sofinanciranju, z opredeljenimi vsemi pravicami in obveznost-
mi pogodbenih strank. V pogodbi se opredeli predvsem:

– vsebino in obseg izbrane dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino in rok za zagotovitev finančnih sredstev,
– način nadzora nad namensko rabo proračunskih sred-

stev,
– rok, v katerem morajo izvajalci dejavnosti predložiti do-

kazila o opravljenih nalogah in doseženih rezultatih,
– vračilo sredstev, ki jih izvajalec uporabi v nasprotju s 

pogodbo,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

15. člen
Uporabniki proračunskih sredstev, namenjenih za dejav-

nosti iz 2. člena, so dolžni izvajati dogovorjene dejavnosti v 
skladu z določili tega pravilnika in sklenjeno pogodbo ter v 
skladno s programom, navedenim v prijavi.

16. člen
Izvajalci kmetijske dejavnosti morajo do konca februarja 

naslednjega koledarskega leta po letu sklenitve pogodbe o so-
financiranju oddati letno poročilo z dokazili o izvedbi dogovorje-
ne dejavnosti. Če izvajalec tega ne stori, ne more kandidirati za 
sredstva občine na razpisu za leto, v katerem je dolžan oddati 
poročilo. V primeru, da katera od dejavnosti ni bila v celoti rea-
lizirana, se izvajalcu kmetijske dejavnosti pri javnem razpisu za 
naslednje leto finančna sredstva ustrezno zmanjšajo.

3. Merila

17. člen
Dejanski obseg sofinanciranja se določi po sprejetju pro-

računa občine in letnega programa za kmetijstvo. Izvajalec je 
upravičen pridobiti točke le za namen znotraj vsebine dejavno-
sti, za katero v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov.

Osnova za obseg sofinanciranja dejavnosti iz 2. člena so 
merila v obliki točkovnega sistema. Merila in kriteriji za finan-
ciranje in sofinanciranje dejavnosti in projektov na področju 
kmetijstva so specificirana v prilogi 1. Priloga 1 je sestavni del 
tega pravilnika.

Vrednost točke se določi vsako proračunsko leto posebej 
in je odvisna od višine sredstev, namenjenih za sofinanciranje 
dejavnosti iz 2. člena za to proračunsko obdobje in skupne 
točkovne vrednosti dejavnosti oziroma prijavljenih projektov.

III. NADZOR IN SANKCIJE

18. člen
Namensko porabo proračunskih sredstev na področjih 

določenih v 2. členu, pridobljenih po tem pravilniku oziroma 
javnem razpisu, spremlja in preverja odbor za kmetijstvo, lahko 
pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe 
ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, 
mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripada-
jočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva kršitve, če se 
ugotovi:

– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nena-
mensko porabljena,

– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sred-
stev navajal neresnične podatke ali

– da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe 
sredstev, upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev po 
tem pravilniku za naslednji dve leti.

IV. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Ta pravilnik začne veljati peti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Šifra: 331-0001/2008
Škocjan, dne 14. oktobra 2008

Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

4267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o vrednotenju programov 
organizacij in društev na področju 
humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter 
ostalih neprofitnih organizacij, društev, 
združenj in zvez v Občini Škocjan

Na podlagi 6. člena Zakona o humanitarnih organizacijah 
– ZHO (Uradni list RS, št. 98/03), 2. člena Zakona o invalidskih 
organizacijah – ZInvO (Uradni list RS, št. 108/02), 15. člena 
Statuta Občine Škocjan UPB1 (Uradni list RS, št. 101/06) ter 
Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na 
področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih ne-
profitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan 
(Uradni list RS, št. 109/07) je Občinski svet Občine Škocjan na 
17. redni seji sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o vrednotenju programov organizacij in društev 
na področju humanitarnih in invalidskih 

dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, 
društev, združenj in zvez v Občini Škocjan

1. člen
V preambuli Pravilnika o vrednotenju programov orga-

nizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih de-
javnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj 
in zvez v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07) se pred 
besedilo »je Občinski svet Občine Škocjan« doda besedilo 
»27. člena Zakona o Rdečem križu Slovenije – ZRKS (Uradni 
list RS, št. 7/93)«.

2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pogoji in merila sofinanciranja, določena s tem pra-

vilnikom, upoštevajo proračunske možnosti in načelo, da so 
proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem, in sicer za 
naslednje vsebine:

– programi neprofitnih izvajalcev na področju humanitar-
nih in invalidskih dejavnosti ter programi ostalih neprofitnih or-
ganizacij, združenj in zvez, ki imajo sedež v Občini Škocjan,

– programi neprofitnih izvajalcev na področju humani-
tarnih in invalidskih dejavnosti ter programi ostalih neprofitnih 
organizacij, združenj in zvez, ki imajo sedež izven območja Ob-
čine Škocjan, njihovi člani pa so tudi občani Občine Škocjan.

Občina sofinancira redno humanitarno, invalidsko ali 
drugo neprofitno dejavnost in posamezne aktivnosti društva, 
organizacije, združenja ali zveze.«

3. člen
Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi.
»Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave 

in sprejema občinskega proračuna, le-ta pa ne sme biti krajši 
od enega tedna in ne daljši od dveh mesecev, šteto od dneva 
objave javnega razpisa.«
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4. člen
V 9. členu se spremenijo prvi, drugi in tretji odstavek tako, 

da se glasijo:
»Javni uslužbenec, ki je član komisije, v prisotnosti enega 

od članov odbora za zdravstvo in socialne zadeve pregleda pri-
spele vloge in ugotovi, ali je posamezna vloga pravočasna, ali 
jo je vložila upravičena oseba in ali je popolna. Če ugotovi, da 
prijava katerega od predlagateljev ni popolna, ga o tem obvesti 
in pozove, da jo v primernem roku dopolni.

Vloga, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, 
se s sklepom direktorja občinske uprave ali druge od direktorja 
pooblaščene osebe, zaposlene pri organu, zavrže.

Vse popolne in pravočasne vloge komisija obravnava in 
pripravi predlog izbire programov in predlog delitve razpoložlji-
vih sredstev za navedene programe. Sklep o izbiri programov 
in delitvi razpoložljivih proračunskih sredstev sprejme direktor 
občinske uprave ali druga od direktorja pooblaščena oseba, ki 
je zaposlena pri organu. Sklep sprejme na podlagi predlogov 
komisije.«

5. člen
13. člen se črta.

6. člen
V prvem odstavku 14. člena se za besedilo »v prostorih 

občinske uprave« uvrsti besedilo »in na uradnih spletnih stra-
neh Občine«.

7. člen
17. člen se črta.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 129-0002/2008
Škocjan, dne 14. oktobra 2008

Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

4268. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje 
pri Jelšah za leto 2008

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07, UPB2), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 108. člena Statuta 
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je 
Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 16. redni seji dne 
9. 10. 2008 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah 

za leto 2008

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 

2008 se spremeni 2. člen 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 do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / Podskupina kontov Znesek 

v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 9.592.426

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.694.092
70 DAVČNI PRIHODKI 6.002.672

700 Davki na dohodek in dobiček 5.135.403
703 Davki na premoženje 465.482
704 Domači davki na blago in storitve 401.787

71 NEDAVČNI PRIHODKI 691.420
710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 292.500
711 Takse in pristojbine 16.200
712 Denarne kazni 3.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.100
714 Drugi nedavčni prihodki 377.420

72 KAPITALSKI PRIHODKI 733.429
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 431.265
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmet. dolg. sred. 302.164

73 PREJETE DONACIJE 0
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.164.905

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 739.065
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev EU 1.425.840

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 11.134.213
40 TEKOČI ODHODKI 2.165.984

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 594.313
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 95.937
402 Izdatki za blago in storitve 1.356.734
403 Plačila domačih obresti 54.000
409 Rezerve 65.000

41 TEKOČI TRANSFERI 2.906.145
410 Subvencije 158.261
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 1.794.243
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 262.849
413 Drugi tekoči domači transferi 690.792

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.502.998
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.502.998

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 559.086
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam 359.806
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 199.280

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.541.787

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 48.700

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 48.700
750 Prejeta vračila danih posojil 41.700
752 Kupnine iz naslova privatizacije 7.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 24.859
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44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 24.859
441 Povečanje kapitalskih deležev in 
naložb 24.859

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 48.700

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 1.000.000

500 Domače zadolževanje 1.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 94.916
55 ODPLAČILA DOLGA 94.916

550 Odplačila domačega dolga 94.916
IX. POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTE

V NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –612.862
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.) 905.084
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 1.541.787

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 
31. 12. PRETEKLEGA LETA 612.862

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske 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 oglasni deski in spletni strani Občine Šmarje 
pri Jelšah.«

2. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se v letu 2008 oblikujejo 

v višini 55.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 6.260 EUR župan 
in o tem polletno poroča občinskemu svetu.

Med odhodki proračuna je predvidena splošna prora-
čunska rezervacija v višini 10.000 EUR kot nerazporejeni del 
proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere 
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. O uporabi 
sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan do viši-
ne 4.173 EUR, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.«

3. člen
Spremeni se 10. člen odloka tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra-
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do 
višine 1.000.000 EUR, in sicer za pokrivanje stroškov investi-
cij. Občina v letu 2008 ne bo dajala poroštev k najemu posojil 
javnih zavodov in javnega podjetja.«

Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 03212-0085/2008
Šmarje pri Jelšah, dne 10. oktobra 2008

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

ŠMARJEŠKE TOPLICE

4269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini 
Šmarješke Toplice

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 
– ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US in 33/07 
– ZPNačrt), 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, 
št. 33/06 – UPB1) ter 17. in 72. člena Statuta Občine Šmarješke 
Toplice na 17. redni seji dne 30. 9. 2008 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o gospodarskih javnih službah v Občini  
Šmarješke Toplice

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Šmar-

ješke Toplice (Uradni list RS, št. 101/07) se doda 6.a člen z 
naslednjim besedilom:

»Občina Šmarješke Toplice imenuje podjetje CeROD 
d.o.o., center za ravnanje z odpadki, d.o.o., j.p. Novo mesto 
za izvajalca javne službe predelave in odlaganja ostankov 
komunalnih in njim podobnih odpadkov«.

2. člen
Ostala določila Odloka o gospodarskih javnih službah v 

Občini Šmarješke Toplice ostanejo nespremenjena.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Šmarjeta, dne 1. oktobra 2008

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

4270. Sklep št. 210 o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice 
(Uradni list RS, št. 21/07) je občinski svet na 17. redni seji dne 
30. 9. 2008 sprejel naslednji

S K L E P,   št. 210

I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah parc. 

št. 1387/5 – pot v izmeri 157 m2, 1387/7 – pot v izmeri 123 m2, 
1387/8 – pot v izmeri 193 m2, 1386/2 – pot v izmeri 1346 m2 in 
1386/4 – pot v izmeri 78 m2, vse k.o. Družinska vas.

II.
Nepremičnine navedene v 1. členu tega sklepa prenehajo 

imeti značaj javnega dobra in se odpišejo iz zemljiškoknjižnega 
vložka k.o. Družinska vas, ter se zanje v isti k.o. odpre novi vlo-
žek, nato pa se pri njih vknjiži lastninska pravica na ime Občina 
Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0010/2008-3
Šmarjeta, dne 1. oktobra 2008

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

ŠMARTNO PRI LITIJI

4271. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB 1, 14/05 – popravek in 126/07), 7. in 
16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, 
št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popravek) je Občinski svet Občine 
Šmartno pri Litiji na svoji 15. redni seji dne 9. 10. 2008 sprejel 
naslednji

S K L E P
I

Na nepremičnini parc. št. 872/2 – pot v izmeri 82 vl. 
št. 436, k.o. Gradišče, ki je javno dobro, se ukine status graje-
nega javnega dobra v splošni rabi.

II
Nepremičnina iz tč. I tega sklepa postane last Občine 

Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, 
matična številka.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 466-052/2007
Šmartno pri Litiji, dne 9. oktobra 2008

Župan
Občine Šmartno pri Litiji

Milan Izlakar l.r.

ŽALEC

4272. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu 
v Občini Žalec

Na podlagi 38. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87) je Občinski svet Občine Žalec na 17. seji dne 6. oktobra 
2008 sprejel

S K L E P
o ceni storitve Pomoč družini na domu  

v Občini Žalec

1. člen
Izdaja se soglasje k ceni socialno varstvene storitve Po-

moč družini na domu v Občini Žalec v višini 16,34 EUR za 
opravljeno uro storitve.

2. člen
Subvencija k ceni storitve Pomoč družini na domu v višini 

8,17 EUR/uro je deljena na dva dela:

– na del v višini 3,12 EUR/uro, ki predstavlja stroške vo-
denja izvajanja storitve. Do tega dela subvencije so upravičeni 
vsi uporabniki te storitve,

– na del v višini 5,05 EUR/uro, to je vsaka opravljena ura 
neposredne socialne oskrbe uporabnika.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. avgusta 2008 
dalje.

Št. 152-01-0004/2008
Žalec, dne 6. oktobra 2008

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel l.r.

HRPELJE - KOZINA

4273. Odlok o kriterijih in merilih za financiranje 
delovanja krajevnih skupnosti Občine Hrpelje 
- Kozina

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07), 16. člena Statuta Obči-
ne Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 
75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 18. redni 
seji dne 2. 10. 2008 sprejel

O D L O K
o kriterijih in merilih za financiranje delovanja 
krajevnih skupnosti Občine Hrpelje - Kozina

1. člen
S tem odlokom se določajo kriteriji in merila financiranja 

krajevnih skupnosti, iz sredstev, ki so določena v proračunu 
Občine Hrpelje - Kozina.

2. člen
Na podlagi kriterijev in meril se krajevnim skupnostim 

zagotavljajo sredstva za:
a. funkcionalne stroške
b. stroške investicij.

3. člen
Kriteriji za delitev sredstev funkcionalnih stroškov je deli-

tev krajevnih skupnosti na tri skupine.
V prvi skupini so manjše krajevne skupnosti, v drugi 

skupini so srednje, v tretji skupini pa največje krajevne sku-
pnosti.

Razdelitev krajevnih skupnosti v posamezno skupino 
se opravi glede na število vasi, ki sestavljajo KS, število 
prebivalcev ob dejanski porabi sredstev za funkcionalne 
stroške.

Delitev KS v skupino se opravi najmanj enkrat letno, pred 
sprejemom proračuna občine za tekoče poslovno leto.

Določitev skupine predlaga župan, obravnava pa Odbor 
za obmejno sodelovanje, za povezovanje v regijo ali širšo lokal-
no skupnost ter za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi.

4. člen
Funkcionalni stroški so stroški, ki jih posamezna krajevna 

skupnost potrebuje za svoje nemoteno poslovanje ter za izved-
bo vzdrževanja prostorov ter ostale stroške.
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Med drugim so to:
a. Izdatki za blago in storitve: pisarniški in splošni material, 

čistilni material, strokovna literatura, knjige, računovodske storitve, 
izdatki za reprezentanco in ostali splošni materiali.

b. Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije.
c. Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov.
d. Drugi operativni odhodki: plačila storitev UJP; DURS, 

bančne storitve in drugi odhodki.

5. člen
Stroški investicij so stroški povezani z investicijami malih 

vrednosti, nakupom opreme ali investicijskim vzdrževanjem. Na-
menjeni so investicijam krajevnega značaja kot so npr. obnova 
vaških domov, športnih in otroških igrišč, javnih poti.

Stroški investicij so:
a. nakup in gradnja osnovnih sredstev ter opreme,
b. novogradnje in rekonstrukcije ter adaptacije,
c. investicijsko vzdrževanje in obnove.
Posamezna krajevna skupnost lahko izda naročilnico do 

1.251,90 EUR z DDV.
Za vsak posel nad 1.251,90 EUR z DDV, je potrebno prido-

biti predhodno soglasje župana pred izdajo naročilnice.
Krajevna skupnost lahko izvaja investicije do vrednosti 

12.000,00 EUR z DDV. Vse investicije nad to vrednostjo krajevna 
skupnost predlaga v izvajanje občini.

6. člen
Kriteriji za delitev stroškov investicij so sestavljeni iz rednega, 

zagotovljenega dela ter iz dela, ki se nanaša na projekte krajevnih 
skupnosti, opredeljene v planu dela za prihodnje leto.

Kriteriji so razporejeni glede na vso vrednost sredstev v 
proračunu namenjenih investicijam krajevnim skupnostim:

– 30% redni del,
– 70% del po projektih v planu.
Kriteriji morajo biti podrejeni prioritetam posamezne krajev-

ne skupnosti na nivoju občine, da se ravnajo po načelu enakosti 
skladnega razvoja občine.

Delitev stroškov predlaga župan, obravnava pa Odbor za 
obmejno sodelovanje, za povezovanje v regijo ali širšo lokalno 
skupnost ter za sodelovanje s krajevnimi skupnostmi, ki poda 
svoje mnenje.

7. člen
Svet krajevne skupnosti lahko na svoji seji poda sklep, da se 

del funkcionalnih stroškov prerazporedi v investicijske stroške.
Prerazporeditev se predlaga na za to predpisanem obrazcu, 

z utemeljitvijo prerazporeditve.
Prerazporeditev odobri župan občine s podpisom na obraz-

cu.

8. člen
Investicije večje vrednosti, to je nad 12.000,00 EUR z DDV, 

izvaja občinska uprava na predlog krajevne skupnosti.
Krajevna skupnost lahko sodeluje pri takšni investiciji pred-

vsem pri identifikaciji investicije, pripravi projektne dokumentacije, 
zbiranju soglasij s strani krajanov in delnemu nadzoru.

9. člen
Višino sredstev za financiranje delovanja krajevnih skupnosti 

določi občinski svet z odlokom o proračunu Občine Hrpelje - Ko-
zina za tekoče leto.

Višina sredstev se med letom lahko spremeni ob spremem-
bah odloka o proračunu občine.

10. člen
Krajevna skupnost ima lahko tudi lastne vire financiranja, 

ki pa morajo biti ustrezno prikazani na prihodkovni strani prora-
čuna.

Vsi prihodki morajo biti nakazani na TRR občine. Ta sred-
stva so v celoti last krajevne skupnosti, za odhodek pa veljajo ista 
pravila kot za sredstva, ki so namenjena krajevnim skupnostim iz 
proračuna občine.

11. člen
Sredstva proračuna namenjena krajevnim skupnostim se 

nakazujejo praviloma šele po predložitvi ustrezno opremljene 
knjigovodske listine (računa) za opravljeno storitev ali material.

12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od veljavnosti odloka o pro-
računu Občine Hrpelje - Kozina za leto 2009.

Št. 410-37/2008
Hrpelje, dne 2. oktobra 2008

Župan
Občine Hrpelje - Kozina

Zvonko Benčič Midre l.r.

KANAL

4274. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Ura-
dne objave PN, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07, 
51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 2. 10. 
2008 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena se 

vzpostavi na naslednjih nepremičninah:
1. parc. št. 1174/1 – pot v izmeri 6668,00 m2, parc. 

št. 1175/1 – pot 2580,00 m2, parc. št. 1177/2 – 1367,00 m2, 
parc. št. 1177/5 – pot 2068,00 m2, parc. št. 1178/1 – pot 
2532,00 m2, parc. št. 1178/2 – pot 914,00 m2, parc. št. 1178/3 
– pot 288,00 m2, parc. št. 1178/10 – pot 4366,00 m2, parc. 
št. 1179/9 – pot 5661,00 m2, parc. št. 1179/13 – pot 446,00 m2, 
parc. št. 1180/6 – pot 320,00 m2 in parc. št. 1180/9 – pot 
1620,00 m2, vse vpisane pri vl. št. 670 k.o. Avče,

2. parc. št. 391/4 – pot 510,00 m2, parc. št. 467/17 – pot 
762,00 m2, parc. št. 502 – 2960,00 m2, parc. št. 506 – pot 
5337,00 m2, parc. št. 518 – pot 2640 m2 in parc. št. 519 – pot 
2580,00 m2, vse vpisane pri vl. št. 210 k.o. Vrh kanalski.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa pridobijo status 

grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno 
odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti izda 
občinska uprava.

Po pravnomočnosti ugotovitvene odločbe o pridobitvi 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena bo le-ta 
posredovana zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novi Gorici v 
zemljiško knjižbo izvedbo.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/08-17
Kanal, dne 2. oktobra 2008

Župan
Občine Kanal

Andrej Maffi l.r.
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SEVNICA

4275. Poročilo o izidu volitev župana Občine Sevnica

Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi 
90. in 108. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3 in 45/08) objavlja 

P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Sevnica

Občinska volilna komisija je na seji dne 12. oktobra 2008 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju 
izida glasovanja ugotovila naslednji izid glasovanja na nado-
mestnih volitvah župana Občine Sevnica, ki so bile izvedene 
12. oktobra 2008.

1. Udeležba na volitvah:
Skupno število volivcev z območja občine 14.630
Skupaj glasovalo 8.025
Procent udeležbe v občini 54,85%.

2. Skupni rezultat glasovanja za župana v občini:
Oddanih glasovnic 8.025
Veljavnih glasovnic 8.001
Neveljavnih glasovnic 24.

Rezultat glasovanja:
Kandidat za župana Št. glasov % glasov
1. Meri Kelemina 2.107 26,33
2. Marjan Zidarič 72 0,90
3. Srečko Ocvirk 4.278 53,47
4. Zdravko Mastnak 576 7,20
5. Breda Drenek Sotošek 788 9,85
6. Robert Kaše 180 2,25

3. Občinska volilna komisija je na podlagi 41., prvega od-
stavka 107. in 108. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ugotovila, da je za župana Občine 
Sevnica izvoljen SREČKO OCVIRK, rojen 5. 11. 1969, stanujoč 
Podvrh 31, 8292 Zabukovje, ki je dobil večino veljavnih glasov.

Št. 041-0003/2008
Sevnica, dne 14. oktobra 2008

Marko Lisec l.r.
Predsednik 

Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

4276. Poročilo o izidu volitev članov svetov 
krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj, Sevnica 
in Studenec

Občinska volilna komisija Občine Sevnica na podlagi 
90. in 114. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 94/07 – UPB3 in 45/08) objavlja

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti 

Blanca, Boštanj, Sevnica in Studenec

Občinska volilna komisija je na seji dne 12. oktobra 2008 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov in volilnih komisij 
krajevnih skupnosti pri ugotavljanju izida glasovanja ugotovila 

naslednji izid glasovanja na nadomestnih volitvah članov sve-
tov krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj, Sevnica in Studenec, 
ki so bile izvedene 12. oktobra 2008.

I. VOLITVE ČLANA SVETA KS BLANCA

1. Nadomestne volitve so bile izvedene v 1. volilni enoti 
Krajevne skupnosti Blanca.

2. Udeležba na volitvah:
Skupno število volivcev z območja volilne enote 255
Skupaj glasovalo 174
Procent udeležbe 68,24%.

3. Skupni rezultat glasovanja za člana sveta KS:
Oddanih glasovnic 174
Veljavnih glasovnic 170
Neveljavnih glasovnic 4.

Rezultat glasovanja:
Kandidat za člana sveta KS Št. glasov % glasov
1. Franc Pavlin 74 43,53
2. Marjan Gracar, ml. 96 56,47

4. Občinska volilna komisija je na podlagi 41., drugega 
odstavka 109. in 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ugotovila, da je za člana 
sveta Krajevne skupnosti Blanca iz 1. volilne enote izvoljen 
MARJAN GRACAR, ml., roj. 2. 9. 1974, stanujoč Blanca 69, 
8283 Blanca, ki je dobil največ glasov.

II. VOLITVE ČLANA SVETA KS BOŠTANJ

1. Nadomestne volitve so bile izvedene v 1. volilni enoti 
Krajevne skupnosti Boštanj.

2. Udeležba na volitvah:
Skupno število volivcev z območja volilne enote 949
Skupaj glasovalo 539
Procent udeležbe 56,80%.

3. Skupni rezultat glasovanja za člana sveta KS:

Oddanih glasovnic 539
Veljavnih glasovnic 532
Neveljavnih glasovnic 7.

Rezultat glasovanja:

Kandidat za člana sveta KS Št. glasov % glasov
1. Jože Udovč 308 57,89
2. Alojz Mrgole 224 42,11

4. Občinska volilna komisija je na podlagi 41., drugega 
odstavka 109. in 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ugotovila, da je za člana 
sveta Krajevne skupnosti Boštanj iz 1. volilne enote izvoljen 
JOŽE UDOVČ, roj. 21. 1. 1953, stanujoč Boštanj 17c, 8294 
Boštanj, ki je dobil največ glasov.

III. VOLITVE ČLANA SVETA KS SEVNICA

1. Nadomestne volitve so bile izvedene v 5. volilni enoti 
Krajevne skupnosti Sevnica.

2. Udeležba na volitvah:
Skupno število volivcev z območja volilne enote 1.767
Skupaj glasovalo 1.005
Procent udeležbe 56,88%.
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3. Skupni rezultat glasovanja za člana sveta KS:
Oddanih glasovnic 1.005
Veljavnih glasovnic 961
Neveljavnih glasovnic 44.

Rezultat glasovanja:
Kandidat za člana sveta KS Št. glasov % glasov
1. Blaž Jene 402 41,83
2. Jože Gorišek 559 58,17

4. Občinska volilna komisija je na podlagi 41., drugega 
odstavka 109. in 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ugotovila, da je za člana 
sveta Krajevne skupnosti Sevnica iz 5. volilne enote izvoljen 
JOŽE GORIŠEK, roj. 28. 2. 1960, stanujoč Trg svobode 32, 
8290 Sevnica, ki je dobil največ glasov.

IV. VOLITVE ČLANA SVETA KS STUDENEC

1. Nadomestne volitve so bile izvedene v 3. volilni enoti 
Krajevne skupnosti Studenec.

2. Udeležba na volitvah:
Skupno število volivcev z območja volilne enote 149
Skupaj glasovalo 91
Procent udeležbe 61,07%.

3. Skupni rezultat glasovanja za člana sveta KS:
Oddanih glasovnic 91
Veljavnih glasovnic 80
Neveljavnih glasovnic 11.

Rezultat glasovanja:
Kandidat za člana sveta KS Št. glasov % glasov
1. Dušan Markošek 80 100

4. Občinska volilna komisija je na podlagi 41., drugega 
odstavka 109. in 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08) ugotovila, da je za člana 
sveta Krajevne skupnosti Sevnica iz 5. volilne enote izvoljen 
DUŠAN MARKOŠEK, roj. 17. 11. 1961, stanujoč Studenec 
11a, 8293 Studenec.

Št. 041-0003/2008
Sevnica, dne 14. oktobra 2008

Marko Lisec l.r.
Predsednik

Občinske volilne komisije
Občine Sevnica

TRŽIČ

4277. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08) in 18. člena Statuta Občine 
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet 
Občine Tržič na 16. redni seji dne 1. 10. 2008 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah parc. 

št. 662/4, 662/5, 674/3, 674/4 in 674/5, vse k.o. Tržič (javno 
dobro).

2.
Občino Tržič se pooblasti za izdajo odločbe o ukinitvi 

statusa javnega dobra ter za izbris javnega dobra v zemljiški 
knjigi in vpis lastninske pravice na Občino Tržič, Trg svobode 
18, Tržič, matična številka 5883547.

3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 478-0-0052/2007-41
Tržič, dne 14. oktobra 2008

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

POPRAVKI

4278. Tehnični popravek Odloka o prostorsko 
ureditvenih pogojih za Občino Dobrepolje

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni 
list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 
16. redni seji dne 14. 10. 2008 sprejel

T E H N I Č N I   P O P R A V E K
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih  

za Občino Dobrepolje
1. člen

V vseh členih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
Občino Dobrepolje, odlok 352-1/95, (Uradni list RS, št. 39/98, 
79/99, 51/02 in 103/05 – v nadaljevanju: Odlok o PUP), se v 
skladu z Uredbo o vrstah objektov (Uradni list RS, št. 37/08 
– v nadaljevanju: Uredba) v vseh sklonih zamenjajo naslednje 
besedne zveze:

– zamenja se besedna zveza »pomožni objekt« z bese-
dno zvezo »nezahtevni objekt, enostavni objekt in manj zah-
tevni objekt (objekt, ki presega dimenzije nezahtevnih objektov 
v skladu z Uredbo)«;

– zamenja se besedna zveza »odlok o pomožnih objek-
tih« z besedno zvezo »uredba o vrstah objektov glede na 
zahtevnost«.

2. člen
V celoti se razveljavita 9. točka 21. člena ter 8. točka 

45. člena Odloka o PUP in se nadomestita z besedilom »po-
stavitev nezahtevnih objektov, enostavnih objektov in manj 
zahtevnih objektov poleg stanovanjskih hiš in kmetij v skladu z 
Uredbo ter ostalimi določili Odloka o PUP, s tem, da so objekti 
za lastne potrebe postavljeni na zemljiški parceli ali na delu 
zemljiške parcele, ki služi takšnemu objektu (znotraj 15,00 m 
pasu od fasadne linije osnovnega objekta; razen dovoznih poti 
ter v primerih, ko večje odmike določajo drugi predpisi (npr. 
pri greznici, rezervoarju, mali čistilni napravi, zajetju, vrtini ali 
vodnjaku, zbiralniku za kapnico)).«.

3. člen
V vseh ostalih členih Odloka o PUP se smiselno upora-

bljajo določila Uredbe, zakona o graditvi objektov ter ostalih 
podzakonskih predpisov.

4. člen
Tehnični popravek Odloka o PUP začne veljati osmi dan 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-1/95/2008/TP
Dobrepolje, dne 14. oktobra 2008

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.
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USTAVNO SODIŠČE
4250. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o lokalni samou-

pravi ni v neskladju z Ustavo 13440
4251. Odločba o ugotovitvi, da je 5. člen Odloka o kate-

gorizaciji občinskih cest v Občini Cerknica, kolikor 
pod zaporedno številko 279 kategorizira javno pot 
s številko cesta 542522 Goričice, počitniško nase-
lje, v delu, ki poteka po parc. št. 171/4, 171/10 in 
171/11, k.o. Lipsenj, v neskladju z Ustavo 13441

4252. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe 13442
4253. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, 

Višjega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v 
Novi Gorici 13444

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4254. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko 

omrežje zemeljskega plina za geografska območja 
Mestne občine Maribor, Občine Hoče - Slivnica, 
Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, 
Občine Rače - Fram, Občine Selnica ob Dravi, 
Občine Starše in Občine Šentilj 13445

OBČINE
BREŽICE

4255. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Obči-
ni Brežice 13453

4256. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin v Občini Brežice 13457

4257. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o na-
činu in pogojih vračila vlaganj v javno telekomuni-
kacijsko omrežje na področju Občine Brežice 13458

4258. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi javne in-
frastrukture na področju kulture v Občini Brežice 13458
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izšel je

KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)
s stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška 

Maja sprejeti dolgo pričakovani 
Kazenski zakonik (KZ-1) bo začel veljati 
1. novembra 2008.
Nov Kazenski zakonik spreminja ve  kot 
polovico lenov prejšnjega zakonika in 
uvaja številne novosti, med drugim možnost 
dosmrtnega zapora za najhujše zločine, možnost 
koristnega dela kot alternative za do dve leti 
zapora, uvedbo registra pedo lov, kaznovanje 
psihičnega nasilja na delovnem mestu in večjo
zaščito okolja.
Poleg novega Kazenskega zakonika s stvarnim 
kazalom mag. Janeza Topliška knjiga vključuje
tudi neuradno pre iš eno besedilo Zakona
o odgovornosti pravnih oseb za kazniva 
dejanja (ZOPOKD), ki ureja kazensko 
odgovornost pravnih oseb in že upošteva 
določbe novega zakonika.

Zagotovite si svoj izvod.

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naročite po faksu: 01/425 14 18

cena: 34 €
leto izdaje: 2008
ISBN: 978-961-204-415-2
256 strani
14 cm × 20 cm
mehka vezava
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KAZENSKI ZAKONIK (KZ-1)
s stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška

• mehka vezava Cena: 34 € Število izvodov

Podjetje Oddelek

Ime in priimek E-pošta

Davčna št. Davčni zavezanec  DA   NE

Ulica in številka Kraj

Podpis in žig Datum
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IZIDE 29. oktobra 2008

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU
(neuradno pre iš eno besedilo) 
s stvarnim kazalom Primoža Gorkiča

Novela Zakona o kazenskem postopku 
(ZKP-I), sprejeta junija 2008, prinaša številne 
novosti in sodobne rešitve na področju kazen-
skega postopka: uvaja elek tronsko poslovanje 
sodišč, predvideva informacijske posodo bitve
glede uporabe ustreznih tehničnih sredstev 
za snemanje postopkovnih dejanj, uvaja 
nove možnosti zaslišanja obdolžencev, prič
in izvedencev ipd. Najpomembnejše pa je, da 
je usklajena tudi z drugimi pomembnimi ka-
zenskimi zakonskimi besedili, kot je Kazenski 
zakonik.

Do izida knjige 15-odstotni popust.

Zagotovite si svoj izvod knjige 
po prednaro niški ceni.

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana • Spletna trgovina: www.uradni-list.si • Naročite po faksu: 01/425 14 18

Cena: 30,60 €
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