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DRŽAVNI ZBOR
4984. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

davčnem postopku (ZDavP-2B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku 
(ZDavP-2B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o davčnem postopku (ZDavP‑2B), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji 18. decembra 2009.

Št. 003‑02‑11/2009‑17
Ljubljana, dne 28. decembra 2009

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU  

(ZDavP-2B)

1. člen
V Zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 

24/08 – ZDDKIS, 125/08 in 20/09 – ZDoh‑2D) se v 87. in 
104. členu besedilo »slovenski medbančni obrestni meri« na‑
domesti z besedilom »evropski medbančni obrestni meri« v 
ustreznih sklonih.

2. člen
V 36., 42., 91., 151. in 171. členu, naslovu 400. člena in 

400. členu se besedilo »izvajalci plačilnega prometa« nado‑
mesti z besedilom »ponudniki plačilnih storitev« v ustreznih 
sklonih.

3. člen
V drugem odstavku 1. člena se prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– Direktiva Sveta 55/2008/ES z dne 26. maja 2008 o 

vzajemni pomoči pri izterjavi terjatev za določene prelevmane, 
carine, davke in druge ukrepe (Kodificirana različica), UL L 150, 
10. 6. 2008 – s I. poglavjem četrtega dela tega zakona;«.

4. člen
V tretjem odstavku 3. člena se na koncu prve alineje črta 

beseda »in«, na koncu druge alineje pa se pika nadomesti s 
podpičjem in doda nova tretja alineja, ki se glasi:

»– nadomestila, intervencijske in druge ukrepe, ki so v 
celoti ali delno sistem financiranja kmetijskega usmerjevalnega 
in jamstvenega sklada, vključno z zneski, pobranimi v zvezi s 
temi ukrepi.«.

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

»19. člen
(razkritje podatkov upravičeni osebi)

(1) Davčni organ sme razkriti naslednje podatke o zave‑
zancu za davek v primerih, pod pogoji in na način, določen z 
zakonom o obdavčenju:

– osebno ime, prebivališče in vrsto prebivališča (stalno ali 
začasno) ter davčno številko;

– ime oziroma naziv osebe, ki ni fizična oseba, njen sedež 
in naslov ter davčno številko;

– identifikacijsko številko za davek na dodano vrednost 
(v nadaljnjem besedilu: DDV), datum vpisa oziroma izbrisa 
zavezanosti za DDV;

– identifikacijsko številko zavezanca za trošarine, datum 
vpisa oziroma izbrisa iz evidence oziroma registra imetnikov 
trošarinskih dovoljenj in pooblaščenih prejemnikov.

(2) Osebi, ki dokaže, da je stranka ali udeležena v uprav‑
nem postopku ali postopku pred sodiščem, lahko davčni organ 
razkrije, poleg podatkov iz prve in druge alineje prejšnjega 
odstavka, tudi naslednje podatke o zavezancu za davek, če te 
podatke potrebuje v postopku:

– podatke o znesku neplačanih davkov in o znesku pre‑
več plačanih davkov ter podatke o odloženem in obročnem 
plačilu davkov;

– podatek o tem, ali je zavezanec za davek predložil 
davčno napoved oziroma obračun davka ali ne.

(3) Če zakon določa, da sme upravičena oseba od davč‑
nega organa pridobiti podatke v zvezi z izpolnjevanjem davčnih 
obveznosti zavezanca za davek, lahko davčni organ upravičeni 
osebi razkrije podatek o višini:

– zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;
– davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen za‑

četek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba za‑
držana;

– davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog 
oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel rok za 
prostovoljno izpolnitev obveznosti.

(4) Davčni organ sme upravičeni osebi, ki ta podatek po‑
trebuje za izpolnitev davčne obveznosti oziroma za izpolnitev 
dolžnosti dajanja podatkov po tem zakonu ali zakonu o obdav‑
čenju, na podlagi njenega obrazloženega pisnega zahtevka, v 
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katerem morajo biti navedeni tudi podatki, ki davčnemu organu 
omogočajo enolično identifikacijo fizične osebe, in sicer poleg 
osebnega imena še ali datum rojstva in naslov prebivališča 
ali enotna matična številka občana, razkriti podatek o davčni 
številki zavezanca za davek oziroma podatek, ali je bilo davč‑
nemu zavezancu izdano potrdilo o ugotavljanju davčne osnove 
z upoštevanjem normiranih odhodkov.

(5) Davčni organ sme na podlagi enoličnega identifika‑
cijskega znaka motornega vozila tretji osebi razkriti podatek 
o tem, ali so za to vozilo plačane obvezne dajatve v skladu z 
zakonom o obdavčenju.

(6) Davčni organ na podlagi drugega, tretjega, četrtega in 
petega odstavka tega člena upravičeni osebi razkrije podatke 
brez soglasja oziroma brez predhodnega obvestila zavezancu 
za davek, na katerega se podatki nanašajo.

(7) Davčni organ na svojih spletnih straneh javno objavi 
podatke o zavezancu za davek, ki mu je po uradni dolžnosti 
prenehala identifikacija za namene DDV, in sicer davčno šte‑
vilko, firmo, sedež, datum pridobitve identifikacijske številke za 
DDV, datum prenehanja identifikacije za namene DDV in razlog 
prenehanja identifikacije za namene DDV.

(8) Osebe, ki so jim bili na podlagi tega člena razkriti 
podatki, ki so davčna tajnost, smejo te podatke uporabiti samo 
za namene, za katere so jim bili dani.«.

6. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »svojih« doda 

besedilo »z zakonom predpisanih«.

7. člen
Tretji odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vsaka oseba mora ob odprtju računa pri banki ali 

hranilnici ali pri ponudniku plačilnih storitev po zakonu, ki ureja 
plačilne storitve, predložiti svojo davčno številko. Ob odprtju 
skupnega računa morajo davčno številko predložiti vsi imetniki 
skupnega računa. Davčne številke ni treba predložiti osebi, 
ki v skladu z zakonom, ki ureja davčni register, ni vpisana v 
davčni register.«.

V šestem odstavku se za besedo »številko« doda bese‑
dilo »za davčne namene«.

8. člen
V 37. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(ob‑

veznost ponudnikov plačilnih storitev ter subjektov vpisa v 
poslovni register)«.

V prvem odstavku se besedilo »Izvajalci plačilnega pro‑
meta« nadomesti z besedilom »Ponudniki plačilnih storitev«, 
besedilo »zakonom, ki ureja plačilni promet,« pa z besedilom 
»zakonom, ki ureja plačilne storitve,«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ponudniki plačilnih storitev davčnemu organu pošlje‑

jo tudi podatke o transakcijskih računih fizičnih oseb in o prilivih 
teh oseb na teh računih zaradi pridobivanja podatkov, potrebnih 
za pobiranje davkov. Podatki o odlivih se pošljejo na posebno 
zahtevo davčnega organa. Minister, pristojen za finance, določi 
roke, vsebino in način pošiljanja teh podatkov.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Subjekti vpisa v poslovni register Republike Slovenije 

morajo imeti pri ponudniku plačilnih storitev odprt transakcijski 
račun. Samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki 
samostojno opravljajo dejavnost, morajo imeti za namene v 
zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun.«.

9. člen
V drugem stavku 41. člena se pred besedo »nanaša« 

doda besedna zveza »davčna obveznost«.

10. člen
Četrti odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Davčna obveznost preneha z izpolnitvijo in v drugih 

primerih, določenih s tem zakonom.«.

11. člen
Naslov 48. člena se spremeni tako, da se glasi: »(odgo‑

vornost pravnih naslednikov in oseb, ki upravljajo premoženje 
zapustnika ali oseb, razglašenih za pogrešane oziroma opra‑
vilno nesposobne)«.

V petem odstavku se beseda »slovenski« nadomesti z 
besedo »evropski«.

Šesti in sedmi odstavek se spremenita tako, da se gla‑
sita:

»(6) Davčne obveznosti fizičnih oseb, ki jih sodišče razgla‑
si za pogrešane ali opravilno nesposobne, izpolnjujejo osebe, 
ki upravljajo premoženje teh oseb. Oseba, ki upravlja premo‑
ženje teh oseb, mora v breme premoženja oziroma prihodkov 
iz premoženja, ki ga upravlja, izpolniti davčno obveznost. Ne 
glede na prejšnji stavek je oseba, ki upravlja premoženje teh 
oseb, odgovorna za izpolnitev davčne obveznosti z vsem svo‑
jim premoženjem, če davčni organ ugotovi, da:

– davek ni bil plačan in
– premoženje oziroma prihodki iz premoženja, ki ga upra‑

vlja, ne zadostujejo za poplačilo davčne obveznosti, ker je prelil 
premoženje oziroma prihodke iz premoženja v svojo korist 
oziroma korist druge osebe na način, ki ni v skladu z ravnanjem 
dobrega gospodarstvenika.
Če je več oseb, ki upravljajo premoženje, so odgovorne za 
izpolnitev davčne obveznosti solidarno.

(7) Davčne obveznosti, nastale v zvezi z upravljanjem 
premoženja zapustnika v obdobju od trenutka uvedbe dedo‑
vanja do dejanskega prevzema premoženja s strani pravnih 
naslednikov, ali nastale v zvezi z upravljanjem premoženja po 
odločbi o denacionalizaciji, izpolnjujejo osebe, ki upravljajo pre‑
moženje zapustnika. Oseba, ki upravlja premoženje teh oseb, 
mora v breme premoženja oziroma prihodkov iz premoženja, 
ki ga upravlja, izpolniti davčno obveznost. Ne glede na prejšnji 
stavek je oseba, ki upravlja premoženje teh oseb, odgovorna 
za izpolnitev davčne obveznosti z vsem svojim premoženjem, 
če davčni organ ugotovi, da:

– davek ni bil plačan in
– premoženje oziroma prihodki iz premoženja, ki ga upra‑

vlja, ne zadostujejo za poplačilo davčne obveznosti, ker je prelil 
premoženje oziroma prihodke iz premoženja v svojo korist 
oziroma korist druge osebe na način, ki ni v skladu z ravnanjem 
dobrega gospodarstvenika.
Če je več oseb, ki upravljajo premoženje, so odgovorne za 
izpolnitev davčne obveznosti solidarno.«.

12. člen
Prvi odstavek 50. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če se davek ugotavlja z odločbo o odmeri davka, se 

davek ne odmeri, če davek ne bi presegel 10 eurov, razen če ni 
z zakonom o obdavčenju ali s tem zakonom drugače določeno. 
O tem se zavezanca za davek pisno obvesti.«.

13. člen
Osmi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Rok za plačilo davka po davčnem obračunu, predlo‑

ženem v skladu z dovoljenjem po prvem odstavku tega člena, 
začne teči po poteku zakonskega roka za pravočasno predlo‑
žitev obračuna. Če davčni zavezanec po tem roku predloži 
davčni obračun v skladu z dovoljenjem po prvem odstavku tega 
člena, mora davek plačati hkrati s predložitvijo obračuna. Rok 
za vračilo davka na podlagi obračuna, predloženega v skladu z 
dovoljenjem po prvem odstavku tega člena, se šteje od dneva, 
ko davčni organ prejme davčni obračun.«.

14. člen
V četrtem odstavku 54. člena se v drugem stavku črta 

beseda »inšpekcijskem«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zavezancu za davek v tem primeru obresti ne pri‑

padajo.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
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15. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:

»55. člen
(predložitev davčnega obračuna  

na podlagi samoprijave)
(1) Davčni zavezanec lahko najpozneje do začetka davč‑

nega inšpekcijskega nadzora oziroma do vročitve odmerne 
odločbe oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma 
kazenskega postopka predloži davčni obračun oziroma popra‑
vljen davčni obračun.

(2) Na posebni prilogi, ki je sestavni del tako predlože‑
nega davčnega obračuna, prikaže tudi premalo obračunane 
davke, skupaj z obrestmi iz tretjega odstavka tega člena, in 
hkrati plača tako izkazan davek.

(3) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, od premalo pla‑
čanega oziroma neplačanega davka obračuna in plača obresti 
po evropski medbančni obrestni meri za čas od poteka roka za 
plačilo do predložitve davčnega obračuna na podlagi samopri‑
jave, za ročnost enega leta, v višini, ki je veljala na dan poteka 
roka za vložitev davčnega obračuna, povečani za:

– 1 odstotno točko, če predloži podatke v enem mesecu 
po preteku roka za vložitev davčnega obračuna;

– 2 odstotni točki, če predloži podatke v šestih mesecih 
po preteku roka za vložitev davčnega obračuna;

– 3 odstotne točke, če predloži podatke v enem letu po 
preteku roka za vložitev davčnega obračuna;

– 4 odstotne točke, če predloži podatke po enem letu po 
preteku roka za vložitev davčnega obračuna.

(4) Davčni zavezanec ne more vložiti nove samoprijave 
glede obveznosti, v zvezi s katerimi je predhodno že vložil 
samoprijavo.

(5) Če po predložitvi davčnega obračuna na podlagi sa‑
moprijave davčni organ ugotovi, da pogoji za samoprijavo iz 
prvega do četrtega odstavka tega člena niso izpolnjeni, s skle‑
pom zavrne posebno prilogo iz drugega odstavka tega člena, 
predloženi davčni obračun pa obravnava kot davčni obračun, 
predložen po izteku predpisanega roka.«.

16. člen
58. člen se spremeni tako, da se glasi:

»58. člen
(plačnik davka)

(1) Pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z 
družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne oseb‑
nosti, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa‑
mostojno opravlja dejavnost, se šteje za plačnika davka, če je 
v skladu z zakonom o obdavčenju rezident Republike Slovenije 
ali nerezident Republike Slovenije (ki ima v skladu z zakonom o 
obdavčenju poslovno enoto nerezidenta v Republiki Sloveniji), 
ter če je hkrati:

1. oseba, ki v svoje breme izplača dohodek, od katerega 
se v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izraču‑
nava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj;

2. družba za upravljanje vzajemnega sklada, ki izplača 
dohodek iz vzajemnega sklada, od katerega se v skladu s tem 
zakonom ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in 
plačuje davčni odtegljaj;

3. borznoposredniška družba ali družba za upravljanje, ki 
na podlagi pogodbe o gospodarjenju s finančnimi instrumenti 
oziroma pogodbe o opravljanju storitev upravljanja finančnega 
premoženja za račun stranke oziroma dobro poučenega vlaga‑
telja prejme dohodek od naložb denarnega dobroimetja stranke 
oziroma vlagatelja v finančne instrumente, ki ni dohodek iz 7. 
točke tega odstavka, od katerega se v skladu s tem zakonom 
ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje 
davčni odtegljaj;

4. upravnik večstanovanjske stavbe, ki za račun etažnih 
lastnikov stavbe prejme dohodek, od katerega se v skladu s 

tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje 
in plačuje davčni odtegljaj;

5. organizator prireditve, in sicer tudi če dohodka, od ka‑
terega se v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju 
izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj (oziroma bi 
se izračunaval, odtegoval in plačeval, če bi dohodek izplačala 
oseba iz 1. točke tega odstavka), ne izplača v svoje breme;

6. oseba, ki za tuj račun prejme dohodek, od katerega se 
v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izračunava, 
odteguje in plačuje davčni odtegljaj (oziroma bi se izračunaval, 
odtegoval in plačeval, če bi dohodek izplačala oseba iz 1. točke 
tega odstavka), če oseba, ki jo dohodek bremeni, ni plačnik 
davka v skladu s predhodnimi točkami tega odstavka;

7. oseba, ki za tuj račun prejme dohodek iz finančnih 
instrumentov, izdanih v nematerializirani obliki (v nadaljnjem 
besedilu: nematerializirani finančni instrumenti), od katerega se 
v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izračunava, 
odteguje in plačuje davčni odtegljaj, ali

8. druga oseba, ki za tuj račun prejme dohodek, od ka‑
terega se v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju 
izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj, ko oseba, ki jo 
tak dohodek bremeni, ne pozna in glede na okoliščine primera 
ne more poznati upravičenca do dohodka, če tako predpiše 
minister, pristojen za finance.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se, če:
1. oseba iz 1. točke prvega odstavka tega člena izplača 

dohodek osebi iz 4., 5. ali 8. točke prvega odstavka tega čle‑
na, za plačnika davka šteje oseba iz 4., 5. ali 8. točke prvega 
odstavka tega člena;

2. oseba iz 1. ali 6. točke prvega odstavka tega člena 
izplača dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov 
osebi iz 7. točke prvega odstavka tega člena, za plačnika davka 
šteje oseba iz 7. točke prvega odstavka tega člena;

3. oseba iz 7. točke prvega odstavka tega člena izplača 
dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov drugi ose‑
bi iz 7. točke prvega odstavka tega člena, za plačnika davka 
šteje druga oseba;

4. oseba iz 1. ali 2. točke prvega odstavka tega člena 
izplača dohodek osebi iz 3. točke prvega odstavka tega člena, 
za plačnika davka šteje oseba iz 3. točke prvega odstavka 
tega člena.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za plačni‑
ka davka ne šteje diplomatsko‑konzularno predstavništvo tuje 
države v Republiki Sloveniji in predstavništvo mednarodne or‑
ganizacije v Republiki Sloveniji. Diplomatsko‑konzularno pred‑
stavništvo tuje države v Republiki Sloveniji ali predstavništvo 
mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji se lahko odloči, 
da prevzame obveznosti plačnika davka. O takšni odločitvi 
mora obvestiti pristojni davčni organ in davčne zavezance, ki 
jim izplačuje dohodke.

(4) Plačnik davka lahko pooblasti pravno osebo oziroma 
združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem 
pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojnega podjetnika 
posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejav‑
nost – razen nerezidenta Republike Slovenije v skladu z za‑
konom o obdavčenju, ki v skladu z zakonom o obdavčenju 
nima poslovne enote nerezidenta v Republiki Sloveniji – da v 
njegovem imenu izpolni obveznost iz 59. člena tega zakona. 
Za ravnanje druge osebe odgovarja plačnik davka, kakor da bi 
obveznost izpolnjeval sam.

(5) Osebe, ki so plačniki davka po 2., 3. in 4. točki druge‑
ga odstavka tega člena, morajo izplačevalcem dohodka pred 
izplačilom dohodka predložiti izjavo o tem, da bodo s prejemom 
dohodka postali plačniki davka. V izjavi morajo navesti tudi 
količino finančnih instrumentov iz katerih pravice izvršujejo za 
tuj račun. Če pravice iz finančnih instrumentov izvršujejo tudi 
za svoj račun, morajo v izjavi navesti tudi količino finančnih in‑
strumentov iz katerih pravice izvršuje zase. Za plačnika davka 
se štejejo le za dohodek, ki ga prejmejo za tuj račun.

(6) Izjave iz prejšnjega odstavka mora prejemnik izjav hra‑
niti najmanj deset let po poteku leta, v katerem je bil izplačan 
dohodek, na katerega se izjava nanaša.
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(7) Oseba, ki se po drugem odstavku tega člena ne šteje 
za plačnika davka, mora davčnemu organu hkrati s plačilom 
dohodka dostaviti podatke o plačilu dohodka osebi, ki se po 
drugem odstavku tega člena šteje za plačnika davka, vključno 
s podatki za identifikacijo obeh oseb. Minister, pristojen za 
finance, predpiše podrobnejše določbe glede vrste, oblike in 
načina dajanja podatkov na tej podlagi.

(8) Ne glede na 6. točko prvega odstavka tega člena se 
oseba, ki za račun fizične osebe prejme dohodek od fizične 
osebe, šteje za plačnika davka le, če je:

1. oseba, ki za račun fizične osebe nerezidenta prejme 
dohodek z virom v Sloveniji;

2. oseba, ki za račun fizične osebe rezidenta prejme do‑
hodek z virom izven Slovenije;

3. upravnik večstanovanjske stavbe, ki za račun etažnih 
lastnikov stavbe, ki so fizične osebe, prejme dohodek, ki bre‑
meni fizično osebo.

(9) Plačniki davka po 6. točki prvega odstavka ter po 1. in 
2. točki osmega odstavka tega člena se ne štejejo za plačnika 
davka po II. poglavju petega dela tega zakona.

(10) Ne glede na peti odstavek tega člena lahko minister, 
pristojen za finance, upoštevaje vrsto dejavnosti, ki jo opravljajo 
plačniki davka, ter način izplačevanja dohodka, predpiše prime‑
re, ko predlaganje izjav pred izplačilom dohodka ni obvezno.«.

17. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:

»63. člen
(vložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave)
(1) Davčni zavezanec lahko najpozneje do vročitve od‑

merne odločbe oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega 
nadzora oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma ka‑
zenskega postopka vloži davčno napoved oziroma popravljeno 
davčno napoved na podlagi samoprijave v primeru zamude 
roka za vložitev davčne napovedi oziroma če je v davčni napo‑
vedi navedel neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke.

(2) Od neplačanega davka davčni organ obračuna obresti 
po evropski medbančni obrestni meri za čas od poteka roka za 
vložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave za ročnost 
enega leta v višini, ki je veljala na dan poteka zakonsko dolo‑
čenega roka za vložitev davčne napovedi, povečani za:

– 1 odstotno točko, če predloži podatke v enem mesecu 
po preteku roka za vložitev davčne napovedi;

– 2 odstotni točki, če predloži podatke v šestih mesecih 
po preteku roka za vložitev davčne napovedi;

– 3 odstotne točke, če predloži podatke v enem letu po 
preteku roka za vložitev davčne napovedi;

– 4 odstotne točke, če predloži podatke po enem letu po 
preteku roka za vložitev davčne napovedi.

(3) Davčni zavezanec ne more vložiti nove samoprijave 
glede obveznosti, v zvezi s katerimi je predhodno že vložil 
samoprijavo.«.

18. člen
Na koncu drugega odstavka 67. člena se črta pika in 

doda besedilo »v breme premoženja oziroma prihodkov iz 
premoženja zapustnika, razen če skrbnik za davčne zadeve 
tudi upravlja to premoženje.«.

19. člen
V drugem odstavku 72. člena se za besedo »napoved« 

črta besedilo »carinsko deklaracijo ali«.

20. člen
Za 75. členom se doda nov 75.a člen, ki se glasi:

»75.a člen
(posebni primer prekinitve postopka)

Davčni postopek se lahko prekine tudi v primeru, kadar 
je zaradi ugotovitve dejanskega stanja treba opraviti poizvedbo 

pri pristojnih organih drugih držav in pristojnih organih za izme‑
njavo podatkov v skladu s četrtim delom tega zakona. Davčni 
postopek se nadaljuje takoj po prejetju zaprošenih podatkov od 
organa zaprošene države.«.

21. člen
V prvem odstavku 85. člena se drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Vročitev je opravljena 15. dan od dneva 
odpreme, če ta zakon ne določa drugače.«.

V tretjem odstavku se pika nadomesti z vejico in doda 
besedilo »če ta zakon ne določa drugače.«.

Četrti odstavek se črta.
Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.

22. člen
V 86. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se 

glasita:
»(4) Če zavezanec za davek med tekom roka za pritožbo 

iz prvega, drugega oziroma tretjega odstavka tega člena umre, 
ne da bi vložil pritožbo, lahko pritožbo v roku iz prvega, drugega 
oziroma tretjega odstavka tega člena, ki teče od pravnomočno‑
sti sklepa o dedovanju, vloži njegov pravni naslednik.

(5) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za ugovor 
zoper informativni izračun dohodnine.«.

23. člen
V 89. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se 

glasita:
»(3) Če davčni organ ugotovi, da je bil zaradi napak v 

odločbi, izdani samodejno z uporabo informacijskega sistema, 
davek nepravilno odmerjen, začne obnovo postopka po uradni 
dolžnosti v šestih mesecih od dokončnosti odločbe. Po preteku 
šestih mesecev od dokončnosti odločbe se obnova iz tega 
razloga ne more več začeti.

(4) Ponovna uporaba pravnega sredstva iz prejšnjega 
odstavka ni več mogoča.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, 
se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »drugega«.

V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odsta‑
vek, se črta beseda »inšpekcijskem«.

Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.

24. člen
V dosedanjem besedilu 95. člena, ki postane prvi odsta‑

vek, se za besedo »po« doda beseda »evropski«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, ko davč‑

ni organ pri izvajanju nadzora v skladu z zakonom, ki ureja 
carinsko službo, v naknadnem nadzoru ugotovi carinski dolg, 
obresti obračunajo za čas od poteka desetega dne po nastanku 
carinskega dolga do izdaje odločbe po evropski medbančni 
obrestni meri za ročnost enega leta, v višini, ki je veljala na dan 
nastanka carinskega dolga. Za čas od izdaje odločbe do njene 
izvršljivosti ne tečejo zamudne obresti. Ta določba se smiselno 
uporablja tudi za druge dajatve, ki se v skladu s predpisi obra‑
čunavajo in plačujejo kot bi bile uvozne dajatve.«.

25. člen
V 96. členu se peti odstavek črta.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(5) V primeru pobiranja prispevkov za osebe javnega 

prava znesek, do katerega se zamudne obresti ne zaračunajo, 
določi prejemnik teh prispevkov.«.

26. člen
V drugem odstavku 97. člena se črta drugi stavek.
V šestem odstavku se besedilo »pri davčnem organu« in 

drugi stavek črtata.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) V primeru iz prejšnjega odstavka in ko davčni organ 

ugotovi, da je zavezanec za davek plačal več, kot je njegova 
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obveznost, se o zmanjšanem vračilu zavezanca za davek pisno 
obvesti najkasneje v 15 dneh od dneva vračila.«.

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odsta‑
vek, se črta besedilo »pri davčnem organu«.

Dosedanji osmi odstavek se črta.

27. člen
V 98. členu se drugi do šesti odstavek črtajo.

28. člen
Prvi odstavek 99. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zavezancu za davek pripadajo od neupravičeno od‑

merjenega in plačanega, preveč odmerjenega in plačanega 
ali neupravičeno nevrnjenega davka obresti, ki se obračunajo 
v skladu s 96. členom tega zakona. Zavezancu za davek pri‑
padajo v primeru neupravičeno odmerjenega oziroma preveč 
odmerjenega in plačanega davka obresti od dneva plačila dav‑
ka, v primeru neupravičene zavrnjene zahteve za vračilo davka 
pa od poteka 30 dnevnega roka po vročitvi odločbe, s katero 
je bila zavezancu za davek neupravičeno zavrnjena zahteva 
za vračilo davka.«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V primerih iz 97. člena tega zakona zavezancu za 

davek pripadajo zamudne obresti tudi od plačanih zamudnih 
obresti, kadar davčni organ ne vrne preveč plačanih ali ne‑
upravičeno plačanih zamudnih obresti v zakonskih rokih za 
vračilo davka.«.

29. člen
V šestem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: 

»Za davek, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti, se ne šteje 
poračun dohodnine na letni ravni.«.

Dodata se nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Davčni organ ne more odobriti odpisa ali delnega 

odpisa v skladu s tem členom osebam iz prejšnjega odstavka, 
ki prenehajo opravljati dejavnost, za davke, ki se nanašajo na 
opravljanje dejavnosti, in fizične osebe, ki odgovarjajo za obve‑
znosti družb, za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti 
družbe. Za davek, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti, se 
ne šteje poračun dohodnine na letni ravni.

(8) Z odpisom oziroma delnim odpisom po tem členu 
davčna obveznost v celoti oziroma delno preneha.«.

30. člen
V prvem odstavku 102. člena se besedilo »plačilne ne‑

zmožnosti« nadomesti z besedilom »trajnejše nelikvidnosti«.
V petem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi: 

»Za samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki 
samostojno opravljajo dejavnost, se določbe tega člena upora‑
bljajo za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti.«.

31. člen
Drugi in tretji odstavek 103. člena se spremenita tako, 

da se glasita:
»(2) Če davčni zavezanec – fizična oseba davka ni zmo‑

žen plačati v enkratnem znesku in ne more zagotoviti zava‑
rovanja ter se davek ne nanaša na opravljanje dejavnosti, 
lahko davčni organ dovoli obročno plačilo davka v največ treh 
mesečnih obrokih.

(3) Davčni organ ne more odobriti odloga in obročnega 
plačevanja davka v skladu s tem členom za akontacije davka in 
davčni odtegljaj, če ni s tem zakonom drugače določeno.«.

32. člen
V 105. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z odpisom po tem členu davčna obveznost pre‑

neha.«.

33. člen
V 106. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Z odpisom po tem členu davčna obveznost prene‑

ha.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

34. člen
V prvem odstavku 107. člena se 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. če je pravica do izterjave davka zastarala, razen v 

primeru iz prvega odstavka 126.a člena tega zakona,«.
Doda se nova 4. točka, ki se glasi:
»4. če je pravica do vračila davka zastarala,«.
Dosedanja 4. točka postane 5. točka.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Davek, ki ga ni mogoče poplačati v skladu z drugim 

odstavkom 126.a člena tega zakona, se odpiše z dnem prav‑
nomočnosti sklepa o poplačilu oziroma pravnomočnosti sklepa 
o ustavitvi izvršbe na nepremičnine, ki ju izda sodišče v skladu 
z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Z odpisom po tem členu davčna obveznost preneha.
(5) Če se v primerih iz 1. oziroma 2. točke prvega odstav‑

ka tega člena kasneje najde premoženje zavezanca za davek, 
se ponovno vzpostavi obveznost za plačilo odpisanega davka, 
ki je bil odpisan v skladu s 1. oziroma 2. točko prvega odstavka 
tega člena.«.

35. člen
V 110. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki 

se glasita:
»(2) 101., 102. in 103. člen tega zakona se ne uporabljajo 

za izrečene globe in stroške postopka o prekršku v skladu z 
zakonom, ki ureja prekrške, in jih izreka davčni organ.

(3) Po začetku postopka zaradi insolventnosti ni mogoče 
voditi postopkov po 101., 102. in 103. členu tega zakona za 
obveznosti, na katere v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno preneha‑
nje, učinkuje postopek zaradi insolventnosti.«.

36. člen
V prvem odstavku 119. člena se 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. zavezancu za davek omeji ali prepove razpolagati z 

njegovimi nepremičninami oziroma deleži, ki jih ima v družbah, 
ter premičninami, pri čemer se smiselno upoštevata 177. člen 
in 178. člen tega zakona v delu, ki se nanaša na surovine, 
polizdelke za predelavo in pogonsko gorivo.«.

37. člen
Prvi odstavek 125. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravica do odmere davka zastara v petih letih od 

dneva, ko bi bilo treba davek napovedati, obračunati, odtegniti 
in odmeriti.«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Pravica do odmere davka na promet nepremičnin 

in davka na darilo zastara v desetih letih od dneva, ko bi bilo 
treba davek napovedati, pravica do odmere davka na dedi‑
ščine pa zastara v desetih letih od pravnomočnosti sklepa o 
dedovanju.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

38. člen
Za 126. členom se doda nov 126.a člen, ki se glasi:

»126.a člen
(poplačilo davčnega dolga, zavarovanega s hipoteko)
(1) Ne glede na določbo petega odstavka 126. člena 

tega zakona davčna obveznost, razen zamudnih obresti, ne 
preneha, če je davčni dolg zavarovan s hipoteko in če je pred 
potekom zastaranja pravice do izterjave vložen predlog za 
izvršbo na nepremičnino.

(2) Davčna obveznost iz prejšnjega odstavka preneha s 
poplačilom iz prodaje nepremičnine v izvršilnem postopku.«.
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39. člen
129. člen se spremeni tako, da se glasi:

»129. člen
(nadzor obračunov davka pri davčnem organu)

(1) Nadzor obračunov davka pri davčnem organu obsega:
1. nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti predlaganja ob‑

računov davka in
2. nadzor predloženih obračunov davka.
(2) V nadzoru po 1. točki prejšnjega odstavka davčni 

organ preverja, ali so zavezanci za davek v skladu s tem zako‑
nom ali zakonom o obdavčenju predložili davčni obračun.

(3) V nadzoru po 2. točki prvega odstavka tega člena 
davčni organ:

1. preverja popolnost, pravočasnost, formalne, logične in 
računske pravilnosti obračunov davka ter zahtevkov za vračilo 
davka na podlagi obračunov davka;

2. primerja podatke v obračunih davka s podatki iz drugih 
virov, ki so znani davčnemu organu;

3. primerja podatke v obračunih davka z listinami in po‑
datki v poslovnih knjigah in drugih evidencah zavezanca za 
davek, ki se vodijo v skladu s tem zakonom ali zakonom o 
obdavčenju.

(4) Če davčni organ pri opravljanju nadzora iz drugega 
ali tretjega odstavka tega člena ugotovi, da obračun davka ni 
bil predložen ali da iz predloženega obračuna davka izhajajo 
možne nepravilnosti, zavezanca za davek povabi, lahko tudi 
po telefonu, da v osmih dneh od seznanitve z nepravilnostmi 
predloži obračun davka, popravljen obračun davka oziroma 
predloži pojasnila oziroma dokazila v zvezi z zadevo.

(5) O ustni izjavi oziroma drugih pomembnejših dejanjih 
se v postopku nadzora po tem členu sestavi zapisnik, ki se 
vroči zavezancu za davek. Na zapisnik lahko zavezanec za 
davek da pripombe najkasneje v 10 dneh po vročitvi zapisnika. 
O pravici do pripomb po tem odstavku mora biti zavezanec 
za davek poučen, to pa mora biti navedeno tudi v zapisniku. 
Zapisnika se ne sestavi, če zavezanec za davek v skladu s 
prejšnjim odstavkom nepravilnosti odpravi.

(6) Po poteku roka za pripombe iz prejšnjega odstavka 
davčni organ odmeri davek z odmerno odločbo po 84. členu 
tega zakona oziroma z odločbo o ugotovitvi nepravilnosti, ki ne 
vplivajo na višino davčne obveznosti. Če se pripombe zavezan‑
ca za davek v celoti upoštevajo in ni podlage za spremembo 
davka, se zavezanca za davek o tem pisno obvesti.

(7) Če iz ugotovitev nadzora po tem členu izhaja, da je 
treba dejansko stanje dodatno raziskati, lahko davčni organ 
izvede davčni inšpekcijski nadzor.«.

40. člen
130. člen se spremeni tako, da se glasi:

»130. člen
(nadzor in kontrola v skladu z zakonom,  

ki ureja carinsko službo)
(1) Če davčni organ pri opravljanju nadzora ali kontrole, ki 

ju izvaja v skladu z zakonom, ki ureja carinsko službo, ugotovi 
nepravilnosti, zaradi katerih se spremeni davčna obveznost, 
ali nepravilnosti, ki vplivajo na pravilno izvajanje predpisov, za 
nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna carinska služba, se 
o teh ugotovitvah sestavi zapisnik, ki se vroči zavezancu za 
davek.

(2) Na zapisnik iz prejšnjega odstavka lahko zavezanec 
za davek da pripombe v 8 dneh od vročitve zapisnika. O pravici 
do pripomb po tem odstavku mora biti zavezanec za davek 
poučen, to pa mora biti navedeno tudi v zapisniku.

(3) Če davčni organ v nadzoru ali kontroli iz prvega od‑
stavka tega člena ugotovi, da je treba odmeriti oziroma spreme‑
niti davek, odmeri davek z odločbo po 84. členu tega zakona.

(4) Če davčni organ v nadzoru in kontroli iz prvega od‑
stavka tega člena ugotovi nepravilnosti, ki ne vplivajo na višino 
davčne obveznosti, izda o tem odločbo.

(5) Davčni organ mora izdati odločbo iz tretjega in četrte‑
ga odstavka tega člena v 30 dneh od dneva prejema pripomb 
na zapisnik oziroma od dneva, ko je iztekel rok za pripombe. O 
pripombah se mora davčni organ izjaviti tudi v odločbi.

(6) Če se pripombe zavezanca za davek v celoti upošte‑
vajo in ni podlage za spremembo davčne obveznosti oziroma 
niso ugotovljene nepravilnosti, ki vplivajo na pravilno izvajanje 
predpisov, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojna carin‑
ska služba, se zavezanca za davek o tem pisno obvesti.«.

41. člen
V četrtem odstavku 133. člena se beseda »predhodna« 

nadomesti z besedo »druga«.

42. člen
Tretji odstavek 135. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se v 

primeru, če bi bil ogrožen namen davčnega inšpekcijskega 
nadzora, postopek davčnega inšpekcijskega nadzora začne, 
ko davčni inšpektor pri zavezancu za davek opravi kakršno 
koli dejanje z namenom opravljanja davčnega inšpekcijskega 
nadzora.«.

43. člen
V drugem odstavku 145. člena se na koncu 9. točke pika 

nadomesti s podpičjem in doda nova 10. točka, ki se glasi:
»10. izvršljiv sklep sodišča o potrditvi prisilne poravnave 

v delu, ki se nanaša na davke in druge dajatve, ki se skladno z 
davčnimi predpisi štejejo za davek.«.

44. člen
146. člen se spremeni tako, da se glasi:

»146. člen
(izvršilni naslov, ko je davčni organ pristojen za izterjavo 

drugih obveznosti)
(1) Če davčni organ na podlagi zakona izterjuje dru‑

ge denarne nedavčne obveznosti, je izvršilni naslov odločba, 
sklep, plačilni nalog ali druga listina, opremljena s potrdilom o 
izvršljivosti, ki ga izda organ, pristojen za odmero te obveznosti 
(v nadaljnjem besedilu: predlagatelj izvršbe).

(2) Izvršilni naslov za obveznosti iz prejšnjega odstavka je 
tudi seznam izvršilnih naslovov, v katerem mora biti za posame‑
zni izvršilni naslov naveden datum izvršljivosti ter znesek obve‑
znosti in zamudnih obresti za vsako vrsto obveznosti posebej.

(3) Če je od terjatev, ki jih predlagatelj izvršbe pošlje 
davčnemu organu v izterjavo, treba obračunati tudi zamudne 
obresti, mora predlagatelj izvršbe obračunati zamudne obresti 
do dneva izdaje predloga. K predlogu mora priložiti obračun 
zamudnih obresti. Od dneva izdaje predloga davčni organ 
obračuna zamudne obresti po davčnih predpisih.

(4) Predlagatelj izvršbe pošlje davčnemu organu predlog 
za izvršbo v elektronski obliki. Podatke, ki morajo biti vsebovani 
v predlogu, ter podrobnejši način izmenjave podatkov predpiše 
minister, pristojen za finance.

(5) Če se podatki za izvršbo pošiljajo v elektronski obliki, 
je predlagatelj izvršbe odgovoren, da pošilja le podatke, ki se 
nanašajo na izvršljive izvršilne naslove. Predlagatelj izvršbe 
mora davčnemu organu na njegovo zahtevo takoj poslati kopijo 
izvršilnega naslova.«.

45. člen
V dosedanjem besedilu 149. člena, ki postane prvi odsta‑

vek, se številka »158« nadomesti s številko »146«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se davčna izvršba 

začne, če skupni znesek dolga enega dolžnika po posameznih 
izvršilnih naslovih presega 20 eurov.«.

46. člen
V drugem odstavku 152. člena se številka »15« nadome‑

sti s številko »30«.
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47. člen
V četrtem odstavku 157. člena se za besedno zvezo 

»davčni organ« doda besedilo »po uradni dolžnosti«, beseda 
»slovenski« pa se nadomesti z besedo »evropski«.

48. člen
Drugi odstavek 158. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če davčni organ oceni, da pravica osebe iz prejšnje‑

ga odstavka, ki preprečuje izvršbo, ni verjetno izkazana, napoti 
to osebo, da v 8 dneh od vročitve sklepa iz četrtega odstavka 
tega člena pri sodišču vloži tožbo zoper davčni organ na ugoto‑
vitev lastninske pravice. Če oseba ne predloži dokaza o vložitvi 
tožbe, se davčna izvršba nadaljuje.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z vložitvijo tožbe iz prejšnjega odstavka se zadrži 

prodaja spornih zarubljenih stvari, in sicer do zaključka po‑
stopka pred sodiščem. Sodišče o tožbi po tem členu odloča 
prednostno.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

49. člen
Drugi odstavek 164. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prepozen ugovor davčni organ s sklepom zavrže.«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če davčni organ ugotovi, da je ugovor utemeljen, z 

novim sklepom nadomesti sklep, ki se z ugovorom izpodbija. 
Če davčni organ ugotovi, da ugovor ni utemeljen, odstopi ugo‑
vor organu druge stopnje.

(4) Ugovor zoper sklep o davčni izvršbi ne zadrži njegove 
izvršitve.«.

50. člen
V tretjem odstavku 166. člena se za besedo »prejemkov« 

doda besedilo »fizičnih oseb«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Davčni organ pošlje banki oziroma hranilnici tudi 

podatke iz sklepa o izvršbi v elektronski obliki. Minister, pristo‑
jen za finance, predpiše podrobnejšo vsebino, obliko in način 
pošiljanja podatkov.«.

51. člen
Drugi odstavek 169. člena se spremeni tako, da se gla‑

si:
»(2) Prepozen ugovor davčni organ s sklepom zavrže.«.
Dodata se nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Če davčni organ ugotovi, da je ugovor utemeljen, z 

novim sklepom nadomesti sklep, ki se z ugovorom izpodbija. 
Če davčni organ ugotovi, da ugovor ni utemeljen, odstopi ugo‑
vor organu druge stopnje.

(4) Ugovor zoper sklep o davčni izvršbi ne zadrži njegove 
izvršitve.«.

52. člen
Tretji odstavek 174. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Prepozen ugovor davčni organ s sklepom zavrže.«.
Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Če davčni organ ugotovi, da je ugovor utemeljen, z 

novim sklepom nadomesti sklep, ki se z ugovorom izpodbija. 
Če davčni organ ugotovi, da ugovor ni utemeljen, odstopi ugo‑
vor organu druge stopnje.

(5) Ugovor zoper sklep o davčni izvršbi ne zadrži njegove 
izvršitve.«.

53. člen
Drugi odstavek 180. člena se spremeni tako, da se gla‑

si:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se rubež lahko opravi 

tudi, če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o izvršbi v skladu s 
prejšnjim odstavkom, ker bi bil ogrožen namen davčne izvršbe. 
V tem primeru se sklep o izvršbi vroči dolžniku po opravljenem 
rubežu.«.

54. člen
Tretji odstavek 186. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se zarubi motorno ali priklopno vozilo, se do pre‑

nehanja veljavnosti rubeža vozila ne sme uporabljati, registrirati 
oziroma podaljšati prometno dovoljenje, razen z dovoljenjem 
davčnega organa, o čemer se izda sklep. Če davčni organ 
motorno ali priklopno vozilo pusti v hrambi pri dolžniku, pošlje 
sklep o davčni izvršbi z rubežnim zapisnikom organu, pri ka‑
terem je motorno oziroma priklopno vozilo vpisano v evidenco 
registriranih vozil, z zahtevo, da v evidenco registriranih vozil 
vpiše, da je vozilo zarubljeno.«.

V četrtem odstavku se črta beseda »tudi«.

55. člen
V prvem odstavku 192. člena se 8. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»8. navedba, da bo sklep o izvršbi poslan organu, pristoj‑

nemu za vodenje evidence registriranih vozil oziroma v register 
neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin;«.

56. člen
Prvi odstavek 193. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Premičnine, zarubljene po tem zakonu, se prodajo 

na javni dražbi, s prodajo po dolžniku, z zbiranjem ponudb, z 
neposredno pogodbo ali s komisijsko prodajo.«.

57. člen
V prvem odstavku 195. členu se številka »3.000« nado‑

mesti s številko »5.000«.

58. člen
197. člen se spremeni tako, da se glasi:

»197. člen
(potek javne dražbe)

(1) Zarubljene premičnine se dajo na javno dražbo z zače‑
tno izklicno ceno, ki je enaka ocenjeni vrednosti po rubežnem 
zapisniku.

(2) Prva javna dražba se sme opraviti tudi, če se je udeleži 
en ponudnik.

(3) Če je ponudnikov več, se šteje, da je javna dražba 
uspela, če vsaj en ponudnik ponudi višjo ceno od izklicne.

(4) Zarubljene premičnine se prodajo kupcu, ki je na javni 
dražbi ponudil najvišjo ceno.

(5) Če prva javna dražba ne uspe, se napove druga. 
Oklic druge javne dražbe mora vsebovati iste podatke kot 
prvi, v oklicu pa mora biti dodatno navedeno, da gre za drugo 
javno dražbo. Izklicna cena zarubljenih predmetov s prve javne 
dražbe se lahko ob objavi druge javne dražbe zniža za ustrezen 
odstotek, vendar največ do polovice ocenjene vrednosti po 
rubežnem zapisniku.

(6) Pri drugi javni dražbi se smiselno uporabljajo drugi, 
tretji in četrti odstavek tega člena.

(7) Če je tudi druga javna dražba neuspešna, se zaru‑
bljeni predmeti prodajo na enega od drugih načinov prodaje iz 
prvega odstavka 193. člena tega zakona.«.

59. člen
V 201. členu se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, 

ki se glasijo:
»(2) Davčni organ sestavi vabilo k dajanju ponudb, ki ga 

mora na primeren način javno objaviti. Vabilo vsebuje:
– opis premičnine, ki se prodaja;
– ocenjeno vrednost in
– podatke o postopku zbiranja ponudb.
(3) Davčni organ obvesti ponudnike o izidu zbiranja po‑

nudb v roku, določenem v vabilu.
(4) Davčni organ pošlje izbranemu ponudniku z obvesti‑

lom o izidu tudi pogodbo in ga pozove, da mu podpisan izvod 
pogodbe vrne v 8 dneh po prejemu in plača kupnino v roku, 
določenem v pogodbi.«.
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60. člen
V 211. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(vro‑

čitev sklepa o izvršbi, vpis rubeža in prenehanja rubeža nema‑
terializiranih vrednostnih papirjev)«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Veljavnost rubeža preneha z izbrisom zastavne pra‑

vice iz centralnega registra nematerializiranih vrednostnih pa‑
pirjev.«.

61. člen
Za 212. členom se dodata novo VI. poglavje in 212.a člen, 

ki se glasita:

»VI. Poglavje 
Posebnosti izvršbe na sredstva občin

212.a člen
(davčna izvršba na sredstva občin)

(1) Če davčni organ ugotovi, da je zavezanec za davek 
v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju upravičen 
do vračila davka, ki je prihodek občinskega proračuna, pa ob‑
čina kot prejemnik sredstev ne zagotovi vračila, davčni organ 
na podlagi zahteve zavezanca za davek po preteku roka za 
vračilo preveč plačani davek izterja od občine. Za izterjavo se 
smiselno uporabljajo določbe tretjega dela tega zakona, če ni 
s tem členom drugače določeno.

(2) Predmet davčne izvršbe niso denarna sredstva, ki jih 
ima na računu občina, če:

– tako določa zakon, ki ureja financiranje občin;
– jih je zagotovila država za opravljanje posameznih 

zadev iz državne pristojnosti, ki so z zakonom prenesene na 
samoupravno lokalno skupnost;

– so namenjena odpravi posledic naravnih nesreč ali
– gre za proračunska sredstva EU.
(3) V primeru dvoma, ali so določena denarna sredstva 

iz prejšnjega odstavka izvzeta iz davčne izvršbe, mora Uprava 
Republike Slovenije za javna plačila pred opravo izvršbe prido‑
biti dodatna pojasnila od ministrstva, pristojnega za finance.«.

62. člen
V 213. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Podrobnejše določbe za izvajanje tega poglavja so 

določene z Uredbo Komisije (ES) št. 1179/2008 z dne 28. no‑
vembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih 
določb Direktive Sveta 2008/55/ES o vzajemni pomoči pri 
izterjavi terjatev v zvezi s prelevmani, davki in drugimi ukrepi, 
UL L 319, 29. 11. 2008.«.

63. člen
V prvem odstavku 214. člena se številka »233« nadomesti 

s številko »213«.

64. člen
Drugi odstavek 216. člena se spremeni tako, da se gla‑

si:
»(2) Pristojni organ prejeta zaprosila za medsebojno po‑

moč takoj pošlje v izvršitev organu, ki je v skladu z zakonom 
pristojen za izvršitev enakovrstnih ukrepov, kot so ukrepi, za 
katere organ države prosilke prosi za medsebojno pomoč.«.

V tretjem odstavku se besedna zveza »Davčni organ« 
nadomesti z besedo »Organ« in beseda »informacije« z be‑
sedo »podatki«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) V besedilu tega dela zakona se pod pojem davčni 

organ šteje tudi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, ko opravlja 
naloge v skladu s tem delom zakona.«.

65. člen
218. člen se črta.

66. člen
Peti odstavek 219. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Podrobnosti v zvezi s stroški, ki jih povrne organ 

države prosilke v skladu s tem členom, so določene v uredbi iz 
drugega odstavka 213. člena tega zakona.«.

67. člen
222. člen se črta.

68. člen
V prvem odstavku 223. člena se beseda »izterjavo« na‑

domesti z besedo »izvršbo«.
V drugem odstavku se besedilo »izterjavo enakovrstnih 

davščin« nadomesti z besedilom »enakovrstnimi postopki«.

69. člen
224. in 225. člen se črtata.

70. člen
Drugi odstavek 226. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pristojni organ mora o razlogih za zavrnitev zaprosila 

za pridobitev podatkov obvestiti organ države prosilke.«.

71. člen
227. in 228. člen se črtata.

72. člen
V prvem odstavku 229. člena se beseda »ali« nadomesti 

z besedo »in«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.

73. člen
230. člen se spremeni tako, da se glasi:

»230. člen
(postopek z zaprosilom)

Pristojni organ takoj obvesti organ države prosilke o opra‑
vljenih dejanjih v zvezi z zaprosilom za vročitev.«.

74. člen
Na koncu 232. člena se črta pika in doda besedilo »ter do‑

ločbe uredbe iz drugega odstavka 213. člena tega zakona.«.

75. člen
233. člen se črta.

76. člen
V prvem odstavku 234. člena se besedilo »akta, ki dovo‑

ljuje izvršbo« nadomesti z besedilom »izvršilnega naslova«.
V drugem odstavku se v 1. točki besedilo »akt, ki dovoljuje 

izvršbo« nadomesti z besedilom »izvršilni naslov«, v 2. točki pa 
se besedilo »aktov, ki dovoljujejo izvršbo« nadomesti z besedi‑
lom »izvršilnih naslovov«.

V tretjem odstavku 234. člena se v 5. točki beseda »davč‑
ni« nadomesti z besedo »pristojni« ter beseda »akt« z besedi‑
lom »izvršilni naslov«.

Šesti in sedmi odstavek se črtata.
Dosedanji osmi odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji deveti odstavek, ki postane sedmi odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(7) Kadar slovenski pristojni organ pošilja zaprosilo v 

drugo državo članico EU, v kateri euro ni zakonito plačilno sred‑
stvo, se kot menjalni tečaj uporabi referenčni tečaj Evropske 
centralne banke, ki velja na dan izdaje zaprosila in ga objavlja 
Banka Slovenije.«.

77. člen
235. člen se črta.

78. člen
236. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»236. člen
(medsebojno obveščanje o postopkih z zaprosilom)
Pristojni organ takoj obvesti organ države prosilke o ukre‑

pih, ki jih je sprejel v zvezi z zaprosilom za izterjavo.«.

79. člen
Prvi in drugi odstavek 237. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»(1) Izvršilni naslov, ki ga je z zahtevkom davčnemu 

organu poslal organ države prosilke, se neposredno prizna 
in avtomatično upošteva kot izvršilni naslov v skladu s tem 
zakonom.

(2) Če izvršilni naslov, ki ga izda organ države prosilke, ne 
vsebuje vseh sestavin, potrebnih za opravo izvršbe, ga davčni 
organ s sklepom dopolni ali nadomesti.«.

V tretjem odstavku se besedilo »akta, ki dovoljuje izvrš‑
bo« nadomesti z besedilom »izvršilnega naslova«.

V četrtem odstavku se besedilo »akt, ki dovoljuje izvršbo« 
nadomesti z besedilom »izvršilni naslov«, besedilo »akta, ki do‑
voljuje izvršbo« z besedilom »izvršilnega naslova« ter beseda 
»akt« z besedilom »izvršilni naslov«.

V petem odstavku se besedilo »akta, ki dovoljuje izvršbo« 
nadomesti z besedilom »izvršilnega naslova«.

80. člen
Drugi odstavek 238. člena se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi od‑

stavek, se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in 
doda besedilo »če pristojni organ ni že na zaprosilu posebej 
označil, da je obročno plačilo sprejemljivo brez dodatnega 
posvetovanja.«.

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odsta‑

vek, se besedilo »tretjega in četrtega« nadomesti z besedilom 
»drugega in tretjega« in beseda »devetega« z besedo »sed‑
mega«.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pristojni organ zaprošene države, ki izvaja izvršbo, 

obračuna zamudne obresti od terjatve v skladu s svojo naci‑
onalno zakonodajo. Če so obračunane in plačane zamudne 
obresti v državi članici EU nižje od zamudnih obresti po tem za‑
konu, se obresti štejejo za plačane v celoti. Če so obračunane 
in plačane obresti v državi članici EU višje od zamudnih obresti 
v skladu s tem zakonom, se razlika zavezancu ne vrne.«.

81. člen
Naslov 240. člena se spremeni tako, da se glasi: »(izpod‑

bijanje davščine oziroma izvršilnega naslova)«.
V prvem, drugem in petem odstavku se besedilo »akt, ki 

dovoljuje izvršbo« nadomesti z besedilom »izvršilni naslov«.

82. člen
241. člen se črta.

83. člen
Na koncu prvega odstavka 242. člena se pika nadomesti 

z vejico in doda besedilo »in ki jih je organ države prosilke 
navedel v zaprosilu za izterjavo.«.

84. člen
267. člen se spremeni tako, da se glasi:

»267. člen
(odmera dohodnine)

(1) Davčni organ ugotovi dohodnino z odločbo.
(2) Odmera dohodnine se opravi na podlagi podatkov, 

s katerimi razpolagata davčni organ in davčni zavezanec re‑
zident.

(3) Na podlagi podatkov iz prejšnjega odstavka davčni 
organ najpozneje do 31. maja tekočega leta za davčnega zave‑

zanca rezidenta sestavi in odpremi informativni izračun dohodni‑
ne, ki velja za njegovo napoved, če davčni zavezanec rezident 
nanj v 15 dneh od vročitve ne vloži ugovora. Po poteku roka za 
vložitev ugovora in če davčni zavezanec rezident nanj ne ugo‑
varja, velja informativni izračun dohodnine za odločbo o odmeri 
dohodnine. V tem primeru velja, da se je odpovedal pritožbi.

(4) Če davčni zavezanec rezident ugotovi, da so podatki 
v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od 
vročitve informativnega izračuna vloži ugovor.

(5) Če davčni zavezanec ugovarja zoper informativni iz‑
račun, v roku za ugovor vloži dopolnjen informativni izračun, ki 
se šteje za njegovo napoved za odmero dohodnine.

(6) Če davčnemu zavezancu rezidentu informativni iz‑
račun dohodnine ni bil vročen do 15. junija tekočega leta za 
preteklo leto, mora do 31. julija vložiti napoved za odmero 
dohodnine, s čimer izpodbija domnevo vročitve po prvem od‑
stavku 85. člena tega zakona.

(7) V primerih iz četrtega, petega in šestega odstavka 
tega člena davčni organ preveri navedbe davčnega zavezanca 
in na podlagi svojih podatkov in podatkov davčnega zavezanca 
izda odločbo.

(8) Če davčni zavezanec umre pred odpremo informa‑
tivnega izračuna dohodnine oziroma pred vložitvijo napovedi, 
ni izračuna in poračuna dohodnine na letni ravni. Akontacija 
dohodnine se šteje kot dokončen davek.

(9) V primerih iz šestega in sedmega odstavka 48. člena 
tega zakona, razen v primeru fizičnih oseb, ki jih sodišče 
razglasi za opravilno nesposobne, ni izračuna in poračuna 
dohodnine na letni ravni. Akontacija dohodnine se šteje kot 
dokončen davek.«.

85. člen
V prvem odstavku 269. člena se za besedo »EU« doda 

besedilo »oziroma Evropskega gospodarskega prostora.«.
V drugem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z 

besedo »šestega«.

86. člen
V naslovu 270. člena se za besedo »napovedi« doda be‑

sedilo »ter podatki v napovedi in informativnem izračunu«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Davčni zavezanec rezident lahko podatke, ki jih 

davčni organ potrebuje za pravilno upoštevanje davčnih olajšav 
že pri sestavi informativnega izračuna dohodnine v skladu s 
tretjim odstavkom 267. člena tega zakona, pošlje davčnemu 
organu najpozneje do 5. februarja tekočega leta za preteklo 
leto. Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše vrsto, 
obliko in način dajanja teh podatkov.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta‑
vek, se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »šestega« in 
besedilo »vložiti najpozneje do 30. junija tekočega leta za pre‑
teklo leto« nadomesti z besedilom »za posamezno leto vložiti 
najpozneje do 31. julija tekočega leta za predpreteklo leto.«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

87. člen
V drugem odstavku 271. člena se za besedilom »ki vla‑

ga napoved« doda besedilo »v skladu s šestim odstavkom 
267. člena tega zakona«.

88. člen
V 274. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek davčni organ sestavi 

informativni izračun dohodnine z upoštevanjem oprostitve, če je 
davčni zavezanec uveljavljal oprostitev v napovedi za odmero 
akontacije dohodnine in je davčni organ priznal oprostitev v 
odločbi, izdani na podlagi te napovedi, oziroma je uveljavljal 
oprostitev v davčnem obračunu akontacije dohodnine od do‑
hodka iz dejavnosti.«.

89. člen
V prvem odstavku 278. člena se črta številka »4.«.
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90. člen
V drugem odstavku 282. člena se za besedilom »delovne‑

ga razmerja« doda vejica ter besedilo »dosežene pri delodajal‑
cu, pri katerem davčni zavezanec dosega pretežni del dohodka 
iz delovnega razmerja (glavni delodajalec),«.

91. člen
Za 284. členom se doda nov 284.a člen, ki se glasi:

»284.a člen
(uveljavljanje odbitka davka, plačanega v tujini,  

ali uveljavljanje oprostitve)
(1) Davčni zavezanec, ki je rezident, lahko, ne glede na 

273. in 274. člen tega zakona, in ne glede na zakon o obdav‑
čenju, uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, ali oprostitev 
že v davčnem obračunu iz 2. točke oziroma že v napovedi iz 
3. točke prvega odstavka 278. člena tega zakona na podlagi 
svoje izjave o davčni obveznosti izven Republike Slovenije, ki 
vsebuje podatke o dohodku, davku, plačanem v tujini, ter po‑
datke, potrebne za identifikacijo davčnega zavezanca. Obliko in 
podatke, ki jih mora davčni zavezanec navesti v izjavi, predpiše 
minister, pristojen za finance.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se davčnemu zave‑
zancu odbitek davka, plačanega v tujini, ali oprostitev prizna 
pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če 
davčni zavezanec uveljavlja odbitek davka, plačanega v tu‑
jini, ali oprostitev tudi v ugovoru zoper informativni izračun 
dohodnine oziroma napovedi za odmero dohodnine v skladu 
z 273. in 274. členom tega zakona, če ni s tem zakonom dru‑
gače določeno.«.

92. člen
V prvem odstavku 286. člena se za besedilom »v Repu‑

bliki Sloveniji« doda besedilo »ter od polovice pokojnine, ki jo 
prejema upravičenec v skladu z drugim odstavkom 178. člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list 
RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 
114/06 – ZUTPG in 110/08 – ZVarDod)«.

V drugem odstavku se za besedo »nadomestila« doda 
besedilo »in polovico pokojnine«.

V tretjem odstavku se za besedo »nadomestil« doda 
besedilo »in polovice pokojnine«.

V petem odstavku se za besedo »nadomestila« doda 
besedilo »in polovice pokojnine«.

93. člen
290. člen se črta.

94. člen
V tretjem odstavku 296. člena se črta besedilo »pred 

dnevom«.
Četrti, peti in šesti odstavek se spremenijo tako, da se 

glasijo:
»(4) V primeru smrti davčnega zavezanca se ločeno iz‑

računa akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti za 
obdobje, ki se konča z dnem smrti davčnega zavezanca in za 
obdobje, ki se začne s prvim dnem po smrti davčnega zave‑
zanca in konča z dnem prenehanja opravljanja dejavnosti, če 
ni s tem zakonom drugače določeno.

(5) V primeru statusnega preoblikovanja podjetnika v 
skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, se obdobje, 
za katero se izračunava akontacija dohodnine od dohodka iz 
dejavnosti, konča na obračunski dan statusnega preoblikovanja 
podjetnika po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razen v 
primeru, ko po obračunskem dnevu statusnega preoblikovanja 
podjetnika do vključno 31. marca naslednjega davčnega leta 
še ni izveden vpis statusnega preoblikovanja podjetnika v sodni 
register. Navedeno velja tudi za primer, ko fizična oseba, ki 
opravlja dejavnost, in ni podjetnik po zakonu, ki ureja gospo‑
darske družbe, izvede prenos podjetja, s katerim opravlja de‑

javnost, na novo družbo oziroma prevzemno družbo na način, 
kot velja za podjetnika po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
in s tem preneha opravljati dejavnost.

(6) V primeru prenosa dela podjetja podjetnika v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, se obdobje, za katero 
se izračunava akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti, 
ne konča na obračunski dan prenosa dela podjetja podjetnika 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.«.

95. člen
297. člen se spremeni tako, da se glasi:

»297. člen
(predlaganje davčnega obračuna)

(1) Davčni zavezanec predloži davčni obračun davčnemu 
organu. Če je davčni zavezanec del podatkov, ki so predpisani 
s tem zakonom, predložil Agenciji Republike Slovenije za jav‑
nopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), 
lahko predloži davčnemu organu davčni obračun brez teh 
podatkov, mora pa v davčnem obračunu to izrecno navesti. 
Podrobnejši način predložitve davčnega obračuna v primerih 
iz prejšnjega stavka in način ter roke za izmenjavo podatkov 
med AJPES in davčnim organom predpiše minister, pristojen 
za finance.

(2) Davčni zavezanec mora predložiti davčni obračun 
davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za 
preteklo leto, če ni s tem zakonom drugače določeno.

(3) Davčni zavezanec, ki preneha z opravljanjem dejavno‑
sti med davčnim letom, mora predložiti davčni obračun davčne‑
mu organu v 60 dneh po zaključku obdobja iz tretjega odstavka 
296. člena tega zakona, za katero se obračunava akontacija 
dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Ne glede na prejšnji od‑
stavek davčni zavezanec, ki preneha z opravljanjem dejavnosti 
zaradi stečaja v prvem mesecu davčnega leta, predloži davčni 
obračun za preteklo leto in tekoče leto hkrati, najpozneje v 60 
dneh po prenehanju opravljanja dejavnosti zaradi stečaja.

(4) V primeru postopka prisilne poravnave sestavi davčni 
zavezanec davčni obračun v skladu s postopkom, določenim 
za davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb pri postop‑
ku prisilne poravnave.

(5) V primeru iz četrtega odstavka 296. člena tega za‑
kona se mora predložiti davčni obračun davčnemu organu 
za obdobje, ki se konča z dnem smrti davčnega zavezanca, 
v 60 dneh po smrti davčnega zavezanca, in za obdobje, ki se 
konča z dnem prenehanja opravljanja dejavnosti, v 60 dneh po 
dnevu prenehanja opravljanja dejavnosti. Če po dnevu smrti 
davčnega zavezanca do zadnjega dneva davčnega obdobja 
po prvem odstavku 296. člena tega zakona še ni prišlo do 
prenehanja opravljanja dejavnosti z izbrisom iz ustreznega 
matičnega registra oziroma evidence, se v skladu z določili 
tega zakona in zakona, ki ureja obdavčenje, predloži davčni 
obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti tudi za 
to obdobje in za vsako morebitno naslednje obdobje iz prvega 
odstavka 296. člena tega zakona, ki sledi do dneva preneha‑
nja opravljanja dejavnosti, in sicer v roku določenem z drugim 
odstavkom tega člena.«.

96. člen
Za 297. členom se dodata nova 297.a in 297.b člen, ki 

se glasita:

»297.a člen
(predlaganje davčnega obračuna pri statusnem 

preoblikovanju podjetnika)
(1) Davčni zavezanec predloži davčni obračun za obdobje 

iz petega odstavka 296. člena tega zakona davčnemu organu 
v 30 dneh od vpisa statusnega preoblikovanja podjetnika v 
sodni register. Obvezna priloga davčnemu obračunu je sklep o 
prenosu podjetja in akt o ustanovitvi družbe oziroma pogodba 
o prenosu podjetja. Davčni zavezanec po obračunskem dnevu 
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statusnega preoblikovanja ne sestavi več davčnega obračuna, 
če ni s tem zakonom drugače določeno.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek v primeru, ko po ob‑
računskem dnevu statusnega preoblikovanja podjetnika do 
vključno 31. marca naslednjega davčnega leta še ni izveden 
vpis statusnega preoblikovanja podjetnika v sodni register, 
predloži zavezanec v skladu z določili tega zakona in zakona, 
ki ureja obdavčenje, tudi davčni obračun akontacije dohodnine 
od dohodka iz dejavnosti na zadnji dan davčnega obdobja po 
prvem odstavku 296. člena tega zakona, ki sledi obračunskemu 
dnevu statusnega preoblikovanja podjetnika, in sicer najpozne‑
je v 30 dneh po poteku roka iz drugega odstavka 297. člena 
tega zakona.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se po vpisu statusne‑
ga preoblikovanja v sodni register davčni obračun, sestavljen 
po obračunskem dnevu preoblikovanja, popravi tako, da se 
izključijo podatki o poslovanju podjetja podjetnika za obdobje 
po obračunskem dnevu statusnega preoblikovanja podjetnika, 
in sicer v 30 dneh po vpisu statusnega preoblikovanja v sodni 
register.

(4) Predhodne akontacije oziroma akontacije, ki se nana‑
šajo na obdobje od obračunskega dneva statusnega preobliko‑
vanja dalje, se štejejo kot akontacije nove oziroma prevzemne 
pravne osebe. Za izvršilni naslov davčne izvršbe se v tem 
primeru šteje izvršljiv obračun akontacije dohodnine od dohod‑
ka iz dejavnosti, na podlagi katerega je bil podjetnik, ki se je 
statusno preoblikoval, dolžan plačevati predhodne akontacije 
oziroma akontacijo dohodnine.

(5) Nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba 
pri statusnem preoblikovanju podjetnika smiselno upošteva 
določbe tega zakona, ki določajo davčni obračun za prevze‑
mno družbo pri združitvah in v posebnih primerih pripojitev ali 
spojitev, če ni s tem zakonom drugače določeno.

(6) Ta člen velja tudi za primer, ko fizična oseba, ki opra‑
vlja dejavnost, in ni podjetnik po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, izvede prenos podjetja, s katerim opravlja dejavnost, 
na novo družbo oziroma prevzemno družbo na način, kot velja 
za podjetnika po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in s tem 
preneha opravljati dejavnost.

297.b člen
(predlaganje davčnega obračuna pri prenosu dela  

podjetja podjetnika)
(1) Davčni zavezanec ne sestavi davčnega obračuna na 

obračunski dan prenosa dela podjetja podjetnika po zakonu, ki 
ureja gospodarske družbe, razen če je obračunski dan preno‑
sa dela podjetja podjetnika enak zadnjemu dnevu davčnega 
obdobja iz prvega odstavka 296. člena tega zakona. Če je ob‑
računski dan prenosa dela podjetja podjetnika enak zadnjemu 
dnevu davčnega obdobja iz prvega odstavka 296. člena tega 
zakona, davčni zavezanec predloži le davčni obračun, ki se 
sestavlja na zadnji dan obdobja iz prvega odstavka 296. člena 
tega zakona.

(2) Davčni zavezanec v prvi davčni obračun po obra‑
čunskem dnevu prenosa dela podjetja podjetnika ne vključi 
podatkov o poslovanju dela podjetja podjetnika, ki se prenaša. 
Obvezna priloga tega davčnega obračuna in davčnega obra‑
čuna iz prejšnjega odstavka je sklep o prenosu dela podjetja, 
delitveni načrt in akt o ustanovitvi družbe oziroma pogodba o 
prenosu podjetja. Če pogodba o prenosu dela podjetja še ni 
podpisana, jo mora davčni zavezanec predložiti naknadno.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena v primeru, 
ko po obračunskem dnevu prenosa dela podjetja podjetnika do 
vključno 31. marca naslednjega davčnega leta še ni izveden 
vpis prenosa dela podjetja v sodni register, predloži zavezanec v 
skladu z določili tega zakona in zakona, ki ureja obdavčenje, tudi 
davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti 
na zadnji dan davčnega obdobja po prvem odstavku 296. člena 
tega zakona, ki sledi obračunskem dnevu prenosa dela podjetja 
podjetnika, in sicer najpozneje v 30 dneh po poteku roka, dolo‑
čenega z drugim odstavkom 297. člena tega zakona.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se, po vpisu prenosa 
dela podjetja podjetnika v sodni register, davčni obračun, sesta‑
vljen po obračunskem dnevu prenosa dela podjetja podjetnika, 
popravi tako, da se izključijo podatki o poslovanju dela podjetja 
podjetnika, ki se prenaša, in sicer v 30 dneh po vpisu prenosa 
dela podjetja podjetnika v sodni register.

(5) Predhodne akontacije oziroma akontacije za obdobje 
od obračunskega dneva prenosa dela podjetja podjetnika se 
v celoti štejejo kot predhodne akontacije oziroma akontacije 
dohodnine podjetnika.

(6) Nova pravna oseba oziroma prevzemna pravna oseba 
pri prenosu dela podjetja podjetnika smiselno upošteva določbe 
tega zakona, ki določajo davčni obračun za prevzemno družbo 
oziroma novo družbo pri oddelitvah z ustanovitvijo in oddelitvah 
s prevzemom ter v posebnih primerih oddelitev, če ni s tem 
zakonom drugače določeno.«.

97. člen
V drugem odstavku 298. člena se v zadnjem stavku črta 

besedilo »v obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz de‑
javnosti« ter doda nov stavek, ki se glasi: »Izračun pripravi na 
obrazcu davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka 
iz dejavnosti z izpolnitvijo samo tistih postavk, ki so potrebne za 
ustrezen prikaz višine davčne osnove, predhodne akontacije in 
obrokov predhodne akontacije.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Predhodna akontacija se v novem davčnem letu do 

novega davčnega obračuna plačuje v rokih in v višini obro‑
kov, kot se je plačevala za preteklo davčno leto. Če je višina 
predhodne akontacije na podlagi novega davčnega obračuna 
višja, mora zavezanec razliko za že dospele obroke predhodne 
akontacije tekočega leta plačati pri prvem naslednjem obroku 
predhodne akontacije. Če je višina predhodne akontacije na 
podlagi novega davčnega obračuna manjša, se preplačila za‑
padlih in plačanih obrokov predhodne akontacije vrnejo.«.

Šesti odstavek se črta.

98. člen
V četrtem odstavku 299. člena se črta besedilo »do konca 

leta«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če je nova višina predhodne akontacije večja, se 

obroki predhodne akontacije, ki bodo dospeli v plačilo, soraz‑
merno povečajo.«.

99. člen
V drugem odstavku 304. člena se v drugem stavku črta 

vejica in besedilo »seznam vseh kmetijskih in gozdnih zemljišč 
ter čebeljih panjev v uporabi zavezancev, članov kmečkega 
gospodinjstva,«.

V prvem stavku četrtega odstavka se črta vejica in bese‑
dilo »ter spremembe v zvezi z zemljišči, ki jih uporablja v okviru 
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,«.

100. člen
V tretjem odstavku 309. člena se besedilo »ob izdaji potr‑

dila o vpisu« nadomesti z besedilom »v 15 dneh od vpisa«.

101. člen
V drugem odstavku 310. člena se črta besedilo »pri davč‑

nem zavezancu«.

102. člen
V naslovu 311. člena se za besedo »kulturi« doda vejica 

in besedilo »samostojne poklicne športnike«.
V prvem, drugem in tretjem odstavku se za besedo »kultu‑

ri« doda vejica in besedilo »za samostojne poklicne športnike«.

103. člen
V naslovu 5. podpoglavja I. poglavja petega dela se črta 

podnaslov »Akontacija dohodnine od katastrskega dohodka«.
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104. člen
V naslovu 312. člena se za besedo »vina« doda besedilo 

»in oljčnega olja«.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za določitev davčne osnove za proizvodnjo vina 

oziroma oljčnega olja iz lastnega pridelka mora zavezanec za 
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavno‑
sti najpozneje do 30. junija leta, za katero se dohodek začne 
ugotavljati, davčnemu organu prijaviti parcelne številke zemljišč 
pod vinogradi, katerih pridelek se porabi za proizvodnjo vina, 
oziroma parcelne številke zemljišč pod oljčniki.«.

105. člen
Prvi odstavek 313. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Akontacijo dohodnine od katastrskega dohodka 

davčni organ ugotovi z odločbo na podlagi podatkov o davč‑
nem zavezancu, ki je kot imetnik pravice uporabe kmetijskih in 
gozdnih zemljišč vpisan v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem 
katastru ali evidentiran kot dejanski uporabnik, podatkov o po‑
vršini in parcelni številki zemljišč v uporabi zavezanca, kot jih 
izkazuje zemljiški kataster ali jih prijavi zavezanec kot vinograd 
za lastno proizvodnjo vina ali kot oljčnik, podatkov o katastr‑
skem dohodku, vpisanem v zemljiškem katastru ali določenem 
s predpisi o dohodnini, ter podatkov o priznanih oprostitvah in 
znižanjih katastrskega dohodka, ki se priznajo za več let, po 
stanju na dan 30. junija leta, za katero se akontacija dohodnine 
odmerja.«.

Tretji odstavek se črta.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odsta‑

vek, se za besedo »čebelnjakov« doda besedilo »ter podatka o 
pavšalni oceni dohodka na panj po predpisih o dohodnini,«.

106. člen
V prvem odstavku 314. člena se črta besedilo »za izračun 

akontacije dohodnine od katastrskega dohodka«.
V drugem in šestem odstavku se črta beseda »Republi‑

ke« in za besedo »Slovenije« doda besedilo »in ministrstva, 
pristojnega za obrambo«.«

107. člen
315. člen se spremeni tako, da se glasi:

»315. člen
(izdaja odmerne odločbe)

(1) Odločba o odmeri akontacije dohodnine od katastr‑
skega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj za preteklo 
davčno leto, o poračunu prvega in drugega obroka akontacije 
dohodnine od teh dohodkov za preteklo davčno leto ter o 
določitvi dveh obrokov akontacije dohodnine od teh dohodkov 
za tekoče davčno leto mora biti izdana do 30. marca tekočega 
leta.

(2) Nerezidentu odločbo o akontaciji dohodnine od kata‑
strskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj, najka‑
sneje do 30. marca tekočega leta za preteklo leto, izda davčni 
organ, pri katerem je zavezanec za davke vpisan v davčni re‑
gister. Nerezidentu, ki ni vpisan v davčni register, izda odločbo 
davčni organ, na območju katerega ležijo zemljišča oziroma so 
registrirani panji v uporabi zavezanca.«.

108. člen
316. člen se spremeni tako, da se glasi:

»316. člen
(plačevanje akontacije dohodnine)

(1) Davčni zavezanci plačujejo akontacijo dohodnine od 
katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj v 
treh obrokih. Prvi obrok se plača v višini 30% akontacije doho‑
dnine za preteklo davčno leto do 31. maja tekočega leta. Drugi 
obrok se plača v višini 60% akontacije dohodnine za preteklo 
davčno leto do 31. oktobra tekočega leta. Tretji obrok se plača 

v višini razlike med akontacijo dohodnine, izračunano za leto, 
za katero se akontacija dohodnine odmerja, ter prvim in drugim 
obrokom za to leto do 30. aprila naslednjega leta.«.

109. člen
V petem odstavku 325. členu se pred besedo »dohodni‑

no« doda besedilo »ali v primerih iz devetega odstavka tega 
člena,«.

Dodajo se novi osmi, deveti in deseti odstavek, ki se 
glasijo:

»(8) Ne glede na prejšnje odstavke dohodnino od obresti, 
ki jih doseže rezident od vrednostnih papirjev, katerih izdajate‑
ljica je Republika Slovenija in so izdani na podlagi zakona, ki 
ureja javne finance, ugotovi davčni organ na podlagi napovedi 
zavezanca.

(9) Plačnik davka davčnega odtegljaja ne izračuna in od‑
tegne, če ima dohodek iz finančnih instrumentov, od katerega 
se v skladu s tem zakonom ali zakonom o obdavčenju izraču‑
nava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj:

1. vir izven Slovenije in je prejet v naravi ali je izven Slo‑
venije neposredno reinvestiran ali

2. vir v Sloveniji in je prejet v naravi ter ga je izplačala 
oseba iz 1. točke prvega odstavka 58. člena tega zakona drugi 
osebi iz drugega odstavka navedenega člena, ki se šteje za 
plačnika davka.

(10) Prejšnji odstavek ne vpliva na obveznost plačnika 
davka za avtomatično dajanje podatkov davčnemu organu po 
9. podpoglavju I. poglavja petega dela tega zakona.«.

110. člen
V prvem odstavku 326. člena se za besedo »petega» 

dodata besedi »in osmega«.
Na koncu četrtega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: 

»Davčni zavezanec napoved za odmero dohodnine od dobička 
iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investi‑
cijskih kuponov vloži v elektronski obliki, če je v preteklem letu 
opravil več kot deset obdavčljivih odsvojitev tovrstnega kapita‑
la. Če davčni zavezanec ne razpolaga z računalniško opremo 
oziroma nima dostopa do interneta, vloži napoved v elektronski 
obliki z uporabo računalniške opreme, ki jo zagotavlja DURS 
na davčnih uradih.«.

111. člen
V drugem odstavku 331. člena se beseda »tretjega« na‑

domesti z besedo »četrtega«.
Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Pri zamenjavi investicijskih kuponov vzajemnega 

sklada z investicijskimi kuponi drugih vzajemnih skladov, za 
katero lahko davčni zavezanec uveljavlja odlog ugotavljanja 
davčne obveznosti in pri kateri priglasitev opravi za vse za‑
vezance hkrati družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni 
oziroma krovni sklad, v skladu z zakonom, ki ureja investicijske 
sklade in družbe za upravljanje, minister, pristojen za finance, 
predpiše podrobnejše določbe glede vrste, oblike in načina 
dajanja podatkov v okviru priglasitve.«

112. člen
V 332. členu se za besedo »lastnikom« dodata besedi 

»ob preoblikovanju«.

113. člen
Za 332. členom se doda novi 332.a člen, ki se glasi:

»332.a člen
(obveznost družb za upravljanje v primeru unovčitve  

ali izplačila investicijskega kupona podsklada  
pri krovnem skladu)

Družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, mora 
davčnemu zavezancu, ki unovči investicijski kupon podsklada 
oziroma prejme izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase 
ob likvidaciji podsklada, ob unovčitvi oziroma izplačilu dostaviti 
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izpis iz evidence spremljanja prehodov med podskladi istega 
krovnega sklada, ki vključuje podatke, ki jih predpiše minister, 
pristojen za finance.«.

114. člen
V 336. členu se številka »283.« nadomesti s številko 

»284.«.

115. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 337. člena se spremenijo 

tako, da se glasijo:
»(1) Plačnik davka iz 58. člena tega zakona mora davčne‑

mu organu dostaviti podatke, potrebne za pobiranje dohodnine, 
določanje davčne osnove in uveljavljanje davčnih olajšav ter 
identifikacijo zavezanca za davek in zavezanca za dajanje 
podatkov. Plačnik davka mora davčnemu organu dostaviti tudi 
podatke o vzdrževanih družinskih članih.

(2) Podatke iz prejšnjega odstavka mora davčnemu orga‑
nu dostaviti tudi pravna oseba oziroma združenje oseb, vključ‑
no z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne 
osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če je v skladu z zakonom o ob‑
davčenju rezident Republike Slovenije ali nerezident Republike 
Slovenije (ki ima v skladu z zakonom o obdavčenju poslov‑
no enoto nerezidenta v Republiki Sloveniji), razen diplomat‑
sko‑konzularno predstavništvo tuje države ali predstavništvo 
mednarodne organizacije,ki fizični osebi izplačajo:

1. dohodek, oproščen plačila dohodnine v skladu z zako‑
nom o dohodnini, ali

2. dohodek, ki se ne všteva v letno davčno osnovo na 
letni ravni, od katerega se dohodnina izračuna z odmerno 
odločbo, ali

3. dohodek, ki se všteva v letno davčno osnovo, od ka‑
terega se akontacija dohodnine izračuna na podlagi napovedi 
zavezanca,
in sicer ne glede na to, ali jih tak dohodek bremeni.

(3) Dolžnost dajanja podatkov po tem členu se ne nanaša 
na dajanje podatkov o nedenarnih dohodkih, ki so oproščeni 
plačila dohodnine v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino.«.

Šesti odstavek se črta.
Dosedanji sedmi odstavek postane šesti odstavek.
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena morajo osebe, 

ki so zavezane za dajanje podatkov, davčnemu zavezancu 
najpozneje do desetega dne v mesecu dostaviti podatke, ki se 
nanašajo na obresti prejete v preteklem trimesečju od vredno‑
stnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slovenija in so 
izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, ter podatke, ki 
se nanašajo na dohodek iz devetega odstavka 325. člena tega 
zakona, prejet v preteklem trimesečju.«.

116. člen
V 340. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »(avto‑

matično dajanje podatkov o zemljiščih, čebeljih panjih in dohod‑
kih osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti)«

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zavod za gozdove Slovenije do 15. julija za vse 

parcele gozdnih zemljišč, na katerih so varovalni gozdovi, in 
za vse parcele gozdnih zemljišč, po katerih potekajo gozdne 
ceste, pošlje podatke o parcelni številki in površini parcele va‑
rovalnega gozda oziroma o parcelni številki in površini parcele 
ter delu parcele pod gozdno cesto po stanju na dan 30. junija 
leta, za katero se akontacija dohodnine odmerja.«.

V tretjem odstavku se besedilo »Uprava za obrambo, 
ministrstva, pristojnega za obrambo« nadomesti z besedilom 
»Ministrstvo, pristojno za obrambo« in besedilo »gozdno ce‑
sto« nadomesti z besedilom »takimi zemljišči«.

Dodata se nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Organ, ki je pristojen za vodenje registra čebelnjakov, 

do 15. julija pošlje podatke o številu panjev v uporabi posame‑
znega zavezanca po stanju na dan 30. junija leta, za katero se 
akontacija dohodnine odmerja.

(5) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in 
razvoj podeželja, Zavod za gozdove Slovenije ter drugi izplače‑
valci drugih dohodkov iz 70. člena ZDoh‑2, pošljejo davčnemu 
organu podatke o prejemnikih in izplačanih drugih dohodkih, ki 
se vštevajo v davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske 
in osnovne gozdarske dejavnosti, ter drugih dohodkih, ki so 
oproščeni plačila dohodnine, enkrat letno, in sicer do 15. janu‑
arja tekočega leta za preteklo leto.«.

117. člen
V drugem in tretjem odstavku 358. člena se besedilo »od 

začetka tekočega« nadomesti z besedilom »po poteku«.
V četrtem, petem in šestem odstavku se besedilo »od 

začetka« nadomesti z besedilom »po preteku«.

118. člen
359. člen se spremeni tako, da se glasi:

»359. člen
(znižanje davčnih osnov in uveljavljanje davčnih olajšav  

v postopku davčnega nadzora)
Davčni zavezanec lahko v postopku davčnega nadzora 

uveljavlja znižanje davčne osnove in davčne olajšave do izdaje 
odmerne odločbe.«.

119. člen
V prvem odstavku 362. člena se prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Ne glede na 361. člen tega zakona, v pri‑
meru, ko je vpis združitve v sodni register izveden po poteku 
treh mesecev po koncu davčnega obdobja zavezanca, ki se 
pripoji ali spoji, prevzeta družba v skladu z določili tega zakona 
in zakona, ki ureja obdavčenje, predloži tudi davčni obračun na 
zadnji dan davčnega obdobja, ki sledi obračunskemu dnevu 
združitve.«.

120. člen
V prvem odstavku 364. člena se prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Ne glede na 363. člen tega zakona, v prime‑
ru, ko je vpis razdelitve v sodni register izveden po poteku treh 
mesecev po koncu davčnega obdobja zavezanca, ki se razdeli, 
prenosna družba v skladu z določili tega zakona in zakona, ki 
ureja obdavčenje, predloži tudi davčni obračun na zadnji dan 
davčnega obdobja, ki sledi obračunskemu dnevu razdelitve.«.

121. člen
V prvem odstavku 366. člena se prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Ne glede na 365. člen tega zakona, v prime‑
ru, ko je vpis oddelitve v sodni register izveden po poteku treh 
mesecev po koncu davčnega obdobja zavezanca, ki se deli, 
prenosna družba v skladu z določili tega zakona in zakona, ki 
ureja obdavčenje, predloži tudi davčni obračun na zadnji dan 
davčnega obdobja, ki sledi obračunskemu dnevu oddelitve.«.

V prvem odstavku 366. člena se številka »360« nadomesti 
s številko »358«.

122. člen
V drugem odstavku 367. člena se za besedami »po dnevu 

začetka postopka prisilne poravnave« vejica nadomesti s piko 
in se črta besedilo »vendar najpozneje do dneva predložitve 
načrta finančne reorganizacije upravitelju prisilne poravnave 
in članom upniškega odbora.«.

123. člen
368. člen se spremeni tako, da se glasi:

»368. člen
(davčni obračun pri stečajnem postopku)

(1) Davčni zavezanec, nad katerim se začne stečajni 
postopek, sestavi davčni obračun na dan pred začetkom ste‑
čajnega postopka.
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(2) Davčni obračun iz prejšnjega odstavka predloži davčni 
zavezanec v stečajnem postopku davčnemu organu najpozne‑
je v dveh mesecih od dneva, ko se je začel stečajni postopek.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek davčni zavezanec, nad 
katerim se stečajni postopek začne v prvem mesecu tekočega 
davčnega obdobja, predloži davčni obračun za preteklo davčno 
obdobje in tekoče davčno obdobje hkrati, najpozneje v dveh 
mesecih po poteku preteklega davčnega obdobja.

(4) Davčni zavezanec v času stečajnega postopka pre‑
dloži, skupaj z davčnim obračunom za posamezno davčno 
obdobje, tudi poročila upravitelja s prilogami. Če je upravitelj 
te podatke predložil AJPES, lahko predloži davčnemu organu 
davčni obračun brez teh podatkov.

(5) Davčni zavezanec sestavi končni davčni obračun na 
dan pred potrditvijo načrta končne razdelitve, davčnemu orga‑
nu pa ga predloži v 15 dneh od potrditve načrta. Če se stečajni 
postopek konča brez razdelitve upnikom, davčni zavezanec se‑
stavi davčni obračun na dan pred sprejetjem sklepa o končanju 
stečajnega postopka brez razdelitve upnikom in ga davčnemu 
organu predloži v 15 dneh od sprejetja tega sklepa.

(6) Davčne obračune po tem členu mora za davčnega za‑
vezanca sestaviti in davčnemu organu predložiti upravitelj.«.

124. člen
Za 368. členom se doda nov 368.a člen, ki se glasi:

»368.a člen
(davčni obračun pri postopku likvidacije)

(1) Davčni zavezanec, nad katerim se začne postopek 
likvidacije, sestavi davčni obračun na dan pred začetkom po‑
stopka likvidacije.

(2) Davčni obračun iz prejšnjega odstavka predloži davčni 
zavezanec v likvidaciji davčnemu organu najpozneje v 20 dneh 
od dneva vpisa začetka likvidacije v register.

(3) Če bi se rok za predložitev davčnega obračuna iz 
prejšnjega odstavka iztekel pred potekom roka za predložitev 
obračuna za davčno obdobje, ki se je končalo pred začetkom 
likvidacije, mora davčni zavezanec oba davčna obračuna pre‑
dložiti najpozneje v 20 dneh od začetka postopka likvidacije.

(4) Davčni zavezanec v času likvidacijskega postopka 
predloži davčni obračun za posamezno davčno obdobje.

(5) Davčni zavezanec v likvidaciji sestavi končni davčni 
obračun na dan pred sprejetjem sklepa o razdelitvi premoženja 
oziroma na dan pred sprejetjem sklepa o končanju postopka 
prisilne likvidacije, davčnemu organu pa ga predloži v 15 dneh 
od sprejetja sklepa.«.

(6) Če skupščina družbe med likvidacijskim postopkom 
odloči, da družba deluje dalje, davčni zavezanec sestavi končni 
davčni obračun na dan pred sprejetjem sklepa o nadaljeva‑
nju, davčnemu organu pa ga predloži v 15 dneh od sprejetja 
sklepa.

(7) Davčni zavezanec v rokih iz prvega oziroma petega 
odstavka tega člena sestavi in predloži tudi obračun davčnega 
odtegljaja, v katerega vključi skrite rezerve po ZDDPO‑2, ki so 
predmet za obračun davčnega odtegljaja v skladu s 70. členom 
in 74. členom ZDDPO‑2.

(8) Davčne obračune po tem členu mora za davčnega za‑
vezanca sestaviti in davčnemu organu predložiti upravitelj.«.

125. člen
V drugem odstavku 370. člena se črta drugi stavek, v 

tretjem stavku pa se beseda »zahtevka« nadomesti z besedno 
zvezo »davčnega obračuna«.

126. člen
V petem odstavku 371. člena se črta zadnji stavek.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Če je višina akontacij na podlagi novega davčnega 

obračuna manjša, se preplačila zapadlih in plačanih obrokov 
akontacije vrnejo.«

V sedmem odstavku se drugi stavek spremeni, tako da se 
glasi: »Obrazloženi izračun davčne osnove, višino akontacije 
ter obrokov akontacije predloži davčnemu organu v 8 dneh 
po vpisu v primarni register oziroma uradno evidenco organa. 
Izračun pripravi na obrazcu davčnega obračuna davka od 
dohodkov pravnih oseb z izpolnitvijo samo tistih postavk, ki so 
potrebne za ustrezen prikaz višine davčne osnove, akontacije 
in obrokov akontacije.«.

Doda se nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Davčni zavezanec (nova družba), ustanovljen s pre‑

nosom podjetja oziroma dela podjetja fizične osebe, ki opravlja 
dejavnost, ki predlaga davčni obračun v skladu z 297.a ali 
297.b členom tega zakona, sam izračuna akontacijo davka, 
izhajajoč iz zadnjega obračuna akontacije dohodnine od do‑
hodka iz dejavnosti fizične osebe, ki opravlja dejavnosti, in je 
prenesla podjetje oziroma del podjetja na davčnega zavezan‑
ca, ob upoštevanju obsega prenosa in uveljavljanja ugodnosti 
pri prenehanju opravljanja dejavnosti fizične osebe. Obrazložen 
izračun davčne osnove, višino akontacije ter obrokov akonta‑
cije predloži davčnemu organu v 8 dneh po vpisu v primarni 
register oziroma uradno evidenco organa. Izračun pripravi na 
obrazcu davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb 
z izpolnitvijo samo tistih postavk, ki so potrebne za ustrezen 
prikaz višine davčne osnove, akontacije in obrokov akontacije. 
Obrazložen izračun predloži davčni zavezanec ne glede na to, 
ali je izračunal dobiček ali izgubo.«.

Dosedanji osmi odstavek postane deveti odstavek.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti od‑

stavek, se beseda »osmega« nadomesti z besedo »devetega« 
in se doda besedilo, ki se glasi: »Obroki akontacije, ki dospejo 
v plačilo po odločitvi davčnega organa in se razlikujejo od 
obrokov akontacije, ki jih je zavezanec plačeval do odločitve 
davčnega organa, se spremenijo. Ne glede na zadnji stavek, se 
v primeru, če je višina akontacije po odločitvi davčnega organa 
nižja, preplačila že plačanih obrokov akontacije, ki dospejo v 
plačilo po 30. dnevu od vložitve zahteve iz devetega odstavka 
tega člena, vrnejo.«

V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti od‑
stavek, se črta beseda »inšpekcijskega«.

Dosedanji enajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.

127. člen
V prvem stavku 376. člena se za besedo »izpolnil« doda 

besedilo »oziroma je bil izpolnjen že ob izplačilu«.

128. člen
Za 376. členom se doda nov 376.a člen, ki se glasi:

»376.a člen
(postopek v zvezi z izvzemom dividend in dohodkov,  

ki so podobni dividendam, ter izvzemom dobičkov  
iz odsvojitve lastniških deležev)

(1) Davčni zavezanec, ki je izvzel dividende in dohodke, 
podobne dividendam iz davčne osnove po 24. členu ZDDPO‑2, 
mora zagotavljati in na zahtevo davčnega organa predložiti 
dokazilo o rezidentstvu za davčne namene izplačevalca, ki je 
rezident države članice EU, ki ni Republika Slovenija, ali drža‑
ve, ki ni članica EU, oziroma potrdilo davčnih oblasti države, v 
kateri se poslovna enota nahaja, o obstoju te poslovne enote 
v času izplačila.

(2) Davčni zavezanec, ki je izvzel dobičke iz odsvojitve 
lastniških deležev iz davčne osnove po 25. členu ZDDPO‑2, 
mora zagotavljati in na zahtevo davčnega organa predložiti do‑
kazilo o minimalni neposredni udeležbi, obdobju (trajanju) ude‑
ležbe po prvem odstavku 25. člena ZDDPO‑2 v času izplačila 
ter dokazilo o pogoju po prvem odstavku 25. člena ZDDPO‑2 
glede zaposlenosti.«.

129. člen
V sedmem odstavku 377. člena se prvi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Davčni organ odloči o vračilu preveč odte‑
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gnjenega davka v treh mesecih od prejema vloge za vračilo 
odtegnjenega davka in zahtevanih dokazil. Davčni organ vrne 
preveč odtegnjeni davek v 30 dneh od izdaje odločbe o vračilu 
davka.«.

130. člen
Za 383. členom se doda nov 383.a člen, ki se glasi:

»383.a člen
(uveljavljanje neodtegnitve davka in vračila odtegnjenega 

davka v skladu s 70. členom ZDDPO‑2)
(1) Plačnik davka ne odtegne davka v skladu s tretjim 

ali petim odstavkom 70. člena ZDDPO‑2, če mu nerezident iz 
tretjega ali petega odstavka 70. člena ZDDPO‑2 izroči izjavo, 
da izpolnjuje pogoje iz tretjega ali petega odstavka 70. člena 
ZDDPO‑2. K izjavi mora biti priloženo dokazilo o rezidentstvu 
prejemnika za davčne namene v času izplačila. Nerezident 
lahko v primerih, ko plačnik davka izplačuje dohodek v rednih 
časovnih presledkih, predloži izjavo iz prejšnjega stavka za 
časovno obdobje enega leta.

(2) Plačnik davka mora izjavo in dokazila iz prejšnjega 
odstavka hraniti deset let in jo na zahtevo predložiti davčnemu 
organu.

(3) Zahtevek za vračilo davka v skladu s četrtim odstav‑
kom 70. člena ZDDPO‑2 vloži pri davčnem organu v roku petih 
let od plačila davka plačnik davka in k vlogi priloži ustrezno izja‑
vo in potrdilo o rezidentstvu iz prvega odstavka tega člena.

(4) Vračilo davka v skladu s četrtim odstavkom 70. člena 
ZDDPO‑2 se opravi plačniku davka. Vračilo davka se opravi 
največ do zneska davka, ki bi bil izračunan ob uporabi davčne 
stopnje, določene z mednarodno pogodbo. Če nerezident iz 
tretjega in petega odstavka 70. člena ZDDPO‑2 davka ne 
more uveljavljati v celoti v državi rezidentstva, ker v državi re‑
zidenstva velja metoda odbitka od davka, ki tega ne omogoča, 
se vračilo opravi le za del zneska, ki ga ne more uveljavljati v 
državi rezidentstva.

(5) O vložitvi zahtevka za vračilo in vračilu davka mora 
plačnik davka takoj obvestiti prejemnika dohodka.«.

131. člen
Za novim 383.a členom se dodajo novo III.a poglavje in 

členi 383.b, 383.c, 383.d, 383.e, 383.f in 383.g, ki se glasijo:

»III.a poglavje 
Davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih 

finančnih instrumentov

383.b člen
(vsebina tega poglavja)

(1) To poglavje zakona se nanaša na izračunavanje, odte‑
govanje in plačevanje davčnega odtegljaja od dohodkov iz ne‑
materializiranih finančnih instrumentov, prejetih za tuj račun.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se 383.c člen in 383.d 
člen tega zakona uporabljata tudi za dohodke iz materializiranih 
finančnih instrumentov.

383.c člen
(davčni odtegljaj od dohodkov iz nematerializiranih  

finančnih instrumentov)
(1) Če plačnik davka, določen v skladu z 58. členom tega 

zakona, izplača dohodek iz nematerializiranih finančnih instru‑
mentov osebi, ki ga prejme za tuj račun, ne glede na druge do‑
ločbe tega zakona in zakona o obdavčenju, izračuna in odtegne 
davčni odtegljaj brez upoštevanja določb, ki imajo za posledico 
nižjo davčno obveznost iz naslova davčnega odtegljaja, če niso 
za vse upravičence do dohodka po vseh zakonih o obdavčenju 
in mednarodnih pogodbah enaka.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka plačnik davka, ne 
glede na druge določbe tega zakona, davčni odtegljaj obra‑

čuna, odtegne in plača po stopnji, določeni po tistem zakonu 
o obdavčenju, ki določa višjo stopnjo davčnega odtegljaja od 
izplačanega dohodka.

(3) Šteje se, da oseba iz prvega odstavka tega člena 
prejema dohodek za tuj račun, kadar je izpolnjen kateri od 
naslednjih pogojev:

1. oseba opravlja dejavnost, ki je ali katere del je preje‑
manje dohodka za tuj račun oziroma je za osebo znano, da 
nastopa, četudi občasno, kot oseba, ki prejema dohodek za 
tuj račun;

2. naslov za plačilo dohodka je drugačen od registrirane‑
ga naslova osebe iz prvega odstavka tega člena;
razen če oseba iz prvega odstavka tega člena plačniku davka 
pred izplačilom predloži izjavo o tem, da pravice iz nemateria‑
liziranih finančnih instrumentov, na podlagi katerih je dohodek 
izplačan, izvršuje zase in ne za tuj račun. Če oseba iz prvega 
odstavka tega člena pravice iz nematerializiranih finančnih 
instrumentov izvršuje deloma zase in deloma za tuj račun, se 
davčni odtegljaj po prvem in drugem odstavku tega člena izra‑
čuna, odtegne in plača od dohodkov, ki jih prejme za tuj račun. 
V tem primeru mora oseba iz prvega odstavka tega člena v 
izjavi navesti količino finančnih instrumentov, iz katerih pravice 
izvršuje zase in količino finančnih instrumentov, iz katerih pra‑
vice izvršuje za tuj račun.

(4) Izjave iz tretjega odstavka tega člena mora prejemnik 
izjav hraniti najmanj deset let po poteku leta, v katerem je bil 
izplačan dohodek, na katerega se izjava nanaša.

383.d člen
(vračilo davčnega odtegljaja od dohodkov  

iz nematerializiranih finančnih instrumentov)
(1) Oseba, za katere račun se izvršujejo pravice iz ne‑

materializiranih finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: 
upravičeni imetnik nematerializiranih finančnih instrumentov), 
ki je prejela dohodek, od katerega je plačnik davka v skladu s 
383.c členom tega zakona odtegnil previsok davčni odtegljaj 
glede na davčno obveznost upravičenega imetnika nemateria‑
liziranih finančnih instrumentov, določeno po zakonu o obdav‑
čenju in tem zakonu, lahko zahteva vračilo preveč odtegnje‑
nega in plačanega davka s pisnim zahtevkom, ki ga vloži pri 
davčnem organu. Sestavni del zahtevka so ustrezna dokazila 
glede davčne obveznosti po zakonu o obdavčenju in tem zako‑
nu, zlasti o identiteti upravičenega imetnika nematerializiranih 
finančnih instrumentov, o prejemu dohodka, o osnovi za plačilo 
davčnega odtegljaja in o plačanem davčnem odtegljaju.

(2) Prejšnji odstavek ne vpliva na:
1. postopek vračila davka v primeru ugodnosti, določenih 

v mednarodni pogodbi, po drugem podpoglavju IV. poglavja 
četrtega dela tega zakona;

2. postopek vračila davka v primeru ugodnosti, ki so dolo‑
čene z zakonom o obdavčenju in veljajo za matične družbe in 
odvisne družbe iz različnih držav članic EU, in za obdavčitev, 
ki velja v zvezi s plačili obresti in plačili premoženjskih pravic 
med povezanimi družbami iz različnih držav članic EU, po III. 
poglavju petega dela tega zakona;

3. postopek vračila po 383.a členu tega zakona v prime‑
ru ugodnosti, ki so določene v tretjem do sedmem odstavku 
70. člena ZDDPO‑2.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za prejemnike 
iz prvega in drugega odstavka 75. člena ZDDPO‑2 vračilo pre‑
več plačanega davka uveljavlja le v skladu s tretjim odstavkom 
75. člena ZDDPO‑2.

383.e člen
(poseben postopek v zvezi z obračunom davčnega  

odtegljaja od dohodkov iz nematerializiranih finančnih 
instrumentov)

(1) Ne glede na prvi in drugi odstavek 383.c člena tega 
zakona plačnik davka, določen v skladu z 58. členom tega 
zakona, ki izplačuje dohodke iz nematerializiranih finančnih 
instrumentov z virom v Sloveniji, davčni odtegljaj od dohodka iz 
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nematerializiranih finančnih instrumentov obračuna po stopnji, 
določeni po zakonu o obdavčenju ali mednarodni pogodbi, ki 
velja za upravičenega imetnika nematerializiranih finančnih 
instrumentov, na podlagi katerih je dohodek izplačan, če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

1. dohodek je izplačan v tujino osebi, ki je pridobila status 
pooblaščenega tujega posrednika iz 383.g člena tega zakona;

2. oseba iz 1. točke tega odstavka plačniku davka do de‑
setega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek 
izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni, dostavi podatke, 
potrebne za odmero davka, za določanje davčne osnove in 
za uveljavljanje davčnih olajšav, ugodnosti po mednarodnih 
pogodbah ter identifikacijo upravičenega imetnika nemateria‑
liziranih finančnih instrumentov, ki prejme dohodek na podlagi 
teh finančnih instrumentov.

(2) Plačnik davka mora znesek davčnega odtegljaja iz 
prejšnjega odstavka izračunati, odtegniti in plačati hkrati z 
obračunom davčnega odtegljaja, ki ga mora predložiti pristoj‑
nemu davčnemu organu najpozneje do 14. dne v mesecu, ki 
sledi mesecu, v katerem je dohodek izplačala oseba, ki jo tak 
dohodek bremeni.

(3) Obliko, način in vsebino podatkov iz 2. točke prvega 
odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za finance.

(4) Če pooblaščeni tuji posrednik plačniku davka do 10. dne 
v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek izplačala 
oseba, ki jo tak dohodek bremeni, ne dostavi vseh podatkov iz 
2. točke prvega odstavka tega člena, se davčni odtegljaj obraču‑
na tako, da se dohodek razdeli v dve skupini, in sicer:

1. skupino dohodka, v zvezi s katerim je plačnik davka 
prejel vse podatke iz 2. točke prvega odstavka tega člena, 
od katerega se davčni odtegljaj obračuna po stopnji iz prvega 
odstavka tega člena, in

2. skupino dohodka, v zvezi s katerim plačnik davka ni 
prejel vseh podatkov iz 2. točke prvega odstavka tega člena, 
od katerega se davčni odtegljaj obračuna po stopnji iz prvega 
in drugega odstavka 383.c člena tega zakona.

(5) Če plačnik davka naknadno prejme podatke iz 2. točke 
prvega odstavka tega člena za skupino dohodka (ali del sku‑
pine dohodka) iz 2. točke četrtega odstavka tega člena, lah‑
ko zahteva vračilo preveč plačanega davčnega odtegljaja s 
popravkom obračuna po 54. členu tega zakona. Popravek 
obračuna lahko predloži najpozneje v roku treh mesecev od 
poteka roka za predložitev obračuna davčnega odtegljaja iz 
drugega odstavka tega člena zakona. Po tem datumu plačnik 
davka ne more več predložiti popravka davčnega obračuna po 
tem odstavku in po 54. členu tega zakona.

(6) Ne glede na prvi odstavek 383.d člena tega zakona 
lahko upravičeni imetnik nematerializiranih finančnih instru‑
mentov, ki je prejel dohodek, od katerega je plačnik davka v 
skladu s 383.c členom tega zakona odtegnil davčni odtegljaj po 
2. točki četrtega odstavka tega člena, zahteva v skladu 383.d 
členom tega zakona vračilo preveč odtegnjenega in plačanega 
davka po poteku treh mesecev od roka za predložitev obračuna 
davčnega odtegljaja iz drugega odstavka tega člena zakona.

383.f člen
(pooblaščenec)

(1) Ne glede na četrti odstavek 58. člena tega zakona 
lahko plačnik davka iz prvega odstavka 383.e člena tega za‑
kona pooblasti le osebo, ki ima status pooblaščenca po tem 
členu, da v njegovem imenu izpolni obveznost iz 59. člena 
tega zakona od izplačil dohodkov iz nematerializiranih finanč‑
nih instrumentov z virom v Sloveniji osebam, ki so pridobile 
status pooblaščenega tujega posrednika iz 383.g člena tega 
zakona.

(2) Status pooblaščenca lahko za obdobje petih let pri‑
dobi oseba, ki je v skladu z zakonom o obdavčenju rezident 
Republike Slovenije ali poslovna enota nerezidenta v Republiki 
Sloveniji, ter če je hkrati:

1. banka, ki je za opravljanje bančnih storitev na območju 
Republike Slovenije pridobila dovoljenje Banke Slovenije;

2. podružnica banke iz tretje države, ki je pridobila dovo‑
ljenje Banke Slovenije za ustanovitev, ali

3. podružnica banke iz države članice EU, ki na obmo‑
čju Republike Slovenije opravlja bančne storitve na podlagi 
dovoljenja pristojnega nadzornega organa za opravljanje teh 
storitev;

in če opravlja dejavnost, ki je ali katere del je prejemanje 
dohodka za tuj račun ter je zaradi rednega, prostovoljnega in 
pravilnega izpolnjevanja davčnih obveznosti ter glede na svojo 
organizacijsko strukturo, vrsto in obseg dejavnosti po mnenju 
davčnega organa primerna za pooblaščenca.

(3) Davčni organ na podlagi pisne vloge osebe iz prej‑
šnjega odstavka odloči o podelitvi statusa pooblaščenca. Vlogi 
morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev po prej‑
šnjem odstavku. Davčni organ odloči o podelitvi statusa najpo‑
zneje v 15 dneh od prejema vloge. Osebo, ki je pridobila status 
pooblaščenca, davčni organ uvrsti na seznam pooblaščencev, 
ki ga objavi na spletni strani davčnega organa. Seznam vklju‑
čuje podatke, potrebne za identifikacijo pooblaščencev.

(4) Davčni organ zavrne vlogo o podelitvi statusa, če:
1. oseba ne izpolnjuje pogojev iz drugega odstavka tega 

člena;
2. zoper odgovorno osebo osebe iz drugega odstavka 

tega člena pred sodiščem teče postopek zaradi storitve kazni‑
vega dejanja zoper gospodarstvo ali pravni promet;

3. je odgovorna oseba osebe iz drugega odstavka tega 
člena pravnomočno obsojena zaradi storitve kaznivega dejanja 
zoper gospodarstvo ali pravni promet;

4. je oseba iz drugega odstavka tega člena storila hujši 
davčni prekršek, pa od pravnomočnosti odločbe oziroma sodbe 
o prekršku še niso pretekla tri leta, ali

5. obstajajo druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o primer‑
nosti osebe iz drugega odstavka tega člena za opravljanje 
obveznosti pooblaščenca.

(5) Davčni organ odvzame status pooblaščencu, če ugo‑
tovi, da ta ne izpolnjuje svojih obveznosti kot pooblaščenec, ali 
če ugotovi, da obstajajo okoliščine iz prejšnjega odstavka.

(6) Pooblaščencu preneha status, če pisno zahteva pre‑
nehanje statusa, ali če pred potekom petih let od izdaje odloč‑
be iz tretjega odstavka tega člena ne vloži ponovne vloge za 
podelitev.

(7) Davčni organ pooblaščenca po odvzemu statusa ali po 
prenehanju statusa izbriše s seznama pooblaščencev.

(8) Pooblaščenec mora sporočiti davčnemu organu vsako 
spremembo podatkov iz drugega odstavka tega člena, vključno 
s podatki za njegovo identifikacijo, in sicer v sedmih dneh od 
njenega nastanka.

383.g člen
(pooblaščeni tuji posrednik)

(1) Tuji posrednik lahko za obdobje petih let pridobi status 
pooblaščenega tujega posrednika, če:

1. je rezident druge države članice EU ali države, s katero 
ima Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju 
dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo infor‑
macij zaradi izvajanja domače zakonodaje;

2. opravlja dejavnost, ki je ali katere del je prejemanje 
dohodka za tuj račun;

3. je oseba, ki:
a. ima (ali je v popolni lasti družbe, ki ima) dovoljenje 

pristojnega nadzornega organa za opravljanje bančnih storitev 
v državi iz 1. točke tega odstavka;

b. je član priznane borze v državi iz 1. točke tega odstav‑
ka, ali

c. je druga oseba, ki je po mnenju davčnega organa glede 
na svojo organizacijsko strukturo, vrsto in obseg dejavnosti 
primerna za tujega posrednika, in

4. poda izjavo, da bo:
a. plačniku davka oziroma njegovemu pooblaščencu iz 

383.f člena tega zakona v roku in na način iz prvega in tre‑
tjega odstavka 383.e člena tega zakona dostavljala podatke, 
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potrebne za odmero davka, za določanje davčne osnove in 
za uveljavljanje davčnih olajšav, ugodnosti po mednarodnih 
pogodbah ter identifikacijo upravičenega imetnika nemateria‑
liziranih finančnih instrumentov, ki prejme dohodek na podlagi 
teh finančnih instrumentov;

b. od upravičenega imetnika nematerializiranih finančnih 
instrumentov, ki je s posredovanjem te osebe ali te osebe in dru‑
gega posrednika, prejel dohodek na podlagi teh finančnih instru‑
mentov, pridobil potrdilo o davčnem rezidentstvu upravičenega 
imetnika, kot je opredeljeno v osmem odstavku tega člena, in 
druga dokazila (izjave ali obvestila), ki so mu predložena v zvezi 
z izplačilom dohodka ter izpolnjevanjem pogojev za uveljavljanje 
davčnih olajšav ter ugodnosti po mednarodnih pogodbah;

c. na zahtevo plačnika davka oziroma njegovega poo‑
blaščenca iz 383.f člena tega zakona ali njegovega pravnega 
naslednika ali davčnega organa tem osebam v roku, določe‑
nem v zahtevi, predložil zahtevana dokazila iz točke 4.b tega 
odstavka;

d. hranil dokazila iz točke 4.b tega odstavka do poteka 
roka iz devetega odstavka tega člena;

e. izvajal dolžnost skrbnega ravnanja in preverjanja do‑
kazil iz točke 4.b tega odstavka ter plačnika davka obvestil o 
vseh dokazilih, za katera upravičeno meni, da niso bila točna 
in pravilna v času, ko so mu bila izročena.

(2) Davčni organ na podlagi pisne vloge osebe iz prejšnje‑
ga odstavka odloči o podelitvi statusa pooblaščenega tujega 
posrednika. Vlogi morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju 
pogojev po prejšnjem odstavku. Davčni organ odloči o pode‑
litvi statusa najpozneje v 15 dneh od prejema popolne vloge. 
Osebo, ki je pridobila status pooblaščenega tujega posrednika, 
davčni organ uvrsti na seznam pooblaščenih tujih posredni‑
kov, ki ga objavi na spletni strani davčnega organa.Seznam 
vključuje podatke, potrebne za identifikacijo pooblaščenih tujih 
posrednikov.

(3) Davčni organ zavrne vlogo o podelitvi statusa, če ose‑
ba ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena.

(4) Davčni organ odvzame status pooblaščenemu tujemu 
posredniku, če ugotovi, da pooblaščeni tuji posrednik ne izpol‑
njuje svojih obveznosti kot pooblaščeni tuji posrednik.

(5) Pooblaščenemu tujemu posredniku preneha status, če 
pisno zahteva prenehanje statusa, ali če pred potekom petih 
let od izdaje odločbe iz drugega odstavka tega člena ne vloži 
ponovne vloge za podelitev.

(6) Davčni organ pooblaščenega tujega posrednika po 
odvzemu statusa ali po prenehanju statusa izbriše s seznama 
pooblaščenih tujih posrednikov.

(7) Pooblaščeni tuji posrednik mora sporočiti davčnemu 
organu vsako spremembo podatkov iz prvega odstavka tega 
člena, vključno s podatki za njegovo identifikacijo, in sicer 
v 7 dneh od njenega nastanka.

(8) Potrdilo o davčnem rezidentstvu iz točke 4.b prvega 
odstavka tega člena izda davčni organ države davčnega rezi‑
dentstva upravičenega imetnika nematerializiranih finančnih 
instrumentov. Predloženo potrdilo velja tri leta od datuma nje‑
gove izdaje oziroma do predložitve novega potrdila. Upravičeni 
imetnik nematerializiranih finančnih instrumentov mora poo‑
blaščenemu tujemu posredniku predložiti novo potrdilo, če se 
spremeni država njegovega davčnega rezidentstva. Predloži‑
tev potrdila ni obvezna, če posamezen dohodek upravičenega 
imetnika, ki je fizična oseba, ne presega zneska, ki ga določi 
minister za finance. V tem primeru upravičeni imetnik nemateri‑
aliziranih finančnih instrumentov predloži posebno pisno izjavo. 
Izjava velja tri leta od datuma njene predložitve pooblaščenemu 
tujemu posredniku oziroma do predložitve nove izjave. Upra‑
vičeni imetnik nematerializiranih finančnih instrumentov mora 
pooblaščenemu tujemu posredniku predložiti novo izjavo, če se 
spremeni podatek iz izjave. Izjava mora vsebovati:

1. ime in priimek oziroma naziv upravičenega imetnika;
2. rojstni datum ali identifikacijsko številko upravičenega 

imetnika;
3. izjavo, da upravičeni imetnik ni rezident Slovenije;

4. navedbo države, katere rezident je upravičeni imetnik, 
ter naslov upravičenega imetnika v tej državi;

5. naslove vseh drugih prebivališč, ki jih ima upravičeni 
imetnik kjerkoli na svetu;

6. izjavo, da upravičeni imetnik prejema dohodek za svoj 
račun ter da ga ni dolžan poslati tretji osebi;

7. izjavo, da dohodek ne pripada slovenski poslovni enoti 
in

8. vrsto prejetega dohodka.
(9) Oseba, ki je vpisana na seznam pooblaščenih tujih 

posrednikov, mora v skladu z določbami tega zakona hraniti 
dokazila iz 4.b točke prvega odstavka tega člena najmanj deset 
let po poteku leta, na katerega se nanašajo.

(10) Priznana borza iz 3.b točke prvega odstavka tega čle‑
na je borza, katere organizator je polnopravni član svetovnega 
združenja borz (World Federation of Exchanges – WFE oziroma 
Federation Internationale des Bourses de Valeurs – FIBV).

(11) Ne glede na 4. točko prvega odstavka tega člena 
lahko minister, pristojen za finance, predpiše poseben postopek 
dostavljanja podatkov, pridobivanja, predlaganja in hranjenja 
potrdil in dokazil v primeru, če upravičeni imetnik nematerializi‑
ranih finančnih instrumentov s posredovanjem več pooblašče‑
nih tujih posrednikov prejme dohodek na podlagi teh finančnih 
instrumentov.«.

132. člen
394. člen se spremeni tako, da se glasi:

»394. člen
(davčni prekrški posameznikov)

Z globo 200 do 400 eurov se kaznuje za prekršek posa‑
meznik, če:

1. v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali 
ne vloži davčne napovedi v roku, določenim s tem zakonom 
(četrti odstavek 61. člena, tretji odstavek 270. člena, 288., 318., 
323. člen, prvi do četrti odstavek 326. člena in prvi odstavek 
385. člena);

2. na poziv davčnega organa ne predloži prijave premo‑
ženja ali je ne predloži na predpisan način ali v prijavi navaja 
neresnične podatke (prvi do osmi odstavek 69. člena);

3. na zahtevo davčnega organa ne predloži ali ne predloži 
v določenem roku ali na predpisan način seznama premože‑
nja ali na seznamu navede nepopolne in neresnične podatke 
(147. člen);

4. ne omogoči davčnemu organu vpogleda v sef 
(185. člen);

5. uporablja zarubljeno premičnino v nasprotju z zakonom 
(prvi in tretji odstavek 186. člena);

6. razpolaga z zarubljenimi premičninami (prvi odstavek 
187. člena).«.

133. člen
V 395. členu se 1. točka spremeni tako, da se glasi:
»1. v davčni napovedi ali obračunu davka navede ne‑

resnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 
10. člena);«.

Na koncu 2. točke se pika nadomesti s podpičjem in se 
dodajo nove 3., 4. in 5. točka, ki se glasijo:

»3. na zahtevo davčnega organa ne da podatkov ali do‑
kumentacije, s katero razpolaga, oziroma je ne hrani v skladu 
s tem zakonom (41. člen);

4. ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost 
oziroma ga ne predloži na predpisan način oziroma v predpi‑
sanih rokih oziroma v obračunu prispevkov za socialno varnost 
navede neresnične, nepopolne ali nepravilne podatke (prvi 
odstavek 10. člena, 352., 353. člen);

5. ne predloži davčnega obračuna oziroma ga ne predlo‑
ži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih oziroma v 
davčnem obračunu navede neresnične, nepopolne ali nepravil‑
ne podatke (prvi odstavek 10. člena, drugi odstavek 297. člena, 
drugi odstavek 369. člena).«.
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134. člen
396. člen se spremeni tako, da se glasi:

»396. člen
(izjema od prekrška pri predložitvi davčne napovedi  

na podlagi samoprijave)
Ne glede na 1. točko 394. člena, 1. točko 395. člena, 

7. in 8. točko prvega odstavka 397. člena tega zakona se za 
prekršek ne kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik po‑
sameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, in 
odgovorne osebe teh oseb ter posameznik, če je davek plačan 
na podlagi samoprijave v skladu s 63. členom tega zakona.«.

135. člen
397. člen se spremeni tako, da se glasi:

»397. člen
(davčni prekrški v zvezi z opravljanjem dejavnosti)
(1) Z globo od 800 do 10.000 eurov se kaznuje za prekr‑

šek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samo‑
stojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov se 
kaznuje za prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za mikro ali majhno gospodarsko 
družbo, in z globo od 3.200 do 30.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:

1. ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčne‑
ga obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih 
(tretji do peti odstavek 51. člena, 297., 297.a, 297.b člen in 
356. do 369. člen);

2. ne predloži obračuna davčnega odtegljaja ali ne predlo‑
ži obračuna davčnega odtegljaja na predpisan način oziroma v 
predpisanih rokih (četrti, peti in deveti odstavek 57. člena, 284., 
336. člen, drugi in tretji odstavek 352. člena, drugi odstavek 
353. člena, 374. člen);

3. ne predloži izjave oziroma ne navede ali ne nave‑
de pravilno količine finančnih instrumentov (peti odstavek 
58. člena);

4. izjave ne hrani do poteka predpisanega roka (šesti 
odstavek 58. člena in četrti odstavek 383.c člena);

5. prejemnik izjave ne dostavi davčnemu organu podatkov 
o prenosu obveznosti plačnika davka ali podatkov ne dostavi v 
zakonsko določenem roku (sedmi odstavek 58. člena);

6. kot plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača 
davčnega odtegljaja za davčnega zavezanca v skladu z zako‑
nom (59., 260. člen, prvi odstavek 283. člena, 285. člen, prvi 
odstavek 305. člena, prvi odstavek 317. člena, prvi odstavek 
321. člena, prvi in tretji odstavek 325. člena, drugi in tretji od‑
stavek 352. člena, 353., 374. člen, drugi odstavek 383.c člena 
in drugi odstavek 383.e člena);

7. ne vloži davčne napovedi ali ne vloži davčne napovedi 
na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (četrti odstavek 
61. člena in 306. člen);

8. v davčni napovedi ali obračunu davka navede ne‑
resnične, nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 
10. člena);

9. ne vodi ali ne hrani poslovnih knjig in evidenc v skladu 
s tem zakonom ali jih ne vodi dobro in pravilno oziroma na 
način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev davčnih obveznosti 
(31. in 32. člen);

10. kot plačnik davka ne vodi evidenc o dohodkih in o 
odtegnjenih davkih po posameznem davčnem zavezancu (tretji 
odstavek 31. člena);

11. ne obvesti davčnega organa, kje se po prenehanju 
davčnega zavezanca hrani dokumentacija oziroma kdo hrani 
dokumentacijo (šesti odstavek 32. člena);

12. ne navede davčne številke na davčni napovedi ali 
obračunu davka (34. člen);

13. v nasprotju s tem zakonom izplača dohodek fizični 
osebi, ki ni predložila svoje davčne številke, oziroma ne zago‑

tovi potrebnih podatkov o nerezidentu (drugi in šesti odstavek 
35. člena);

14. v nasprotju z zakonom ne nakazuje plačila za doba‑
vljeno blago ali opravljene storitve ter druga plačila na transak‑
cijske račune prejemnikov (prvi odstavek 36. člena);

15. ne zagotovi na predpisan način izpisov iz elektron‑
sko vodenih poslovnih knjig ali evidenc oziroma ne omogoči 
dostopa ali vpogleda v svoje elektronsko vodene knjige ali evi‑
dence ali v programsko ter strojno opremo ali v baze podatkov 
oziroma ne zagotoviti elektronskega obdelovanja podatkov na 
predpisan način ali ne zagotovi pristnosti izdanih dokumentov 
izdajatelja ter celovitosti vsebine izdanih dokumentov (prvi do 
peti odstavek 38. člena);

16. davčnemu organu na njegovo zahtevo ne da na raz‑
polago dokumentacije o elektronskem sistemu za vodenje po‑
slovnih knjig in evidenc ali ne dokumentira vsake spremembe 
elektronske rešitve v časovnem zaporedju na predpisan način 
(šesti in sedmi odstavek 38. člena);

17. davčnemu organu v nasprotju z zakonom ne da na 
razpolago podatkov iz evidenc, zbirk podatkov, registrov ali 
drugih evidenc, ki jih vodi, ali ne omogoči davčnemu organu 
vpogleda v svojo dokumentacijo ali dokumentacijo, s katero 
razpolaga povezana oseba (prvi in drugi odstavek 39. člena 
in 40. člen);

18. v nasprotju z zakonom razkrije podatke, ki so davčna 
tajnost, ali jih sporoči tretjim osebam ali jih uporablja oziroma 
omogoči, da jih uporablja tretja oseba (16. člen);

19. davčnemu organu ne predloži dokumentacije ali ne 
da pojasnil v zvezi s predmetom davčnega nadzora ali ovira 
davčni nadzor (četrti odstavek 129. člena in prvi odstavek 
138. člena);

20. na poziv davčnega organa ne predloži ali ne predloži 
v predpisanem roku in na predpisan način seznama premože‑
nja ali na seznamu navede nepopolne in neresnične podatke 
(147. člen);

21. ne omogoči davčnemu organu vpogleda v sef 
(185. člen);

22. uporablja zarubljeno premičnino v nasprotju z zako‑
nom (prvi in tretji odstavek 186. člena);

23. odtuji, poškoduje, uniči ali kako drugače onemogoči 
unovčitev zarubljene premičnine (drugi odstavek 187. člena);

24. ne izračuna ali ne predloži izračuna akontacije dav‑
ka davčnemu organu v skladu z zakonom (drugi odstavek 
298. člena in sedmi odstavek 371. člena);

25. ne priglasi sprememb članov kmečkega gospodinjstva, 
uporabnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč ali panjev ali jih ne 
priglasi v predpisanem roku (četrti odstavek 304. člena);

26. osebi, ki so ji v skladu s tem zakonom naložene 
obveznosti plačnika davka, ne predloži potrdila o načinu ugo‑
tavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov 
(prvi odstavek 310. člena);

27. ne prijavi parcelne številke zemljišč pod vinogradi, 
katerih pridelek se porabi za lastno proizvodnjo vina, oziroma 
parcelnih številk oljčnikov, oziroma ne prijavi sprememb v za‑
konsko določenem roku (prvi in drugi odstavek 312. člena);

28. uveljavlja oprostitev od katastrskega dohodka v na‑
sprotju z odločbo davčnega organa ali ne sporoči razlogov za 
prenehanje oprostitve od katastrskega dohodka (šesti odstavek 
314. člena);

29. zavezanca ne obvesti pisno o tem, da odlog ugota‑
vljanja davčne obveznosti po zakonu, ki ureja dohodnino, ni 
odobren (sedmi odstavek 331. člena);

30. zavezanca ne obvesti pisno o odložitvi ugotavljanja 
davčne obveznosti (deveti odstavek 331. člena);

31. lastnikom ne pošlje vseh podatkov, ki so potrebni za 
ugotavljanje njihovih morebitnih davčnih obveznosti iz preobli‑
kovanja (332. člen);

32. davčnemu zavezancu ob unovčitvi investicijskega 
kupona podsklada pri krovnem skladu oziroma ob prejemu 
izplačila sorazmernega dela likvidacijske mase ob likvidaciji 
podsklada ne dostavi izpisa iz evidence spremljanja prehodov 
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med podskladi istega krovnega sklada s potrebnimi podatki 
(332.a člen);

33. davčnemu organu in davčnemu zavezancu v naspro‑
tju z zakonom ne dostavi podatkov, potrebnih za pobiranje 
dohodnine, ali ne dostavi teh podatkov v predpisanih rokih ali 
na predpisan način ali v dostavljenih podatkih navede neresnič‑
ne, nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena, 
osmi odstavek 331. člena, prvi, drugi, četrti in sedmi odstavek 
337. člena, 338. člen in prvi in tretji odstavek 339. člena);

34. kot plačilni zastopnik ne ugotovi identitete in rezident‑
stva upravičenega lastnika v skladu z zakonom (349. člen);

35. kot plačilni zastopnik davčnemu organu ne dostavi 
predpisanih podatkov ali ne dostavi predpisanih podatkov na 
predpisan način oziroma v predpisanem roku (350. člen);

36. ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost 
ali ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost na 
predpisan način oziroma v predpisanih rokih (prvi in tretji od‑
stavek 353. člen);

37. davčnega organa ne obvesti o nameravani spremem‑
bi davčnega obdobja (prvi in drugi odstavek 372. člena);

38. davčnemu organu ne predloži dokazil in dokumentov 
ali jih ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih 
rokih (prvi odstavek 375. člena);

39. davčni obračun zavezanca iz 376.a člena ne vsebuje 
vseh dokazil in potrdil iz tega člena (376.a člen);

40. ne predloži dokumentacije o povezanih osebah, ob‑
segu in vrsti poslovanja z njimi ter o določitvi primerljivih tržnih 
cen oziroma tega ne predloži na predpisan način oziroma v 
določenih rokih (382. člen).

(2) Z globo v višini od 400 do 4.000 eurov se za pre‑
krške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo v višini od 600 do 4.000 eurov se za prekrške 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za mikro ali majhno gospodarsko družbo.

(4) Z globo v višini od 800 do 4.000 eurov se za prekrške 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.«.

136. člen
398. člen se spremeni tako, da se glasi:

»398. člen
(posebno hudi davčni prekrški)

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se v primeru, 
če je znesek premalo plačanega davka višji od 5.000 eurov, 
z globo v višini 20% od premalo plačanega davka, vendar ne 
manj kot 1.200 eurov in ne več kot 50.000 eurov, kaznuje za 
prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, z globo v višini 30% od premalo 
plačanega davka, vendar ne manj kot 1.500 eurov in ne več 
kot 150.000 eurov, se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki 
se z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, šteje za mikro ali 
majhno gospodarsko družbo, ter z globo v višini 45% od pre‑
malo plačanega davka, vendar ne manj kot 2.000 eurov in ne 
več kot 300.000 eurov, se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo 
ali veliko gospodarsko družbo.

(2) Z globo v višini od 500 do 5.000 eurov se za prekrške 
iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba samo‑
stojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo v višini od 700 do 5.000 eurov se za prekrške 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za mikro ali majhno gospodarsko družbo.

(4) Z globo v višini od 900 do 5.000 eurov se za prekrške 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 

pravne osebe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo.

137. člen
399. člen se spremeni tako, da se glasi:

»399. člen
(izjema od prekrška pri predložitvi davčnega obračuna  

na podlagi samoprijave)
Ne glede na 4. in 5. točko 395. člena ter 1., 2., 6., 8., 24. in 

35. točko prvega odstavka 397. člena in 398. člen tega zakona 
se za prekršek ne kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik 
posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
in odgovorne osebe teh oseb ter posameznik, če je davek 
plačan na podlagi samoprijave v skladu s 55. in 57. členom 
tega zakona.«.

138. člen
Za 402. členom se doda nov 402.a člen, ki se glasi:

»402.a člen
(pooblastilo za izrek globe v razponu)

V primerih iz 394., 395., 397. člena, drugega, tretjega in 
četrtega odstavka 398. člena, 400., 401. in 402. člena tega 
zakona lahko davčni organ v hitrem postopku o prekršku iz‑
reče globo v katerikoli višini znotraj razpona, ki je predpisan v 
posameznem členu.«.

139. člen
V 407. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zavezanci za dajanje podatkov po 337. členu tega 

zakona ne glede na drugi odstavek tega člena in peti odstavek 
337. člena tega zakona dostavijo podatke po 337. členu tega 
zakona še za leto 2009.».

140. člen
412. člen se črta.

141. člen
V prvem odstavku 413. člena se številka »325« nadomesti 

s številko »347«.

142. člen
V naslovu 414. člena se številka »351« nadomesti s 

številko »347«.

143. člen
V naslovu 415. člena se številka »335« nadomesti s 

številko »331«.

POSEBNA DOLOČBA

144. člen
(posebna določba v zvezi z vzpostavitvijo evidence)
V treh mesecih po uveljavitvi tega zakona se v Registru 

neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin vzpostavi 
evidenca izdanih začasnih sklepov za zavarovanje.

POSEBNA UREDITEV

145. člen
(posebna odmera in posebni odpis ter pogoji za posebni 

odpis dohodnine za davčne zavezance, prejemnike določenih 
dohodkov iz Avstrije, za leto 2005, 2006, 2007 in 2008)

(1) Ta člen se uporablja za davčnega zavezanca, reziden‑
ta Slovenije, ki je bil zaposlen pri avstrijskem delodajalcu in je 
zaposlitev opravljal v Republiki Avstriji ter je v zvezi s tem v letu 
oziroma letih 2005, 2006, 2007 ali 2008 prejel dohodek iz de‑
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lovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: dohodek iz Avstrije) 
in je napovedal dohodek iz Avstrije za leto 2005, 2006, 2007 ali 
2008 najpozneje do 31. 3. 2010.

(2) Za vprašanja, ki v tem členu niso urejena, se upora‑
bljajo določbe zakona o dohodnini, ki se je uporabljal za leto, 
za katero se dohodnina odmerja, ter veljavni zakon, ki ureja 
davčni postopek.

(3) Dohodnino za leta 2005, 2006, 2007 in 2008 na letni 
ravni odmeri davčni organ po določbah zakona o dohodnini, ki 
se je uporabljal za leto, za katero se dohodnina odmerja, na 
podlagi napovedi, ki jo je vložil davčni zavezanec, če ni s tem 
členom določeno drugače. Za napoved za odmero dohodnine 
se šteje tudi dopolnjen informativni izračun dohodnine ter na‑
poved na podlagi samoprijave.

(4) Ne glede na zakon, ki ureja davčni postopek, davčni 
zavezanec lahko predloži davčno napoved na podlagi samo‑
prijave za dohodke iz Avstrije tudi po izdaji odmerne odločbe, 
oziroma po vročitvi sklepa o začetku davčnega inšpekcijskega 
nadzora oziroma po začetku postopka o prekršku oziroma 
kazenskega postopka, če predloži davčno napoved najpozneje 
do 31. 3. 2010.

(5) Ne glede na zakon, ki ureja davčni postopek, se v 
primeru, če se davčni zavezanec samoprijavi do 31. 3. 2010, v 
odločbi ne obračunavajo obresti.

(6) Ne glede na pravna sredstva, določena z zakonom, 
ki ureja davčni postopek, in zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek, davčni organ po uradni dolžnosti ali na zahtevo 
davčnega zavezanca v primeru, če je bila davčnemu zavezan‑
cu iz prvega odstavka tega člena že izdana odločba o odmeri 
dohodnine za leto 2005, 2006, 2007 ali 2008 in je ta že postala 
dokončna, to odločbo odpravi in izda novo odločbo v skladu s 
tem členom. Odločbo do poteka zastaralnega roka za odmero 
davka odpravi in izda novo organ prve stopnje, ki je izdal prej‑
šnjo odločbo, organ druge stopnje pa le, če je s svojo odločbo 
odločil o stvari.

(7) Davčnemu zavezancu, rezidentu Slovenije, ki je v letu 
2005, 2006, 2007 ali 2008 prejel dohodek iz Avstrije, se doho‑
dnina od tega dohodka za posamezno leto, vključno z akon‑
tacijo dohodnine, odpiše, če je napovedal dohodek iz Avstrije 
najpozneje do 31. 3. 2010. Pod enakim pogojem se odpišejo 
tudi obresti, stroški postopka pobiranja davka, denarne kazni 
in globe ter stroški postopka o prekršku, ki jih odmeri oziroma 
izreka davčni organ (v nadaljnjem besedilu tega člena: pripa‑
dajoče dajatve), ki jih je odmeril oziroma izrekel davčni organ v 
zvezi z izpolnjevanjem davčne obveznosti iz naslova dohodka 
iz Avstrije, prejetega v letih 2005, 2006, 2007 in 2008.

(8) Dohodnina za posamezno leto se odpiše v deležu, ki 
ga predstavlja dohodek iz Avstrije v vseh dohodkih posamezne‑
ga davčnega zavezanca, ki se vštevajo v letno davčno osnovo. 
V tem primeru se pri določanju poračuna dohodnine na letni 
ravni za posamezno leto od neodpisanega zneska dohodnine 
za posamezno leto odšteje med letom plačana dohodnina od 
dohodkov, ki se ne štejejo za dohodek iz Avstrije, katera se 
šteje za akontacijo dohodnine. Če je znesek tako odmerjene 
neodpisane dohodnine na letni ravni za posamezno leto večji 
od zneska med letom plačane akontacije dohodnine, davčni 
zavezanec doplača razliko dohodnine. Če je znesek tako od‑
merjene neodpisane dohodnine na letni ravni za posamezno 
leto manjši od zneska med letom plačane akontacije dohodni‑
ne, se zavezancu razlika dohodnine vrne.

(9) Če je davčni zavezanec, ki je upravičen do odpisa 
dohodnine ter pripadajočih dajatev po tem členu, plačal doho‑
dnino od dohodkov iz Avstrije za posamezno leto, se mu v Slo‑
veniji plačana dohodnina in pripadajoče dajatve od dohodkov 
iz Avstrije vrnejo. Obresti se ne obračunajo. Glede vračila se 
smiselno uporabi 97. člen tega zakona. Če znesek za vračilo 
presega 200 eurov se ne glede na 97. člen tega zakona vrnejo 
v dveh enakih obrokih, in sicer se prvi obrok vrne najpozneje do 
31. 12. 2010, drugi obrok pa najpozneje do 31. 12. 2011.

(10) Dohodnino, poračun dohodnine, odpis dohodnine, 
vračilo dohodnine ter pripadajočih dajatev za posamezno leto 
določi davčni organ z odločbo po poteku roka iz sedmega od‑
stavka tega člena, vendar najpozneje do 31. 12. 2010.

(11) Postopki o prekrških v zvezi z izpolnjevanjem davčne 
obveznosti iz naslova dohodkov iz Avstrije, prejetih v letih 2005, 
2006, 2007 in 2008, ki so ob začetku uporabe tega člena v 
teku, se ustavijo oziroma se ne uvedejo novi, če davčni zave‑
zanec ravna v skladu s tem členom.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

146. člen
Drugi odstavek 37. člen zakona se začne uporabljati naj‑

kasneje 1. januarja 2015.

147. člen
Četrti odstavek 146. člena zakona se začne uporabljati 

najkasneje 1. januarja 2015.

148. člen
Četrti odstavek 166. člena zakona se začne uporabljati 

najkasneje 1. januarja 2015.

149. člen
(1) 315. člen zakona se začne uporabljati za odmero 

akontacije dohodnine za leto 2010.
(2) Za izračun dohodnine od obresti prejetih v letu 2009 

od vrednostnih papirjev, katerih izdajateljica je Republika Slo‑
venija in so izdani na podlagi zakona, ki ureja javne finance, 
se uporabljajo določbe osmega podpoglavja I. poglavja petega 
dela Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 
24/08 – ZDDKIS, 125/08 in 20/09 – ZDoh‑2D).

150. člen
Podatki za leto 2009 se dostavijo v skladu s 337. členom 

Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 
– ZDDKIS, 125/08 in 20/09 – ZDoh–2D).

151. člen
Sedmi odstavek 58. člena ter 383.b, 383.c, 383.d, 383.e, 

383.f in 383.g člen zakona se začnejo uporabljati 1. julija 
2010.

152. člen
368.a člen se uporablja za vse tiste davčne zavezance, 

nad katerimi je postopek likvidacije začet po uveljavitvi tega 
zakona. Postopki likvidacij, ki so se začeli pred uveljavitvijo 
tega zakona, se zaključijo po določbah 368. člena Zakona o 
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 
125/08 in 20/09 – ZDoh‑2D).

153. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 4. člen 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 56/08).

154. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije

Št. 432‑01/09‑18/55
Ljubljana, dne 18. decembra 2009
EPA 605‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik
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4985. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o elektronskih komunikacijah (ZEKom-B)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o elektronskih 
komunikacijah (ZEKom-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o elektronskih komunikacijah (ZEKom‑B), ki ga je sprejel Dr‑
žavni zbor Republike Slovenije na seji 18. decembra 2009.

Št. 003‑02‑11/2009‑20
Ljubljana, dne 28. decembra 2009

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH 
(ZEKom-B)

1. člen
V Zakonu o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, 

št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07 – ZDRad) se 
v 3. členu pred 1. točko doda nova a.1 točka, ki se glasi:

»a.1 Dostopovno omrežje je del javnega komunikacijske‑
ga omrežja, ki povezuje končne uporabnike z najbližjo vstopno 
točko operaterja omrežja, s katerim so končni uporabniki ne‑
posredno povezani.«.

4.a točka se spremeni tako, da se glasi:
»4.a Elementi oštevilčenja so številke in kode, imena in 

naslovi, vključno z ENUM‑domenami številk. Med elemente 
oštevilčenja ne spadajo internetni naslovi, ki so potrebni za 
vzpostavljanje komunikacij med omrežnimi priključnimi toč‑
kami, ter številke in kode, imena in naslovi, ki se uporabljajo 
izključno v posameznem javnem komunikacijskem omrežju.«.

Za 5. točko se doda nova a 5.a točka, ki se glasi:
»a 5.a Hišna komunikacijska napeljava je elektronsko 

komunikacijsko omrežje znotraj zgradbe, ki omogoča pove‑
zljivost enega ali več naročnikov z javnim komunikacijskim 
omrežjem.«.

Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi:
»7.a Javna komunikacijska storitev povezljivosti v široko‑

pasovno omrežje je javna komunikacijska storitev, ki zagotavlja 
uporabniško povezljivost s širokopasovnim omrežjem.«.

Na koncu 25. točke se doda besedilo:
»Podatki o prometu lahko med drugim vsebujejo podatke, 

ki se nanašajo na usmerjanje, trajanje, čas ali obseg sporočila, 
uporabljeni protokol, lokacijo terminalske opreme pošiljatelja ali 
prejemnika, na omrežje, iz katerega sporočilo izvira ali v kate‑
rem ponika, na začetek, konec ali trajanje zveze. Vsebujejo lah‑
ko tudi format, v katerem se sporočilo pošilja po omrežju.«.

Za 37. točko se doda nova 37.a točka, ki se glasi:
»37.a Širokopasovno omrežje je javno komunikacijsko 

omrežje, ki omogoča prenos podatkov z visoko hitrostjo.«.
Za 43. točko se doda nova 43.a točka, ki se glasi:
»43.a Vertikalno integrirani operater je operater, ki deluje 

na različnih nivojih maloprodajnega in veleprodajnega zagota‑
vljanja omrežij in opravljanja storitev.«.

2. člen
V prvem odstavku 7. člena se v zadnjem stavku za be‑

sedilom »grajeni tako, da« doda besedilo »zaradi omejevanja 
nepotrebnih posegov v prostor«.

Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji in četrti 
odstavek, ki se glasijo:

»(2) Investitor v javna komunikacijska omrežja in pripada‑
jočo infrastrukturo mora pred začetkom projektiranja sporočiti 
agenciji namero načrtovane gradnje in svoj poziv zainteresira‑
nim soinvestitorjem v elektronska komunikacijska omrežja in 
pripadajočo infrastrukturo k skupni gradnji ali k predvidenem 
zakupu zmogljivosti javnih komunikacijskih omrežij in pripada‑
joče infrastrukture. Investitor v druge vrste gospodarske javne 
infrastrukture pa mora pred začetkom projektiranja sporočiti 
agenciji namero načrtovane gradnje s pozivom investitorjem 
v elektronska komunikacijska omrežja, da izrazijo interes po 
vključitvi elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajoče 
infrastrukture v načrtovanje. Agencija mora najkasneje v roku 
sedmih dni od prejema na svojih spletnih straneh javno objaviti 
sporočila investitorjev o pričetku projektiranja z ustreznimi pozi‑
vi zainteresiranim, da se o pozivu izjasnijo v roku, ki ga določi 
investitor, vendar ne sme biti krajši od 20 dni od objave.

(3) Pri izkazanem interesu po postopku iz prejšnjega 
odstavka je investitor v javna komunikacijska omrežja in pripa‑
dajočo infrastrukturo dolžan zainteresiranim soinvestitorjem ali 
zakupnikom ponuditi sklenitev ustrezne pogodbe, ki upošteva 
stroškovno naravnane cene. Če se investitor in zainteresirani 
soinvestitor v javna komunikacijska omrežja ali zainteresirani 
zakupnik sama ne dogovorita o sklenitvi te pogodbe in njeni 
vsebini, na zahtevo ene od strank o zadevi odloča agencija po 
postopku iz 129. člena tega zakona. Ob izkazanem interesu 
po postopku iz prejšnjega odstavka in po sklenitvi ustrezne po‑
godbe ali izvršljivosti takšne odločbe agencije, mora investitor 
v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo 
načrtovati in graditi tako, da omogočajo povečanje zmogljivosti 
skladno z izkazanim interesom.

(4) Investitor v druge vrste gospodarske javne infrastruk‑
ture, kot so električna in plinska omrežja ali javne ceste, mora 
svoja omrežja načrtovati tako, da se v okviru tehničnih zmo‑
žnosti hkrati z njimi skladno z izkazanim interesom po postopku 
iz drugega odstavka tega člena lahko gradita tudi elektronsko 
komunikacijsko omrežje in pripadajoča infrastruktura.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane sedmi od‑
stavek, se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:

»(8) Večstanovanjske in poslovne stavbe morajo biti na‑
črtovane (projektirane) in grajene tako, da omogočajo skupno 
uporabo hišne komunikacijske napeljave vsem operaterjem 
tako, da se lahko povežejo z vsakim naročnikom posebej.«.

Dosedanji peti odstavek postane deveti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane deseti odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(10) Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem določb o 

gradnji javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastruk‑
ture, ki izhajajo iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov, razen določb predpisov, navedenih v prvem odstav‑
ku tega člena, ter pri tem usklajeno deluje ter sodeluje z inšpek‑
torjem, pristojnim za prostorske in gradbene zadeve. Inšpektor, 
pristojen za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: 
inšpektor), opravlja nadzor nad delovanjem v obratovanju iz 
prvega odstavka tega člena ter pri tem sodeluje ter usklajeno 
deluje z inšpektorjem, pristojnim za nadzor blaga na trgu.«.

Dosedanji sedmi odstavek postane enajsti odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane dvanajsti 

odstavek, se beseda »infrastrukuri« nadomesti z besedo »in‑
frastrukturi«.

3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
(uporaba proračunskih sredstev)

(1) Sredstva za gradnjo širokopasovnega omrežja ali 
za izvajanje javne komunikacijske storitve povezljivosti v ši‑
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rokopasovno omrežje se lahko zagotovijo tudi iz proračuna 
Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo spremljanje 
državnih pomoči.

(2) Proračunska sredstva za gradnjo širokopasovnega 
omrežja se lahko zagotovijo in uporabijo le, kadar so kumula‑
tivno izpolnjeni naslednji pogoji:

1. na določenem območju Republike Slovenije ni zado‑
stne pokritosti s širokopasovnim omrežjem ali to omrežje ni 
na voljo vsem pod primerljivimi pogoji glede hitrosti in cene 
širokopasovnega dostopa kot v večini drugih območij Republike 
Slovenije;

2. za gradnjo širokopasovnega omrežja ni izkazanega 
tržnega interesa;

3. širokopasovna omrežja se morajo načrtovati in graditi 
kot odprta komunikacijska omrežja;

4. zagotovljena je preglednost izbora izvajalcev gradnje 
širokopasovnega omrežja in upravljavcev širokopasovnega 
omrežja.

(3) Proračunska sredstva za izvajanje javne komunika‑
cijske storitve povezljivosti v širokopasovno omrežje se lahko 
zagotovijo in uporabijo le, kadar sta kumulativno izpolnjena 
naslednja pogoja:

1. na določenem območju Republike Slovenije javne ko‑
munikacijske storitve povezljivosti v širokopasovno omrežje 
niso na voljo vsem gospodinjstvom na tem območju pod pri‑
merljivimi pogoji glede hitrosti in cene širokopasovnega dosto‑
pa kot v večini drugih območjih Republike Slovenije in

2. za izvajanje javne komunikacijske storitve povezljivosti 
v širokopasovno omrežje pod pogoji iz prejšnje točke ni izka‑
zanega tržnega interesa.

(4) Kdor izkaže tržni interes za gradnjo širokopasovnega 
omrežja, mora takšno omrežje na območjih in v obsegu, kot je 
izkazal, zgraditi v roku dveh let odkar je pisno obvestil ministr‑
stvo, da z njegove strani takšen interes obstaja.

(5) Agencija opravlja nadzor nad odprtostjo širokopasov‑
nih omrežij, zgrajenih s sredstvi iz prvega odstavka tega člena 
in nad izpolnitvijo obveznosti gradnje iz prejšnjega odstavka s 
strani osebe, ki je izkazala tržni interes.

4. člen
V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta‑

vek, ki se glasi:
»(2) Agencija s splošnim aktom uredi način spodbujanja 

skupne uporabe iz prejšnjega odstavka.«.
V prvem stavku dosedanjega drugega odstavka, ki posta‑

ne tretji odstavek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomesti‑
ta z besedilom »prvega odstavka tega člena«.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Investitor oziroma lastnik druge vrste gospodarske 

javne infrastrukture mora v skladu s tehničnimi zmožnostmi 
operaterjem omrežij in zainteresiranim državnim organom omo‑
gočiti skupno uporabo svojih prostih zmogljivosti te infrastruk‑
ture. Med proste zmogljivosti se štejejo zlasti prazne ali delno 
izkoriščene cevi, neuporabljena optična vlakna ter zmogljivost 
nosilnih stebrov za obešanje dodatnih kablov za gradnjo omre‑
žij elektronskih komunikacij.«.

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti 
in sedmi odstavek.

5. člen
Na koncu 10.a člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Pri 

tem upošteva omejitve iz 7.a člena tega zakona glede nadzora 
odprtosti in gradnje omrežij.«.

6. člen
V drugem odstavku 11. člena se 4. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»4. zagotavljanje ukrepov za končne uporabnike‑invali‑

de, ki jih določi vlada na usklajen predlog ministra in ministra 
oziroma ministrice, pristojnega oziroma pristojne za invalide (v 
nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za invalidsko varstvo), 

in ki končnim uporabnikom‑invalidom omogočajo nediskrimina‑
torno uporabo in dostop do javno dostopnih telefonskih storitev, 
vključno z dostopom do storitev v sili, imenikov in imeniških 
služb, kot ga imajo drugi končni uporabniki.«.

7. člen
Za osmim odstavkom 22. člena se doda nov deveti od‑

stavek, ki se glasi:
»(9) Ukrepe, ki spreminjajo tehnične podrobnosti pred‑

hodno naloženih obveznosti na podlagi tega člena in nimajo 
znatnega vpliva na trg, lahko naloži agencija z odločbo v 
upravnem postopku na podlagi analize upoštevnih trgov, ki je 
bila podlaga za predhodno naložene obveznosti in ob upošte‑
vanju 125. člena tega zakona. Pred izdajo odločbe, ki spre‑
minja tehnične podrobnosti predhodno naloženih obveznosti, 
mora agencija pridobiti mnenje organa, pristojnega za varstvo 
konkurence.«.

8. člen
Za 27. členom se dodata nova 27.a in 27.b člen, ki se 

glasita:

»27.a člen
(funkcionalna ločitev)

(1) Kadar agencija ugotovi, da se z ustreznimi obve‑
znostmi iz 23. do 27. člena tega zakona ni dosegla učinkovita 
konkurenca ter da obstajajo pomembni in trajni konkurenčne 
problemi ali tržne nepopolnosti, ugotovljene v zvezi z zagota‑
vljanjem operaterskega dostopa, lahko z odločbo iz prvega 
odstavka 22. člena tega zakona vertikalno integriranemu ope‑
raterju izjemoma naloži obveznost, da dejavnosti, povezane z 
zagotavljanjem operaterskega dostopa, prenese na poslovno 
enoto, ki deluje neodvisno. Ta poslovna enota operaterski 
dostop zagotavlja vsem operaterjem, vključno z drugimi poslov‑
nimi enotami v vertikalno integriranemu operaterju, po enakem 
časovnem razporedu in pod enakimi pogoji, tudi glede cen in 
kakovosti storitev, ter po enakih sistemih in postopkih.

(2) Kadar namerava agencija naložiti obveznost funkci‑
onalne ločitve po prvem odstavku tega člena, mora Evropski 
komisiji predložiti predlog, ki vključuje:

– dokaze, ki utemeljujejo ugotovitve agencije;
– utemeljeno oceno, da obstaja majhna možnost, da bo v 

razumnem časovnem obdobju prišlo do učinkovite in trajnostne 
konkurence na področju infrastrukture, ali pa je sploh ni;

– analizo pričakovanega vpliva na regulacijo trga, na 
podjetje, vključno z analizo vpliva na zaposlene v neodvisni 
poslovni enoti in analizo vpliva na celotni sektor elektronskih 
komunikacij, kakor tudi na spodbude za naložbe v celotnem 
sektorju, zlasti ob upoštevanju potrebe po zagotavljanju social‑
ne in teritorialne kohezije, ter na druge zainteresirane stranke, 
še posebej glede na konkurenco in mogoče učinke na potro‑
šnike;

– analizo razlogov, ki utemeljujejo, da je obveznost funkci‑
onalne ločitve najbolj učinkovit ukrep za uresničevanje rešitev, 
namenjenih obravnavanju težav, ugotovljenih glede konkuren‑
ce ali tržne nepopolnosti.

(3) Predlog ukrepa mora vsebovati naslednje sestavine:
– natančno naravo in stopnjo ločitve in zlasti podroben 

opis pravnega statusa ločene poslovne enote;
– opredelitev sredstev ločene poslovne enote in izdelkov 

oziroma storitev, ki jih bo ta enota zagotavljala;
– ureditev vodenja za zagotovitev neodvisnosti osebja, 

ki je zaposleno v ločeni poslovni enoti, ter ustrezen sistem 
spodbud zanje;

– pravila za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti;
– pravila za zagotovitev preglednosti operativnih postop‑

kov, zlasti za druge zainteresirane stranke;
– program spremljanja dela, namenjen zagotavljanju iz‑

polnjevanja obveznosti, vključno z objavo letnega poročila.
(4) Po odločbi Evropske komisije o predlogu ukrepa agen‑

cija izvede usklajeno analizo različnih trgov, povezanih z dosto‑
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povnim omrežjem, v skladu s postopkom iz 21. člena tega za‑
kona. Agencija na podlagi svoje ocene naloži, ohrani, spremeni 
ali umakne obveznosti iz 23. do 27. člena tega zakona.

(5) Operaterju, ki mu je bila naložena funkcionalna ločitev, 
lahko agencija naloži tudi katerokoli drugo obveznost po tem 
zakonu.

27.b člen
(prostovoljna ločitev vertikalno integriranega operaterja)

(1) Operater, ki je bil določen kot operater s pomembno 
tržno močjo na enem ali na več upoštevnih trgih, mora naj‑
manj tri mesece vnaprej obvestiti agencijo o načrtovanem 
prostovoljnem prenosu vseh ali znatnega dela sredstev svojega 
krajevnega dostopovnega omrežja na drugo pravno osebo z 
drugim lastnikom ali ustanovitvi druge poslovne enote, ki bi 
vsem maloprodajnim ponudnikom, tudi operaterjevim lastnim 
maloprodajnim enotam, zagotavljala popolnoma enakovredne 
oblike operaterskega dostopa pod enakimi pogoji. Operaterji 
prav tako obvestijo agencijo o spremembi te namere in konč‑
nem izidu postopka prostovoljne ločitve.

(2) Agencija oceni učinek načrtovane transakcije na 
obstoječe obveznosti, ki jih je naložila operaterju skladno 
z 22. členom tega zakona. V ta namen agencija skladno z 
21. členom tega zakona brez odlašanja izvede usklajeno ana‑
lizo upoštevnih trgov, povezanih z dostopovnim omrežjem. 
Agencija na podlagi svoje ocene naloži, ohrani, spremeni ali 
umakne obveznosti na teh upoštevnih trgih.

(3) Pravno ali operativno ločenemu operaterju lahko 
agencija naloži katerokoli obveznost po tem zakonu.

9. člen
Na koncu prvega odstavka 36. člena se doda nov stavek, 

ki se glasi: »Postopki dodelitve radijskih frekvenc morajo biti 
odprti, pregledni in nediskriminatorni.«

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Agencija izda odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc 

fizični ali pravni osebi, ki je bila s preglednim in odprtim postop‑
kom ministrstva ali lokalne skupnosti izbrana za upravljavca s 
pomočjo proračunskih sredstev zgrajenega širokopasovnega 
omrežja, za območje, na katerem je to omrežje zgrajeno. Od‑
ločba se izda na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni posto‑
pek in brez izvedbe postopka iz 38. člena tega zakona.«.

10. člen
Za 36. členom se doda nov 36.a člen, ki se glasi:

»36.a člen
(usklajeno dodeljevanje radijskih frekvenc v zvezi s skupnimi 

izbirnimi postopki)
(1) Če je bila uporaba določenih radijskih frekvenc uskla‑

jena, pogoji in postopki dostopa dogovorjeni, fizične ali pravne 
osebe, ki se jim dodelijo radijske frekvence, pa izbrane v skladu 
z mednarodnimi sporazumi in predpisi Evropske skupnosti, te 
osebe pridobijo pravico do uporabe teh radijskih frekvenc v 
Republiki Sloveniji skladno s tem zakonom.

(2) Razen v primerih iz drugega in tretjega odstavka 
35. člena tega zakona agencija izda odločbo o dodelitvi ra‑
dijskih frekvenc na podlagi splošnega upravnega postopka 
in brez predhodno izvedenega postopka javnega razpisa. Če 
so bili v postopku izbire iz prejšnjega odstavka izpolnjeni vsi 
pogoji, predpisani za dodelitev teh radijskih frekvenc s tem 
zakonom, jim agencija ne sme naložiti še dodatnih pogojev, 
meril ali postopkov, ki bi lahko omejili, spremenili ali upočasnili 
izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc.

(3) Fizične ali pravne osebe, ki v Republiki Sloveniji pri‑
dobijo pravico uporabe radijskih frekvenc iz prvega odstavka 
tega člena brez odločbe agencije, smejo te frekvence upora‑
bljati le v skladu z izbirno odločbo institucij Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: izbirna odločba) in predpisom Evropske 
skupnosti, na podlagi katerega je bila izdana, ter morajo pri 

tem izpolnjevati tudi vse pogoje, ki iz njiju izhajajo. Agencija 
mora te osebe ustrezno obvestiti o njihovih pravicah in načinu 
njihovega uresničevanja v Republiki Sloveniji. Pri tem agencija 
upošteva izbirno odločbo in predpis Evropske skupnosti, na 
podlagi katerega je bila izdana.

(4) Agencija spremlja in nadzira uporabo radijskih fre‑
kvenc iz prvega odstavka tega člena ter pri tem upošteva 
predpise Evropske skupnosti, vključno s poročanjem Evropski 
komisiji, kjer je to določeno.«.

11. člen
V četrtem odstavku 38. člena se v prvem stavku za bese‑

do »javnosti« doda besedilo »ter na podlagi drugih ustreznih 
informacij, s katerimi razpolaga«.

12. člen
Za drugim odstavkom 48. člena se doda nov tretji odsta‑

vek, ki se glasi:
»(3) Kadar je predmet odločbe dodelitev radijskih frekvenc 

na podlagi izbirnega postopka iz prvega odstavka 36.a člena, 
odločba o dodelitvi radijskih frekvenc vsebuje tudi dodatne se‑
stavine, potrebne za izvajanje predpisov Evropske skupnosti, 
vključno s pogoji, ki izhajajo iz takšne izbirne odločbe in pred‑
pisa Evropske skupnosti, na podlagi katerega je bila izdana.«.

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek.

13. člen
V 49. členu se na koncu 8. točke pika nadomestiti s pod‑

pičjem, za njo pa se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. pogoji, ki izhajajo iz izbirne odločbe iz 36.a člena tega 

zakona in predpisa Evropske skupnosti, na podlagi katerega 
je bila izdana.«.

14. člen
Za 52. členom se doda nov 52.a člen, ki se glasi:

»52.a člen
(kopičenje radijskih frekvenc z namenom omejevanja 

konkurence na trgu)
Operaterji ne smejo kopičiti radijskih frekvenc z namenom 

omejevanja konkurence na trgu radijskih komunikacij. Takšno 
ravnanje operaterja je med drugim razvidno iz dejstva, da 
operater ne uporablja radijske frekvence v obsegu in rokih, 
določenih v sami odločbi oziroma v ponudbi operaterja v jav‑
nem razpisu, ter za to ne obstajajo objektivni razlogi, na katere 
operater ni mogel vplivati oziroma jih ni mogel predvideti v času 
podelitve odločbe, ali je iz njegovega ravnanja mogoče upra‑
vičeno domnevati, da je operater pridobil radijsko frekvenco z 
namenom omejevanja konkurence na trgu.«.

15. člen
V prvem odstavku 53. člena se pika na koncu 7. točke 

nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 8. točka, ki 
se glasi:

»8. je to potrebno zaradi izvajanja predpisov Evropske 
skupnosti s področja elektronskih komunikacij.«.

V šestem odstavku se na koncu prvega stavka pred piko 
dodajo besede »zaradi motenja sprejema«.

Na koncu osmega odstavka se pika nadomesti z vejico in 
doda besedilo »če so izpolnjeni pogoji iz tega zakona.«.

16. člen
V četrtem odstavku 54. člena se 3. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»3. imetnik ni začel uporabljati radijske frekvence v roku, 

določenim v odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc oziroma v 
ponudbi operaterja v javnem razpisu, ali se dodeljena ra‑
dijska frekvenca v enoletnem obdobju med najmanj šestimi 
naključnimi preverjanji ni uporabljala, razen če z odločbo ni 
drugače določeno ali če imetnik s pisnimi dokazi ne dokaže 
nasprotnega;«.
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Na koncu 4. točke se pika nadomesti s podpičjem, za njo 
pa se dodata novi 5. in 6. točka, ki se glasita:

»5. plačilo za uporabo radijskih frekvenc oziroma znesek 
za učinkovito rabo omejene naravne dobrine kljub večkratnemu 
opozorilu ni bil plačan;

6. obstajajo druge hujše ali ponavljajoče se nepravilno‑
sti pri izpolnjevanju pogojev za uporabo radijskih frekvenc iz 
49. člena tega zakona, ki so navedeni v odločbi o dodelitvi 
radijskih frekvenc, če te nepravilnosti niso bile odpravljene z 
milejšimi ukrepi v postopku nadzora.«.

Peti odstavek se črta.

17. člen
Osmi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Operater mora do 15. januarja agenciji poslati izpis 

skupnega števila vseh številk po vrstah in blokih, ki so bile v 
preteklem letu prenesene k drugim operaterjem oziroma pre‑
nesene k njemu, in sicer s stanjem na dan 31. decembra pre‑
teklega leta, kakor mu ga pošlje upravljavec centralne zbirke 
podatkov prenesenih številk. Za pošiljanje podatkov o prenese‑
nih številkah agenciji lahko operater pooblasti tudi upravljavca 
centralne zbirke podatkov prenesenih številk.«.

18. člen
V 72. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od‑

stavek, ki se glasi:
»(2) Operater javnega telefonskega omrežja oziroma 

izvajalec javno dostopnih telefonskih storitev mora uporab‑
nikom‑invalidom omogočiti klice v sili z uporabo govornih in 
znakovnih jezikov ter drugih oblik negovorjenih jezikov. Ope‑
rater oziroma izvajalec zagotavlja tovrstne klice v sili na način 
in v obsegu, kot je to tehnično mogoče. Če operater oziroma 
izvajalec zatrjuje, da ne more zagotavljati obveznosti v skladu 
s prejšnjima stavkoma, nosi breme dokazovanja tehnične ne‑
zmožnosti zagotavljanja tovrstnih klicev v sili.«.

Za dosedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji odsta‑
vek, se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»(4) Operater javnega telefonskega omrežja oziroma iz‑
vajalec javno dostopnih telefonskih storitev mora obveščati 
svoje uporabnike o obstoju in pomenu enotne evropske te‑
lefonske številke za klic v sili »112«, preko objave na svojih 
spletnih straneh, in v imeniku, na vidnem mestu. Gostujoče 
uporabnike mora ob vstopu v njegovo omrežje še dodatno 
obvestiti s SMS sporočilom. Vsebino obvestila določi organ, 
pristojen za obravnavo klicev v sili na enotno evropsko številko 
za klic v sili »112«.«.

Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane peti odsta‑
vek, se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Zloraba klica v sili je prepovedana. Klic v sili zlorabi, 
kdor kljub vsakokratnemu opozorilu organa, ki sprejema klice 
v sili, da vsebina klica ni taka, da bi jo obravnaval kateri koli 
organ, ki je v Republiki Sloveniji določen za sprejem takih kli‑
cev, najmanj trikrat v enem dnevu in z enakim namenom kliče 
številko za klic v sili.«

19. člen
V drugem odstavku 78. člena se v zadnjem stavku za be‑

sedama »vključno zaradi« doda besedilo »dopustnosti skupne 
uporabe zgrajenih zmogljivosti služnostnega upravičenca s 
strani le‑tega ter drugih fizičnih in pravnih oseb, ki zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja, skladno z določbami tega 
zakona in«.

20. člen
Na koncu 80. člena se doda nov stavek, ki se glasi: »Ob‑

vezna sestavina odločbe o ustanovitvi služnosti je določba 
o dopustnosti skupne uporabe zgrajenih zmogljivosti služno‑
stnega upravičenca s strani le‑tega ter drugih fizičnih in prav‑
nih oseb, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska omrežja 
skladno s tem zakonom.«

21. člen
84. člen se spremeni tako, da se glasi:

»84. člen
(preglednost in objava informacij)

(1) Objavljeni morajo biti pregledni podatki o veljavnih 
cenah in tarifah ter splošni pogoji dostopa do javnih komunika‑
cijskih storitev in uporabe teh storitev.

(2) Agencija v splošnem aktu skladno z zakonodajo 
Evropske skupnosti, ki se nanaša na univerzalne storitve na 
področju elektronskih komunikacij, podrobneje predpiše, katere 
informacije morajo objaviti operaterji javnih komunikacijskih 
omrežij oziroma javnih komunikacijskih storitev in katere infor‑
macije mora objaviti sama.

(3) Agencija v korist potrošnikov na svetovnem spletu 
sprotno objavlja aktualne povezave do spletnih strani opera‑
terjev, ki služijo spremljanju in primerjavi podatkov o storitvah, 
cenah in splošnih pogojev operaterjev.«

22. člen
Za šestim odstavkom 91. člena se doda nov sedmi od‑

stavek, ki se glasi:
»(7) Operater izda razčlenjeni račun višje stopnje s takšno 

stopnjo členitve klicanih in klicočih oseb, pri kateri ni mogoče 
razpoznati njihove identitete, tako da izpusti oziroma izbriše 
zadnja tri mesta telefonskih številk. Celotno telefonsko številko 
klicane in klicoče osebe sme operater razkriti le na izrecno zah‑
tevo naročnika, ki ji ta priloži pisno soglasje te osebe. Identitete 
klicanih in klicočih oseb operaterju ni potrebno prikriti v primerih 
razčlenjenega računa za klice med telefonskimi številkami iste‑
ga naročnika. Razčlenjeni račun višje stopnje operater izda v 
elektronski obliki, razen če naročnik ne zahteva drugače.«.

23. člen
Besedilo 92. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vsak končni uporabnik ima pravico do ugovora zoper 

odločitev ali ravnanje operaterjev v zvezi z dostopom do stori‑
tev, njihovim izvajanjem ali zaračunavanjem na ustrezen organ 
ali telo, ki ga ustanovi operater.

(2) Operater mora vsako prijavo napake v zvezi s svojo 
odločitvijo ali ravnanjem iz prejšnjega odstavka, ki jo končni 
uporabnik sporoči s klicem na telefonsko številko operaterja, 
ki je namenjena sprejemu takih klicev, zabeležiti.

(3) Ugovor mora končni uporabnik vložiti v 15 dneh od 
dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje iz 
prvega odstavka tega člena, pri čemer se šteje, da je ugovor 
pravočasen tudi, če je vložen zadnji dan pritožbenega roka 
priporočeno po pošti. Če bi se rok iztekel na soboto, nedeljo, 
praznik ali dela prost dan, je ugovor pravočasen, če je vložen 
prvi naslednji delovni dan.

(4) Ugovor se lahko vloži tudi s klicem na telefonsko 
številko operaterja, ki je namenjena sprejemu prijav napak. Pri 
tem mora končni uporabnik opozoriti, da vlaga ugovor v smislu 
prvega odstavka tega člena. Pooblaščena oseba operaterja, 
ki sprejema telefonske klice v zvezi s prijavo napak, mora 
zabeležiti vse podatke, ki so pomembni za vložitev tovrstnega 
ugovora, ter v najkrajšem mogočem času poslati ugovor ustre‑
znemu organu ali telesu operaterja. Šteje se, da je operater 
prejel ugovor na dan, ko je bil vložen s klicem na telefonsko 
številko operaterja.

(5) Če je končni uporabnik poslal ugovor na elektronski 
način, lahko operater ob predhodnem soglasju končnega upo‑
rabnika pošlje svojo odločitev o ugovoru po elektronski pošti na 
naslov, s katerega ga je končni uporabnik poslal, oziroma na 
elektronski način, ki ga je končni uporabnik navedel v svojem 
elektronskem ugovoru oziroma dal ob svoji privolitvi.

(6) Operater mora v svoji odločitvi izrecno navesti, da 
gre za njegovo končno odločitev, in v pravnem pouku pojasniti 
možnost uvedbe postopka pred agencijo ter navesti rok za 
vložitev tega predloga. Odločitev glede ugovora mora operater 
poslati končnemu uporabniku na način, s katerim je mogoče 
dokazati njeno vročitev.
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(7) Če operater v 15 dneh po vložitvi ugovora temu ne 
ugodi, lahko končni uporabnik v 15 dneh po vročitvi odločitve 
vloži predlog za rešitev spora na agencijo.

(8) Če operater v 15 dneh od vložitve ugovora o njem ne 
odloči, lahko končni uporabnik vloži predlog za rešitev spora 
po poteku 30 dni od vložitve ugovora.

(9) Končni uporabnik lahko vloži predlog za rešitev spora 
na agencijo, tudi kadar operater ugodi njegovemu ugovoru, pa 
nato svojih obveznosti ne izpolni v 15 dneh od vročitve odloči‑
tve. Končni uporabnik lahko vloži predlog za rešitev spora v 15 
dneh po poteku roka za izpolnitev obveznosti.

(10) Agencija obravnava predlog za rešitev spora po po‑
stopku iz 129. člena tega zakona.

(11) Način in postopek reševanja ugovorov končnih upo‑
rabnikov mora operater podrobneje določiti v splošnih pogo‑
jih.

(12) Organizacije, ki lahko vložijo tožbo po zakonu, ki 
ureja varstvo potrošnikov, smejo vložiti ugovor zaradi kršitve 
splošnih pogojev in cen operaterjev pri poslovanju z uporab‑
niki in potrošniki, kot tudi postopati po določbah od petega do 
devetega odstavka tega člena.«.

24. člen
Za 104. členom se doda nov 104.a člen, ki se glasi:

»104.a člen
(posredovanje prometnih in lokacijskih podatkov  

v primerih varovanja življenja in telesa)
(1) Operater je zaradi varstva življenjskih interesov posa‑

meznika dolžan policiji na podlagi njene pisne zahteve, če je 
to glede na okoliščine konkretnega primera nujno posredovati 
podatke, potrebne za ugotovitev zadnje lokacije opreme za 
mobilno komunikacijo, če:

1. obstaja utemeljena verjetnost, da je neposredno ogro‑
ženo življenje ali telo osebe, ki ima ali se domneva, da je imela 
pri sebi opremo za mobilno komunikacijo in je pridobitev teh 
podatkov nujna, da se prepreči smrt ali hujša telesna poškodba 
te osebe;

2. je pridobitev podatkov potrebna zato, da se najde ose‑
ba, ki ji je poslovna sposobnost odvzeta ali omejena oziroma 
ima ugotovljene zdravstvene težave, ki kažejo na nevarnost 
za njeno življenje ali telo, in ki je bila prijavljena kot pogrešana 
ter ima ali se domneva, da je imela pri sebi opremo za mobilno 
komunikacijo; ali

3. je pridobitev podatkov potrebna zato, da se najde otrok, 
ki je bil s strani staršev ali zakonitih zastopnikov prijavljen kot 
pogrešan ter ima ali se domneva, da je imel pri sebi opremo za 
mobilno komunikacijo.

(2) Obrazloženo zahtevo za posredovanje podatkov, po‑
trebnih za ugotovitev zadnje lokacije opreme za mobilno komu‑
nikacijo, policija pošlje operaterju pisno, ali po elektronski pošti 
z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil, izjemoma pa lahko 
tudi po telefaksu, če je to glede na okoliščine zadeve nujno.

(3) Podatki, potrebni za ugotovitev zadnje lokacije opreme 
za mobilno komunikacijo posameznika, so podatki o lokacijski 
oznaki (ID celice) na začetku komunikacije in podatki, ki do‑
ločajo zemljepisno lego celic z navedbo njihovih lokacijskih 
oznak (ID celice) med obdobjem, za katero se hranijo podatki o 
komunikaciji, ter drugi podatki, ki jih v zbirkah osebnih in drugih 
podatkov obdeluje operater, in lahko omogočajo natančnejšo 
ugotovitev zadnje lokacije opreme za mobilno komunikacijo 
posameznika.

(4) Policija vso dokumentacijo in ugotovitve, ki so podlaga 
za podajo zahteve in samo zahtevo iz prvega odstavka tega 
člena, operater javnih telefonskih omrežij pa podatke, poslane 
na podlagi zahteve iz prvega odstavka tega člena, hranita na 
način in pod pogoji iz 107.c člena tega zakona ter zagotavljata 
neizbrisno registracijo izvedenih ukrepov in posegov v skladu 
s četrtim odstavkom 107.č člena tega zakona.

(5) Minister, pristojen za notranje zadeve, po predhodnem 
mnenju informacijskega pooblaščenca podrobneje predpiše 

način posredovanja zahteve, obdelave posredovanih podatkov, 
notranjega nadzora glede načina oziroma tehničnih vprašanj 
obdelave osebnih podatkov ter tehnične značilnosti informa‑
cijskega sistema za izvajanje nalog iz prvega odstavka tega 
člena.

(6) Na podlagi prejete zahteve iz prvega odstavka tega 
člena mora operater javnega telefonskega omrežja zahtevane 
podatke poslati vlagatelju zahteve v najkrajšem mogočem času 
oziroma takoj, ko je to tehnično mogoče. Operater nosi breme 
dokazovanja tehnične nezmožnosti.

(7) Policija je dolžna osebo, za katero je zahtevala in pri‑
dobila podatke o lokaciji v skladu s tem členom, o tem takoj, ko 
je to mogoče, pisno seznaniti, razen če bi to škodovalo intere‑
som samega posameznika ali interesom drugih, njemu bližnjih 
posameznikov v primerih iz prvega odstavka tega člena, dokler 
traja takšno stanje, vendar ne več kot eno leto.

(8) Policija ne sme posredovati pridobljenih podatkov 
po tem členu prijaviteljem pogrešanih oseb in otrok iz 2. ali 3. 
točke prvega odstavka tega člena, če bi bila s posredovanjem 
teh podatkov ogrožena osebna varnost ali dostojanstvo oseb 
ali otrok, zlasti ob upoštevanju predpisov, ki urejajo zaščito prič, 
prepoved približevanja ali preprečevanje nasilja v družini.

(9) Inšpekcijski nadzor nad obdelavo podatkov iz prvega 
odstavka tega člena opravlja informacijski pooblaščenec naj‑
manj enkrat letno.«.

25. člen
Na koncu prvega odstavka 107. člena se doda nov stavek, 

ki se glasi: »V primeru prestrezanja komunikacij v mednarodnih 
elektronskih komunikacijskih omrežjih v skladu z zakonom, ki 
ureja Slovensko obveščevalno varnostno agencijo, mora ope‑
rater omrežja na svoje stroške zagotoviti ustrezno opremo in 
izročilne vmesnike, ki v njegovem omrežju omogočajo zakonito 
prestrezanje mednarodnih komunikacij, ali ustrezne prenosne 
poti do izročilnih vmesnikov v nadzornem centru pristojnega 
organa.«.

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 
glasi:

»(5) Izjemoma mora operater omogočiti zakonito prestre‑
zanje komunikacij na podlagi ustne odredbe, če je tako dolo‑
čeno v zakonu, v katerem so določeni tudi pogoji in okoliščine 
za izdajo ustne odredbe.«.

Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi 
odstavek.

26. člen
V prvem odstavku 107.a člena se beseda »elektronskem« 

nadomesti z besedo »javnem«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 

glasi:
»(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka ima operater, ki 

pridobiva ali obdeluje podatke iz 107.b člena tega zakona ter 
se sedež družbe ali podružnice oziroma oprema za izvajanje 
javne komunikacijske storitve ali za zagotavljanje javnega ko‑
munikacijskega omrežja nahaja v Republiki Sloveniji.«.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odsta‑
vek, se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedilom 
»prvega odstavka tega člena«.

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»(5) Operaterji zagotavljajo hrambo podatkov iz prvega, 

tretjega in četrtega odstavka tega člena v skladu z določbami 
tega zakona za obdobje 14 mesecev od dneva komunikacije 
za podatke v zvezi z javno dostopnimi telefonskimi storitvami 
ter osem mesecev od dneva komunikacije v zvezi z drugimi 
podatki.«.

Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi 
odstavek.



Stran 14970 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije

27. člen
107.b člen se spremeni tako, da se glasi:

»107.b člen
(vrste podatkov, ki se hranijo)

Podatki, ki se hranijo (v nadaljnjem besedilu: hranjeni 
podatki), so:

1. podatki, ki so potrebni za odkritje in prepoznanje vira 
komunikacije, in vključujejo:

– pri telefonskih storitvah v fiksnem in mobilnem omrežju 
telefonsko številko kličočega ter ime in naslov naročnika ali 
registriranega uporabnika;

– pri dostopu do interneta, elektronske pošte in uporabi 
telefonije prek internetnega protokola uporabniško ime, tele‑
fonsko številko, dodeljeno za vsako komunikacijo, s katero se 
vstopa v javno telefonsko omrežje, ter ime in naslov naročnika 
ali registriranega uporabnika, ki mu je bil med komunikacijo 
dodeljen naslov internetnega protokola, uporabniško ime ali 
telefonsko številko;

2. podatki, ki so potrebni za prepoznanje cilja komunika‑
cije, in vključujejo:

– pri telefonskih storitvah v fiksnem in mobilnem omrežju 
klicano telefonsko številko in v primerih, ki vključujejo dodatne 
storitve, kot je preusmeritev ali predaja klica, številko ali števil‑
ke, na katere je klic preusmerjen, ime in naslov naročnika ali 
registriranega uporabnika;

– pri dostopu do elektronske pošte in uporabi telefonije 
prek internetnega protokola uporabniško ime ali telefonsko 
številko prejemnika klica prek telefonije prek internetnega pro‑
tokola, ime in naslov naročnika ali registriranega uporabnika in 
uporabniško ime namembnega prejemnika komunikacije;

3. podatki, ki so potrebni za ugotovitev datuma, časa in 
trajanja komunikacije, ter vključujejo:

– pri telefonskih storitvah v fiksnem in mobilnem omrežju 
datum ter čas začetka in trajanje ali čas konca komunikacije;

– pri dostopu do interneta datum in čas prijave na inter‑
net in odjave z njega, pri čemer se upošteva določen časovni 
pas, skupaj z naslovom statičnega ali dinamičnega internetne‑
ga protokola, ki ga je ponudnik dostopa do interneta dodelil 
komunikaciji, in uporabniško ime naročnika ali registriranega 
uporabnika;

– pri uporabi storitev elektronske pošte in telefonije prek 
internetnega protokola datum in čas pričetka izvajanje storitve 
ter pri telefoniji prek internetnega protokola tudi čas trajanja ali 
čas konca izvajanja storitve, pri čemer se upošteva določen 
časovni pas;

4. podatki, ki so potrebni za ugotovitev vrste komunikacije, 
in vključujejo:

– pri telefonskih storitvah v fiksnem in mobilnem omrežju 
vrsto uporabljene telefonske storitve;

– pri dostopu do elektronske pošte in uporabi telefonije 
prek internetnega protokola vrsto uporabljene storitve;

5. podatki, ki so potrebni za razpoznavo komunikacijske 
opreme uporabnikov, in vključujejo:

– pri telefonskih storitvah v fiksnem omrežju kličočo in 
klicano telefonsko številko;

– pri telefonskih storitvah v mobilnem omrežju kličočo in 
klicano telefonsko številko, mednarodno identiteto mobilnega 
naročnika kličoče in klicane stranke, mednarodno identiteto 
mobilnega terminala kličoče in klicane stranke, pri predplač‑
niških anonimnih storitvah pa datum in čas začetka uporabe 
storitve ter ID celice, kjer je bila storitev izvedena;

– pri dostopu do interneta, elektronske pošte in uporabi 
telefonije prek internetnega protokola kličočo telefonsko šte‑
vilko za klicni dostop, digitalni naročniški vod ali drugo končno 
točko začetnika komunikacije;

6. podatki, ki so potrebni za ugotovitev lokacije opreme za 
mobilno komunikacijo:

– lokacijska oznaka (ID celice) na začetku komunikacije;
– podatki, ki določajo zemljepisno lego celic z navedbo 

njihovih lokacijskih oznak med obdobjem, za katero se hranijo 
podatki o komunikaciji.«.

28. člen
Za tretjim odstavkom 107.c člena se doda nov četrti od‑

stavek, ki se glasi:
»(4) Agencija po predhodnem mnenju informacijskega 

pooblaščenca v splošnem aktu podrobneje predpiše način 
hranjenja podatkov in način izvajanja tega člena.«.

29. člen
Prvi odstavek 107.č člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Operater je dolžan posredovati hranjene podatke 

takoj, najpozneje pa v treh dneh po prejemu prepisa tistega 
dela izreka odredbe pristojnega organa, v katerem je navedba 
vseh potrebnih podatkov o obsegu dostopa.«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Operaterji morajo skupaj s pristojnimi organi, ki lahko 

zahtevajo dostop do hranjenih podatkov, zagotoviti desetletno 
neizbrisno registracijo vsakega sporočanja hranjenih podatkov 
in v okviru tega roka tudi hraniti pridobljene in izročene podatke 
od dneva, ko so jih sporočili pristojnemu organu, ter jih varovati 
v skladu z oznako stopnje tajnosti prepisa odredbe.«.

30. člen
107.e člen se spremeni tako, da se glasi:

»107.e člen
(podatki o odredbah o dostopu do podatkov  

in posredovanja podatkov)
(1) Sodišče, ki je odredilo dostop do podatkov, vodi zbirne 

podatke o odredbah o dostopu do podatkov in posredovanja 
podatkov, hranjenih na podlagi 107.č člena tega zakona, ki 
obsegajo:

1. število zadev, v katerih je bil odrejen dostop do hranje‑
nih podatkov,

2. navedbo dneva ali časovnega obdobja, za katero so bili 
podatki zahtevani, dneva, ko je pristojni organ izdal odredbo o 
dostopu do podatkov in dneva posredovanja podatkov,

3. število zadev, v katerih odredbe za dostop do podatkov 
ni bilo mogoče izvršiti.

(2) Pristojno sodišče posreduje zbirne podatke iz prej‑
šnjega odstavka za tekoče leto ministrstvu, pristojnemu za 
pravosodje, najkasneje do 31. januarja naslednje leto.

(3) Ministrstvo, pristojno za pravosodje, na podlagi pre‑
jetih zbirnih podatkov vseh sodišč najkasneje do 20. februarja 
vsako leto pripravi skupno poročilo o dostopu do hranjenih 
podatkov za preteklo leto in jih posreduje ministrstvu, ki jih 
nemudoma posreduje Evropski komisiji.«.

31. člen
Besedilo 112. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija nadzira izvajanje določb tega poglavja o 

zaščiti tajnosti, zaupnosti in varnosti elektronskih komunikacij, ra‑
zen določb o hrambi prometnih in lokacijskih podatkov, pridoblje‑
nih ali obdelanih v zvezi z zagotavljanjem javnih komunikacijskih 
omrežij ali storitev v skladu s 107.a do 107.e členom tega zakona 
in pošiljanjem podatkov, določenih v 104.a členu tega zakona.

(2) Inšpekcijski nadzor nad hrambo prometnih in loka‑
cijskih podatkov, pridobljenih ali obdelanih v zvezi z zagota‑
vljanjem javnih komunikacijskih omrežij ali storitev v skladu s 
107.a do 107.e členom tega zakona, in pošiljanjem podatkov, 
določenih v 104.a členu tega zakona, opravlja informacijski 
pooblaščenec.«.

32. člen
Za drugim odstavkom 117. člena se doda nov tretji od‑

stavek, ki se glasi:
»(3) Za plače zaposlenih v agenciji veljajo predpisi, ki 

urejajo sistem plač v javnem sektorju, pri čemer obseg sred‑
stev za posebne projekte, ki terjajo povečan obseg dela, določi 
agencija v okviru sredstev, ki so v ta namen na voljo na podlagi 
finančnega načrta v tekočem letu.«.

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, 
peti in šesti odstavek.
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33. člen
V tretjem odstavku 121. člena se na koncu 5. točke pika 

nadomesti s podpičjem, za njo pa se dodata novi 6. in 7. točka, 
ki se glasita:

»6. javnih pozivih za pridobitev mnenj zainteresirane jav‑
nosti na podlagi tega zakona;

7. javnih razpisih, ki jih vodi agencija na podlagi tega 
zakona.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Ne glede na drug način objave mora agencija podat‑
ke in informacije iz prejšnjega odstavka vedno objaviti tudi na 
svojih spletnih straneh.«.

34. člen
V drugem odstavku 125. člena se v drugem stavku be‑

sede »hkrati z začetkom« nadomestijo z besedo »poleg«, za 
besedama »ukrep sporočiti« pa se doda beseda »hkrati«. Na 
koncu odstavka se doda besedilo: »Agencija mora posve‑
tovanje na podlagi 95. člena tega zakona uvesti vsaj 15 dni 
preden obrazložen ukrep sporoči drugim regulativnim organom 
in Evropski komisiji, ki jim posreduje tudi pridobljena mnenja in 
pripombe javnosti. Agencija sme iz razlogov varstva konkuren‑
ce ali pravic uporabnikov posvetovanje na podlagi 95. člena 
tega zakona uvesti najkasneje takrat, ko obrazložen ukrep 
sporoči drugim regulativnim organom in Evropski komisiji, kar 
mora obrazložiti.«.

35. člen
Prvi odstavek 129. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agencija rešuje spore med subjekti na trgu elektron‑

skih komunikacij v Republiki Sloveniji, kakršni so spori med 
fizičnimi in pravnimi osebami, ki zagotavljajo elektronska ko‑
munikacijska omrežja oziroma storitve (medoperaterski spori), 
ter spori med fizičnimi in pravnimi osebami, ki zagotavljajo 
elektronska komunikacijska omrežja oziroma storitve, in upo‑
rabniki (uporabniški spori), če se spori nanašajo na pravice in 
obveznosti, ki jih določajo ta zakon, na njegovi podlagi izdani 
predpisi in splošni akti, kar pa ne posega v morebitno sodno 
pristojnost.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če katera od strank nasprotuje posredovanju agen‑

cije ali to ne pripelje do poravnave oziroma sporazuma med 
strankami ter o zadevi ni bil sprožen sodni postopek, agencija 
na predlog katere koli stranke ali po uradni dolžnosti v primeru 
iz 9. člena tega zakona nadaljuje postopek reševanja spora in 
o sporu odloči z odločbo.«.

V šestem odstavku se besedilo »spora med fizičnimi in 
pravnimi osebami, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska 
omrežja oziroma storitve« nadomesti z besedama »medope‑
raterskega spora«, besedi »drugih sporih« pa z besedama 
»uporabniških sporih«.

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(8) Agencija mora odločbe, ki se nanašajo na medope‑

raterske spore, javno objaviti v obliki, ki upošteva prepoved 
objave poslovnih skrivnosti strank, razen če stranke predlagajo 
objavo svojih poslovnih skrivnosti. Agencija na svojih spletnih 
straneh objavlja tudi informacije o uporabniških sporih, ki jih 
obravnava, pri tem pa ne sme objaviti osebnih podatkov ali 
poslovnih skrivnosti.«.

36. člen
Za tretjim odstavkom 130. člena se doda nov četrti od‑

stavek, ki se glasi:
»(4) Če agencija uporabniku, ki je vlagatelj zahteve za 

rešitev uporabniškega spora, predloži predlog sporazumne 
rešitve, ki ga je pripravila fizična ali pravna oseba, ki zagotavlja 
elektronska komunikacijska omrežja in storitve, in s katerim ta 
v celoti ugodi zahtevku uporabnika, vlagatelj pa na ta predlog 
v za to določenem roku ne odgovori, se šteje, da se strinja 
s ponujeno rešitvijo in je umaknil zahtevek. Agencija mora v 
predloženem predlogu sporazumne rešitve vlagatelja zahteve 

za rešitev spora opozoriti na posledice, če ne odgovori v roku, 
določenem v predloženem predlogu.«.

Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti 
odstavek.

37. člen
V drugem odstavku 144. člena se črtajo besede »in osebo 

kaznuje«.

38. člen
V prvem odstavku 148. člena se za besedama »elek‑

tronskih komunikacij« doda besedilo »in pri varstvu interesov 
potrošnikov na področju elektronskih komunikacij«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Svet ima 11 članov, ki jih za dobo pet let imenuje 

Državni zbor. Pri tem štiri člane imenuje izmed predstavnikov 
nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva intere‑
sov potrošnikov, od tega vsaj enega predstavnika invalidskih 
organizacij in vsaj enega predstavnika izobraževalnih institucij, 
preostalih sedem članov pa izmed različnih strokovnjakov s 
področja elektronskih komunikacij.«.

39. člen
151. člen se spremeni tako, da se glasi:

»151. člen
(prekrški)

(1) Z globo do pet odstotkov letnega prometa, ustvarje‑
nega na trgu javnih komunikacijskih omrežij oziroma javnih 
komunikacijskih storitev v predhodnem poslovnem letu, se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posame‑
znik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

1. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih z zagota‑
vljanjem preglednosti ali ne ravna v skladu z objavljeno vzorčno 
ponudbo za medomrežno povezovanje oziroma operaterski 
dostop (23. člen);

2. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih z zagota‑
vljanjem enakega obravnavanja (24. člen);

3. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih z ločitvijo 
računovodskih evidenc (25. člen);

4. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih z dopustitvi‑
jo operaterskega dostopa do določenih omrežnih zmogljivosti 
in njihove uporabe (26. člen);

5. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih s cenovnim 
nadzorom ali stroškovnim računovodstvom (27. člen);

6. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih s funkcio‑
nalno ločitvijo (27.a člen);

7. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih z regulacijo 
storitev (28. člen);

8. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih z zagota‑
vljanjem minimalnega nabora zakupljenih vodov (29. člen);

9. ne izpolni naloženih obveznosti, povezanih z zagota‑
vljanjem izbire ali predizbire izvajalca javnih komunikacijskih 
storitev (30. člen);

10. kopiči radijske frekvence z namenom omejevanja 
konkurence na trgu (52.a člen).

(2) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje odgo‑
vorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega od‑
stavka.«.

40. člen
152. člen se spremeni tako, da se glasi:

»152. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 50.000 do 400.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:

1. pisno ne obvesti agencije pred začetkom, spremembo 
ali prenehanjem zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij 
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oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev (prvi in osmi 
odstavek 5. člena);

2. ne gradi ali ne načrtuje elektronskih komunikacijskih 
omrežij in pripadajoče infrastrukture v skladu s 7. členom ozi‑
roma 7.a členom tega zakona;

3. ne izvrši odločbe agencije (tretji odstavek 8. člena);
4. ne uresničuje pravice skupne uporabe v skladu s  

petim odstavkom 8. člena tega zakona;
5. se ne pogaja o medomrežnem povezovanju (prvi od‑

stavek 9. člena);
6. ne varuje zaupnosti podatkov (tretji odstavek 

9. člena);
7. ne izvrši odločbe agencije (peti odstavek 9. člena);
8. ne zagotavlja elektronskih komunikacijskih omrežij 

oziroma ne izvaja elektronskih komunikacijskih storitev v 
pravno samostojni družbi ali ne vodi ločenih računovodskih 
evidenc za aktivnosti, povezane z izvajanjem oziroma zago‑
tavljanjem elektronskih komunikacijskih storitev ali omrežij 
(10. člen);

9. zagotavlja univerzalni imenik oziroma univerzalno ime‑
niško službo in različno obravnava podatke, ki jih dobi od 
različnih izvajalcev javno dostopne telefonske storitve (četrti 
odstavek 12. člena);

10. ne zagotavlja univerzalne storitve, ki ji je bila naložena 
z odločbo agencije (tretji odstavek 13. člena);

11. cene storitev, ki jih izvaja kot univerzalno storitev, 
niso enake na celotnem ozemlju Republike Slovenije (drugi 
odstavek 14. člena);

12. cen in splošnih pogojev ni določila v skladu s četrtim 
odstavkom 14. člena tega zakona;

13. ne spoštuje odločbe agencije (tretji in peti odstavek 
14. člena);

14. izmerjene vrednosti parametrov kakovosti univerzalne 
storitve, ki jo izvaja, najmanj trikrat zaporedoma ne dosežejo 
mejnih vrednosti (sedmi odstavek 15. člena);

15. svojega prispevka ne plača izvajalcu univerzalne 
storitve v roku in višini, ki ju z odločbo določi agencija (tretji 
odstavek 17. člena);

16. v roku, ki je določen s tem zakonom, ne obvesti 
agencije o prihodkih iz zagotavljanja javnih komunikacijskih 
omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacijskih storitev (četrti 
odstavek 17. člena);

17. ovira agencijo pri pregledu podatkov in oceni prihod‑
kov (peti odstavek 17. člena);

18. ne obvesti agencije v skladu s prvim odstavkom 
27.b člena tega zakona;

19. uporablja radijske frekvence brez veljavne odločbe o 
dodelitvi radijskih frekvenc (prvi odstavek 35. člena);

20. ne uporablja radijskih frekvenc v skladu s tretjim od‑
stavkom 36.a člena tega zakona;

21. ne deluje v skladu z odločbo o dodelitvi radijskih fre‑
kvenc ali ne izpolnjuje pogojev, določenih v odločbi o dodelitvi 
radijskih frekvenc (48. in 49. člen);

22. pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ali 
zunaj Republike Slovenije ne deluje v skladu z odločbo, 
izdano na podlagi skupnega izbirnega postopka, ki so ga 
izvedle pristojne institucije Evropske skupnosti na podla‑
gi predpisa Evropske skupnosti (tretji odstavek 48. člena in  
9. točka 49. člena);

23. je imetnik odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc in brez 
predhodnega soglasja agencije prenese pravico do uporabe 
teh radijskih frekvenc (52. člen);

24. uporablja elemente oštevilčenja brez veljavne odločbe 
o dodelitvi elementov oštevilčenja (60. člen);

25. dodeljene številke na podlagi pravnega posla dode‑
ljuje v uporabo izvajalcem storitev in pri tem zaračuna več kot 
le dejanske stroške (sedmi odstavek 62. člena);

26. imetnik odločbe o dodelitvi elementov oštevilčenja 
brez predhodnega soglasja agencije prenese pravico do upo‑
rabe teh elementov oštevilčenja (prvi odstavek 66. člena);

27. svojim naročnikom ne omogoči prenosljivosti številk 
(prvi odstavek 71. člena);

28. prenos številke drugemu operaterju naročniku zaraču‑
na v nasprotju s tretjim odstavkom 71. člena tega zakona;

29. cene medomrežnega povezovanja niso stroškovno 
naravnane (četrti odstavek 71. člena);

30. svojim uporabnikom ne omogoči brezplačnega dosto‑
pa do številk za klic v sili (prvi odstavek 72. člena);

31. ne omogoči uporabnikom‑invalidom klicev v sili z upo‑
rabo govornih in znakovnih jezikov ter drugih oblik negovorjenih 
jezikov na način in v obsegu, kot je to tehnično mogoče (drugi 
odstavek 72. člena);

32. v skladu s tehničnimi zmožnostmi pristojnim organom 
ne pošlje podatkov o številki in lokaciji kličočega (tretji odstavek 
72. člena);

33. ne obvešča uporabnikov v skladu s četrtim odstavkom 
72. člena tega zakona;

34. ne pošlje podatkov organu, pristojnemu za geodetske 
zadeve, skladno s četrtim odstavkom 83. člena tega zakona;

35. v skladu s predpisi ne objavi preglednih podatkov o 
veljavnih cenah in tarifah ter splošnih pogojev dostopa do jav‑
nih komunikacijskih storitev in uporabe teh storitev (84. člen);

36. ne obvesti uporabnikov in agencije v skladu z drugim 
odstavkom 93. člena tega zakona;

37. omeji dostop do svojih storitev oziroma naročnika 
odklopi ter prekine naročniško pogodbo iz razlogov, ki niso 
določeni v njenih splošnih pogojih (prvi odstavek 94. člena);

38. ukrep, ki ga izvede, ni določen v splošnih pogojih 
oziroma ni sorazmeren s kršitvami ali je diskriminacijski (prvi 
odstavek 94. člena);

39. ne opozori uporabnika v skladu z drugim odstavkom 
94. člena tega zakona;

40. zaradi neplačevanja računov izvede ukrep iz tretjega 
odstavka 94. člena tega zakona brez vnaprejšnjega obvestila;

41. izvede ukrep, čeprav je naročnik ravnal v skladu s 
četrtim odstavkom 94. člena tega zakona;

42. ne odklopi uporabnika le od neplačane ali premalo 
plačane storitve, pa je tak odklop tehnično izvedljiv (peti od‑
stavek 94. člena);

43. ne sprejme ustreznih tehničnih in organizacijskih ukre‑
pov za primer izpada omrežja, vojnega ali izrednega stanja ter 
naravnih in drugih nesreč oziroma teh ukrepov ne izvaja ves 
čas trajanja okoliščin, zaradi katerih so bili sprejeti, razen če je 
bilo to nemogoče zaradi višje sile (prvi odstavek 96. člena);

44. ne zagotavlja neprekinjenega dostopa do številke za 
klic v sili in uporabe te številke (drugi odstavek 96. člena);

45. ne prilagodi svojega omrežja tako, da omogoča funk‑
cijo prednosti (prvi odstavek 97. člena);

46. v vojnem ali izrednem stanju, ob naravnih in drugih 
nesrečah ali ob katastrofalnem izpadu omrežja ne izvede dru‑
gih ukrepov oziroma omejitev ali prekinitev delovanja skladno 
s sklepom vlade (tretji odstavek 97. člena);

47. s sklepom ne določi svojih zaposlenih, ki morajo 
med stavko omogočiti nemoteno izvajanje univerzalne storitve 
oziroma obveznosti, ki jih ima operater ob izrednih stanjih 
(98. člen);

48. tehnično in organizacijsko ne ukrepa tako, da zago‑
tovi varnost svojega omrežja in svojih storitev (prvi odstavek 
102. člena);

49. ne sprejme takih ukrepov, ki zagotovijo raven varnosti 
in zaščite, ki je sorazmerna s pričakovanimi tveganji in stroški 
ter v skladu s tehničnim in tehnološkim razvojem (drugi odsta‑
vek 102. člena);

50. ne opozori uporabnikov na posebna tveganja za var‑
nost omrežja ali storitev takoj, ko za tveganje izve, ali jih ne ob‑
vesti o vseh mogočih sredstvih za odpravo tveganja in verjetnih 
stroških ali uporabnikom ne omogoči hitrega in učinkovitega 
dostopa do zaščitnih ukrepov (tretji odstavek 102. člena);

51. ne varuje zaupnosti elektronskih komunikacij v skladu 
z drugim odstavkom 103. člena tega zakona;
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52. sebi ali komu drugemu pridobi podatke o vsebini, dej‑
stvih in okoliščinah prenesenih sporočil, ki presegajo najmanjšo 
potrebno mero, nujno potrebno za izvajanje določenih elek‑
tronskih storitev, oziroma teh podatkov ne uporablja samo za 
izvajanje teh storitev ter uresničevanje pogodbenih obveznosti 
v zvezi z njimi (tretji odstavek 103. člena);

53. ne seznani naročnika ali uporabnika v skladu s četrtim 
in šestim odstavkom 103. člena tega zakona;

54. nadzoruje oziroma prestreza komunikacije, kadar to ni 
izrecno dovoljeno s tem zakonom (peti odstavek 103. člena);

55. jasno in razumljivo ne obvesti uporabnika o upravljav‑
cu in namenu obdelave podatkov in mu hkrati ne omogoči, 
da zavrne tako obdelavo ali izrazi soglasje (osmi odstavek 
103. člena);

56. podatkov o prometu po končani zvezi ne izbriše 
ali ne naredi tako, da postanejo brezosebni (prvi odstavek 
104. člena);

57. ne pridobi naročnikovega oziroma uporabnikovega 
predhodnega soglasja v skladu s tretjim odstavkom 104. člena 
tega zakona;

58. podatke o prometu namesto oseb, ki so pod njenim 
nadzorom, obdeluje kdo drug (peti odstavek 104. člena);

59. ne ravna v skladu s šestim odstavkom 104. člena 
tega zakona;

60. ne hrani dokumentacije, ugotovitev in zahtev oziroma 
podatkov na način in pod pogoji iz 107.c člena tega zakona 
ali ne zagotavlja neizbrisne registracije izvedenih ukrepov in 
posegov v skladu s 107.č členom tega zakona (četrti odstavek 
104.a člena);

61. ne pošlje zahtevanih podatkov, kot določa zakon (šesti 
odstavek 104.a člena);

62. ne obdeluje lokacijskih podatkov v skladu s prvim 
odstavkom 106. člena tega zakona;

63. uporabniku ali naročniku krši pravico do začasne 
zavrnitve obdelave podatkov iz tretjega odstavka 106. člena 
tega zakona;

64. lokacijske podatke namesto oseb, ki so pod njenim 
nadzorom, obdeluje kdo drug (četrti odstavek 106. člena);

65. ne zagotovi na svoje stroške ustrezne opreme in 
primernih vmesnikov ali ustreznih prenosnih poti do nadzornih 
centrov pristojnega organa (prvi odstavek 107. člena);

66. ne začne zakonitega prestrezanja komunikacij po 
prejemu prepisa izreka odredbe oziroma ustne odredbe (drugi 
in peti odstavek 107. člena);

67. ne izvaja zakonitega prestrezanja na način, v obsegu 
in trajanju, kot je določeno v prepisu izreka odredbe ali v ustni 
odredbi (četrti in peti odstavek 107. člena);

68. ne zagotovi neizbrisne registracije prestrezanja ali 
podatkov ne varuje v skladu z oznako stopnje tajnosti oziroma 
kot tajni podatek stopnje tajnosti »ZAUPNO« (šesti odstavek 
107. člena);

69. ne zagotovi hrambe za druge operaterje, če ji je nalo‑
žena z odločbo (četrti odstavek 107.a člena);

70. hrani podatke za krajši čas, kot ga določa zakon (peti 
odstavek 107.a člena);

71. hranjenih podatkov ne uniči po koncu obdobja hra‑
njenja ali uniči tiste podatke, do katerih je bil odrejen dostop 
(sedmi odstavek 107.a člena);

72. ne zagotavlja hrambe podatkov v obsegu, kot ga 
določa zakon (107.b člen);

73. ne zavaruje hranjenih podatkov (prvi odstavek  
107.c člena);

74. hranjene podatke pregleda, obdeluje ali drugače upo‑
rablja v nasprotju z zakonom (drugi odstavek 107.c člena);

75. ne zagotavlja enake kakovosti, varnosti ali zaščite 
hranjenih podatkov kot za podatke v omrežju (tretji odstavek 
107.c člena);

76. ne posreduje hranjenih podatkov takoj oziroma naj‑
pozneje v treh dneh, na način in v obsegu, kot je določeno v 
prepisu izreka odredbe (prvi in tretji odstavek 107.č člena);

77. ne zagotovi neizbrisne registracije sporočanja hranje‑
nih podatkov ali podatkov ne varuje v skladu z oznako tajnosti 
prepisa odredbe (četrti odstavek 107.č člena);

78. ne vodi zbirnih podatkov v skladu s prvim odstavkom 
107.e člena tega zakona;

79. elektronski naslov kupca uporablja za neposredno 
trženje, čeprav je kupec tako neposredno trženje odklonil (drugi 
odstavek 109. člena);

80. uporablja elektronske komunikacije za neposredno 
trženje brez soglasja naročnika (prvi oziroma tretji odstavek 
109. člena);

81. pri neposrednem trženju z uporabo elektronskih ko‑
munikacij uporablja lažno identiteto ali lažni naslov (četrti od‑
stavek 109. člena);

82. na podlagi odločbe agencije ne zagotovi dostopa do 
vmesnikov aplikacijskega programa ali elektronskega program‑
skega vodnika ali tega ne zagotovi pod poštenimi, upravičenimi 
in nediskriminacijskimi pogoji (tretji odstavek 113. člena);

83. ne spoštuje predpisanih zahtev za medsebojno de‑
lovanje digitalnih interaktivnih televizijskih storitev in digitalne 
televizijske opreme, ki jo uporabljajo potrošniki (četrti odstavek 
113. člena);

84. njeni sistemi s pogojnimi dostopom do storitev digital‑
ne televizije ali radia ne delujejo v skladu s prvim odstavkom 
114. člena tega zakona;

85. ne zagotovi tehničnih storitev pod poštenimi, upra‑
vičenimi in nediskriminacijskimi pogoji (drugi odstavek 
114. člena);

86. zagotavljanja pogojno dostopnih storitev računovod‑
sko ne loči od drugih dejavnosti (tretji odstavek 114. člena);

87. pravic industrijske lastnine za izdelke in sisteme s po‑
gojnim dostopom pod pravičnimi in nediskriminacijskimi pogoji 
ne podeli proizvajalcem uporabniške opreme (četrti odstavek 
114. člena);

88. s kakršnimi koli pogoji prepreči izdelovalcu, da v isti 
izdelek vključi skupni vmesnik, ki dopušča priključitev na druge 
dostopne sisteme, ali elemente, ki so značilni za druge dosto‑
pne sisteme (četrti odstavek 114. člena);

89. agenciji ne pošlje zahtevanih podatkov v skladu s 
126. členom tega zakona;

90. ovira pooblaščene osebe agencije, informacijskega 
pooblaščenca oziroma inšpektorje pri opravljanju nalog nad‑
zora (141. do 144. člen).

(2) Z globo od 2.000 do 20.000 eurov se kaznuje pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Z globo od 500 do 10.000 eurov se kaznuje odgovor‑
na oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.«.

41. člen
V prvem odstavku 153. člena se napovedni stavek spre‑

meni tako, da se glasi: »Z globo od 20.000 do 50.000 eurov se 
za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, če:«.

Za 13. točko se doda nova 13.a točka, ki se glasi:
»13.a operater ustrezno ne zabeleži prijave napake konč‑

nega uporabnika (drugi odstavek 92. člena);«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 500 do 15.000 eurov se kaznuje pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Z globo od 200 do 2.000 eurov se kaznuje odgovor‑

na oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega 
podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena.«.



Stran 14974 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije

42. člen
154. člen se spremeni tako, da se glasi:

»154. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 2.000 do 5.000 eurov se za prekršek 
kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če:

1. v zakonsko določenem roku o spremembi podatkov 
določenih z zakonom ne obvesti agencije (četrti odstavek 
5. člena);

2. v zakonsko določenem roku agenciji ne predloži podat‑
kov o višini letnega prihodka, ki ga ima iz zagotavljanja javnih 
komunikacijskih omrežij oziroma izvajanja javnih komunikacij‑
skih storitev (tretji odstavek 6. člena);

3. ne objavlja ažurnih podatkov o kakovosti univerzalne 
storitve oziroma podatke o tem in vsako njihovo spremembo 
ne pošlje agenciji (četrti odstavek 15. člena);

4. v roku ne sporoči spremembe podatkov (peti odstavek 
48. člena in drugi odstavek 63. člena);

5. ne objavi ustreznih in posodobljenih podatkov o kako‑
vosti svojih storitev ali jih ne dostavi agenciji (86. člen);

6. svojim uporabnikom ne omogoči tonskega izbiranja ali 
prikaza identitete kličočega, kjer je to tehnično in ekonomsko 
izvedljivo (87. člen);

7. zavrne priključitev radijske ali telekomunikacijske 
terminalske opreme v nasprotju z določbo prvega odstavka 
88. člena;

8. na javno komunikacijsko omrežje priključi radijsko ali 
telekomunikacijsko terminalsko opremo v nasprotju z določbo 
drugega odstavka 88. člena;

9. ne omogoči vsem svojim naročnikom vpisa v univerza‑
len imenik, ki se zagotavlja v okviru univerzalne storitve (prvi 
odstavek 89. člena);

10. ne da na voljo ustreznih informacij za potrebe zago‑
tavljanja javno dostopnih imenikov ali imeniške službe pod 
pravičnimi, objektivnimi, stroškovno usmerjenimi in nediskrimi‑
natornimi pogoji (drugi odstavek 89. člena);

11. vsem uporabnikom ne zagotovi dostopa do univer‑
zalne imeniške službe oziroma do ustreznih imeniških služb v 
drugih državah (tretji odstavek 89. člena);

12. ne omogoči pomoči pri posredovanju klicev 
(90. člen);

13. pri izvajanju elektronske komunikacijske storitve, ki 
omogoča preusmeritev klicev, ne omogoči naročnikom, da za 
posamezen klic ali priključek, brezplačno in z enostavnimi sred‑
stvi preprečijo avtomatsko preusmeritev klicev s strani tretjih 
oseb na svoj terminal (prvi odstavek 108. člena).

(2) Z globo od 200 do 1.000 eurov se kaznuje pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Z globo od 100 do 500 eurov se kaznuje odgovorna ose‑
ba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.

43. člen
155. člen se spremeni tako, da se glasi:

»155. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 500 do 5.000 eurov se kaznuje posame‑
znik, ki stori prekršek iz 151. člena tega zakona.

(2) Z globo od 1.000 do 5.000 eurov se kaznuje posame‑
znik, ki stori prekršek iz 152. člena tega zakona.

(3) Z globo od 250 do 3.000 eurov se kaznuje posame‑
znik, ki stori prekršek iz 153. člena tega zakona.

(4) Z globo od 300 do 1.000 eurov se kaznuje posame‑
znik, ki stori prekršek iz 154. člena tega zakona.

(5) Z globo od 200 do 500 eurov se kaznuje posameznik, 
ki kljub opozorilom organa, ki sprejema klice v sili, da vsebina 
klica ni taka, da bi jo obravnaval kateri koli organ, ki je v Repu‑

bliki Sloveniji določen za sprejem takih klicev, najmanj trikrat v 
enem dnevu in z enakim namenom kliče številko za klic v sili 
(šesti odstavek 72. člena).«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

44. člen
(1) Agencija v roku šestih mesecev od uveljavitve tega 

zakona izda splošni akt iz drugega odstavka 8. člena, drugega 
odstavka 84. člena in četrtega odstavka 107.c člena zakona.

(2) Minister, pristojen za notranje zadeve, v roku treh 
mesecev od uveljavitve tega zakona izda podzakonski predpis 
iz petega odstavka 104.a člena zakona.

45. člen
Člani Sveta za elektronske komunikacije nadaljujejo z 

delom do izteka obdobja, za katerega so bili imenovani na 
podlagi drugega odstavka 148. člena Zakona o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 102/07 – ZDRad).

46. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 011‑02/09‑23/53
Ljubljana, dne 18. decembra 2009
EPA 666‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

4986. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gospodarskih zbornicah (ZGZ-A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o gospodarskih 
zbornicah (ZGZ-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o gospodarskih zbornicah (ZGZ‑A), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji 17. decembra 2009.

Št. 003‑02‑10/2009‑14
Ljubljana, dne 28. decembra 2009

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O GOSPODARSKIH ZBORNICAH  
(ZGZ-A)

1. člen
V Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, 

št. 60/06) se v prvem odstavku 28. člena na koncu prvega 
stavka pred piko doda besedilo »oziroma dokler reprezenta‑
tivne zbornice ne pridobijo pravic v skladu s tretjim odstavkom 
30. člena tega zakona«.
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2. člen
V šestem odstavku 29. člena se drugi stavek spremeni 

tako, da se glasi: »Delež upravičenj pravnega naslednika GZS 
je enak vsoti deležev upravičenj vseh članov GZS na dan uve‑
ljavitve tega zakona, zmanjšan za deleže upravičenj članov, 
ki so izstopili iz pravnega naslednika GZS v skladu s četrtim 
odstavkom tega člena.«.

3. člen
V 30. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se reprezentativne zbornice o delitvi premoženja 

GZS ne dogovorijo do 17. aprila 2010, postanejo reprezenta‑
tivne zbornice solastnice premoženja GZS in soimetnice drugih 
pravic, ki izhajajo iz premoženja GZS, v razmerju z deleži upra‑
vičenj iz šestega odstavka prejšnjega člena.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4. člen
(1) Reprezentativna zbornica, ustanovljena po Zakonu 

o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06), mora v  
14 dneh po uveljavitvi tega zakona pravnemu nasledniku GZS 
posredovati podatke o deležu upravičenj, ki so bila nanjo pre‑
nesena do vključno 8. junija 2009.

(2) Pravni naslednik GZS mora najkasneje v 20 dneh po 
uveljavitvi tega zakona na svoji spletni strani objaviti deleže 
upravičenj reprezentativnih zbornic in delež pravnega nasledni‑
ka GZS, izračunane po šestem odstavku 29. člena zakona.

5. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 022‑05/09‑6/24
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EPA 624‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

4987. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o glavnem mestu Republike Slovenije 
(ZGMRS-A)

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

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o glavnem mestu 
Republike Slovenije (ZGMRS-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS‑A), ki ga je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. decembra 
2009.

Št. 003‑02‑11/2009‑14
Ljubljana, dne 28. decembra 2009

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  

ZAKONA O GLAVNEM MESTU REPUBLIKE 
SLOVENIJE (ZGMRS-A)

1. člen
V Zakonu o glavnem mestu Republike Slovenije (Uradni 

list RS, št. 22/04) se v 5. členu drugi odstavek spremeni tako, 
da se glasi:

»(2) Predsednik vlade in župan podpišeta dogovor, ki ima 
pravno naravo pisma o nameri (v nadaljnjem besedilu: dogo‑
vor), s katerim se opredelijo naloge mestne občine in državnih 
organov pri izvajanju programov in nalog po tem zakonu v 
prihodnjih letih, določi terminski plan izvedbe dogovorjenih pro‑
gramov in nalog, ocenijo finančne in premoženjske posledice, 
določijo viri in pogoji financiranja ter uredijo druge medsebojne 
pravice in obveznosti.«.

Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če je z dogovorom iz drugega odstavka tega člena 

za posamezni program iz pristojnosti mestne občine določeno 
sofinanciranje iz državnega proračuna, se mestni občini dode‑
lijo namenska sredstva na podlagi pogodbe o sofinanciranju, 
ki jo z županom sklene predstojnik neposrednega uporabnika 
proračuna, ki je predlagal, da se program uvrsti v načrt razvoj‑
nih programov državnega proračuna. S pogodbo se določi nad‑
zor namenske porabe sredstev ter pogoji in postopek povrnitve 
nenamensko porabljenih sredstev v državni proračun.«.

Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in 
osmi odstavek.

2. člen
Za 6. členom se dodata nova 6.a in 6.b člen, ki se gla‑

sita:

»6.a člen
(1) Za financiranje nalog in programov, s katerimi v okviru 

svojih pristojnosti v skladu s 6. členom tega zakona zagotavlja 
pogoje za delovanje organov in organizacij ter predstavništev 
iz 1. člena tega zakona ter v skladu s tem zakonom ni dogovor‑
jeno drugačno financiranje, pripada mestni občini 0,73% doho‑
dnine, vplačane v predpreteklem letu pred letom, za katero se 
ji izračuna dohodnina.

(2) Mestna občina mora sredstva iz prejšnjega odstavka 
porabljati namensko. Nadzor nad namensko porabo sredstev 
se opravlja v skladu z določbami zakona, ki ureja financiranje 
občin.

6.b člen
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, ugotovi in mestni 

občini sporoči višino dohodnine iz 6.a člena tega zakona pred 
predložitvijo državnega proračuna, sprememb državnega pro‑
računa ali rebalansa državnega proračuna.

(2) Vlada z uredbo določi način nakazovanja dohodnine 
in metodologijo, s katero se vsako četrto leto ugotovi razmerje 
med dohodnino in ocenjenimi stroški financiranja nalog in pro‑
gramov iz 6.a člena tega zakona.«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

3. člen
(1) Prihodki, izračunani po 6.a členu zakona, pripadajo 

mestni občini od 1. januarja 2010, razmerje med dohodnino in 
stroški pa se prvič ugotavljajo v letu 2013 za leto 2014.

(2) Ministrstvo, pristojno za finance, najpozneje petnajsti 
dan po uveljavitvi tega zakona sporoči mestni občini višino 
dohodnine, ki ji v skladu s prejšnjim odstavkom pripada v letu 
2010.

4. člen
Vlada izda uredbo iz 2. člena tega zakona v tridesetih 

dneh po uveljavitvi tega zakona.
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5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenje.

Št. 003‑01/09‑6/32
Ljubljana, dne 17. decembra 2009
EPA 603‑V

Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.

Predsednik

MINISTRSTVA
4988. Pravilnik o krmnih dodatkih

Na podlagi 8. člena, tretjega odstavka 28. člena, tretjega 
odstavka 33. člena in 76. člena Zakona o veterinarskih merilih 
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) ter šestega odstavka 
6. in 29. člena Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/06) izdaja 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o krmnih dodatkih

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja:
– označevanje krmnih dodatkov v krmnih mešanicah v 

skladu z Direktivo Sveta 70/524/ES z dne 23. novembra 1970 
o dodatkih v krmi (UL L št. 270 z dne 14. 12. 1970, str. 1), 
zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (ES) št. 1756/2002 z 
dne 23. septembra 2002 o spremembi Direktive 70/524/ES 
o dodatkih v krmi glede odvzema dovoljenja za dodatek in o 
spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 2430/1999 (UL L št. 265 
z dne 3. 10. 2002, str. 78),

– proizvodnjo, skladiščenje, dajanje na trg za namen izvo‑
za in izvoz krmnih dodatkov, predmešanic in krmnih mešanic, 
ki vsebujejo krmne dodatke, ki nimajo dovoljenja za dajanje na 
trg in uporabo v Skupnosti, ter

– izjemno uporabo snovi kot krmnega dodatka, ki nima 
dovoljenja Skupnosti, za namen znanstvenega poskusa za 
izvajanje drugega odstavka 3. člena Uredbe (ES) št. 1831/2003 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 
o dodatkih za uporabo v prehrani živali (UL L št. 268 z dne 
18. 10. 2003, str. 29), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije 
(ES) št. 386/2009 z dne 12. maja 2009 o spremembi Uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 glede 
uvedbe nove funkcionalne skupine krmnih dodatkov (UL L 
št. 118 z dne 13. 5. 2009, str. 66), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1831/2003/ES).

2. člen
(pomen izrazov)

Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi nasle‑
dnji pomen:

1. dovoljeni krmni proizvodi so krmni dodatki, ki ima‑
jo dovoljenje iz točke (a) prvega odstavka 3. člena Uredbe 
1831/2003/ES (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje Skupnosti), 
ter predmešanice in krmne mešanice, ki vsebujejo krmne do‑
datke, ki imajo dovoljenje Skupnosti;

2. nedovoljeni krmni proizvodi so krmni dodatki, ki nimajo 
dovoljenja Skupnosti, ter predmešanice in krmne mešanice, ki 
vsebujejo krmne dodatke, ki nimajo dovoljenja Skupnosti;

3. direktni izvoz je izvoz nedovoljenih krmnih proizvodov v 
tretjo državo direktno iz proizvodnega obrata nosilca dejavnosti 
poslovanja s krmo;

4. indirektni izvoz je dajanje nedovoljenih krmnih proi‑
zvodov na trg Skupnosti za namen kasnejšega izvoza v tretjo 
državo.

3. člen
(označevanje krmnih dodatkov v krmnih mešanicah)
(1) Poleg splošnih zahtev glede označevanja krme v 

skladu s pravilnikom, ki ureja kakovost, označevanje in pa‑
kiranje krme, ter zahtev glede označevanja krme v skladu s 
pravilnikom, ki ureja označevanje krme za posebne prehranske 
namene, in pravilnikom, ki ureja označevanje medicirane krme, 
morajo biti na oznaki krmne mešanice, ki vsebuje krmni doda‑
tek, ki ima dovoljenje Skupnosti, še podatki iz tretjega, četrtega 
in petega odstavka tega člena. Na oznaki hrane za hišne živali, 
ki vsebuje barvila, konzervanse, antioksidante ter je pakirana 
v embalaži z neto maso do 10 kg, zadostuje, da so navedeni 
podatki iz devetega odstavka tega člena.

(2) Podatki na oznaki morajo biti dobro vidni, čitljivi in traj‑
no pritrjeni tako, da so neizbrisni. Zanje odgovarja proizvajalec, 
tisti, ki je pakiral, uvoznik, prodajalec ali distributer, in sicer tisti 
izmed njih, pri katerem so bile ugotovljene nepravilnosti glede 
označevanja krmnih mešanic. Vsi zahtevani podatki morajo biti 
navedeni na pakiranju, vsebniku ali na pritrjeni etiketi.

(3) Na oznaki krmne mešanice morajo biti navedeni na‑
slednji podatki:

a) za kokcidiostatike in druge zdravilne snovi ter pospe‑
ševalce rasti:

– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovolje‑
njem,

– vsebnost aktivne snovi,
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost aktivne 

snovi ali rok skladiščenja,
– številka odobritve proizvodnega obrata ali posrednika;
b) za antioksidante, barvila (vključno s pigmenti) in kon‑

zervanse:
– v primeru krmnih mešanic, ki niso hrana za hišne živali: 

specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem,
– v primeru hrane za hišne živali: navedba 

»antioksidant(‑i)«, »barvilo(‑a)«, »konzervans(‑i)« s specifičnim 
imenom dodatka, ki je bilo določeno z dovoljenjem;

c) za vitamin E:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovolje‑

njem,
– vsebnost alfa‑tokoferola,
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost alfa‑to‑

koferola ali rok skladiščenja;
d) za vitamina A in D:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovolje‑

njem,
– vsebnost aktivne snovi,
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost aktivne 

snovi ali rok skladiščenja;
e) za baker:
– specifično ime dodatka,
– vsebnost, izražena kot Cu;
f) za encime:
– specifično ime aktivne snovi ali snovi v skladu z njihovo 

encimsko aktivnostjo, ki je bilo določeno z dovoljenjem,
– identifikacijska številka mednarodne zveze za bioke‑

mijo,
– enote aktivnosti (enote aktivnosti na gram ali enote 

aktivnosti na mililiter),
– identifikacijska številka dodatka (v nadaljnjem besedilu: 

E številka),
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok skladišče‑

nja,
– navedba pomembnih značilnosti encima, ki se nanašajo 

na proizvodni proces (v skladu z izdanim dovoljenjem);
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g) za mikroorganizme:
– navedba seva oziroma sevov, ki so bili določeni z do‑

voljenjem,
– številka vrste seva oziroma sevov,
– število enot, ki tvorijo kolonije (CFU na kg),
– E številka,
– datum poteka veljavnosti garancije ali rok skladišče‑

nja,
– navedba pomembnih značilnosti mikroorganizma, ki 

se nanašajo na proizvodni proces (v skladu z izdanim dovo‑
ljenjem).

(4) Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko nave‑
dejo tudi podatki za pravilno uporabo krme (v skladu z izdanim 
dovoljenjem konkretnemu krmnemu dodatku). Podatki morajo 
biti navedeni na pakiranju, vsebniku ali na pritrjeni etiketi.

(5) Prisotnost elementov v sledovih, razen bakra in vitami‑
nov (z izjemo vitaminov A, D in E), provitaminov in dodatkov s 
podobnim učinkom, je lahko označena, če je količino teh snovi 
mogoče ugotoviti z uradnimi analiznimi metodami ali, če to ni 
mogoče, z drugimi validiranimi analiznimi metodami. V takšnih 
primerih morajo biti navedeni naslednji podatki:

a) za elemente v sledovih, razen bakra:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovolje‑

njem,
– vsebnost elementov;
b) za vitamine (razen vitaminov A, D in E), provitamine in 

snovi s podobnim kemičnim učinkom:
– specifično ime dodatka, ki je bilo določeno z dovolje‑

njem,
– vsebnost aktivne snovi,
– datum poteka veljavnosti garancije za vsebnost aktivne 

snovi ali rok skladiščenja.
(6) Podatki, ki so določeni v tretjem in petem odstavku 

tega člena, morajo biti natisnjeni v bližini splošnih podatkov 
in navedeni na pakiranju, vsebniku ali na etiketi. Količino do‑
datka, vključenega v krmno mešanico, je treba navesti, kadar 
je vsebnost ali količina navedena v tretjem in petem odstavku 
tega člena. Podatke o dodatkih lahko spremlja E številka ali 
trgovsko ime dodatka, kadar to ni že zahtevano v tretjem od‑
stavku tega člena.

(7) Kadar se določa datum poteka veljavnosti garancije ali 
rok skladiščenja za več dodatkov, se na označbi navede samo 
en datum veljavnosti garancije ali samo en rok skladiščenja, in 
sicer za tisti dodatek, ki mu veljavnost garancije oziroma rok 
skladiščenja najprej poteče.

(8) Krmne mešanice, ki se prevažajo v razsutem stanju, 
mora spremljati dokument, ki vsebuje podatke iz tretjega in pe‑
tega odstavka tega člena. Kadar gre za manjše količine krmnih 
mešanic, ki so namenjene končnem porabniku, morajo biti 
podatki posredovani končnemu porabniku skupaj z dobavnico 
oziroma računom.

(9) Pri označevanju hrane za hišne živali, ki vsebuje bar‑
vila, konzervanse ali antioksidante ter je pakirana v embalaži 
z neto maso do 10 kg, zadostuje, da ima pakiranje na označbi 
navedbo »barvilo(‑a)«, »konzervans(‑i)« ali »antioksidant(‑i)«, 
ki ji sledi navedba »dodatek (‑ki), dovoljen(‑i) v Evropski sku‑
pnosti:«, pod naslednjima pogojema:

– da nosi pakiranje, vsebnik ali etiketa referenčno številko, 
s katero se krmno mešanico lahko identificira,

– da proizvajalec na zahtevo kupca poda specifično ime 
ali imena uporabljenega dodatka ali dodatkov.

4. člen
(proizvodnja in skladiščenje nedovoljenih krmnih proizvodov)

(1) Če nosilec dejavnosti poslovanja s krmo proizvaja 
tako dovoljene kot nedovoljene krmne proizvode, se mora 
proizvodnja odvijati na ločenih linijah. Zagotovljeni morajo biti 
ločeni skladiščni prostori za nedovoljene in dovoljene krmne 
proizvode, ki se skladiščijo v razsutem stanju. Nedovoljeni in 
dovoljeni krmni proizvodi, ki so pakirani, se lahko skladiščijo v 
istem prostoru, če je mesto skladiščenja nedovoljenih krmnih 

proizvodov jasno ločeno od mesta skladiščenja dovoljenih kr‑
mnih proizvodov. V obratu mora biti zagotovljena notranja sle‑
dljivost in izvajati se morajo ukrepi za preprečevanje navzkrižne 
kontaminacije.

(2) Nedovoljeni krmni proizvodi, ki se dajo na trg Skupnosti 
za namen kasnejšega izvoza, morajo imeti na označbi proizvoda 
oznako, iz katere je razvidno, da so namenjeni za izvoz.

(3) Za izvajanje dejavnosti proizvodnje nedovoljenih kr‑
mnih proizvodov in dovoljenih krmnih proizvodov v istem obratu 
in na isti proizvodni liniji mora nosilec dejavnosti v skladu z 
drugim odstavkom 10. člena Uredbe 183/2005/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o zahtevah glede 
higiene krme (UL L št. 35 z dne 8. 2. 2005, str. 1), zadnjič spre‑
menjene z Uredbo Komisije (ES) št. 141/2007 z dne 14. febru‑
arja 2007 o zahtevi za odobritev v skladu z uredbo Evropskega 
Parlamenta in Sveta (ES) št. 183/2005 obratov za proizvodnjo 
krme, ki proizvajajo ali dajejo v promet krmne dodatke vrste 
»kokcidiostatiki in histomonostatiki« (UL L št. 43 z dne 15. 2. 
2007, str. 9), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 183/2005/ES) 
pridobiti dovoljenje Veterinarske uprave Republike Slovenije.

(4) Obrat nosilca dejavnosti poslovanja s krmo, ki proizvaja 
tudi nedovoljene krmne proizvode, mora poleg evidenc, predpi‑
sanih v Uredbi 183/2005/ES voditi tudi posebno evidenco o:

– dobaviteljih, količinah in datumih nabave nedovoljenih 
krmnih proizvodov,

– datumih in količinah proizvedenih krmnih proizvodov,
– kupcih v državah članicah EU in
– kupcih iz tretjih držav.

5. člen
(dajanje na trg za namen izvoza in izvoz nedovoljenih  

krmnih proizvodov)
(1) Nedovoljene krmne proizvode je dovoljeno direktno 

izvoziti v tretje države.
(2) Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo morajo za namen 

direktnega izvoza nedovoljenih krmnih proizvodov vsaj en de‑
lovni dan pred pričakovanim izvozom pošiljke nedovoljenih kr‑
mnih proizvodov o tem obvestiti krajevno pristojni območni urad 
VURS, v kolikor je za izvoz potrebno veterinarsko spričevalo. 
Najavo o namenu izvoza poda nosilec dejavnosti na obrazcu 
2, ki je objavljen na spletni strani VURS.

(3) Izvoz nedovoljenih krmnih proizvodov je dovoljen:
– če so izpolnjeni pogoji iz 12. člena Uredbe 178/2002/ES 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 
o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, 
ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, 
ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 
1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 202/2008 
z dne 4. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 
Evropskega Parlamenta in Sveta glede števila in poimenovanja 
znanstvenih svetov Evropske agencije za varnost hrane (UL L 
št. 60 z dne 5. 3. 2008, str. 17),

– če pristojni organ tretje države za pošiljko zahteva ve‑
terinarsko spričevalo, ki ga potrdi VURS ali

– če pristojni organ tretje države poda pisno izjavo, da je 
uporaba določenega nedovoljenega krmnega proizvoda v tretji 
državi dovoljena.

(4) Indirektni izvoz nedovoljenih krmnih proizvodov je do‑
voljen, če nosilec dejavnosti poslovanja s krmo za to dejavnost 
pridobi dovoljenje VURS.

(5) Nosilci dejavnosti, ki imajo dovoljenje iz prejšnjega od‑
stavka, morajo o pošiljkah, danih na trg, do 10. dne v januarju 
in juliju obveščati pristojni območni urad VURS.

(6) Glavni urad VURS obvesti pristojni organ države čla‑
nice o dajanju na trg krmnega proizvoda, ki izvira iz Slovenije, 
za namen indirektnega izvoza.

6. člen
(izjemna uporaba snovi kot krmnega dodatka, ki še nima 
dovoljenja Skupnosti, za namen znanstvenega poskusa)

(1) Za izvedbo znanstvenega poskusa, v katerem se želi 
uporabiti snov kot krmni dodatek, ki še nima dovoljenja Sku‑



Stran 14978 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije

pnosti, mora izvajalec v skladu z drugim odstavkom 3. člena 
Uredbe 1831/2003/ES predhodno pridobiti dovoljenje VURS.

(2) Zahtevek za izjemno uporabo snovi kot krmnega do‑
datka, ki še nima dovoljenja Skupnosti poda vodja poskusa, v 
katerem navede kraj poskusa, čas in trajanje poskusa, obseg 
poskusa, namen poskusa, oznako krme, vsebnost snovi, ki jo 
želijo v poskusu uporabiti v krmi, način proizvodnje krme, pri 
proizvodnji krmnih mešanicah sestavo predmešanice in druge 
podatke, ki so pomembni za obravnavo zahtevka. Zahtevku je 
treba predložiti dokumentacijo iz katere je razvidna ustrezna 
izobrazba in usposobljenost osebja za izvedbo poskusa in 
da ima organizacija, ki izvaja poskus, za ta namen odobritev 
pristojnega organa ter mnenje inštitucije, ki izdeluje ocene 
tveganja na področju krme, da je krma iz poskusa primerna za 
predvideni namen uporabe.

(3) VURS dovoli izjemno uporabo snovi kot krmnega 
dodatka, ki še nima dovoljenja Skupnosti, v skladu z načeli in 
pogoji iz drugega odstavka 3. člena Uredbe 1831/2003/ES.

(4) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se določi:
– kje in koliko krmnega dodatka, ki še nima dovoljenja, se 

lahko nabavi za namen poskusa,
– krajevne in časovne omejitve proizvodnje,
– obrat nosilca dejavnosti v katerem se bo izdelovala 

predmešanica oziroma krmna mešanica, ki bo vsebovala snov 
kot krmni dodatek, ki še nima dovoljenja Skupnosti,

– vsebnost snovi kot krmnega dodatek, ki še nima dovo‑
ljenja Skupnosti, v predmešanici in v krmni mešanici,

– krajevne in časovne omejitve uporabe poskusne krme 
in

– omejitve v krmljenju.
(5) Krmni proizvodi, ki bodo uporabljeni v poskusu iz 

tega člena, morajo imeti na oznaki jasno navedbo »UPORABA 
SAMO ZA NAMEN POSKUSA« (z velikimi tiskanimi črkami).

(6) Na oznaki krmnega dodatka, ki nima dovoljenja Sku‑
pnosti in je namenjen za uporabo v poskusa iz tega člena, 
morajo biti navedeni naslednji podatki: ime dodatka, ime pro‑
izvajalca, številka odobritve obrata, neto masa oziroma neto 
volumen, številka serije in datum proizvodnje.

(7) Iz deklaracije predmešanice in krmne mešanice mora 
biti razvidno, da vsebujeta krmni dodatek, ki nima dovoljenja 
Skupnosti.

(8) Zgoraj navedene krmne proizvode je treba ločeno 
skladiščiti na način, da ne pride do zamenjave ali navzkrižne 
kontaminacije z ostalo krmo. Na trg se jih lahko da le v sklopu 
izdanega dovoljenja iz četrtega odstavka tega člena.

(9) Če se želi rejne živali, na katerih so se izvajali poskusi, 
uporabiti za proizvodnjo živil, mora vodja poskusa v skladu z 
drugim odstavkom 3. člena Uredbe 1831/2003/ES za ta namen 
pridobiti dovoljenje VURS.

(10) Živali iz poskusne skupine se lahko uporabi za proi‑
zvodnjo živil, če se ugotovi, da na podlagi predložene dokumen‑
tacije o varnostnih študijah iz Uredbe Komisije 429/2008/ES o 
podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega Parlamenta 
in Sveta 1831/2003/ES v zvezi s pripravo in predložitvijo vlog 
ter oceno krmnih dodatkov za izdajo dovoljenj zanje (UL L 
št. 133 z dne 25. 4. 2008, str. 1) s strani organizacije, ki izvaja 
poskus, to ne bo škodljivo vplivalo na zdravje ljudi in živali ter 
okolje.

7. člen
(vloga)

(1) Vlogo za izdajo dovoljenja iz tretjega odstavka 4. člena 
in četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika vloži nosilec de‑
javnosti poslovanja s krmo na krajevno pristojni območni urad 
VURS, na obrazcu 1, ki je objavljen na spletni strani VURS.

(2) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se določi vrsta 
dejavnosti, za katero se dovoljenje izda.

(3) Nosilci dejavnosti morajo o vsaki spremembi podatkov 
iz vloge v roku 30 dni obvestiti območni urad VURS.

(4) Vlogo za izdajo dovoljenja iz 6. člena tega pravilnika 
vloži organizacija, ki izvaja poskus, na glavni urad VURS, na 
obrazcu 3, ki je objavljen na spletni strani VURS.

(5) Vloga iz prvega in četrtega odstavka tega člena, kot 
tudi najava o namenu izvoza iz drugega odstavka 5. člena tega 
pravilnika, se lahko odda na VURS v pisni ali elektronski obliki.

8. člen
(prehodna določba)

Postopki, začeti na podlagi Pravilnika o krmnih dodatkih 
(Uradni list RS, št. 47/05), se dokončajo po postopku, ki ga 
določa Pravilnik o krmnih dodatkih (Uradni list RS, št. 47/05).

9. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o krmnih dodatkih (Uradni list RS, št. 47/05).

10. člen
(uveljavitev)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007‑22/2009
Ljubljana, dne 15. decembra 2009
EVA 2009‑2311‑0145

dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

4989. Pravilnik o izvajanju poskusa Mednarodnega 
programa Osnovne šole Danile Kumar

Na podlagi 20. člena Zakona o organizaciji in finan ciranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno pre‑
čiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) 
in v skladu s Pravilnikom o posodabljanju vzgojno‑izobraže‑
valnega dela (Uradni list RS, št. 74/09) minister za šolstvo in 
šport izdaja

P R A V I L N I K
o izvajanju poskusa Mednarodnega programa 

Osnovne šole Danile Kumar

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa postopek izvajanja poskusa Mednaro‑
dnega programa Osnovne šole Danile Kumar (v nadaljnjem be‑
sedilu: poskus) ter pravice učencev, ki se vključujejo v poskus.

2. člen
(splošna opredelitev mednarodnega programa)

Mednarodni program izvajajo avtorizirane šole v svetovni 
mreži šol mednarodne neprofitne organizacije International 
Baccaleureate Organisation (v nadaljnjem besedilu: IBO) z 
namenom zagotovitve kvalitetnega mednarodnega izobraže‑
vanja otrokom tujih državljanov, ki zaradi selitvene mobilnosti 
po svetu potrebujejo tovrstno izobraževanje.

Pouk in vsa komunikacija v šolah, ki izvajajo mednarodni 
program, poteka v angleškem jeziku. Kot prvi tuji jezik se po‑
učuje jezik okolja.

Mednarodni program je razdeljen na Primary Years Pro‑
gramm za otroke v vrtcu in učence od prvega do petega razre‑
da ter na Middle Years Programm za učence od šestega do 
osmega razreda. Mednarodni program se na naslednji stopnji 
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izobraževanja izvaja v Middle Years Programm, ki se zaključi 
z International Diplomo.

II. DOLOČITEV PRAVNEGA SUBJEKTA IZVAJANJA 
POSKUSA

3. člen
(pravni subjekt izvajanja poskusa)

Poskus se izvaja na Osnovni šoli Danile Kumar, Godeže‑
va 11, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: osnovna šola).

III. NAMEN IN CILJI POSKUSA

4. člen
(namen in cilji poskusa)

Namen poskusa je preveriti uresničevanje novih pro‑
gramskih elementov in didaktično‑organizacijskih rešitev ter 
predstaviti splošne in specifične dejavnike, ki opredeljujejo 
učinkovitost vzgojno‑izobraževalnega dela mednarodnega pro‑
grama osnovne šole.

Namen in cilji poskusa so zlasti:
– preveriti znanje učencev mednarodnega programa 

osnovne šole in ga primerjati z znanjem učencev, ki so na isti 
šoli vključeni v program devetletne osnovne šole,

– preveriti izvajanje uvedenih novosti pri pouku matema‑
tike, angleščine, naravoslovja, družboslovja in tehnologije z 
informatiko,

– spoznati stališča in interese učencev, vključenih v med‑
narodni program osnovne šole, in njihovih staršev glede uve‑
denih novosti,

– analizirati in predstaviti temeljne ugotovitve zunanje 
evalvacije, ki jo vsaka tri leta opravijo tuji zunanji evalvatorji,

– spoznati stališča učiteljev in vodstva osnovne šole glede 
načina dela v mednarodnem programu osnovne šole in glede 
uvedenih novosti,

– preveriti možnost umestitve mednarodnega programa 
osnovne šole v zakonodajo Republike Slovenije na področju 
vzgoje in izobraževanja.

IV. IZVAJANJE POSKUSA

5. člen
(trajanje poskusa)

Poskus se izvaja v obdobju od 1. januarja 2010 do 31. av‑
gusta 2012.

6. člen
(udeleženci poskusa)

V poskus so vključeni učenci, ki obiskujejo drugi, peti in 
osmi razred mednarodnega programa osnovne šole.

Sočasno je v poskus vključeno tudi primerljivo število 
učencev, ki obiskujejo program devetletne osnovne šole na isti 
šoli, in sicer učenci tretjega, šestega in devetega razreda.

Udeleženci poskusa so tudi vsi učitelji, ki poučujejo v 
mednarodnem programu osnovne šole, in starši učencev, ki 
obiskujejo mednarodni program osnovne šole.

7. člen
(Zavod Republike Slovenije za šolstvo)

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljnjem bese‑
dilu: zavod) je odgovoren za pripravo, uvajanje in spremljanje 
poskusa ter pripravi načrt preverjanja programskih elementov 
v mednarodnem programu osnovne šole s poskusom in meto‑
dološki načrt spremljanja in evalvacije.

Zavod posreduje letna poročila projektne skupine do 
30. novem bra 2010, 30. novembra 2011 in 30. novembra 2012 

ministru za šolstvo in šport (v nadaljnjem besedilu: minister), 
pri čemer ta poročila vsebujejo potek izvajanja poskusa za 
preteklo šolsko leto.

Zavod pripravi zaključno poročilo ter ga skupaj z mnenjem 
Sveta za evalvacijo predloži Strokovnemu svetu Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje in ministru, najkasneje v 
treh mesecih po zaključku poskusa.

Zavod skrbi za obve ščanje javnosti.

8. člen
(projektna skupina)

Minister imenuje s sklepom člane projektne skupine.
Projektna skupina usmerja izvajanje poskusa in opravlja 

naslednje naloge:
– sodeluje pri pripravi sprememb normativnih podlag, 

potrebnih za uvajanje poskusa,
– pripravi strokovne podlage za delo šolske projektne 

skupine,
– pripravi letna in zaključno poročilo,
– izvaja druge naloge.

9. člen
(šolska projektna skupina)

Odgovorni nosilec uvajanja in spremljanja poskusa je 
ravnatelj osnovne šole. Ravnatelj imenuje in vodi petčlansko 
šolsko projektno skupino, v kateri je tudi predstavnik star šev.

Šolska projektna skupina opravlja naslednje naloge:
– pripravi usmeritve in navodila za izvajanje načrta po‑

skusa v osnovni šoli,
– izdela načrt uvajanja poskusa za osnovno šolo,
– pripravlja letna poročila za projektno skupino 14 dni 

pred datumom oddaje poročil projektne skupine,
– sodeluje pri metodološkem izvajanju spremljanja po‑

skusa v osnovni šoli,
– izvaja druge naloge.
Ravnatelj osnovne šole na podlagi načrta poskusa pripra‑

vi program dela šolske projektne skupine.

10. člen
(vsebina poročil)

Zaključno in letna poročila morajo vsebovati pr vine, pred‑
videne z načrtom poskusa, od tega obvezno:

– podatke o številu učencev, vključenih v poskus,
– predstavitev zbranih podatkov in njihovo analizo v skla‑

du z metodologijo zbiranja in obdelave podatkov,
– poročilo o doseganju ciljev spremljanja,
– predloge za morebitne spremembe pri uvajanju po‑

skusa,
– poročilo o porabljenih finančnih sredstvih.

11. člen
(obseg vzgojno‑izobraževalne dejavnosti)

Zaradi izvajanja poskusa se obseg vzgojno‑izobraževalne 
dejavnosti mednarodnega programa osnovne šole in programa 
devetletne osnovne šole ne sme povečati.

12. člen
(zbiranje podatkov)

Za potrebe spremljanja in evalviranja poskusa se podatki 
o udeležencih zbirajo in obde lujejo tako, da njihova identiteta ni 
razvidna. Za ta namen se zbirajo podatki o: organizaciji dela in 
pouka, metodah in oblikah dela, učinkovitosti izvajanja pouka 
in drugih dejavnosti, rezultatih znanja, in drugi podatki, potrebni 
za spremljanje in evalviranje poskusa.

Podatke zbirajo osebe, določene za spremljanje in eval‑
viranje poskusa tako, da se podatki zbirajo in obdelujejo skladno 
s predpisi, ki urejajo zbiranje in varstvo osebnih podatkov.

Podatki, pridobljeni pri spremljanju poskusa, se hranijo 
pet let po končani spremljavi in evalvaciji. Podatki se hranijo 
na sedežu zavoda.
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13. člen
(obveščanje in soglasje staršev)

Osnovna šola pred pridobitvijo pisnega soglasja staršev 
seznani učence mednarodnega programa osnovne šole in 
programa devetletne osnovne šole in njihove starše s cilji, na‑
črtovanim potekom poskusa ter pravicami teh učencev v času 
izvajanja poskusa.

Soglasja staršev veljajo za čas trajanja poskusa, razen 
če učenec mednarodnega programa osnovne šole oziroma 
programa devetletne osnovne šole izstopi iz poskusa v skladu 
s 17. členom tega pravilnika.

14. člen
(obveščanje ministrstva)

Osnovna šola obvesti Ministrstvo za šolstvo in šport (v na‑
daljnjem besedilu: ministrstvo) do 30. septembra o razporeditvi 
in organizaciji pouka posameznih predmetov ter o razporeditvi 
ocenjevalnih obdobij za tekoče šolsko leto.

V. PRAVICE UDELEŽENCEV POSKUSA

15. člen
(ocenjevanje znanja in napredovanja učencev)

Pri izvajanju poskusa se pri preverjanju, ocenjevanju zna‑
nja ter napredovanju učencev programa devetletne osnovne 
šole uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja preverjanje, ocenje‑
vanje in napredovanje učencev v devetletni osnovni šoli.

Za učence mednarodnega programa osnovne šole se pri 
preverjanju, ocenjevanju znanja ter napredovanju uporabljajo 
določbe Assessment Policy, ki ureja preverjanje, ocenjevanje 
in napredovanje učencev v mednarodnem programu osnovne 
šole.

Pri vpisu v programe nadaljnjega izobraževanja z ome‑
jitvijo vpisa v začetni letnik, imajo učenci, ki so vključeni v 
poskus, enake možnosti kot ostali učenci.

16. člen
(dopolnitev šolske dokumentacije)

Osnovna šola uporablja za učence programa devetletne 
osnovne šole dokumentacijo v skladu s pravilnikom, ki ureja 
šolsko dokumentacijo v devetletni osnovni šoli, za učence med‑
narodnega programa osnovne šole pa dokumentacijo v skladu 
z IBO Programme Standards and Practices, ki ureja šolsko 
dokumentacijo v mednarodnem programu osnovne šole.

Posa mezni deli šolske dokumentacije se po potrebi ustre‑
zno prilagodijo, kar se zabeleži v opombah.

17. člen
(izstop iz poskusa)

Učenec mednarodnega programa osnovne šole oziroma 
programa devetletne osnovne šole lahko v soglasju s starši 
izstopi iz poskusa.

Ob izstopu iz poskusa je potrebno učencu mednarodnega 
programa osnovne šole oziroma programa devetletne osnovne 
šole v dogovoru z njegovimi starši omogočiti, da ostane v istem 
programu še naprej, vendar da ni vključen v poskus.

Če se učenec mednarodnega programa osnovne šole 
oziroma programa devetletne osnovne šole prešola, nadaljuje 
šolanje, ne da bi bil vključen v poskus.

VI. FINANCIRANJE POSKUSA

18. člen
(financiranje)

Ministrstvo na podlagi pogodbe zagotovi osnovni šoli 
sredstva za izvajanje poskusa po naslednji dinamiki in na 
naslednji način:

– od januarja 2010 do avgusta 2010 zagotovi ministr‑
stvo 60% celotne vrednosti poskusa, preostalih 40% celotne 

vrednosti pa zagotovi osnovna šola s šolninami. V skladu s 
posebnimi standardi in normativi, ki veljajo za mednarodni 
program osnovne šole, se v pogodbi uredijo: učna obveznost 
strokovnih delavcev, oblikovanje oddelkov in skupin, sistemi‑
zacija, sofinanciranje materialnih stroškov in plač delavcev ter 
postopek izvedbe nakazil,

– v šolskih letih 2010/2011 in 2011/2012 ministrstvo zago‑
tovi sredstva za izvajanje poskusa ob smiselni uporabi 81. člena 
Zakona o organizaciji in finan ciranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 
58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) in Pravilnika o normativih 
in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list 
RS, št. 57/07 in 65/08), pri čemer minister določi s sklepom za 
vsako šolsko leto povprečni skupni znesek na učenca, preostali 
del celotne vrednosti poskusa, ki v skladu s posebnimi stan‑
dardi in normativi, ki veljajo za mednarodni program osnovne 
šole, presegajo predpisane normative in standarde, pa zagotovi 
osnovna šola s šolninami.

Ministrstvo zagotovi zavodu za izvedbo in dokončanje 
spremljave poskusa 20.000,00 EUR v enkratni vrednosti za 
plačilo dodatnih materialnih stroškov, pripravo gradiv in plačilo 
zunanjih sodelavcev.

VII. KONČNA DOLOČBA

19. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070‑94/2009
Ljubljana, dne 21. decembra 2009
EVA 2009‑3311‑0074

dr. Igor Lukšič l.r.
Minister

za šolstvo in šport

4990. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih in 
načinu opravljanja izrednih prevozov po javnih 
cestah ter o tranzitnih smereh za izredne 
prevoze v Republiki Sloveniji

Na podlagi šestega odstavka 51. člena Zakona o javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV in 42/09) izdaja mi‑
nister za promet v soglasju z ministrico za notranje zadeve

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o pogojih in načinu 

opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah 
ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze  

v Republiki Sloveniji
1. člen

V Pravilniku o pogojih in načinu opravljanja izrednih pre‑
vozov po javnih cestah ter o tranzitnih smereh za izredne pre‑
voze v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 4/08 in 36/08) se 
besedilo 20. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Zahtevno spremstvo se izvaja z vozili za spremstvo, 
ki morajo biti označena in opremljena enako kot vozila, s ka‑
terimi se izvaja enostavno spremstvo, ter dodatno opremljena 
z merilnikom dolžin in višin ter s svetlobno signalno tablo, 
velikosti najmanj 1000 mm x 700 mm, s spremenljivo vsebino 
prometnih znakov, ki so vidni:

– s prednje strani vozila: znak »nevarnost na cesti« (I‑25), 
dopolnilna samostojna tabla (IV‑5) »IZREDNI PREVOZ«, rume‑
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na utripajoča puščica, usmerjena levo ali desno, ki opozarja, 
da je prometni pas zaprt in ga je potrebno menjati v smeri 
puščice;

– z zadnje strani vozila: znak »nevarnost na cesti« (I‑25), 
dopolnilna samostojna tabla (IV‑5) »IZREDNI PREVOZ«, znak 
»prepovedano prehitevanje vseh motornih vozil, razen eno‑
slednih« (II‑28), znak »prepovedano prehitevanje za tovorna 
vozila« (II‑29), rumena utripajoča puščica, usmerjena levo ali 
desno, ki opozarja, da je prometni pas zaprt in ga je potrebno 
menjati v smeri puščice.

(2) Spreminjanje vsebine prikaza na svetlobni signalni 
tabli mora biti omogočeno iz notranjosti vozila za spremstvo.

(3) Vozilo, ki je označeno in opremljeno za zahtevno 
spremstvo, se lahko uporablja tudi za enostavno sprem‑
stvo.«.

KONČNA DOLOČBA

2. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2010.

Št. 007‑103/2009/48
Ljubljana, dne 8. decembra 2009
EVA 2009‑2411‑0075

dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister

za promet

Soglašam!

Katarina Kresal l.r.
Ministrica

za notranje zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

4991. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila 
vzajemnega pokojninskega sklada

Na podlagi drugega odstavka 212. člena Zakona o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni 
list RS, št. 26/05 – ZISDU‑1‑UPB1, 68/05 – odločba US, 
28/06 – ZTVP‑1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in 
65/08) in mnenja Slovenskega inštituta za revizijo Agencija za 
trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o revizijskem pregledu letnega poročila 

vzajemnega pokojninskega sklada

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(predmet sklepa)

Ta sklep določa podrobnejšo obliko in najmanjši obseg 
revizijskega pregleda letnega poročila vzajemnega pokojnin‑
skega sklada ter vsebino revizorjevega poročila.

II. REVIZORJEVO POROČILO

2. člen
(revizijski pregled in revizorjevo poročilo)

(1) Revizijski pregled obsega revidiranje in pregled letnih 
računovodskih izkazov vzajemnega pokojninskega sklada ter 
razkritij v prilogah k tem računovodskim izkazom.

(2) Revizijski pregled obsega tudi pregled spoštova‑
nja pravil, določenih z Zakonom o invalidskem in pokojnin‑
skem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – ZPIZ‑1‑UPB4, 
114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod; v nadaljevanju: ZPIZ‑1) 
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi o upravljanju vzajemne‑
ga pokojninskega sklada (v nadaljevanju: predpisana pravila 
o upravljanju vzajemnih pokojninskih skladov), ter pravilnosti 
in popolnosti obvestil in poročil Agenciji za trg vrednostnih 
papirjev (v nadaljevanju: Agencija) ter javnih objav informacij o 
poslovanju vzajemnega pokojninskega sklada.

(3) Na podlagi revizijskega pregleda iz prvega in drugega 
odstavka tega člena revizor, skladno s pravili revidiranja iz 
prvega odstavka 4. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, 
št. 65/08), pripravi poročilo, ki obsega:

1. revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih in
2. poročilo o poslih za posebne namene.

3. člen
(revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih)

Revizor revidira računovodske izkaze vzajemnega po‑
kojninskega sklada kot so določeni v sklepu, ki ureja vrste 
in sheme računovodskih izkazov vzajemnega pokojninskega 
sklada.

4. člen
(poročilo o poslih za posebne namene)

Poročilo o poslih za posebne namene je pripravljeno na 
podlagi revizije in pregleda spoštovanja predpisanih pravil o 
upravljanju vzajemnih pokojninskih skladov ter vsebuje:

1. poročilo o usklajenosti naložb vzajemnega pokojnin‑
skega sklada;

2. poročilo o vrednosti enote premoženja vzajemnega 
pokojninskega sklada;

3. poročilo o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj 
in

4. poročilo o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil.

5. člen
(poročilo o usklajenosti naložb  

vzajemnega pokojninskega sklada)
Poročilo o usklajenosti naložb vzajemnega pokojninskega 

sklada vključuje revizorjevo ugotovitev o tem, ali so na podla‑
gi opravljenih preveritev naložbe vzajemnega pokojninskega 
sklada usklajene s predpisanimi pravili o upravljanju vzajemnih 
pokojninskih skladov in določbami pravil vzajemnega pokojnin‑
skega sklada.

6. člen
(poročilo o vrednosti enote premoženja  

vzajemnega pokojninskega sklada)
Poročilo o vrednosti enote premoženja vzajemnega po‑

kojninskega sklada vključuje revizorjevo ugotovitev o tem, ali 
so na podlagi opravljenih preveritev vrednosti enote premo‑
ženja vzajemnega pokojninskega sklada med letom in konec 
poslovnega leta izračunane v skladu s predpisi in na podlagi 
podatkov iz računovodskih izkazov vzajemnega pokojninskega 
sklada.

7. člen
(poročilo o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj)

Poročilo o izpolnjevanju pravil o obvladovanju tveganj 
vključuje revizorjevo ugotovitev o tem, ali na podlagi opravlje‑
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nih preveritev vzajemni pokojninski sklad izpolnjuje ukrepe in 
načrte, ki jih je zanj določil upravljavec na podlagi 306.i člena 
ZPIZ‑1.

8. člen
(poročilo o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil)
Poročilo o pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil 

Agenciji ter javnih objav informacij o poslovanju vzajemnega 
pokojninskega sklada vključuje revizorjevo ugotovitev o tem, 
ali na podlagi opravljenih preveritev obvestila in poročila, se‑
stavljena za vzajemni pokojninski sklad, odražajo stanje, ki je 
razvidno iz revidiranih računovodskih izkazov.

III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

9. člen
(razveljavitev predpisov)

(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 
podrobnejši obliki, najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega 
pregleda in poročila o revidiranju letnega poročila vzajemnega 
pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 80/03).

(2) Ta sklep se prvič uporabi za revizijski pregled letnega 
poročila vzajemnega pokojninskega sklada za leto 2009.

10. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati 1. januarja 2010.

Št. 00702‑10/2009‑13
Ljubljana, dne 23. decembra 2009
EVA 2009‑1611‑0208

Predsednik
sveta Agencije

za trg vrednostnih papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.

4992. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za 
leto 2010

Na podlagi 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni 
list RS, št. 51/09 – ZPSto‑2) izdaja vršilec dolžnosti direktorja 
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slo‑
venije

T A R I F O
o plačilih za izvajanje poštnih storitev  

za leto 2010

1. člen
(vsebina)

Ta tarifa določa vrednost točke za izračun plačil izvajalcev 
poštnih storitev Agenciji za pošto in elektronske komunikacije 
Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 
2010.

2. člen
(vrednost točke)

Vrednost točke znaša 10,09 EUR.

3. člen
(priloga k tarifi)

Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, 
določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agen‑
cija.

4. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0912‑2/2009/20
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009‑3211‑0039

Dušan Schuster l.r.
v.d. direktorja Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS

K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s 
sklepom št. 47601‑31/2009/4 z dne 24. 12. 2009.

PRILOGA
Posebna obrazložitev tarife

Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev predvideva 
neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v 
okviru njenih pooblastil in pristojnosti.

Razlogi za sprejem te tarife so:
1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil izva‑

jalcev poštnih storitev tako, da zbrana letna plačila pokrijejo 
stroške delovanja področja pošte in sorazmerni delež stroškov 
delovanja skupnih služb agencije.

2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti področja pošte pri 
izvajanju nalog v okviru njegovih pristojnosti.

3. Predvideti porabo sredstev področja pošte ter soraz‑
mernega deleža delovanja skupnih služb agencije v skladu z 
vnaprej opredeljenimi cilji.

Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti nasle‑
dnje, v programu dela 2010 zastavljene, cilje:

1. analizirati trg poštnih storitev
2. priprava podzakonskih aktov na podlagi sprememb 

Zakona o poštnih storitvah
3. regulacija cen in računovodskega sistema
4. izboljšati kakovost univerzalne poštne storitve
5. nadzor.
Agencija v finančnem načrtu za leto 2010 načrtuje potreb‑

na sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju 
vseh dejavnosti v okviru pristojnosti agencije, v skupni višini 
5.206.500 EUR.

Načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog 
agencije za področje pošte in sorazmerni delež stroškov sku‑
pnih služb agencije, katerih delo je neposredno povezano z 
delom in aktivnostmi področja pošte, znašajo 515.000 EUR in 
se pokrijejo s prihodki od plačil na podlagi tarife za leto 2010.

4993. Tarifa o vrednosti točke za leto 2010 za plačilo 
na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo 
radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo 
elementov oštevilčenja

Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 
56. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 uradno prečiščeno 
besedilo ZEKom‑UPB1 in 102/07 – ZDRad) in 4. člena Pravil‑
nika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo 
radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (Ura‑
dni list RS, št. 118/04, 90/05 in 22/07), izdaja vršilec dolžnosti 
direktorja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Re‑
publike Slovenije
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T A R I F O
o vrednosti točke za leto 2010 za plačilo na 

podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih 
frekvenc in za plačilo za uporabo elementov 

oštevilčenja

1. člen
(vsebina)

Ta tarifa določa vrednost točke za leto 2010 za izračun 
plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo ra‑
dijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo oštevilčenja 
Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slo‑
venije (v nadaljnjemu besedilu: agencija).

2. člen
(plačilo na podlagi obvestila)

Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je 
1,24 EUR.

3. člen
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc)

Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih 
frekvenc je 1,09 EUR.

4. člen
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja)

Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov 
oštevilčenja je 1,13 EUR.

5. člen
(priloga k tarifi)

Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa 
razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.

6. člen
(prehodna določba)

Za postopke obračunavanja pristojbin oziroma plačil, ki 
so se začeli v obdobju do uveljavitve te tarife, se uporabljajo 
predpisi, ki so veljali do uveljavitve te tarife.

7. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 0912‑2/2009/19
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009‑3211‑0038

Dušan Schuster l.r.
v.d. direktorja Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS

K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s 
sklepom št. 47601‑31/2009/4, z dne 24. 12. 2009.

Priloga k
Tarifi o vrednosti točke za leto 2010 za plačilo na podlagi 

obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo 
za uporabo oštevilčenja:

Razlogi za sprejem tarife so:
1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil zave‑

zancev agenciji tako, da zbrana letna plačila pokrijejo stroške, 
ki jih ima agencija z izvrševanjem določb Zakona o elektronskih 
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 uradno prečiščeno 
besedilo ZEKom‑UPB1 in 102/07 – ZDRad; v nadaljnjem be‑

sedilu: zakon) in sorazmerni delež stroškov delovanja skupnih 
služb agencije, pri čemer je:

– Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila 
določena tako, da zbrana plačila na podlagi obvestila krijejo 
načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb 
zakona, razen določb V. in VI. poglavja zakona.

– Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih 
frekvenc določena tako, da zbrana plačila za uporabo radijskih fre‑
kvenc krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upravljanjem 
in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje zakona).

– Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov 
oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila za uporabo 
elementov oštevilčenja krijejo načrtovane stroške, ki jih ima 
agencija z upravljanjem in nadzorom prostora elementov ošte‑
vilčenja (VI. poglavje zakona).

2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti agencije pri izva‑
janju nalog v okviru njenih pristojnosti.

3. Predvideti porabo sredstev agencije v skladu z vnaprej 
opredeljenimi cilji.

Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti na‑
slednje cilje:

– nadaljnja analiza stroškov omrežij in storitev s poudar‑
kom na stroških storitev operaterjev s pomembno tržno močjo 
ter posodabljanje in nadaljnji razvoj lastnih stroškovnih mode‑
lov, s poudarkom na novih tehnologijah (IP, NGA, NGN),

– strateško planiranje celovite in konsistentne regulacije 
trga, sodelovanje z Evropsko komisijo v fazi priprave ukrepov, 
priprava osnutkov ukrepov na podlagi analiz trgov in vodenje 
javne razprave o njih, odzivanje na pobude zainteresirane jav‑
nosti, notifikacije osnutkov ukrepov oziroma tržnih analiz, pri‑
prava končnih ukrepov regulacije trga in njihova notifikacija,

– sodelovanje pri oblikovanju nove medijske zakonodaje 
in iz nje izhajajočih podzakonskih aktov,

– razvoj novih mehanizmov regulacije in nadzora na po‑
dročju avdiovizualnih medijskih storitev,

– koordinacija digitalne dividende s sosednjimi državami,
– aktivnosti v zvezi z digitalnim prehodom in izklop analo‑

gnih televizijskih omrežij.
Agencija v finančnem načrtu za leto 2010 načrtuje potreb‑

na sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju 
vseh z zakonom in z Zakonom o poštnih storitvah predpisanih 
dejavnosti, v skupni višini 5.206.500 EUR.

Načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog 
agencije izključno na podlagi zakona in sorazmerni delež stro‑
škov skupnih služb agencije, z upoštevanjem kriterija delitve 
stroškov glede na število zaposlenih po posameznih področjih, 
se pokrijejo s prihodki od plačil na podlagi tarif za leto 2010, ki 
predstavljajo plačila na podlagi zakona:

Vrsta tarife Plačila v EUR
Na podlagi obvestil 1.180.000
Za uporabo TK in RDF frekvenc 2.800.000
Za uporabo elementov oštevilčenja 690.000
Skupaj 4.670.000

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4994. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja 

za podaljšanje veljavnosti dovoljenja  
za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti

Na podlagi drugega odstavka 16. člena v povezavi s 
3. točko drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 
90. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 
na podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 
št. 10.00‑25/2009 z dne 16. decembra 2009 je strokovni svet 
na seji dne 18. decembra 2009 sprejel
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P R A V I L N I K
o priznanju dodatnega izobraževanja  

za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za 
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 

vrednosti

UVODNA DOLOČBA

1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način ugotavljanja in 

priznavanja dodatnega izobraževanja, ki je pogoj za podaljša‑
nje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti podjetij, pooblaščenega ocenjevalca vre‑
dnosti nepremičnin ter pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 
strojev in opreme.

(2) Ta pravilnik upošteva tudi določbe Mednarodnih stan‑
dardov ocenjevanja vrednosti1, ki jih je izdal Odbor za med‑
narodne standarde ocenjevanja vrednosti, in Kodeks poklicne 
etike ocenjevalca vrednosti2, ki ga je izdal Slovenski inštitut 
za revizijo.

(3) Pojmi v tem pravilniku so razumljeni tako, kot jih opre‑
deljuje ZRev‑2.

SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
(1) Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega oce‑

njevalca vrednosti velja dve leti od izdaje. Oseba, ki ji je Slo‑
venski inštitut za revizijo (odslej Inštitut) izdal dovoljenje za 
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (odslej 
imetnik dovoljenja), lahko vloži zahtevek za njegovo podalj‑
šanje. Inštitut dovoljenje podaljša, če njegov imetnik predloži 
dokazila, da je v dveh letih opravil dodatno izobraževanje po 
tem pravilniku v trajanju najmanj 80 ur.

(2) Iz dokazil, ki jih oseba predloži za podaljšanje dovolje‑
nja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, 
mora izhajati, da je najmanj 60% ur potrebnega dodatnega 
izobraževanja pridobila z udeležbo ali predavanjem na raznih 
oblikah izobraževanja, ki jih organizira Inštitut, preostanek ur 
potrebnega dodatnega izobraževanja pa z drugimi oblikami izo‑
braževanja s področja ocenjevanja vrednosti in drugih strokov‑
nih področij, ki jih ocenjevalec vrednosti potrebuje pri svojem 
delu in jih priznava ta pravilnik.

(3) Vsaj polovico ur potrebnega dodatnega izobraževanja, 
ki ga organizira Inštitut, mora oseba pridobiti z udeležbo na iz‑
obraževanjih, ki jih Inštitut označi z oznako C in ki obravnavajo 
zahtevnejša področja ocenjevanja vrednosti in drugih strokov‑
nih področij, ki jih ocenjevalec vrednosti potrebuje pri svojem 
delu. Strokovni svet ustanovi posebno komisijo, ki po presoji 
izobraževanju dodeli oznako C, prav tako pa komisija v primeru 
dvoma glede posamezne oblike dodatnega izobraževanja iz 
4. člena, ki jih želi oseba uveljaviti za podaljšanje dovoljenja 
za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, 
odloči o njihovi skladnosti s tem pravilnikom ter jih ovrednoti z 
ustreznim številom ur. Odločitve komisija ni dolžna obrazložiti 
in je dokončna.

(4) Če se imetnik dovoljenja zaradi dolgotrajnejše odso‑
tnosti z dela (na primer zaradi porodniškega dopusta, odsotno‑
sti z dela zaradi bolezni ali iz drugih razlogov, ki trajajo nepre‑
kinjeno vsaj šest mesecev), ne more udeleževati dodatnega 
izobraževanja, mu Inštitut na njegovo prošnjo zahtevano število 
točk zmanjša sorazmerno s trajanjem njegove nezmožnosti, da 
bi se udeleževal dodatnega izobraževanja. Imetnik dovoljenja 
mora prošnji predložiti dokazila o vzroku svoje nezmožnosti.

1 http://www.si‑revizija.si/ocenjevalci/dokumenti/MSOV‑2007‑
SLO.pdf

2 http://www.si‑revizija.si/ocenjevalci/dokumenti/Kodeks_eti‑
ke‑oc_vredn.pdf

3. člen
Kot merska enota se za uro dodatnega izobraževanja 

šteje šolska ura (45 minut); za strokovni prispevek, objavljen 
v publikaciji, se šteje obračunska stran ((število znakov brez 
presledkov + število besed): 1.900); za udeležbo na formalnih 
oblikah podiplomskega izobraževanja, ki jih organizirajo viso‑
košolske organizacije, se šteje opravljen izpit; za udeležbo na 
izobraževanjih, ki jih organizira Inštitut za pridobitev strokovnih 
nazivov, pa prisotnost na vsaj 75% predavanj.

DRUGO DODATNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA 
OCENJEVANJA VREDNOSTI IN DRUGIH STROKOVNIH 

PODROČIJ, KI JIH OCENJEVALEC VREDNOSTI 
POTREBUJE PRI SVOJEM DELU

4. člen
(1) Drugo dodatno izobraževanje s področja ocenjevanja 

vrednosti in drugih strokovnih področij, ki jih ocenjevalec vre‑
dnosti potrebuje pri svojem delu, in ga oseba lahko uveljavlja 
za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti, lahko opravi na naslednji način:

– z udeležbo ali predavanjem na delavnicah, seminarjih 
ali konferencah, ki jih organizirajo druge pravne osebe, oziro‑
ma na strokovnih srečanjih posameznih sekcij Slovenskega 
inštituta za revizijo;

– s podiplomskim doktorskim študijem na visokošolskih 
organizacijah ali z vpisom na izobraževanje za pridobitev nazi‑
va, ki ga organizira Inštitut;

– z objavljanjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov 
v domačih ali tujih publikacijah; kot publikacije se za potrebe 
tega pravilnika ne štejejo tiste, ki izhajajo pogosteje kot enkrat 
mesečno;

– s prebiranjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov v 
domačih ali tujih publikacijah;

– s sodelovanjem v delovnih skupinah, ki jih ustanovi stro‑
kovni svet Slovenskega inštituta za revizijo za izvajanje nalog iz 
svojih pristojnosti na področju ocenjevanja vrednosti.

(2) Inštitut prizna dodatno izobraževanje:
– iz prve alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da 

oseba predloži originalno potrdilo o udeležbi na izobraževanju, 
ki se glasi nanjo, in dokazilo o trajanju izobraževanja oziroma 
dokazilo, da je na izobraževanju sodelovala kot predavatelj, in 
o trajanju predavanja, pri čemer predloži na vpogled gradivo o 
izobraževanju ter program izobraževanja;

– iz druge alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, 
da oseba predloži uradno potrdilo o opravljenih izpitih, ki ga 
izda visokošolska organizacija, in sicer v obdobju veljavnosti 
pooblastila za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti, oziroma uradno potrdilo, da je bila na izobraževanju, 
ki ga organizira inštitut za pridobitev nazivov, prisotna vsaj 75% 
predvidenih ur izobraževanja;

– iz tretje alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da 
oseba predloži izvod publikacije, v kateri je bil strokovni ali 
znanstveni prispevek objavljen, in predloži besedilo v elektron‑
ski obliki, napisano z urejevalnikom MS Word, s čimer omogoči 
izračun obračunskih strani; če je oseba soavtor prispevka, 
se število obračunskih strani zmanjša sorazmerno s številom 
soavtorjev prispevka;

– iz četrte alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da 
oseba predloži seznam strokovnih ali znanstvenih prispevkov, 
ki jih je prebrala v obravnavanem obdobju, pri čemer mora v 
seznamu navesti naslov prispevka, avtorja in podatke o izvodu 
publikacije, kjer je prispevek dostopen, da se lahko nedvoumno 
preveri obstoj posameznega prispevka iz seznama; oseba lah‑
ko na ta način pridobi največ polovico potrebnih ur dodatnega 
izobraževanja, priznanih v okviru drugega dodatnega izobraže‑
vanja s področja ocenjevanja vrednosti.

(3) Z znanji z drugih strokovnih področij, ki jih ocenjeva‑
lec vrednosti potrebuje pri svojem delu, so mišljena znanja s 
področij

– poslovnih financ,
– revidiranja,
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– računovodenja in
– davkov.
(4) Inštitut lahko po lastni presoji v posameznih primerih 

zahteva tudi dodatna dokazila.

5. člen
(1) Inštitut priznava dodatne ure izobraževanja na nasle‑

dnji način:

Oblika dodatnega izobraževanja Priznano  
število ur

– ura predavanja na mednarodnem simpoziju 
ali konferenci 3,5
– ura samostojne izvedbe novega predavanja, 
za katero je pripravljeno tudi gradivo 3,5
– ura samostojne izvedbe ponovljenega pre‑
davanja, za katero že obstaja gradivo, ali ura 
samostojne izvedbe novega predavanja brez 
gradiva 3,0
– ura sodelovanja pri novem predavanju, za 
katero je pripravljeno tudi gradivo 3,0
– ura sodelovanja pri ponovljenem predavanju, 
za katero že obstaja gradivo, ali ura sodelova‑
nja pri novem predavanju brez gradiva 2,5
– ura udeležbe na simpoziju, konferenci, semi‑
narju, delavnici 1,0
– opravljen izpit podiplomskega študija 6,0
– udeležba na izobraževanju za pridobitev nazi‑
va, ki ga podeljuje Inštitut (več kot 75‑odstotna 
prisotnost na predavanjih) 10,0
– obračunska stran avtorja strokovnega ali 
znanstvenega prispevka, objavljenega v tuji ali 
domači strokovni ali znanstveni publikaciji 1,0
– prebran prispevek v domači ali tuji strokovni 
publikaciji 2,0.

(2) Za novo predavanje se šteje predavanje, pri katerem 
je nova vsaj polovica vsebine.

(3) Dobljeno število ur dodatnega izobraževanja se zao‑
krožuje navzdol na prvo decimalko.

(4) Število ur, ki se priznajo članom delovnih skupin, ki jih 
ustanovi strokovni svet, ta določi za vsako skupino posebej.

NADZIRANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA

6. člen
(1) Nadzor kakovosti izobraževanja izvaja Agencija.
(2) Kakovost presoja z vidika zahtevnosti obravnavane 

tematike, ustreznosti posredovanega gradiva in kakovosti pre‑
davatelja.

(3) Nadzor kakovosti dodatnega izobraževanja, ki ga 
organizira Inštitut, izvaja Agencija s pregledi izobraževalnih 
gradiv oziroma s prisotnostjo na izbrani obliki izobraževanja. 
Agencija organizatorju izobraževanja zaradi zagotovitve pro‑
stega mesta na izbranem izobraževanju svojo namero izvedbe 
nadzora s prisotnostjo na izbrani obliki izobraževanja sporoči 
najmanj 7 dni pred začetkom izobraževanja; v nasprotnem pri‑
meru organizator izobraževanja ni dolžan zagotoviti ustreznih 
pogojev za izvajanje nadzora.

(4) Na podlagi ugotovitev Agencija organizatorju izobra‑
ževanja lahko posreduje priporočila za dvig kakovosti izobra‑
ževanja.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

7. člen
(1) Pravila o najmanjšem številu ur potrebnega doda‑

tnega izobraževanja za podaljšanje dovoljenja za opravljanje 
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti iz prvega odstavka 

2. člena tega pravilnika ter določbe drugega in tretjega odstav‑
ka 2. člena tega pravilnika se začnejo uporabljati od prvega 
podaljšanja dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega 
ocenjevalca vrednosti po uveljavitvi tega pravilnika.

(2) Osebe, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika imetniki 
dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 
vrednosti, se do naslednjega podaljšanja dovoljenja dodatno 
izobražujejo z oblikami izobraževanj, ki jih priznava ta pravilnik, 
razen s podiplomskim študijem iz druge alineje prvega odstav‑
ka 4. člena, ter prebiranjem strokovne literature iz četrte alineje 
prvega odstavka 4. člena tega pravilnika, pri čemer:

– morajo za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog 
zagotoviti najmanj 60 ur dodatnega izobraževanja;

– se točke dodatnega izobraževanja, ki jih je oseba prido‑
bila v skladu s Pravilnikom o priznanju dodatnega izobraževa‑
nja za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti z dne 5. novembra 2002, 
spremenijo v ure v razmerju ena ura za eno točko.

(3) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati 
Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje 
veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega oce‑
njevalca vrednosti z dne 5. novembra 2002.

(4) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 8/09
Ljubljana, dne 18. decembra 2009

Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

dr. Ivan Turk l.r.

4995. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja 
za podaljšanje veljavnosti dovoljenja 
za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

Na podlagi drugega odstavka 15. člena v povezavi s 
3. točko drugega odstavka 9. člena ter 48. členom Zakona o 
revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter v skladu s soglasjem 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00‑24/2009 
z dne 16. decembra 2009 je revizijski svet na seji dne 21. de‑
cembra 2009 sprejel

P R A V I L N I K
o priznanju dodatnega izobraževanja 

za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za 
opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

UVODNA DOLOČBA

1. člen
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način ugotavljanja in 

priznavanja dodatnega izobraževanja, ki je pogoj za podaljša‑
nje veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja.

(2) Pravilnik upošteva tudi določbe Mednarodnega izobra‑
ževalnega standarda 7 – Stalen strokovni razvoj: Program vse-
življenskega učenja in stalnega razvoja strokovnih sposobno-
sti1, ki ga je pri Mednarodni zvezi računovodskih strokovnjakov 
(IFAC) izdal Odbor za mednarodne standarde izobraževanja 
računovodskih strokovnjakov (IAESB).

(3) Pojmi v tem pravilniku so razumljeni tako, kot jih opre‑
deljuje ZRev‑2.

1 Continuing Professional Development: A Program of Life‑
long Learning and Continuing Development of Professional Com‑
petence.
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SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
(1) Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega re‑

vizorja velja dve leti od izdaje. Oseba, ki ji je Slovenski inštitut 
za revizijo (odslej Inštitut) izdal dovoljenje za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja (odslej imetnik dovoljenja), lahko vloži 
zahtevek za njegovo podaljšanje. Inštitut dovoljenje podaljša, če 
njegov imetnik predloži dokazila, da je v dveh letih opravil doda‑
tno izobraževanje po tem pravilniku v trajanju najmanj 80 ur.

(2) Iz dokazil, ki jih oseba predloži za podaljšanje dovolje‑
nja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, mora izhajati, 
da je najmanj 60% ur potrebnega dodatnega izobraževanja 
pridobila z udeležbo ali predavanjem na raznih oblikah izo‑
braževanja, ki jih organizira Inštitut, preostanek ur potrebnega 
dodatnega izobraževanja pa z drugimi oblikami izobraževanja 
s področja revidiranja ali revidiranju sorodnih storitev, ki jih 
priznava ta pravilnik.

(3) Vsaj polovico ur potrebnega dodatnega izobraževanja, 
ki ga organizira Inštitut, mora oseba pridobiti z udeležbo na 
izobraževanjih, ki jih Inštitut označi z oznako A in ki obravna‑
vajo zahtevnejša področja revidiranja in revidiranju sorodnih 
storitev. Revizijski svet ustanovi posebno komisijo, ki po presoji 
izobraževanju dodeli oznako A, prav tako pa komisija v primeru 
dvoma glede posamezne oblike dodatnega izobraževanja iz 
4. člena, ki ga želi oseba uveljaviti za podaljšanje dovoljenja 
za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, odloči o njego‑
vi skladnosti s tem pravilnikom ter ga ovrednoti z ustreznim 
številom ur. Odločitve komisije so dokončne in jih ni dolžna 
obrazlagati.

(4) Če se imetnik dovoljenja zaradi dolgotrajnejše odso‑
tnosti z dela (na primer zaradi porodniškega dopusta, odsotno‑
sti z dela zaradi bolezni ali iz drugih razlogov), ki traja nepreki‑
njeno najmanj šest mesecev, ne more udeleževati dodatnega 
izobraževanja, mu Inštitut na njegovo prošnjo zahte vano število 
točk zmanjša sorazmerno s trajanjem njegove nezmožnosti 
udeleževati se dodatnega izobraževanja. Imetnik dovoljenja 
mora prošnji predložiti dokazila o vzroku svoje nezmožnosti.

3. člen
Kot merska enota se za uro dodatnega izobraževanja 

šteje šolska ura (45 minut); za strokovni prispevek, objavljen 
v publikaciji, se šteje obračunska stran ((število znakov brez 
presledkov + število besed): 1.900); za udeležbo na formalnih 
oblikah podiplomskega izobraževanja, ki jih organizirajo viso‑
košolske organizacije, se šteje opravljen izpit; za udeležbo na 
izobraževanjih, ki jih organizira Inštitut za pridobitev strokovnih 
nazivov, pa prisotnost na vsaj 75% predavanj.

DRUGO DODATNO IZOBRAŽEVANJE S PODROČJA 
REVIDIRANJA IN REVIDIRANJU SORODNIH STORITEV

4. člen
(1) Drugo dodatno izobraževanje s področja revidiranja 

ali revidiranju sorodnih storitev, ki ga oseba lahko uveljavlja 
za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega 
revizorja, se lahko opravi na naslednji način:

– z udeležbo ali predavanjem na delavnicah, seminarjih 
ali konferencah, ki jih organizirajo druge pravne osebe, oziro‑
ma na strokovnih srečanjih posameznih sekcij Slovenskega 
inštituta za revizijo;

– s podiplomskim doktorskim študijem na visokošolskih 
organizacijah ali z vpisom na izobraževanje za pridobitev nazi‑
va, ki ga organizira Inštitut;

– z udeležbo na izobraževanjih, ki jih organizira delodaja‑
lec za svoje zaposlene;

– z objavljanjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov 
v domačih ali tujih publikacijah; kot publikacije se za potrebe 
tega pravilnika ne štejejo tiste, ki izhajajo pogosteje kot enkrat 
mesečno;

– s prebiranjem strokovnih ali znanstvenih prispevkov v 
domačih ali tujih publikacijah;

– s sodelovanjem v delovnih skupinah, ki jih ustanovi re‑
vizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo za izvajanje nalog 
iz svojih pristojnosti.

(2) Inštitut prizna dodatno izobraževanje:
– iz prve alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da 

oseba predloži originalno potrdilo o udeležbi na izobraževanju, 
ki se glasi nanjo, ter dokazilo o trajanju izobraževanja oziroma 
dokazilo, da je na izobraževanju sodelovala kot predavatelj, in 
o trajanju predavanja, pri čemer predloži na vpogled gradivo o 
izobraževanju ter program izobraževanja;

– iz druge alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da 
oseba predloži uradno potrdilo o opravljenih izpitih, ki ga izda 
visokošolska organizacija, in sicer v obdobju veljavnosti poo‑
blastila za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, oziroma 
uradno potrdilo, da je bila na izobraževanju, ki ga organizira 
inštitut za pridobitev nazivov, prisotna vsaj 75% predvidenih 
ur izobraževanja;

– iz tretje alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da je 
delodajalec osebe najavil interno izobraževanje Inštitutu vsaj 
14 dni pred njegovo izvedbo, posredoval podatke o predava‑
telju in program ter trajanje izobraževanja pa tudi gradivo, ki 
bo uporabljeno na izobraževanju; prav tako mora delodajalec 
osebe omogočiti predstavniku Inštituta ali Agencije, da na dan 
izobraževanja s svojo prisotnostjo preverja potek in kakovost 
izobraževanja; oseba za priznanje izobraževanja predloži tudi 
potrdilo delodajalca, da se je izobraževanja udeležila;

– iz četrte alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da 
oseba predloži izvod publikacije, v kateri je bil strokovni ali 
znanstveni prispevek objavljen, ter predloži besedilo v elektron‑
ski obliki, napisano z urejevalnikom MS Word, s čimer omogoči 
izračun obračunskih strani. Če je oseba soavtor prispevka, 
se število obračunskih strani zmanjša sorazmerno s številom 
soavtorjev prispevka;

– iz pete alineje prejšnjega odstavka pod pogojem, da 
oseba predloži seznam strokovnih ali znanstvenih prispevkov, 
ki jih je prebrala v obravnavanem obdobju, pri čemer mora v 
seznamu navesti naslov prispevka, avtorja ter podatke o izvodu 
publikacije, kjer je prispevek dostopen, da se lahko nedvoumno 
preveri obstoj posameznega prispevka iz seznama; oseba lah‑
ko na ta način pridobi največ polovico potrebnih ur dodatnega 
izobraževanja, priznanih v okviru drugega dodatnega izobraže‑
vanja s področja revidiranja in revidiranju sorodnih storitev.

(3) Inštitut lahko po lastni presoji v posameznih primerih 
zahteva tudi dodatna dokazila.

5. člen
(1) Inštitut priznava dodatne ure izobraževanja na nasle‑

dnji način:

Oblika dodatnega izobraževanja Priznano  
število ur

– ura predavanja na mednarodnem simpozi‑
ju ali konferenci 3,5
– ura samostojne izvedbe novega predava‑
nja, za katero je pripravljeno tudi gradivo 3,5
– ura samostojne izvedbe ponovljenega 
predavanja, za katero že obstaja gradivo, ali 
ura samostojne izvedbe novega predavanja 
brez gradiva 3,0
– ura sodelovanja pri novem predavanju, za 
katero je pripravljeno tudi gradivo 3,0
– ura sodelovanja pri ponovljenem preda‑
vanju, za katero že obstaja gradivo, ali ura 
sodelovanja pri novem predavanju brez 
gradiva 2,5
– ura udeležbe na simpoziju, konferenci, 
seminarju, delavnici 1,0
– opravljen izpit podiplomskega študija 6,0
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– udeležba na izobraževanju za pridobi‑
tev naziva, ki ga podeljuje Inštitut (več kot 
75‑odstotna prisotnost na predavanjih) 10,0
– obračunska stran avtorja strokovnega ali 
znanstvenega prispevka, objavljenega v tuji 
ali domači strokovni ali znanstveni publika‑
ciji. 1,0
– prebran prispevek v domači ali tuji stro‑
kovni publikaciji 2,0.

(2) Za novo predavanje se šteje predavanje, pri katerem 
je nova vsaj polovica vsebine.

(3) Dobljeno število ur dodatnega izobraževanja se zao‑
krožuje navzdol na prvo decimalko.

(4) Število ur, ki se priznajo članom delovnih skupin, ki jih 
ustanovi revizijski svet, le‑ta določi za vsako skupino posebej.

NADZIRANJE KAKOVOSTI IZOBRAŽEVANJA

6. člen
(1) Nadzor kakovosti izobraževanja izvaja Agencija.
(2) Kakovost presoja z vidika zahtevnosti obravnavane 

tematike, ustreznosti posredovanega gradiva in kakovosti pre‑
davatelja.

(3) Nadzor kakovosti dodatnega izobraževanja, ki ga or‑
ganizira Inštitut ali delodajalec osebe, ki podaljšuje dovoljenje 
za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, izvaja Agencija s 
pregledi izobraževalnih gradiv oziroma s prisotnostjo na izbra‑
ni obliki izobraževanja. Agencija organizatorju izobraževanja 
zaradi zagotovitve prostega mesta na izbranem izobraževanju 
svojo namero izvedbe nadzora s prisotnostjo na izbrani obliki 
izobraževanja sporoči najmanj 7 dni pred pričetkom izobra‑
ževanja; v nasprotnem primeru organizator izobraževanja ni 
dolžan zagotoviti ustreznih pogojev za izvajanje nadzora.

(4) Na podlagi ugotovitev Agencija organizatorju izobra‑
ževanja lahko posreduje priporočila za dvig kakovosti izobra‑
ževanja.

PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

7. člen
(1) Pravila o najmanjšem številu ur potrebnega dodatnega 

izobraževanja za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog 
pooblaščenega revizorja iz prvega odstavka 2. člena tega pra‑
vilnika ter določbe drugega in tretjega odstavka 2. člena tega 
pravilnika, razen pristojnosti komisije revizijskega sveta iz tretje‑
ga odstavka 2. člena tega pravilnika, se začnejo uporabljati od 
prvega podaljšanja dovoljenja po uveljavitvi tega pravilnika.

(2) Osebe, ki so na dan uveljavitve tega pravilnika imetniki 
dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, se 
do naslednjega podaljšanja dovoljenja dodatno izobražujejo z 
oblikami izobraževanj, ki jih priznava ta pravilnik, pri čemer:

– morajo za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog 
zagotoviti najmanj 60 ur dodatnega izobraževanja;

– se točke dodatnega izobraževanja, ki jih je oseba pri‑
dobila v skladu s Pravilnikom o priznanju dodatnega izobraže‑
vanja za pooblaščene revizorje in revizorje z dne 7. novembra 
2002, spremenijo v ure v razmerju ena ura za eno točko;

– mora oseba najmanj polovico od zahtevanih 60 ur do‑
datnega izobraževanja opraviti z izobraževanjem, ki mu Inštitut 
v skladu s tem pravilnikom dodeli oznako A;

– lahko oseba največ polovico od zahtevanih 60 ur doda‑
tnega izobraževanja opravi z oblikami dodatnega izobraževanja, 
ki ga organizira Inštitut, ali z drugimi oblikami dodatnega izobra‑
ževanja, opredeljenimi v 4. členu tega pravilnika, razen oblike iz 
pete alineje prvega odstavka 4. člena tega pravilnika;

– se dodatno izobraževanje z oznako A, ki ga je oseba 
opravila v skladu s Pravilnikom o priznanju dodatnega izobra‑
ževanja za pooblaščene revizorje in revizorje z dne 7. novem‑

bra 2002, prizna za dodatno izobraževanje z oznako A tudi po 
tem pravilniku.

(3) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati 
pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za podaljšanje 
veljavnosti dovoljenja za opravljanje nalog revizorja in poobla‑
ščenega revizorja z dne 7. novembra 2002.

(4) Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 9/09
Ljubljana, dne 21. decembra 2009

Predsednica revizijskega sveta 
Slovenskega inštituta za revizijo

Sonja Anadolli l.r.

4996. Stališče 8 Dodatni revizijski pregled glede 
izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji  
v bankah in hranilnicah

Na podlagi 4. in 15. člena Zakona o revidiranju (Uradni list 
RS, št. 65/08; odslej ZRev‑2) ter v skladu s soglasjem Agen‑
cije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00‑26/2009 z dne 
16. 12. 2009 je Revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo 
na 2. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel

S T A L I Š Č E  8
Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja 

pravil o upravljanju s tveganji v bankah  
in hranilnicah

I. UVOD

1. člen
(Vsebina Stališča)

(1) Stališče Revizijskega sveta o dodatnem revizijskem 
pregledu glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v 
bankah in hranilnicah (odslej Stališče) pojasnjuje postopke pri 
posebnem revizijskem poslu, ki ga opravi revizor na podlagi 
Sklepa o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega 
pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v 
bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 42/09; odslej Sklep).

(2) Določila Stališča se smiselno uporabljajo tudi za po‑
družnice bank tretjih držav.

(3) Kadar se Stališče sklicuje na določila drugih predpi‑
sov, se ta določila uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem 
besedilu.

2. člen
(Opredelitev pojmov)

Pojmi, uporabljeni v Stališču, imajo enak pomen kot v 
določilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja 
revidiranje, in drugih pravil revidiranja ter podzakonskih predpi‑
sov zakona, ki ureja bančništvo.

II. DOLOČILA O REVIZIJSKEM PREGLEDU

3. člen
(Pravila revidiranja)

V skladu s 3. členom Sklepa opravi revizor dodatni re‑
vizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v 
bankah in hranilnicah. Za namene pregleda vključujejo pravila 
revidiranja tudi predpise Banke Slovenije, in sicer:

– Sklep o nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani 
podlagi (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07; odslej Sklep o 
konsolidiranem nadzoru);
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– Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa oce‑
njevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice 
(Uradni list RS, št. 135/06, 28/07 in 104/07; odslej Sklep o 
upravljanju s tveganji);

– Sklep o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list 
RS, št. 135/06 in 104/07; odslej Sklep o izračunu kapitala).

4. člen
(Vsebina pregleda)

(1) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o 
upravljanju s tveganji opravi revizor na podlagi določil Zako‑
na o revidiranju in Mednarodnih standardov sorodnih stori‑
tev, pri čemer je namen revizijskega pregleda, da na podlagi 
Sklepa revizor opravi postopke revizijske narave in poroča 
o dejanskih ugotovitvah o skladnosti izpolnjevanja pravil o 
upravljanju s tveganji na posamični ali konsolidirani podlagi 
z zahtevami Sklepa o upravljanju s tveganji in Sklepa o 
izračunu kapitala.

(2) Pri dodatnem revizijskem pregledu izpolnjevanja pravil 
o upravljanju s tveganji revizor v povezavi s:

– splošnimi standardi upravljanja s kreditnim tveganjem 
iz Priloge I Sklepa o upravljanju s tveganji,

– splošnimi standardi upravljanja s tržnimi tveganji iz 
Priloge II Sklepa o upravljanju s tveganji,

– splošnimi standardi upravljanja z obrestnim tveganjem 
iz Priloge III Sklepa o upravljanju s tveganji,

– splošnimi standardi upravljanja z operativnim tveganjem 
iz Priloge IV Sklepa o upravljanju s tveganji,

– splošnimi standardi upravljanja z likvidnostnim tvega‑
njem iz Priloge V Sklepa o upravljanju s tveganji;

za vsako od teh tveganj oceni:
1. izpolnjevanje organizacijskih zahtev;
2. ustreznost obravnave tveganj.
(3) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upra‑

vljanju s tveganji obsega tudi pregled kapitala, kapitalskih zah‑
tev in ustreznega notranjega kapitala.

5. člen
(Organizacijske zahteve)

Pri presoji ustreznosti izpolnjevanja organizacijskih zah‑
tev iz 1. točke drugega odstavka 4. člena upošteva revizor 
6. člen Sklepa.

6. člen
(Obravnava tveganj)

Pri presoji ustreznosti obravnave tveganj iz 2. točke dru‑
gega odstavka 4. člena upošteva revizor 7. člen Sklepa.

7. člen
(Kreditno tveganje)

Presojo ustreznosti obravnave kreditnega tveganja opravi 
revizor v skladu z 8. členom Sklepa.

8. člen
(Tržna tveganja)

Presojo ustreznosti obravnave tržnih tveganj opravi revi‑
zor v skladu z 9. členom Sklepa.

9. člen
(Obrestno tveganje)

Presojo ustreznosti obravnave obrestnega tveganja opra‑
vi revizor v skladu z 10. členom Sklepa.

10. člen
(Operativno tveganje)

Presojo ustreznosti obravnave operativnega tveganja 
opravi revizor v skladu z 11. členom Sklepa.

11. člen
(Likvidnostno tveganje)

Presojo ustreznosti obravnave likvidnostnega tveganja 
opravi revizor v skladu z 12. členom Sklepa.

12. člen
(Kapital, kapitalske zahteve in ustreznost notranjega kapitala)

Pregled kapitala, kapitalskih zahtev in ustreznosti notranjega 
kapitala opravi revizor v skladu s 13., 14. in 15. členom Sklepa.

III. DOLOČILA O REVIZORJEVEM POROČANJU

13. člen
(Revizorjevo poročanje o izpolnjevanju pravil  

o upravljanju s tveganji)
(1) Revizor poroča o izpolnjevanju pravil o upravljanju s 

tveganji na način, določen s smiselno uporabo Mednarodnega 
standarda sorodnih storitev (MSS) 4400 – Posli opravljanja 
dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami 
in predstavljen v Prilogi Stališča.

(2) V poročilu revizor poroča o dejanskih ugotovitvah, do 
katerih je prišel na podlagi opravljenih dogovorjenih postopkov. 
V poročilu revizor navede tudi zadostne podrobnosti o ugoto‑
vljenih napakah in izjemah in, kjer je to smiselno, priporočila za 
odpravo ugotovljenih napak.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena revizor v poseb‑
nem odstavku poročila navede, ali so morebitne napake, ugoto‑
vljene v preteklih letih, deloma oziroma v celoti odpravljene.

IV. DATUM UVELJAVITVE IN UPORABE  
TER POJASNILA STALIŠČA

14. člen
(Datum uveljavitve in uporabe)

Stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije; uporabljati se začne pri revidiranju raču‑
novodskih izkazov in pregledu letnih poročil bank in hranilnic 
za leto 2009. Z dnem uveljavitve tega Stališča preneha veljati 
Stališče 8 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu 
ter drugih zakonskih in regulativnih zahtevah bank in hranilnic 
(Uradni list RS, št. 50/08).

15. člen
(Pojasnila)

Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk Stališča je 
pristojen Revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu Revi‑
zijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
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Priloga

Zgled revizorjevega poročila o dejanskih ugotovitvah, povezanih z izpolnjevanjem pravil o upravljanju s tveganji  
v bankah in hranilnicah

POROČILO O DEJANSKIH UGOTOVITVAH, NAMENJENO (tistim, ki so navedeni v pogodbi)

Na podlagi Sklepa o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s 
tveganji v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 42/09; odslej Sklep) smo opravili postopke, za katere smo se dogovorili z vami 
in ki jih navajamo v nadaljevanju. To so postopki v zvezi z izpolnjevanjem pravil o upravljanju s tveganji pri banki ABC za poslov‑
no leto, ki se je končalo 31. 12. 20xx. Posel je bil opravljen v skladu z Mednarodnim standardom sorodnih storitev 4400 − Posli 
opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami. Edini namen postopkov je bil, da bi vam pomagali pri 
presoji upoštevanja določil podzakonskih predpisov Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 109/08 in 19/09) – Sklepa o 
nadzoru bank in hranilnic na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 135/06 in 104/07; odslej Sklep o konsolidiranem nadzoru), 
Sklepa o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za banke in hranilnice (Uradni list 
RS, št. 135/06, 28/07 in 104/07; odslej Sklep o upravljanju s tveganji) in Sklepa o izračunu kapitala bank in hranilnic (Uradni list 
RS, št. 135/06 in 104/07; odslej Sklep o izračunu kapitala) − v poslovnem letu, ki se je končalo 31. 12. 200x. Opravljene postopke 
povzemamo takole:

1. Pregledali smo spoštovanje splošnih standardov upravljanja s kreditnim tveganjem, tržnimi tveganji, obrestnim tveganjem, 
operativnim tveganjem in likvidnostnim tveganjem, določenih s Prilogami I–V Sklepa o upravljanju s tveganji.
2. Pregledali smo, ali so izpolnjenje posebne zahteve Sklepa, povezane s pravili upravljanja s kreditnim tveganjem, tržnimi tveganji, 
obrestnim tveganjem, operativnim tveganjem in likvidnostnim tveganjem.
3. V povezavi s kapitalom, kapitalskimi zahtevami in ustreznim notranjim kapitalom banke smo preverili, ali banka upošteva določila 
Sklepa o izračunu kapitala.

Poročamo o ugotovitvah:
a) V zvezi s točko 1 smo ugotovili, … (navedba dejanskih ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
b) V zvezi s točko 2 smo ugotovili, … (navedba dejanskih ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).
c) V zvezi s točko 3 smo ugotovili, … (navedba dejanskih ugotovitev, vključno z morebitnimi nepravilnostmi).

Ugotavljamo, da je banka ABC odpravila vse nepravilnosti, ugotovljene v revizorjevem poročilu o dodatnem revizijskem pregledu 
glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji z dne

ali

Ugotavljamo, da banka ABC ni odpravila vseh nepravilnosti, ugotovljenih v revizorjevem poročilu o dodatnem revizijskem pregledu 
glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji z dne …., in sicer:

(Če je smiselno, revizor doda priporočila za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.)

Ker opravljeni postopki niso niti revizija niti preiskava v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja ali Mednarodnimi standardi po-
slov preiskovanja, v povezavi z izpolnjevanjem pravil o upravljanju s tveganji v tem poročilu ne dajemo nikakršnega zagotovila.

V primeru, da je bila opravljena revizija računovodskih izkazov za isto leto:

Ker je bila poleg tega dodatnega revizijskega pregleda opravljena tudi revizija računovodskih izkazov banke ABC v skladu z Med-
narodnimi standardi revidiranja, smo o morebitnih drugih zadevah poročali v revizorjevem poročilu o revidiranih računovodskih 
izkazih.

V primeru, da ni bila opravljena revizija računovodskih izkazov za isto leto:

Če bi bili opravili dodatne postopke ali pa revizijo ali preiskavo računovodskih izkazov v skladu z Mednarodnimi standardi revidiranja 
ali Mednarodnimi standardi poslov preiskovanja, bi utegnili najti še kake druge zadeve, o katerih bi vam poročali.

Naše poročilo služi izključno namenu, predstavljenemu v prvem odstavku, in se sme posredovati zgolj strankam, določenim v 
pogodbi. Poročilo se nanaša izključno na izpolnjevanje pravil o upravljanju s tveganji.

Datum
Naslov

REVIZOR

Št. 10/2009
Ljubljana, dne 21. decembra 2009

Predsednica Revizijskega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

Sonja Anadolli l.r.
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BISTRICA OB SOTLI

4997. Odlok o spremembah Odloka o občinskih 
cestah v Občini Bistrica ob Sotli

Na podlagi 8. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, 
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo), 149. člena Zakona o var‑
stvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO187, 20/06, 
28/06 – sklep US RS, 49/06 – ZMetD in 66/06 – odločba US RS), 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 
– uradno prečiščeno besedilo in 21/06 – odločba US RS), 3., 7. in 
35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 17. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – sklep US RS, 
34/05 – odločba US RS, 44/05, 40/06, 51/06 – popr., 115/06 in 
139/06 – odločba US RS) in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob 
Sotli (Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob 
Sotli na 22. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

O D L O K 
o spremembah Odloka o občinskih cestah  

v Občini Bistrica ob Sotli
1. člen

S tem odlokom se spreminja Odlok o občinskih cestah v 
Občini Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 93/01).

2. člen
V vseh členih odloka se izraz »občinski inšpektor za 

ceste« nadomesti z novim izrazom »pooblaščena oseba za 
nadzor nad izvajanjem odloka«, v vseh besednih zvezah, ustre‑
znem sklonu in številu.

3. člen
Črta se 55. člen odloka. Vsi ostali členi se ustrezno pre‑

številčijo.

4. člen
V 57. členu se izraz »Z denarno kaznijo najmanj 

100.000 tolarjev« nadomesti z novim izrazom »Z globo 
1200 EUR«. Izraz »Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« 
se nadomesti z novim izrazom »Z globo 400 EUR«.

5. člen
V 58. členu se izraz »Z denarno kaznijo najmanj 

10.000 tolarjev« nadomesti z novim izrazom » Z globo 
200 EUR«.

6. člen
V 59. členu se izraz »Z denarno kaznijo najmanj 

100.000 tolarjev« nadomesti z novim izrazom »Z globo 
1200 EUR«. Izraz »Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev« 
se nadomesti z novim izrazom »Z globo 400 EUR«.

7. člen
V 60. členu se izraz » Z denarno kaznijo najmanj 

50.000 tolarjev« nadomesti z novim izrazom »Z globo 
1200 EUR«. Izraz »Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev« 
se nadomesti z novim izrazom »Z globo 400 EUR«.

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

listu Republike Slovenije.

Št.  032‑0001/2009‑22‑01
Bistrica ob Sotli, dne 17. decembra 2009

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l.r.

DOBREPOLJE

4998. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Zazidalnega načrta obrtne cone Predstruge 
v Občini Dobrepolje

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Ura‑
dni list RS, št. 28/08) in 61. člena ZPNačrt (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B) je Občinski svet Občine Dobrepolje 
na 23. seji dne 2. 12. 2009 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega 

načrta obrtne cone Predstruge  
v Občini Dobrepolje

1. člen
Sedanji 1., 2. in 3. člen Odloka o Zazidalnem načrtu 

obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, 
št. 98/99, 31/00) se nadomesti z novim 1. in 2. členom, ki se 
glasita:

»I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Predmet in podlaga)

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb 
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč‑
nega plana Občine Dobrepolje za obdobje od leta 1986–2000, 
dopolnjen 2001 (Uradni list RS, št. 79/04, 11/07 – OR) sprejme 
Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta obrtne cone 
Predstruge v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 98/99, 
31/00). Spremembe in dopolnitve je izdelalo podjetje Arhi‑
tektura d.o.o., Jurčkova c. 21/a, 1000 Ljubljana, pod št. 05/07.

2. člen
(Vsebina sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta vsebujejo 
besedilo (odlok) in kartografski del z naslednjimi načrti:

Izsek iz dolgoročnega plana na pregle‑
dnem katastrskem načrtu M 1:5000

Geodetski posnetek obstoječega stanja  
z vrisano mejo območja M 1:500
1. Umestitev območja urejanja v prostor M 1:1000
2. Zazidalna situacija M 1:1000
3. Namenska raba in parcelacija M 1:1000
4. Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:1000
5. Lega in funkcionalno tehnična zasnova 

objektov, ter tehnični elementi za zakoliče‑
nje gradbenih parcel M 1:1000

6. Zasnova zelenih površin M 1:1000
7. Zasnova prometne ureditve M 1:1000
8. Zasnova komunalnih in energetskih  

ureditev M 1:1000
9. Zaščita in reševanje M 1:1000
10. Etapnost M 1:1000.

Priloge k ZN so:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev ZN
– Seznam strokovnih podlag
– Smernice nosilcev urejanja prostora s pojasnili glede 

upoštevanja

OBČINE
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– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Odločba Ministrstva za okolje in prostor glede izvedbe 

celovite presoje vplivov
– Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sek‑

torskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi spr. 
in dop. ZN

– Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca
– Ocena stroškov za izvedbo ZN
– Seznam tangiranih zemljišč s podatki o lastniku in 

zemljišču
– Spis postopka priprave in sprejemanja spr. in dop. ZN
– Okoljsko poročilo za Spremembe in dopolnitve Zazidal‑

nega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje št.: 
100608 – dn.«

2. člen
Sedanji členi od 4. do 31. se nadomestijo z novimi členi 

od 3. do 35., ki se glasijo:

»II. NAMEMBNOST PROSTORA – VRSTE NAČRTOVANIH 
OBJEKTOV IN POVRŠIN TER OPREDELITEV DEJAVNOSTI

3. člen
(Prostorske ureditve)

Trajna usmeritev za razvoj obravnavanega območja je 
oblikovanje zaokrožene obrtne cone, ki bo upoštevala obsto‑
ječo urbanistično, krajinsko in prometno‑komunalno situacijo 
širšega in ožjega vplivnega območja ter omogočila njeno arhi‑
tekturno‑programsko izgradnjo v smiselnih povezavah z ure‑
ditvami v ožjem vplivnem območju. Zazidalno območje obrtne 
cone je namenjeno kompleksnemu razvoju različnih funkcij: od 
obrtno‑industrijskih do poslovno‑upravnih. Urbanistični koncept 
zagotavlja možnost postopne izgradnje tako, da dopušča po‑
stopno izgradnjo posameznih objektov, ki tvorijo v končni fazi 
zaključeno celoto in dajejo podobo urejenega in strnjenega 
dela v obstoječem oziroma bodočem poselitvenem vzorcu.

V ureditvenem območju sprememb in dopolnitev ZN so 
predvidene naslednje prostorske ureditve:

– zazidava z objekti za obrtne, proizvodne, trgovske in 
storitvene dejavnosti ipd.,

– postavitev manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih 
objektov,

– ureditve odprtih površin za skladiščenje,
– ureditve za parkiranje osebnih in tovornih motornih vozil 

ter drugih manipulacijskih površin,
– prometne ureditve in ostale infrastrukturne ureditve ter
– zunanje ureditve.

4. člen
(Ureditveno območje, vplivi in povezave prostorske ureditve  

s sosednjimi območji)
Ureditveno območje
Območje, ki je predmet sprememb in dopolnitev obsega 

celotno ureditveno območje Zazidalnega načrta obrtne cone 
Predstruge v Občini Dobrepolje. Meja območja urejanja poteka 
od izhodiščne točke, ki leži na skrajnem severovzhodnem vo‑
galu območja v osi suhe struge. Od tod poteka meja proti zaho‑
du po osi suhe struge na parceli št. 2379/1 (k.o. Cesta) do se‑
verozahodnega vogala zazidalnega območja, ki leži na parceli 
št. 472/2 (k.o. Cesta), obrne proti jugu in poteka do železniške 
proge, kjer je jugozahodni vogal zazidalnega območja. Tukaj 
se obrne meja proti vzhodu in sledi železniški progi do gozdne 
poti na robu parcele št. 1048/306 (k.o. Videm ‑ Dobrepolje), 
kjer se obrne proti severu in sprva sledi gozdni poti, potem se 
nadaljuje ob parceli št. 1048/306 (k.o. Videm ‑ Dobrepolje) nato 
pa seče parceli št. 1048/374, 1048/406 in 1048/407 (vse k.o. 
Videm ‑ Dobrepolje) ter se zaključi na začetni točki v osi struge 
suhega potoka na parceli št. 2379/1 (k.o. Cesta).

V območje urejanja, ki meri 11,6 ha so vključena ze‑
mljišča s parc. št. 463/4, 463/3, 471/4, 471/3, 633/1, 1207/1, 

1208, 1206/1, 1205/2, 462/11, 2379/1 – del (vse k.o. Cesta), 
in 1048/302, 1048/321, 1048/320 – del, 1048/373, 1048/406 – 
del, 1048/374 – del, 1048/407 – del, 1048/400, 1048/401, 
1048/402, 1048/403, 1048/304, 1048/404, 1048/405, 1048/399, 
(vse k.o. Videm ‑ Dobrepolje).

S tem odlokom se lahko ureja tudi območja izven ZN:
– za potrebe priključevanja cone na infrastrukturo, tj. 

zemljišča s parc. št. 462/10 – del, 462/12 – del, 291/10 – del, 
291/1 – del (vse k.o. Cesta).

– za potrebe zagotovitve nadomestne dovozne poti 
(vlake) po ukinitvi nivojskih prehodov čez železnico, tj. parc. 
št. 635/2, 633/2, 634, 1206/2, 1200/1, 1207/2, 1201/1, 2363/2, 
1202, 1205/1, 1204 (vse k.o. Cesta) in 1048/298, 1048/324, 
1048/310, 1048/301, 1048/323 (vse k.o. Videm ‑ Dobrepo‑
lje), skladno z elaboratom »Priprava/gradnja gozdnih vlak 
št. 06‑02‑001/2009.«

Poleg navedenih zemljišč je v območje posegov izven 
ureditvenega območja sprememb in dopolnitev zazidalnega 
načrta možno dodati ali izvzeti tudi druge parcelne številke, 
kolikor se v postopku priprave projektne dokumentacije infra‑
strukture na podlagi strokovno preverjenih rešitev izkaže to za 
potrebno.

Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi ob‑
močji

Načrtovana prostorska ureditev leži med naseljema Po‑
nikve in Predstruge in ni priključena nobenemu od ureditvenih 
območij naselij, temveč predstavlja samostojno ureditveno ob‑
močje. Njeno funkcioniranje povzroča določene, za bivanje in 
delo nebistvene vplive na oddaljena naselja.

Z realizacijo obrtne cone se na območju urejanja ukinejo 
trije obstoječi nivojski prehodi čez železniško progo, pri čemer 
se prehod skozi območje zagotovi po alternativni obvozni po‑
vezavi.

Za zagotovitev prometnega priključevanja in komunalne 
opremljenosti cone je potrebno območje urejanja priključiti na 
obstoječo infrastrukturo, ki se nahaja izven ureditvenega obmo‑
čja. Poteki teh priključkov so določeni v kartografskem delu.

5. člen
(Delitev na funkcionalne celote)

Območje sestavlja šest tematskih sklopov (funkcional‑
nih celot, v nadaljevanju: FC), ki so podrobneje členjene na 
24 funkcionalnih enot:

– Funkcionalna celota FCV1 zajema območje vodotoka 
oziroma suhe struge. To je območje vodotoka vključno z mejo 
priobalnih zemljišč. V FCV1 niso predvideni objekti, površino 
pokriva obstoječa vegetacija. Celota je s premostitvenim objek‑
tom – mostom, ki omogoča povezavo cone z regionalno cesto 
Videm–Rašica členjena na dva dela.

– Funkcionalna celota FCZ1 zajema preostale površine 
na severni strani vodotoka, in sicer površine med linijo FCV1 
in mejo ureditvenega območja. FCZ1 je glede na potek linije 
ureditvenega območja členjena na dva dela, v njej niso predvi‑
deni objekti, površino pokriva obstoječa vegetacija.

– Funkcionalna celota FCI predstavlja osrednjo notranjo 
napajalno cesto, členjeno na severovzhodni, jugozahodni in 
jugovzhodni krak, ki se na severovzhodnem delu priključuje na 
regionalno cesto Videm–Rašica.

– Funkcionalna celota FCP1 tvori severozahodni del pozi‑
dave območja tako, da linearno izrablja lego severovzhodnega 
in jugozahodnega odseka notranje napajalne ceste.

– Funkcionalna celota FCP2 tvori jugovzhodni del pozi‑
dave območja tako, da izrablja jugovzhodni in severovzhodni 
odsek notranje napajalne ceste.

– Funkcionalna celota FCP3 tvori jugozahodni del pozida‑
ve območja tako, da izrablja jugozahodni in jugovzhodni odsek 
notranje napajalne ceste.

Glede na to, da je večina investitorjev oziroma njihovih 
natančnih programov še neznana, je s tem zazidalnim načrtom 
določen sistem pozidave, parcelacija in infrastrukturno omrežje 
tako, da je možna čim večja prilagodljivost v smislu velikosti 
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parcel in objektov znotraj posameznih funkcionalnih celot, lege 
objektov na terenu ter zagotovitve direktne priključitve na javno 
infrastrukturo za vsako posamezno parcelo.

6. člen
(Programska zasnova)

Na območju urejanja so predvidene površine za obrtne 
dejavnosti, za lahko industrijsko dejavnost, za skladiščenje 
okolju nenevarnih snovi ter površine za izgradnjo objektov ali 
prostorov za vodenje podjetij ter administrativno dejavnost ipd. 
Zaradi relativne bližine naselja in zaradi ekološko rizičnega 
kraškega terena v tem programskem okviru niso dopustne 
dejavnosti iz Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 
72/07, 32/09), dejavnost separacije mineralnih surovin in de‑
javnost asfaltne baze. V posamezni funkcionalni celoti je pred‑
videna naslednja namembnost:

– FCP1, FCP2, FCP3: storitvene dejavnosti, poslovne 
storitve, administracija, finančno posredništvo, promet, skladi‑
ščenje in zveze, predelovalne dejavnosti, proizvodne in obrtne 
dejavnosti, servisne dejavnosti, gostinstvo, trgovina, dejavnosti 
javne uprave, komunalno energetske dejavnosti,

– FCI: je namenjena za izgradnjo cestnega omrežja, ki 
bo v javni rabi.

7. člen
(Vrste gradenj)

V območju urejanja so dovoljene gradnje novih objektov: 
dozidave in nadzidave, njihove rekonstrukcije, sprememba na‑
membnosti dela ali celotnega objekta, redna in investicijska 
vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v 
javno korist ter odstranitev objektov.

8. člen
(Vrste objektov)

V območju urejanja so dovoljene naslednje vrste objek‑
tov:

– nestanovanjske stavbe,
– gradbeni inženirski objekti,
– objekti z vplivi na okolje,
– objekti v javni rabi,
– objekti gospodarske infrastrukture,
– zahtevni in manj zahtevni objekti,
– nezahtevni in enostavni objekti.

9. člen
(Vrste ureditev)

V območju urejanja so dovoljene naslednje ureditve:
– hortikulturne ureditve (kot npr. ureditev cvetličnjakov, 

zelenih površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditve trgov, zuna‑

njih javnih teras – platojev, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic 
ipd.).

III. URBANISTIČNO ARHITEKTURNI POGOJI  
ZA GRADNJO

10. člen
(Koncept urejanja območja)

Koncept
Z namenom, da se zagotovi prostorski dokument, s kate‑

rim se je možno prilagajati sodobnim tržnim razmeram, ki zah‑
tevajo fleksibilne in hitre rešitve, ter da so prostorski dokumenti 
aktualni tudi na daljše časovno obdobje in ustrezajo različnim 
potrebam, hkrati pa zadostiti javnemu interesu po premišljenih 
in kontroliranih posegih v prostor (gradnjah), sta cestna in ko‑
munalna infrastruktura, ki spadata k javnemu dobru, obdelani 
do nivoja zazidalnega načrta, medtem ko so pri arhitekton‑

sko‑urbanističnih rešitvah začrtani samo robni pogoji (saj so 
investitorji v glavnem še neznani), ki pa kljub temu zagotavljajo 
celovito urbanistično ureditev obravnavanega predela.

Izhodišča za urejanje območja so:
– zelo natančno se obdelata javna primarna cestna in 

komunalna infrastruktura,
– vsak graditelj v posamezni funkcionalni enoti mora imeti 

neposreden dostop do javne ceste in možnost direktne priklju‑
čitve na javno komunalno infrastrukturo,

– določijo se gradbene linije objektov ter smer orientacije 
glavnih fasad,

– stavbam se določi najvišja dopustna višina, kakor tudi 
višinska kota pritličja ter okvirna tlorisna površina, ki jo lahko 
stavbe zasedejo na parceli (v procentih),

– določijo se usmeritve za zunanjo ureditev,
– vsakega investitorja se obveže, da v okviru svoje parce‑

le zagotovi parkirišča za zaposlene in za obiskovalce,
– določijo se dejavnosti, ki so primerne in sprejemljive za 

to območje.

11. člen
(Usmeritve za gradnjo objektov in zunanjo ureditev)
Načrtovana obrtna cona predstavlja v vizualnem smislu 

novo pojavno obliko v prostoru zato mora biti kvalitetno obliko‑
vana in jasno razpoznavna kot urejena celota:

– Urbanistična zasnova je v pretežnem delu geometrična 
in prilagojena dani prostorski situaciji, relief je na posameznih 
predelih pretežno vrtačast zaradi česar bodo potrebne izravna‑
ve terena. Objekti ter interne poti v območju urejanja morajo biti 
orientirani vzporedno ali pravokotno na osnovno geometrijo, ki 
jo tvori osrednja napajalna cesta.

– Organizacija celotnega območja naj bo podrejena funk‑
cionalnim zahtevam dejavnosti, ki jih je možno umeščati v to 
območje in zagotavljanju ustreznih manipulativnih površin.

– Objekti naj bodo zasnovani enotno z namenom, da se 
zagotovi urejen videz celotnega območja. Fasade objektov 
proti cesti naj bodo oblikovane enotno z rastrom.

– Pri umeščanju konkretnih dejavnosti v območje urejanja 
je potrebno zagotoviti, da bodo ravni hrupa in kakršnakoli druga 
onesnaženja zmanjšana do najmanjše možne mere.

– Zasaditev vegetacije naj sooblikuje novo namembnost 
prostora ter služi kot vizualna in protihrupna bariera med posa‑
meznimi funkcionalnimi celotami.

– Pri dimenzioniranju objektov je potrebno upoštevati 
vplive kamnoloma, ki lahko povzročajo tresljaje, potencialno 
moteče za določene dejavnosti znotraj cone.

12. člen
(Parcelacija, gradbeni in oblikovalski pogoji)

– Lokacija objektov: objekti so načeloma definirani z 
gradbeno linijo in površino namenjeno za razvoj objekta(ov). 
FCP1, FCP2 in FCP3 so podrobneje členjene na posamezne 
gradbene parcele, ki jih predstavljajo definirane funkcionalne 
enote (Fe). Na površini za razvoj objekta je možno razvijati 
objekt različnih oblik ali graditi več objektov, kolikor to zahteva 
posamezni tehnološki proces.

– Gradbena linija določa odmik objektov od prometnih in 
manipulativnih površin ali parcelnih meja, oziroma črto ob kateri 
mora biti postavljena ena fasada ali vsaj 50% del ene fasade 
objekta v posamezni funkcionalni enoti (gradbena parcela). To 
določilo ne velja za tiste gradbene parcele, ki se oblikujejo v 
notranjosti območja za razvoj objekta in niso omejene z grad‑
beno linijo.

Funkcionalne enote in celote se lahko delijo na manjše 
gradbene parcele pri čemer je potrebno za vsako novo par‑
celo zagotoviti nemoten dostop do javnih cest in druge javne 
infrastrukture.

– Pozidava posamezne parcele oziroma funkcionalne 
enote je odvisna od gradbene linije in linije za razvoj objekta. 
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Dopustna je maksimalna 70% pozidanost znotraj območja za 
razvoj objekta v posamezni enoti z upoštevanjem 4 m odmika 
objektov med mejami posameznih enot oziroma 8 m odmika 
med objekti znotraj posamezne enote (ta odmik ne velja, v ko‑
likor so objekti grajeni v nizu – kot en objekt, ki se razteza čez 
več enot oziroma več območij za razvoj objekta(ov). Odmiki so 
lahko tudi manjši, če se pridobi soglasje lastnika sosednjega 
zemljišča in se izvedejo ustrezni protipožarni ukrepi. V FCP2 
in FCP3 se gradbene parcele lahko združujejo ali členijo na 
manjše. V FCP1 je dopustna 100% pozidanost znotraj območja 
za razvoj objektov. Pri načrtovanju vseh objektov morajo biti za‑
gotovljeni pogoji za preprečitev negativnih vplivov med objekti 
(osvetlitev, vibracije, svetlobni in zvočni učinki ipd.)

– Nivo terena: v posamezni Fe ne sme biti nižji od javnih 
cest, na katere meji.

– Višinska kota pritličja: ne sme biti nižja od javnih cest, 
na katere meji zemljišče s stavbo.

– Etažnost: višina stavb od kote pritličja do vrha para‑
petnega zidu (fasadnega venca) v FCP2 in FCP3 ne sme pre‑
segati 12 m, v FCP1 pa 15 m (max. višina merjena na najbolj 
izpostavljenem delu objekta). Etažnost objektov je poljubna 
znotraj maksimalnega višinskega gabarita. Kleti na območju 
urejanja niso dovoljene. Predpisana najvišja dovoljena višina 
ne velja za delovne stroje kot so na primer žerjavi, silosi ipd.; ti 
so lahko tudi višji. Pri projektiranju objektov je potrebno upošte‑
vati predpise o minimalnem zahtevanem osončenju sosednjih 
stavb in parcel.

– Konstrukcija: klasična ali montažna – zidana, betonska, 
kovinska oziroma jeklena, lesena ipd.

– Strehe: morajo biti ravne, nizke enokapnice, ločne ali 
nizke dvokapnice – vse skrite za parapetno masko oziroma 
obodnim vencem; razen v primeru postavitve montažnih hal, 
hangerjev, šotorov ipd., kjer je oblika strehe pogojena s predpisi 
tovrstne gradnje. Pri dejavnostih v objektih, kjer je potrebna do‑
datna količina svetlobe, so dovoljena svetlobna telesa oziroma 
svetlobniki na strehi.

– Fasade: naj bodo enostavne, moderne, neizrazitih barv, 
klasične izvedbe ali obložene z lahko, nesvetlečo fasadno 
oblogo različnih materialov. Pri objektih velikih površin fasade 
se uporabi vertikalna oziroma horizontalna oblikovna členi‑
tev fasadnih elementov oziroma steklenih (okenskih) odprtin. 
Dekorativni elementi osnovne fasade (napis, dekorativni pou‑
darek vhoda oziroma fasade ipd.) lahko odstopajo max. 1 m 
od osnovne linije objekta in predstavljajo max. 25% površine 
fasade.

Dovoljena je horizontalna in vertikalna členitev fasad z od‑
stopanjem od gradbene linije max. (minus) 5 m, vendar največ 
do polovice dolžine fasade objekta.

– Nezahtevni in enostavni objekti: postavitev teh objek‑
tov je dopustna v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na 
zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08), če so predvideni 
objekti potrebni za nemoteno opravljanje dejavnosti in so hkrati 
smiselno vključeni v celotno stavbno kompozicijo; njihova funk‑
cija, lega, arhitekturna zasnova in materiali morajo biti usklajeni 
z osnovnim objektom. Objekti se gradijo na površinah za razvoj 
objekta (izjemoma na manipulativnih in prostih/odprtih zelenih 
površinah – če se upraviči potreba; s tem, da zagotavljajo ne‑
moteno uporabo površin).

– Celotno območje se opremi z enotno ulično opremo 
(javna razsvetljava, klopi, koši za smeti, reklamni napisi, table 
in stolpi, ekološki otok ipd.). Oprema je lahko tipska, vendar 
primerna za obravnavani prostor (prednostna uporaba narav‑
nih materialov: les ipd.). Veliki reklamni napisi naj bodo enotno 
oblikovani.

– Za ograditev posameznih objektov in gradbenih parcel 
je dovoljena postavitev ograj na mejo zemljiške parcele. Ograje 
naj bodo enotno oblikovane kot žična ograja do višine največ 
2,2 m. V križiščih in ob prometnicah ograja ne sme ovirati pre‑
glednega trikotnika. Zamik ograje v križišču je obvezen v skladu 
s predpisi. Vhodna in dovozna vrata se ne smejo odpirati na ob‑
močje izven parcele lastnika. Dovoljena je postavitev začasnih 

objektov, kot so na primer šotori, kioski ipd.; v dokumentaciji se 
natančneje določi njihova funkcija, lega, arhitekturna zasnova 
in materiali. Časovno obdobje v katerem bo objekt stal, pa 
določi pristojna služba za urejanje prostora.

– Za umeščanje objektov v obcestni prostor (varovalni pas 
6,0 m od roba cestišča) je potrebno soglasje upravljavca ceste. 
Zahtevani odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov (razen 
ograj) morajo biti v skladu z Uredbo o območju za določitev 
strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (Uradni list RS, 
št. 37/08), za manjše odmike je potrebno predhodno pridobiti 
soglasje lastnika sosednjega zemljišča.

– Ostali pogoji in usmeritve: Glede na zahteve dejavnosti 
se dovolijo ob objektu nakladalne površine, rampe ipd., ki so 
nivojsko prilagojene potrebam (vključno z nadstrešnicami) ter 
nadstrešnice za odprta skladišča. Parkirišča se lahko nadkrijejo 
z nadstrešnicami s transparentno streho. Dovoljeno je postaviti 
vratarski oziroma njemu podoben objekt na manipulativnih in 
drugih prostih površinah za izkazane potrebe dejavnosti, s 
tem, da se objekt vključi v prostor tako, da ne ovira prometa 
in parkiranja (max. 40 m² bruto površine). Poleg gostinskih in 
njim podobnih objektov oziroma njihovih delov je dovoljena 
ureditev zunanjih površin, ki služijo opravljanju gostinske ali 
njej podobni dejavnosti (zunanji vrt ipd.; odprt, delno ali v celoti 
zaprt s pretežno transparentnimi površinami). Pri načrtovanju 
čistilnih in njim podobnih naprav (gabariti, oblikovanje ipd.) 
je potrebno upoštevati predpisane zahteve. Navedeni objekti 
se lahko gradijo na površinah za razvoj objekta (izjemoma na 
manipulativnih površinah – če se upraviči potreba; s tem, da 
zagotavljajo nemoteno uporabo površin).

– Odprte in manipulativne površine: se uredijo skladno 
z delovnim procesom posamezne dejavnosti. Pri tem je treba 
težiti k dobri organizaciji aktivnosti zunaj objektov, s čimer se 
lahko zagotavlja urejen videz parcel. Vse, kar je možno opra‑
viti znotraj zaprtih prostorov, naj se odvija v njih. Proti javnim 
cestam naj bodo orientirane bolj javno usmerjene dejavnosti, 
interne pa v notranjost območja.

– Prometna ureditev: dostopne poti za motorna vozila k 
objektom morajo biti urejene z javne ceste. V okviru posame‑
zne gradbene parcele mora biti glede na konkretno dejavnost 
zagotovljeno zadostno število parkirnih mest. Pri določanju 
števila parkirnih mest je potrebno upoštevati veljavne predpise 
glede zagotavljanja števila parkirišč za posamezno dejavnost.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO 
UREDITEV OBMOČJA

Objekti v območju urejanja morajo biti priključeni na 
omrežja in objekte gospodarske infrastrukture za oskrbo z 
vodo, odvajanje odpadnih in padavinskih vod, za oskrbo z ele‑
ktrično energijo in na telekomunikacijsko omrežje.

13. člen
(Cestno omrežje)

Prometna lega in povezava z regionalno cesto: Obrtna 
cona leži med naseljema Ponikve in Predstruge in ni priključe‑
na nobenemu od ureditvenih območij naselij, temveč predsta‑
vlja samostojno ureditveno območje. Leži med regionalno cesto 
Videm–Rašica in železniško progo, ki poteka od Grosupljega 
proti Kočevju, tako da je prometno dobro dostopna in se preko 
potrebnega novega mostu preko suhe struge potoka Rašica 
direktno navezuje na omenjeno cesto.

Most mora upoštevati stoletno vodo. Pri dimenzioniranju 
in oblikovanju mostu ter pred njegovo izgradnjo je potrebno 
predhodno izdelati hidravlični načrt, kar je pogoj za pridobitev 
ustreznega vodnogospodarskega soglasja za potrditev grad‑
bene dokumentacije.

Za priključevanje cone na državno cestno omrežje je 
potrebno na osnovi predhodno pridobljenih projektnih pogo‑
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jev Direkcije RS za ceste izdelati poseben projekt PGD, PZI 
ter si nanj pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste, skladno z 
Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 
Odl. US: U‑I‑152/00‑23, 41/04 – ZVO‑1, 45/04, 47/04, 62/04 
Odl. US: U‑I‑1/03‑15, 102/04, (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC‑B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U‑I‑150‑04‑19, 120/06 Odl. US: 
U‑I‑286/04‑46, 126/07, 57/09 Skl. US: U‑I‑165/09‑8).

Z realizacijo pozidave znotraj območja obrtne cone bo 
celotno zemljišče izravnano na enotno višinsko koto, kar bo 
predvsem spremenilo reliefno situacijo na južnem robu cone, 
kjer so aktivni trije obstoječi nivojski prehodi čez železniško 
progo. V skladu s predlogom komisije za nivojske preho‑
de in sklepom Ministrstva za promet se nivojske prehode v 
km 16+016,80 (Dobrepolje 3), v km 16+114,90 (Dobrepolje 4) 
in v km 16+314,00 (Dobrepolje 5) regionalne železniške proge 
št. 82 Grosuplje–Kočevje ukine po ureditvi nadomestne do‑
vozne poti po levi strani proge na nivojski (ali izven‑nivojski) 
prehod v km 16+506,53.

Notranja prometna ureditev
Uvoz in izvoz v obrtno cono je predviden na severovzho‑

dni strani z regionalne ceste Videm–Rašica. Dostopni krak 
glavne napajalne ceste se v severovzhodnem delu cone raz‑
cepi v notranjo napajalno cesto, ki tangencialno napaja FCP1, 
FCP2 in FCP3.

V FCP2 in FCP3 je v območju za razvoj objekta zaradi 
eventuelno drobnejše strukture zazidave mogoče oblikovati 
sekundarne prometne povezave, ki prečno in vzdolžno pove‑
zujejo celotno gradbeno parcelo.

Priključek glavne napajalne ceste na regionalno cesto 
Videm–Rašica je predviden v T obliki z zavijalnim radijem 12 m, 
ki omogoča nemoteno zavijanje največjim vozilom. Ob vseh 
treh krakih notranje napajalne ceste je predviden obojestranski 
hodnik za pešce širine 1,50 m.

Glavna notranja napajalna cesta je širine 7 m, glavni 
radiusi križišč so 12 m, radiusi ob uvozih na parcele so 6 m, 
radiusi na uvozih iz rondojev so 9 m. Sekundarne (predvidene) 
ceste morajo biti minimalno širine 6 m z glavnimi in uvoznimi 
radiusi 6 m.

Padavinske in druge odpadne vode s parcel, zunanjih 
ureditev in objektov (utrjene površine) ne smejo biti speljane v 
naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa.

Na območju je potrebno zagotoviti vodenje vozil tako, 
da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto. V PGD 
projektih je potrebno prikazati potek prometnih tokov in mani‑
pulativnih površin na funkcionalnem zemljišču.

Parkirišča se dimenzionirajo glede na dejavnost na grad‑
beni parceli posameznega investitorja po veljavnih predpisih.

Pri projektiranju in gradnji cestnega omrežja je potrebno 
upoštevati vse veljavne predpise s tega področja.

14. člen
(Ureditev prometnih površin)

Vse cestne površine so v asfaltu razen parkirnih površin, 
ki jih je mogoče izvesti tudi v betonu. Zaradi oblikovalskih po‑
sebnosti je mogoča tudi kombinacija asfalta, betonskih plošč 
in granitnih kock.

15. člen
(Vodovod)

Območje ureditvenega kompleksa bo namenjeno obr‑
tni ali lahki industriji in delno za potrebe skladiščenja okolju 
nenevarnih snovi. Obstoječi primarni vod v salonitni izvedbi 
Ø200 mm, ki poteka po severnem obodu obrtne cone bo 
potrebno prestaviti na severni krak notranje napajalne ceste. 
Primarni vod služi kot glavni napajalni vod za obrtno cono, na 
katerega se navezuje izgradnja sekundarnega omrežja. Cevo‑
vodi so predvideni v obcestnih koridorjih na javnih površinah. 
V povoznih površinah morajo biti izvedeni v ductile izvedbi 
zadostnih presekov (najmanj 100 mm), izveden kot sanitarna 
zanka z nadzemnimi hidranti na 150 m pokritega radija.

Priključevanje objektov se izvede za vsak objekt posebej 
z navrtno objemko do presekov 6/4, oziroma odcepnim kosom 
in zasunom nad presekom 50 mm.

Za celovitost oskrbe s pitno in požarno vodo je predvi‑
deno izgraditi sekundarno omrežje, ki poteka od rekonstrui‑
ranega primarnega voda na severozahodni strani v koridorju 
vseh treh krakov notranje napajalne ceste, ter se na seve‑
rovzhodni strani naveže na primarni vod in tvori požarno 
zanko. Pri projektiranju in gradnji vodovodnega omrežja je 
potrebno upoštevati vse veljavne predpise s tega področja. 
Omrežje je treba dimenzionirati za potrebe sanitarne vode 
ter požarne zaščite.

16. člen
(Kanalizacija)

Obravnavano območje še nima izvedenega kanaliza‑
cijskega omrežja. Na podlagi idejnih študij za odvajanje in 
čiščenje komunalnih odpadnih voda v Občini Dobrepolje se 
bo dolgoročno OC preko kolektorja priključevala na omrežje 
komunalnih vodov v Predstrugah, oziroma dalje na centralno 
čistilno napravo, ki bo locirana v Bruhanji vasi.

Do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja se za od‑
vod komunalnih odpadnih vod v območju obrtne cone začasno 
lahko izvedejo male biološke čistilne naprave za posamezne 
objekte ali pa se v severovzhodnem delu (FeP1/1) zgradi sku‑
pno čistilno napravo, katera bo prevzela komunalne vode iz 
celotnega območja.

Na območju obrtne cone se izvede sekundarni kanaliza‑
cijski sistem v ločeni izvedbi, ki bo potekal v koridorju glavne 
napajalne ceste, na katerega se navezujejo terciarni kanali iz 
posamezne parcele. V primeru, da bodo nastajale tudi industrij‑
ske odpadne vode, morajo pred izpustom v kanalizacijo njeni 
parametri ustrezati predpisom s tega področja.

Vsi priklopi na kanalizacijski sistem morajo zadostiti para‑
metrom določenim za izpust v kanalizacijski sistem po zakonu 
o varstvu okolja in pravilnikom upravljalca. Trasa padavinske 
kanalizacije poteka vzporedno s traso komunalne kanalizacije. 
Vrsta in profili cevi, objekti, revizijski jaški in odmiki od ostalih 
infrastrukturnih vodov bodo določeni s strani projektanta.

Najmanjši presek kanalizacijskega priključka znaša 
200 mm. Največje polnitve cevi znašajo pri kanalu za odpadno 
vodo 50%, pri kanalu za meteorno vodo in pri mešanem kana‑
lu pa 70%. Pri načrtovanju je potrebno računati z naslednjimi 
jakostmi v odvisnosti od pogostosti in trajanjem: 1x v dveh letih 
za 15 minutno trajanje – 200 l/s/ha. Priključitev na priključno 
kanalizacijsko cev se izvede v revizijskem jašku preseka 80 cm 
s stokom na zgornjo polovico mulde. V primeru, da je premo‑
stitvena višina med dovodno cevjo in stokom večja od 50 cm, 
je potrebno izvesti vpadno koleno s suhim izpustom v revizijski 
jašek. Priključna cev mora biti izvedena v takšnem padcu v 
smeri proti priključni cevi, da hitrost vode ne prekorači 3 m/s, 
oziroma 0,4 m/s pri sušnem odtoku.

Trasa priključne cevi naj poteka po najkrajši možni poti 
do mesta priključitve na priključni kanal, predvsem po javnih 
zemljiščih in po funkcionalnih zemljiščih v lasti investitorja. 
Priključna cev se izvede v PE izvedbi, togostnega razreda 
najmanj SN 8.

Meteorne vode z javnih utrjenih površin se mora odvajati 
preko peskolova in ustrezno dimenzioniranega lovilca maščob 
in olj v načrtovano kanalizacijo za padavinske odpadne vode. 
Meteorne vode voznih površin, parkirnih prostorov in drugih utr‑
jenih površin se odvajajo v meteorni kanal s cestnimi požiralniki 
preko peskolovov in skupnega lovilca olj.

Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpa‑
dnih voda mora biti usklajeno s Pravilnikom o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list 
RS, št. 105/02, 50/04, 109/07). Pred izpustom morajo biti odpa‑
dne padavinske vode očiščene do te mere, da bodo ustrezale 
Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz 
virov onesnaženja.
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17. člen
(Električna energija)

Na območju zazidalnega načrta se predvidi izgradnja 
nove transformatorske postaje moči 700 kVA, ki bo locirana na 
območju FeP1/1 ob predvideni skupni čistilni napravi oziroma 
neposredno ob vstopnem kraku primarne napajalne ceste in 
se bo vzankala v delno prestavljeni 20 KV daljnovod Ponikve–
Predstruge. Prestavljeni daljnovod bo potekal po jugozaho‑
dnem koridorju notranje napajale ceste in se na začetku in na 
koncu prestavitve (meje območja urejanja) naveže na obstoječi 
daljnovod z dograditvijo z novima drogovoma.

Nizkonapetostni razvod napajanja bo potekal iz trans‑
formatorske postaje v koridorju pločnika vseh štirih krakov 
primarne napajalne ceste nazaj do transformatorske postaje. 
Ves NN razvod bo potekal v kabelski kanalizaciji skupaj z javno 
razsvetljavo.

Zagotovljena mora biti ustrezna mehanska zaščita oziro‑
ma po potrebi umik EE vodov, ki potekajo preko ureditvenega 
območja skladno s tehničnimi normativi in standardi ter veljav‑
no tipizacijo podjetja Elektro Ljubljana d.d.

Javna razsvetljava:
Novo prižigališče bo predvidoma ob novi trafo postaji. 

Javna razsvetljava bo potekala iz prižigališča ob novi TP v 
koridorju pločnika vseh treh krakov notranje napajalne ceste, 
ter po koridorju sekundarne ceste na zahodni strani FeP3/5. 
Ves razvod javne razsvetljave bo potekal v kabelski kanaliza‑
ciji skupaj z NN razvodom. Izbrani bodo dvosistemski viri, ki 
omogočajo ob reducirani celonočni razsvetljavi enako stopnjo 
enakomernosti kot pri večerni. Avtomatsko se bo prižigala ce‑
lonočna in večerna razsvetljava. Večerna razsvetljava bo del 
javne razsvetljave ob določenem času avtomatsko izključila. 
Izbrati pa je potrebno svetilko, ki bo dovolj trpežna in odporna 
na vremenske in druge neprilike. Izbrana svetilka mora ustre‑
zati tudi po svetlobno tehničnih karakteristikah. V ta namen se 
lahko uporablja redukcijske svetilke.

Pri projektiranju zunanje razsvetljave je potrebno upošte‑
vati določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesna‑
ževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07). Predvsem je 
potrebno upoštevati določila, ki se nanašajo na mejne vrednosti 
električne priključne moči svetilk za nepokrite površine, osvetlje‑
vanje fasad, kulturnih spomenikov in objektov za oglaševanje.

18. člen
(Ogrevanje)

Glede na to, da pričakujemo izgradnjo obrtne cone v 
večih fazah, se ogrevanje izvede individualno s kurilnim oljem, 
plinom itd. Ogrevanje objektov in sanitarne vode v njih se izve‑
de za vsak objekt posebej, možna je tudi uporaba skupinskih 
kotlovnic in toplotnih postaj. Za ogrevanje se kot energent 
lahko uporablja kurilno olje, utekočinjen plin ali biomasa – lesni 
odpadki. V primeru ogrevanja z lahkim kurilnim oljem mora biti 
cisterna v objektu, prostor pa oljetesen do višine, ki omogoča 
ulov celotne vsebine cisterne in z direktnim izhodom na prosto; 
kotlovnica mora biti od tega prostora ognjevarno ločena. Cister‑
na mora biti ustrezno odzračena, oljevodna instalacija mora 
biti položena v oljetesni kineti. Objekti in naprave morajo biti 
izvedeni skladno z določili pravilnika o spravljanju in shrambi 
kurilnega olja.

V primeru plinskega ogrevanja se plinska cisterna postavi 
zunaj objekta, tako da ne bo predstavljala nevarnosti za ljudi in 
okolje, kakor tudi pod pogojem vizualnega maskiranja cisterne 
z intezivno obsaditvijo. Postavitev je ležeča, na točkovnih teme‑
ljih ali peščenem nasipu, minimalni odmik cisterne od objektov 
znaša 3 metre. Ob cisterni je potrebno zagotoviti sklenjen 
pas 0,60 m praznega prostora. V pasu 3 metre okoli prostora 
s cisterno ni dovoljeno instaliranje virov vžiga niti odlaganje 
vnetljivih materialov. Lahko se predvidi plinovodno omrežje, ki 
mora biti dimenzionirano za priklop načrtovanih in morebitnih 
bodočih objektov. Pokrovi eventualnih kanalizacijskih in drugih 
jaškov v oddaljenosti do 3 metre morajo biti plinotesne izvedbe. 

V primeru električne instalacije mora biti le‑ta skladna s pred‑
pisi o električnih napravah na nadzemnih mestih, ogroženih z 
eksplozivnimi mešanicami; eventualni strelovod mora biti ustre‑
zno izveden in ozemljen. Plinsko postajo je potrebno opremiti 
z ustreznimi opozorilnimi napisi. Za potrebe biomase – lesnih 
odpadkov je potrebno urediti posebno deponijo. Le‑ta mora 
biti nadkrita, ograjena in ustrezno tlakovana. Emisije in imisije 
v prostor morajo ustrezati zakonsko predpisanim določilom. 
Ogrevanje na biomaso – lesne odpadke je lahko individualno 
ali skupinsko – odvisno od interesa in zmogljivosti glede na koli‑
čino biomase. Pri projektiranju in izvedbi ogrevanja je potrebno 
upoštevati vse veljavne predpise s tega področja.

19. člen
(TK omrežje in zveze)

Pri izgradnji ceste je potrebno predvideti koridor za TK kana‑
lizacijo. V primeru večjih potreb po TK priključkih se na območju 
predvidi možnost postavitve telefonske centrale (30–50 m²).

Za potrebno število telefonskih priključkov se bo treba 
navezati na novi jašek, ki se bo napajal iz telefonske centrale 
Videm. Telefonska kanalizacija po obrtni coni bo potekala iz 
jaška glavne kabelske kanalizacije ob regionalni cesti, čez 
regionalno cesto, ob robu izvozno‑uvozne ceste in naprej po 
pločniku vseh treh krakov glavne napajalne ceste. Ob izgradnji 
novih objektov se bo moralo dograditi tudi notranje telefonsko 
omrežje.

Ko bodo znane namembnosti posameznih prostorov in 
njihova razporeditev, se določi število potrebnih telefonskih 
priključkov in predvidi njihovo napajanje. V času gradnje je po‑
trebno zagotoviti nemoteno telefonsko povezavo. Vse detajle, 
preseke, odmike se določi v projektu prestavitve telefonske 
kanalizacije.

20. člen
(Odstranjevanje odpadkov)

Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj ob‑
močja urejanja na vsaki posamezni parceli in redno odvažajo 
na komunalno deponijo Špaja dolina. V času obratovanja bo 
zbiranje odpadkov urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. Za 
odjemna mesta so predvideni ekološki otoki. Komunalne odpa‑
ke je potrebno zbirati v ustrezne tipizirane posode in poskrbeti 
za organiziran odvoz odpadkov.

Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža 
/papir, kartoni, lesni odpadki idr./, steklovina ter ostali odpadki, 
ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih 
in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.

Odpadna olja kot nevarni odpadki s kvalif. št. 13 se mo‑
rajo skladiščiti v posebnih posodah. Posebej je potrebno de‑
ponirati tudi prazno embalažo olj. O končni dispoziciji odpadka 
mora povzročitelj odpadka voditi posebno evidenco. Odjemno 
mesto za posode z odpadki mora biti dostopno s specialnim 
vozilom za odvoz odpadkov.

Poleg naštetega je v času gradnje potrebno upoštevati še 
naslednje omilitvene ukrepe, vezane predvsem na preprečeva‑
nje razlitja, izpiranja ali izluževanja nevarnih odpadkov v tla na 
območju gradbišča:

– Zagotovljen mora biti reden odvoz vseh vrst odpadkov, 
tako nenevarnih, kot tudi nevarnih, z območja gradbišča.

– Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 
gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Na‑
ročilo za prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v pre‑
delavo ali odstranjevanje mora biti zagotovljeno pred začetkom 
gradnje. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega 
od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene od‑
padke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke 
odpadkov izpolnil predpisan evidenčni list.

– Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del 
odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču ločeno 
po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama od‑
padkov in sicer tako, da ne onesnažujejo okolja in je omogočen 
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dostop za njihov prevzem ali odpremo. Če hramba ali zača‑
sno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, 
mora investitor zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene 
odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so 
nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za od‑
voz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.

– Nevarne odpadke je potrebno hraniti ali skladiščiti lo‑
čeno (prepovedano je mešanje nevarnih odpadkov z ostalimi 
odpadki) in jih oddajati oziroma prepuščati pooblaščeni orga‑
nizaciji za ravnanje z nevarnimi odpadki, kar mora biti ustre‑
zno evidentirano. Začasno skladiščenje nevarnih odpadkov 
na gradbišču mora biti urejeno tako, da je preprečen direktni 
vnos, izpiranje ali izluževanje nevarnih kemikalij v tla in vode – 
skladiščne posode morajo biti zaprte in odporne na skladiščene 
nevarne odpadke ter ustrezno označene (naziv odpadka, klasi‑
fikacijska številka odpadka).

– Pri uporabi zemeljskega izkopa za vzpostavitev novega 
stanja tal ali zaradi zapolnjevanja izkopov je potrebno upo‑
števati pogoje, določene v Pravilniku o obremenjevanju tal z 
vnašanjem odpadkov.

– Preprečen mora biti dostop nepooblaščenim na gradbi‑
šče in odlaganje odpadkov na območju gradbišča.

– Preprečen mora biti raznos odpadkov z območja grad‑
bišča v vetrovnem vremenu.

Upravljavec objekta mora za nevarne odpadke, ki bodo 
nastajali kot posledica rednega vzdrževanja objekta, zagotoviti, 
da izvajalec vzdrževalnih del z njimi ravna v skladu s predpisi, 
ki urejajo ravnanje z nevarnimi odpadki.

Gostinski obrati (in druge poslovne dejavnosti, ki v tej fazi 
še niso znane) v načrtovanem območju morajo, poleg splošnih, 
upoštevati tudi vse predpise glede ravnanja s specifičnimi 
vrstami odpadkov, ki bodo pri teh dejavnostih nastajali, kot 
npr. Pravilnik o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi, 
Pravilnik o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki, Uredba 
o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo itd. Odpadno em‑
balažo, ki ni komunalni odpadek, je prepovedano prepuščati ali 
oddajati kot komunalni odpadek izvajalcu javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki; oddajati jo je potrebno gospodarski 
družbi, ki skladno s predpisi zagotavlja ravnanje z odpadno 
embalažo (Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno emba‑
lažo), kar mora biti tudi ustrezno evidentirano.

Ukrepi za zmanjšanje obremenjenosti okolja z nevarnimi 
odpadki med gradnjo bodo začasni in morajo biti podrobneje 
opredeljeni v poročilu o vplivih na okolje oziroma projektu za 
gradbeno dovoljenje.

V. OSTALI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

21. člen
(Splošno)

Program, ki se na območju obravnave uvaja, predvideva 
določene obremenitve okolja, zato je treba v postopku za pri‑
dobitev gradbenega dovoljenja v primerih, ko je to potrebno, 
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

22. člen
(Varstvo pred hrupom)

Na območju obrtne cone je potrebno upoštevati vse ve‑
ljavne predpise s področja varstva pred hrupom.

23. člen
(Varstvo zraka)

Za preprečitev poslabšanja kakovosti zraka je priporo‑
čljivo zagotoviti plinifikacijo celotnega zazidalnega območja 
ali ogrevanje s kurilnim oljem, ohranitev zelenih površin in 
zasaditev novih drevoredov ob glavnih notranjih cestah in 
parkiriščih. Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati 

mejnih količin vsebnosti snovi, ki jih določajo veljavni predpisi 
s področja varstva zraka. Uporabniki v območju obrtne cone 
so dolžni takoj odpraviti ugotovljene prekoračene emisije ter 
tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o rezultatih pa obve‑
ščati lokalno skupnost.

Kolikor se bo izkazalo (ko bodo znani investitorji), da je 
kdo izmed investitorjev zavezanec za pridobitev okoljevarstve‑
nega dovoljenja za emisijo snovi v zrak za nov poseg v okolje 
(Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaže‑
vanja – Uradni list RS, št. 73/94, 68/96, 109/01, 41/04 – ZVO‑1, 
31/07), morajo zavezanci okoljevarstveno dovoljenje pridobiti 
pred začetkom gradnje.

Poleg naštetega je potrebno upoštevati še naslednje omi‑
litvene ukrepe za zmanjšanje emisij v zrak med gradnjo:

– Uporabljeni gradbeni in drugi stroji z motorji z notranjim 
izgorevanjem morajo ustrezati določbam Pravilnika o emisiji 
plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgore‑
vanjem, namenjenih za vgradnjo v necestne premične stroje.

– Z ustreznimi organizacijskimi ukrepi je mogoče zmanj‑
šati emisije v zrak iz tovornih vozil in gradbenih strojev na 
gradbišču (npr. preprečevanje nepotrebnega čakanja tovornih 
vozil s prižganim motorjem itd.).

– V sušnem in vetrovnem vremenu je potrebno sipke 
materiale na tovornih vozilih pokriti, obvezno pa je tudi vlaže‑
nje nezaščitenih površin za preprečevanje raznašanja prahu z 
območja gradbišča, pa tudi čiščenje tovornih vozil pred vožnjo 
z gradbišča na javne prometne površine.

– Pri gradnji naj se uporablja tehnično brezhibna in redno 
vzdrževana mehanizacija.

24. člen
(Varstvo voda)

Na območju obravnave se nahaja suha struga vodotoka, 
ki je aktivna v času visokih voda. Vsi objekti s pripadajočo ko‑
munalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno 
ograjo, morajo biti odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to 
je od zgornjega roba brežine vodotoka za 5 m. Pas priobal‑
nega zemljišča v območju ureditve je treba v PGD označiti in 
kotirati. Zacevljanje ali prekrivanje struge vodotoka je strogo 
prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogoča dostop 
oziroma prehod preko vodotoka, v primeru, da gre za objekt 
javne prometne infrastrukture.

Odvajanje odpadnih voda iz obrtne cone mora biti urejeno 
v skladu s pogoji, določenimi v uredbi o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Pri tem je 
potrebno upoštevati tudi vse ostale veljavne predpise. Na pa‑
davinsko kanalizacijo je dovoljeno priključiti le tiste padavinske 
vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov za izpust neposre‑
dno v vode v skladu z določili zgoraj navedene uredbe.

Ohranjati je potrebno značilne biotope ob suhi strugi 
potoka z ureditvijo ograje ter kontrolo vodotokov. Upoštevati je 
potrebno probleme z oskrbo požarne vode. Območje ob suhi 
strugi je poplavno ogroženo pri visokih vodah Rašice. Predvi‑
deni novi most na suhi strugi Rašice mora omogočati s svojo 
višinsko niveleto pretok najvišje računsko določene vode.

Objekti morajo biti locirani izven poplavnih voda. Z nobe‑
nimi posegi se ne sme posegati v potok, kolikor bi imeli le‑ti za 
posledico zmanjšanje ali spreminjanje pretočnega profila oziro‑
ma zmanjšanje pretočne prevodnosti. Objekte je potrebno čim 
bolj prilagoditi terenu ter hortikulturno primerno urediti okolico.

Uporabniki obrtne cone, ki na svojem zemljišču vršijo 
manipulacijo oziroma skladiščijo razlivne ali razsipne snovi 
lahko to opravljajo le v nadkritih prostorih. Manipulacijske po‑
vršine morajo biti urejene tako, da se ob eventualnem razlitju 
ali razsutju snovi lahko ta v celoti prestreže. Pri projektiranju 
cestnega omrežja je potrebno upoštevati vse veljavne predpise 
s tega področja.

Poleg naštetega je potrebno upoštevati še naslednje omi‑
litvene ukrepe:

– V času gradnje morajo biti zagotovljeni vsi potrebni 
varnostni ukrepi in taka organizacija na gradbiščih, da bo 
preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
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skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi 
oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojšnje 
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladi‑
šča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi 
morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.

– Zagotoviti je potrebno, da se po končani gradnji odstra‑
nijo vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstranijo 
vsi ostanki začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine 
je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

– V primeru, da bodo industrijske odpadne vode nastajale 
morajo pred izpustom v kanalizacijo njeni parametri ustrezati 
Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod 
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 
79/09).

25. člen
(Varstvo plodne zemlje)

Varstvo plodne zemlje: Investitor mora plodno zemljo pred 
izkopom deponirati v delovnih pasovih v nasipu višine največ 
2 m in ločeno od ostalega izkopa. Po izvršenih delih se humus 
uporabi ob zunanjih ureditvah (park, zelenice ipd.).

26. člen
(Varstvo vegetacije)

Z ustreznimi sanacijskimi ukrepi glede onesnaževanja 
okolja se zagotavlja varstvo vegetacije v okolici cone. V pre‑
delih, kjer to predvideva zazidalni načrt, se izvede zazelenitev 
javnih zelenic. Upoštevati je potrebno naslednje omilitvene 
ukrepe:

– Poseg v gozdni prostor mora biti tako izveden, da bo 
povzročena minimalna škoda na okoliškem – sosednjem goz‑
dnem rastju, na gozdnih tleh in gozdnih poteh – vlakah.

– Morebitne poškodbe okoliškega terena, ki bi nastale 
pri posegu v prostor je potrebno sanirati ter v tem delu terena 
vzpostaviti prvotno stanje.

– Morebitne štore ter odvečen odkopni in gradbeni mate‑
rial, ki bi nastal pri posegu, se ne sme odlagati v okoliški gozd 
ali vrtače, ampak le na urejene deponije.

– Poseg je potrebno izvajati tako, da se ne bo poškodo‑
valo okoliško drevje (miniranje).

– Pri oblikovanju okolice objektov in samega prostora naj 
se vključi čim več avtohtone vegetacije, ki že porašča obrav‑
navano zemljišče.

– Kasnejša ozelenitev območja naj se izvede izključno z 
avtohtonimi vrstami drevja.

– Krčitev gozda se lahko izvede šele po izdaji gradbenega 
dovoljenja, ob predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega 
drevja za posek, ki ga izvede Zavod za gozdove –21. člen 
Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 Odl. US: 
U‑I‑53/95, 24/99 Skl. US: U‑I‑51/95, 56/99 – ZON (31/00 – 
popr.), 67/02, 110/02 – ZGO‑1, 112/06 Odl. US: U‑I‑40/06‑10, 
115/06 in 110/07).

– Pri poseku in spravilu lesa se mora upoštevati določi‑
la Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, 
spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, 
št. 55/94, 95/04, 110/08) in Uredbo o varstvu pred požari v 
naravnem okolju (Uradni list RS, št. 4/06).

27. člen
(Varstvo naravne in kulturne dediščine)

Ohranjanje narave
Na območju urejanja se nahajajo: naravna vrednota: Ra‑

šica – suha struga (zvrst: površinska geomorfološka naravna 
vrednota, status: lokalni pomen), območje pričakovanih narav‑
nih vrednot (območje karbonatnih kamnin z možnostjo novih 
najdb jam in brezen) in ekološko pomembno območje (osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri).

Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeri‑
tve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in ekološko 

pomembnih območij navedeni v strokovnem gradivu Nara‑
vovarstvene smernice za izdelavo »Sprememb in dopolnitev 
zazidanega načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepo‑
lje« (ZRSVN, OE Ljubljana, januar 2007), ki so podlaga temu 
odloku in se hranijo na sedežu Občine Dobrepolje.

Konkretne varstvene usmeritve
Rašica – suha struga (7591)
– objekte obrtne cone naj se locira izven ožjega ob‑

močja suhe struge Rašice, tj. izven zemljišč s parcelnimi 
št. 471/4, 463/4, k.o. Cesta, in 1048/304, 1048/403, 1048/400 
in 1048/407, vse k.o. Videm Dobrepolje,

– gradnja predvidenega mostu čez suho strugo naj se 
izvede tako, da se suha struga čim manj poškoduje,

– na območju suhe struge se ne sme odlagati ali skladišči‑
ti odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopom 
ali gradbenim materialom.

Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri 
(8000)

– posebna skrb naj bo posvečena predvsem sprotnemu 
ustreznemu odstranjevanju organskih odpadkov,

– smetnjaki naj bodo nameščeni na ustrezna mesta ozi‑
roma namesti naj se take smetnjake, da bo živalim preprečen 
dostop do smeti,

– začasne smetnjake oziroma morebitne razpršene od‑
padke (predvsem organske) nastale v obdobju gradnje naj 
se po koncu izvedbe predvidenih del odstrani in deponira na 
ustrezna mesta.

Priporočila za ravnanje na območju pričakovanih naravnih 
vrednot

Med gradnjo objektov lahko pride do odkritja geomorfolo‑
ških podzemnih naravnih vrednot (jame, brezna). Takšna od‑
kritja je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja 
sporočiti Ministrstvu za okolje in prostor.

Dodatne zahteve pri urejanju prostora
Pri izvedbi izravnav terena v bližini suhe struge je potreb‑

no višinske premostitvene objekte (terase) izvesti v obliki ure‑
jenih travnatih brežin ali z izvedbo podaljšanja fasade, gradnja 
opornih zidov (v betonu ali kako drugače) ni dovoljena (glej 
kartografski del: zazidalna situacija, karta št. 2).

Poleg naštetega je potrebno upoštevati še naslednje omi‑
litvene ukrepe:

– Pri oblikovanju okolice objektov in samega prostora naj 
se vključi čim več avtohtone vegetacije, ki že porašča obrav‑
navano zemljišče.

– Kasnejša ozelenitev območja naj se izvede izključno z 
avtohtonimi vrstami drevja.

– V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja bo po‑
trebno vidno značilnost prostora – ureditev okolice tudi slikovno 
prikazati (po možnosti s tridimenzionalno sliko).

– Na tehničnem pregledu objektov bo potrebno preveriti 
ali je v PGD projektu predvidena zasaditev tudi izvedena.

– Zasaditev območja z avtohtonimi vrstami bo potrebno 
redno vzdrževati in nadzorovati.

Kulturna dediščina
Območje urejanja ne posega v nobeno enoto kulturne 

dediščine, ki bi bila zavedna v Register nepremične kulturne 
dediščine vendar je pri urejanju območja priporočljivo opredeliti 
zelene pasove v robnem delu cone tako, da celotna cona ne bo 
vidna s smeri glavne ceste Ponikve–Predstruge.

28. člen
(Varstvo pred požarom)

Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora 
biti urejeno v skladu z veljavnimi požarno‑varstvenimi predpisi. 
Pri industrijskih obratih, kjer obstoja velika nevarnost požara, je 
funkcionalne površine (utrjene) potrebno urediti tako, da se v pri‑
meru požara s posebnimi zaporami prepreči izliv požarne vode (ali 
drugih intervencijskih sredstev) v javni kanal ali odprti vodotok.

Hidrantno omrežje temelji na krožni vodovodni povezavi 
kompleksa iz katerih se izvede v skladu z elaboratom o požarni 
ogroženosti interna požarna mreža za posamezne objekte.
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Na javnem hidrantnem omrežju se izvedejo nadzemni 
hidranti na oddaljenosti največ 80 m. Vsak hidrant naj bo izve‑
den v profilu najmanj fi 80 mm in opremljen z zasunom. Interno 
hidrantno omrežje mora biti izvedeno preko merilnih mest.

Profili cevi za sekundarne vode, priključki ter interna hi‑
drantna mreža bodo določeni s posebnim projektom za iz‑
gradnjo vodovoda, ki mora upoštevati predpisane odmike od 
ostalih infrastrukturnih vodov.

29. člen
(Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila 
odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v 
potresnih območjih in vse ostale veljavne predpise s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za 
zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred 
vojnimi dejstvovanji glede na določbe uredbe o graditvi in 
vzdrževanju zaklonišč ni potrebno predvideti.

30. člen
(Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

Za zagotavljanje potreb po električni energiji je predvi‑
dena postavitev nove transformatorske postaje, ki predstavlja 
nizkofrekvenčni vir sevanja. Za njeno postavitev in obratovanje 
se mora upoštevati vse veljavne predpise s področja varstva 
pred elektromagnetnim sevanjem.

VI. FAZNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

31. člen
(Faznost)

Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta je mogoče 
izvajati v več etapah, skladno s fazo gradnje prometne, komu‑
nalne in energetske infrastrukture, vendar je potrebno predho‑
dno izgraditi dovozno cesto z novim mostom.

Gradnja objektov in ureditev mora potekati kot zaključena 
in dokončno urejena celota v okviru določenih gabaritov, z vso 
pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo 
ter ureditvami za zavarovanje okolja in požarno varstvo.

Faznost izgradnje objektov znotraj ureditvenih enot je 
odvisna od zainteresiranosti posameznih investitorjev za gra‑
dnjo in pogojena s sočasno, kompleksno ali fazno izvedbo 
infrastrukturne opreme v posameznih funkcionalnih enotah ter 
določena z zahtevo, da je posamezna faza izvedljiva samo, če 
funkcionira kot celota.

VII. ZAČASNA NAMEMBNOST ZEMLJIŠČ

32. člen
(Začasna namembnost zemljišč)

Zemljišča, ki ne bodo zazidana v posamezni fazi, se 
lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred 
veljavnostjo tega odloka.

VIII. PREDPISANA VSEBINA POSEBNEGA DELA 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADNJO OBJEKTOV

33. člen
(Predpisana vsebina posebnega dela)

Glede na to, da so pogoji izgradnje javnega primarnega 
infrastrukturnega omrežja v tem zazidalnem načrtu določeni 
zelo podrobno, pogoji za sekundarno infrastrukturno omrežje, 
gradnjo objektov na zasebnih zemljiščih, njihovo priključevanje 
na infrastrukturna omrežja in naprave ter zunanjo ureditev 
okrog objektov pa samo okvirno, je potrebno pri slednjemu za 
posamezne investitorje pripraviti podroben izvleček iz zazi‑

dalnega načrta, ki je sestavni del posebnega dela projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izvleček/izris iz zazidalnega načrta mora pri obravna‑
vi gradnje na konkretni gradbeni parceli znotraj posamezne 
funkcionalne celote izhajati iz izhodišč in določil tokratnih spre‑
memb in dopolnitev zazidalnega načrta. Priporočljivo je, da 
se v primeru zahtev po manjših parcelah posamezni izvlečki 
pripravljajo kot skupinski izvlečki, to je da se več posameznih 
lokacijskih zahtevkov obravnava v skupnem prostorskem sklo‑
pu zaradi lažje izvedbe morebitnega sekundarnega infrastruk‑
turnega omrežja in bolj organiziranega pristopa k izgradnji in 
urejanju cone.

V vsakem izvlečku se natančno določi:
1. na zazidalni situaciji:
– namembnost objektov in odprtih prostorov,
– oblika in razporeditev predvidenih objektov ali naprav 

ter odprtih prostorov,
– velikost objektov in površin odprtih prostorov,
– ureditev zunanjih površin z dostopi in dovozi,
– višine in oblika vertikalnih gabaritov predvidenih objek‑

tov ali naprav (prerezi skozi tipične dele objektov M 1:500),
– prikaz glavnih dostopov in dovozov,
– funkcionalne površine, ki pripadajo objektom (s podatki 

o njihovi velikosti).
2. v tekstualni obliki:
– opis zasnove objektov in ureditve zunanjih površin 

(vključno s podatki o bruto površinah posameznih objektov),
– organizacija programa po etažah predvidenih objektov 

(s površinami posameznih dejavnosti),
– opis rešitve infrastrukturnega omrežja in naprav (s po‑

datki o obremenitvah posameznih javnih infrastrukturnih objek‑
tov in naprav),

– rešitve glede varnosti objektov ali naprav v primeru 
naravnih in drugih nesreč.

3. na situaciji infrastrukturnih omrežij in naprav se opišejo 
interna infrastrukturna omrežja in naprave, njihovi priključki na 
javna infrastrukturna omrežja in naprave ter priključki objektov 
na interno omrežje za:

– prometno ureditev (motorni, mirujoči, urgentni in peš 
promet),

– elektro omrežje in naprave,
– vodovodno omrežje in naprave,
– kanalizacijsko omrežje in naprave,
– plinsko omrežje in naprave,
– telekomunikacijsko omrežje in naprave,
– drugo.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

34. člen
(Obveznosti)

Predhodno oziroma najkasnejše sočasno z gradnjo objek‑
tov se morajo izvesti infrastrukturne ureditve.

Obratovanje objektov pred dogradnjo oziroma izgradnjo 
potrebne komunalne opreme in predaje le‑te posameznim 
upravljavcem ni dovoljeno.

X. TOLERANCE

35. člen
(Tolerance)

(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so defini‑
rane znotraj površine namenjene za razvoj objekta.

Tolerance višin objektov navzdol, do nivoja terena niso 
omejene, navzgor pa so dovoljene do + 10%. 

Tolerance za kote pritličja objektov znašajo + 50 cm.
(2) Manipulativna površina je lahko tudi na površini za 

razvoj objekta, če celotna površina za razvoj objekta na posa‑
mezni gradbeni parceli ne bo v celoti pozidana.
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(3) V vseh FC je možna tudi drugačna ureditev parkirišč 
kot je prikazano v tem ZN.

(4) Pri trasah cestnega omrežja je dovoljeno manjše 
prilagajanje trase v prostoru zaradi lastništva, ni pa dovo‑
ljeno zmanjševanje predvidenih širin vozišč in hodnikov za 
pešce.

(5) Pri komunalni infrastrukturi je možno odstopanje 
od potekov predvidenih tras, kolikor se pojavijo utemeljeni 
razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše tehnološke 
rešitve.

(6) Toleranca za potek komunalne in prometne infrastruk‑
ture ter pozicioniranje drugih ureditev glede na grafične prikaze 
je ± 10 m.

(7) Pri realizaciji so dopustna odstopanja od tehničnih 
rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrob‑
nejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in 
drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše 
z oblikovalskega, prometno‑tehničnega ali okoljevarstvenega 
vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorske in 
okoljske razmere.

(8) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstav‑
ka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z njimi morajo 
soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje 
spadajo ta odstopanja.«

3. člen
Sedanji 32. člen postane 36. člen, sedanji 33. člen posta‑

ne 37. člen, sedanji 34. člen postane 38. člen.

XI. KONČNE DOLOČBE

4. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta 

obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepolje je stalno na vpo‑
gled pri občinski upravi Občine Dobrepolje.

5. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcijska 

služba.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3505‑2/06
Videm, dne 2. decembra 2009

Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

KAMNIK

4999. Odlok o proračunu Občine Kamnik 
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 29. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 
in 49/09) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, 
št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na 29. seji dne 
23. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2010 dolo‑
čajo proračun ter postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem 
besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov 
določa v naslednjih zneskih:

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2010

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 24.619.344
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 22.238.457

70 DAVČNI PRIHODKI 17.600.674
700 Davki na dohodek in dobiček 15.227.194
703 Davki na premoženje 1.940.000
704 Domači davki na blago in storitve 433.480

71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.637.783
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.347.521
711 Takse in pristojbine 16.000
712 Globe in druge denarne kazni 50.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 165.141
714 Drugi nedavčni prihodki 3.059.121

72 KAPITALSKI PRIHODKI 669.100
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 80.100
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 589.000

73 PREJETE DONACIJE 3.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 3.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.708.787
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.096.037
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 612.750
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 25.247.064

40 TEKOČI ODHODKI 6.910.383
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.387.470
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 225.300
402 Izdatki za blago in storitve 3.617.613
409 Rezerve 1.680.000

41 TEKOČI TRANSFERI 8.998.549
410 Subvencije 151.200
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 5.317.250
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 1.151.381
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413 Drugi tekoči domači transferi 2.378.718
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.152.342

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.152.342
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.185.790

431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam,  
ki niso pror. uporabniki 368.790
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 817.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma 
PRIMANJKLJAJ (I.‑II.) –627.720

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751) 300

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 300
750 Prejeta vračila danih posojil 300
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 180.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 180.000
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 180.000
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.‑V.) –179.700

C. RACUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0
500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0

55 ODPLAČILA DOLGA 0
550 Odplačila domačega dolga 0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) –807.420
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.) 627.720
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA 807.420

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre‑
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora‑
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa 
na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe‑
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse
2. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odva‑

janja odpadnih voda

3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla‑
ganja odpadkov

4. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
5. prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod in 

kanalizacija)
6. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, 

določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti.

4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med po‑
sameznimi postavkami odloča župan na predlog vodje notranje 
organizacijske enote. O prerazporeditvah pravic porabe med 
različnimi finančnimi načrti odloča župan na predlog vodje 
notranje organizacijske enote, kjer je potrebno sredstva po‑
večati, ob soglasju vodje notranje organizacijske enote, kjer 
se sredstva znižujejo. Župan lahko na predlog za finance 
pristojnega organa občine v okviru posamezne proračunske 
postavke prerazporeja sredstva med posameznimi konti oziro‑
ma ekonomskimi nameni proračunske porabe.

Pravice porabe na posamezni proračunski postavki se s 
prerazporeditvijo lahko spremenijo za največ 40% oziroma do 
200.000 € v posameznem primeru.

Župan poroča o izvršenih prerazporeditvah med prora‑
čunskimi postavkami v poročilu o izvrševanju proračuna Ob‑
čine Kamnik za prvo polletje leta 2010 in v zaključnem računu 
proračuna Občine Kamnik za leto 2010.

V finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča o pre‑
razporeditvah med proračunskimi postavkami oziroma med 
posameznimi nameni znotraj proračunske postavke predsednik 
krajevne skupnosti.

5. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.

Za večji obseg prevzetih obveznosti, kot je določeno v 
drugem in tretjem odstavku tega člena, se lahko obveznosti 
prevzemajo samo na podlagi predhodnega soglasja občinske‑
ga sveta.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

6. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 40%, mora predhodno potrditi občinski svet.
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7. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
– proračunska rezerva, oblikovana po Zakonu o javnih 

financah,
– podračun proračunskega sklada, ustanovljenega na 

podlagi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada za financi‑
ranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo 
Frana Albrehta.

Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 
60.000 €.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah do viši‑
ne 20.000 € brez DDV župan. O uporabi sredstev proračunske 
rezerve nad 20.000 € brez DDV za posamezen primer odloča 
na predlog župana občinski svet.

Župan poroča občinskemu svetu o uporabi sredstev pro‑
računske rezerve v poročilu o izvrševanju proračuna Občine 
Kamnik za prvo polletje leta 2010 in v zaključnem računu pro‑
računa Občine Kamnik za leto 2010.

Proračunski sklad za financiranje investicij v Osnovno 
šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta na po‑
dročju osnovnega šolstva se v letu 2010 oblikuje v višini 
1.500.000 €.

8. člen
(poslovanje krajevnih skupnosti)

Predsedniki svetov krajevnih skupnosti v Občini Kamnik 
lahko brez predhodnega soglasja župana sklepajo pravne po‑
sle, ki so skladni in v okviru razpoložljivih sredstev v letnem 
finančnem načrtu krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti ne smejo sklepati pravnih poslov v 
zvezi z zadolževanjem, za pravne posle odtujitve in pridobitve 
nepremičnega premoženja pa morajo pridobiti predhodno so‑
glasje občinskega sveta.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA  
S PREMOŽENJEM OBČINE

9. člen
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremič‑

nega premoženja občine za nepremičnine v posamični vre‑
dnosti nad 100.000 €, župan pa letni načrt pridobivanja nepre‑
mičnega premoženja za nepremičnine v posamični vrednosti 
do 100.000 €.

Župan lahko na obrazložen predlog občinske uprave od‑
piše dolžniku deloma ali v celoti dolg do višine 1.500 €, če je 
bila izterjava neuspešna in iz ocene o nadaljevanju postopka 
izterjave izhaja, da stroški presegajo dolgovani znesek, ali da 
je iz obrazložitve predloga razvidno, da bi bilo z izterjavo dolga 
ogroženo preživljanje dolžnika in njegove družine. Župan z 
odpisom dolgov seznani občinski svet.

10. člen
Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela ter sto‑

ritve se oddajo v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. 
Z izbranim izvajalcem oziroma dobaviteljem se sklene pisna 
pogodba. Obveznosti do vrednosti 10.000 € za blago in storitve 
oziroma do 20.000 € za gradnje (vrednosti so brez DDV‑ja) se v 
skladu z internim aktom lahko prevzemajo z naročilnico.

Občina mora za oddajo javnih naročil nad vrednostjo, ki jo 
določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna RS, objaviti javni 
razpis v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila.

Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v breme fi‑
nančnega načrta krajevne skupnosti prevzema obveznosti do 
vrednosti 10.000 € za blago in storitve oziroma do 20.000 € za 
gradnje (vrednosti so brez DDV‑ja) z naročilnico, nad tem zne‑
skom pa v okviru svojega finančnega načrta s pogodbo.

11. člen
Prosta denarna sredstva se kot depoziti lahko nalagajo v 

Banko Slovenije, poslovne banke in bančne organizacije ter kot 
naložbe v državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načel 
varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. S prostimi denarnimi 
sredstvi upravlja župan.

O naložbah prostih denarnih sredstev župan poroča ob‑
činskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna Občine 
Kamnik za prvo polletje leta 2010 in v zaključnem računu pro‑
računa Občine Kamnik za leto 2010.

12. člen
Župan oziroma pooblaščeni delavec občinske uprave ima 

pravico nadzirati porabo javnih sredstev iz proračuna, ki so 
bila dana pravnim in fizičnim osebam. V primeru nenamenske 
porabe ali odklonitve pregleda porabe ima župan pravico in 
dolžnost zahtevati vrnitev sredstev.

13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 

Kamnik.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kamnik v letu 

2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410‑0142/2009
Kamnik, dne 24. decembra 2009

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l.r.

5000. Odlok o spremembi meje med naseljema 
Podgorje in Tunjiška Mlaka

Na podlagi 7. člena Zakona o določanju območij ter o 
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, 
št. 25/08), 14. člena Pravilnika o ureditvi vprašanj pri določanju 
območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o 
označevanju ulic in stavb (Uradni list RS, št. 76/08) in 14. člena 
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski 
svet Občine Kamnik na 29. seji dne 23. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o spremembi meje med naseljema  

Podgorje in Tunjiška Mlaka

1. člen
S tem odlokom se spremeni meja med naseljema Pod‑

gorje in Tunjiška Mlaka.

2. člen
Meja med naseljema Podgorje in Tunjiška Mlaka se spre‑

meni tako, da se območje v obsegu naslednjih parcelnih številk: 
972/4, 972/3, 972/2, 974/2, 974/3, 974/1, 973, vse k.o. Podgor‑
je, priključi k naselju Tunjiška Mlaka.
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3. člen
Natančni prikaz nove meje je razviden iz kartografskega 

prikaza registra prostorskih enot v merilu 1:5000 in je sestav‑
ni del tega odloka. Hrani se pri Geodetski upravi Republike 
Slovenije, Območna geodetska uprava Ljubljana, Geodetska 
pisarna Kamnik.

4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geo‑

detska uprava Ljubljana, Geodetska pisarna Kamnik, ter Re‑
publika Slovenija, Upravna enota Kamnik, sta dolžni izvesti 
vse spremembe na podlagi tega odloka v registru prostorskih 
enot, evidenci hišnih številk, fizični označitvi stavb in registru 
prebivalstva v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 012‑2/2006‑5/1
Kamnik, dne 24. decembra 2009

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l.r.

KUZMA

5001. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS‑UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08 in 100/08 – odločba US), 29. člena Zakona o 
javnih financah ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – 
ZSPDPO in 109/08) in 15. člena ter 29. člena Statuta Občine 
Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Kuz‑
ma na 20. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kuzma za leto 2010

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za Občino Kuzma za leto 2010 določa‑

jo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže‑
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑

ki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Proračun 
leta 2010

Skupina/podskupina kontov v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.708.726
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.435.018

70 DAVČNI PRIHODKI 1.212.160
700 Davki na dohodek in dobiček 1.105.760
703 Davki na premoženje 56.250
704 Domači davki na blago in storitve 50.150
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 222.858
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 14.700
711 Takse in pristojbine 10.500
712 Denarne kazni 0
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0
714 Drugi nedavčni prihodki 197.658

72 KAPITALSKI PRIHODKI 69.661
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 69.661

73 PREJETE DONACIJE 3.500
730 Prejete donacije iz domačih virov 3.500
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 200.547
740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 200.547
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.708.726

40 TEKOČI ODHODKI 740.320
400 Plače in dodatki – zaposleni 231.600
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 94.400
402 Izdatki za blago in storitve 376.520
403 Plačila domačih obresti 24.800
409 Rezerve 13.000

41 TEKOČI TRANSFERI 467.906
410 Subvencije 0
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 276.900
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 140.760
413 Drugi tekoči domači transferi 50.280
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 470.500
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 470.500

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 30.000
430 Investicijski transferi drugim ravnem 
države 8.000
431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam 22.000
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLAJ) 0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. 
(750+751+752) 1.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 1.000
750 Prejeta vračila danih posojil 1.000
751
752
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPIT. DELEŽEV (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
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441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.‑V.) 1.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 125.000

50 ZADOLŽEVANJE 125.000
500 Domače zadolževanje 125.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 157.100

55 ODPLAČILA DOLGA 157.100
550 Odplačila domačega dolga 157.100
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) –31.100
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.) –32.100
XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.=‑III.) 0
Stanje sredstev na računih dne preteklega 
leta

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov 
in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku 
in se objavita na oglasni deski Občine Kuzma.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

konta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, po‑
žarna taksa, prispevki občanov, odstopljena državna taksa za 
obremenjevanje okolja, prihodki iz naslova okoljske dajatve za 
odlaganje odpadkov, ki se namenjajo za investicije na področju 
ravnanja z odpadki, prejeta sredstva državnega proračuna za 
investicije in druge predpisane namenske dajatve.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski preje‑
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu 
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v 
proračun.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.

5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v poseb‑

nem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporab‑
niku med glavnimi programi v okviru posameznega področja 
proračunske porabe.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o ve‑
ljavnem proračunu za leto 2010 in o njegovi realizaciji.

Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranja 
različnih prireditev ter za vloge s podobno vsebino do višine 
400,00 € po vlogi znotraj zmožnosti, ki mu jih dovoljuje prora‑
čunska postavka za te namene.

6. člen
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih 

letih za investicijske odhodke bo potekal skladno z načrtom 
razvojnih programov za namene, za katere je že načrtovana 
pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic 
porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega upo‑
rabnika.

Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje ob‑
veznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti 
za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in 
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov.

7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑

nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, 
se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega prora‑
čuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
V proračunsko rezervo občine se v letu 2010 izloči največ 

do 1,5% prihodkov proračuna. Rezerva se uporablja za finan‑
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih 
nesreč, ki jih povzročijo naravne nesreče.

Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem 
obvešča občinski svet pri polletnem izvrševanju proračuna in 
ob zaključnem računu.

9. člen
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno 

proračunsko rezervacijo v višini do 0,5% prihodkov proraču‑
na.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za 
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovlje‑
na sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da 
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pri‑
pravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev 
splošne proračunske rezervacije odloča župan.

10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovo‑

ren župan.

11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sred‑

stev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev 
opravlja nadzorni odbor.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
V letu 2010 se Občina Kuzma ne bo dolgoročno zadol‑

ževala.

13. člen
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu 

2010 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Kuzma v letu 
2010 ne bo izdajala poroštev.
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14. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicij‑

sko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu 
s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

15. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in 

namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane 

podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ravnajo v naspro‑

tju s posameznimi določbami tega odloka, lahko župan delno 
ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno 
pa občinski svet na predlog župana.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kuzma v letu 

2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 
dalje.

Št. 900‑7/2009‑1
Kuzma, dne 22. decembra 2009

Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

LAŠKO

5002. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o enkratni denarni pomoči  
za novorojence v Občini Laško

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 76/08, 79/09) in 21. čle‑
na Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07 – UPB) je 
Občinski svet Občine Laško na 21. redni seji dne 16. 12. 2009 
sprejel

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

o enkratni denarni pomoči za novorojence  
v Občini Laško

1. člen
S tem pravilnikom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini 
Laško (Uradni list RS, št. 11/07).

2. člen
9. člen pravilnika se spremeni tako, da se po novem 

glasi:
»Višina denarne pomoči za novorojence je 130,00 EUR za 

prvega otroka, 140,00 EUR za drugega otroka in 150,00 EUR 
za tretjega in vsakega naslednjega otroka.«

3. člen
Ostali členi osnovnega pravilnika ostajajo nespremenje‑

ni.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za vse novo‑
rojence, rojene od 1. 1. 2010 dalje.

Št. 122‑16/2009
Laško, dne 16. decembra 2009

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

5003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sofinanciranju prireditev  
in projektov v Občini Laško

Na podlagi 21. člen Statuta Občine Laško (Uradni list RS, 
št. 99/07, UPB) je občinski svet na 21. redni seji dne 16. 12. 
2009 sprejel

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

v Občini Laško
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Pravilnik o sofinan‑
ciranju prireditev in projektov v Občini Laško (Uradni list RS, 
št. 20/08) v nadaljnjem besedilu: Pravilnik.

2. člen
Besedilo 6. člena Pravilnika se v drugem odstavku spre‑

meni tako, da se na novo glasi:
»Izvajalci morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih in 

jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci, 
najmanj 8 dni pred izvedbo prireditve ali projekta. Vloge, ki 
bodo oddane kasneje, se zavržejo.«

3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 600‑28/2009
Laško, dne 16. decembra 2009

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

5004. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu za leto 2010

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06) in 21. čle‑
na Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski 
svet Občine Laško na 21. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel

S K L E P
o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 

pomoč družini na domu za leto 2010
1.

Občina Laško daje soglasje k spremembi cene socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal 
Center za socialno delo Laško.
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2.
Cena storitve pomoči družini na domu, na podlagi 12. čle‑

na Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno var‑
stvenih storitev, znaša 15,98 EUR na efektivno uro.

3.
Občina Laško bo ceno socialnovarstvene storitve pomoč 

družini na domu subvencionirala v višini 7,99 EUR na opravlje‑
no uro. Subvencija iz sredstev proračuna RS v okviru aktivne 
politike zaposlovanja znaša 4,67 EUR. Končna cena storitve 
za uporabnika, zmanjšana za subvencije, znaša 3,32 EUR 
na uro.

4.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

soglasju k spremembi cene socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu, številka 122‑04/2009, z dne 20. 3. 2009.

5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. janu‑
arja 2010.

Št. 122‑15/2009
Laško, dne 16. decembra 2009

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

LJUBLJANA

5005. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev 
in direktorjev v plačne razrede

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08, 58/08, 69/08 
– ZTFI‑A, 69/08 – ZZavar‑E, 80/08, 120/08 – odl. US, 20/09 – 
ZZZPF, 48/09 in 91/09), 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktor‑
jev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 
36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 
123/08, 21/09, 61/09 in 91/09) ter 51. in 89. člena Statuta Me‑
stne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB) izdaja 
župan Mestne občine Ljubljana

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

o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev  
in direktorjev v plačne razrede

1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direk‑

torjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06, 
87/06, 84/08 in 91/09) se v 2. členu pri poglavju I. Dejavnost: 
VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT, pri šifri proračunskega 
uporabnika 63703, Vrtec Črnuče, pri plačnem razredu številka 
»45« nadomesti s številko »46«.

2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

po pridobitvi soglasja pristojnega ministra iz 2. člena Pravilnika 
o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne 
razrede in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 100‑460/2008‑8
Ljubljana, dne 18. decembra 2009

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

5006. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, 
kjer se plačuje občinska taksa

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 
19. člena Odloka o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, 
št. 122/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 33. seji 
23. 11. 2009 sprejel

O D R E D B O
o določitvi javnih parkirnih površin,  

kjer se plačuje občinska taksa
1. člen

S to odredbo se na območju Mestne občine Ljubljana 
določijo javne parkirne površine, kjer se plačuje občinska taksa, 
in čas, v katerem se taksa plačuje.

2. člen
Javne parkirne površine, kjer se plačuje občinska taksa, 

po tarifnih razredih, in čas, v katerem se taksa plačuje, so:

Javna parkirna površina
Obratovalni

čas
Tarifni
razred

Čas, v katerem se taksa plačuje
Dnevna taksa Nočna taksa Enotna taksa

Petkovškovo nabrežje I. pon.–ned. P‑1 7.00–19.00 ure 19.00–7.00 ure –
Petkovškovo nabrežje II. pon.–ned.

sobota
P‑1 7.00–19.00 ure 19.00–7.00 ure –

Sanatorij Emona pon.–pet.
sobota

P‑1
P‑1

6.00–20.00 ure
7.00–15.00 ure

–
–

–
–

NUK II. (Emonska) pon.–ned. P‑1 6.00–22.00 ure – –
Bežigrad pon.–ned. P‑2 7.00–19.00 ure 19.00–7.00 ure –
Mirje pon.–ned P‑2 7.00–19.00 ure 19.00–7.00 ure –
Klinični center ‑ jug pon.–ned. P‑2 7.00–19.00 ure 19.00–7.00 ure –
Tobačna pon.–pet. P‑3 6.00–20.00 ure –

–
–
–

Trg prekomorskih brigad pon.–ned. P‑3 7.00–19.00 ure 19.00–7.00 ure –
Trg mladinskih delovnih 
brigad

pon.–pet. P‑3 7.00–19.00 ure 19.00–7.00 ure –

Tivoli I.* pon.–pet.
pon.–pet.

P‑3
B‑1

6.00–20.00 ure
6.00–20.00 ure

–
–

–
–
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Javna parkirna površina
Obratovalni

čas
Tarifni
razred

Čas, v katerem se taksa plačuje
Dnevna taksa Nočna taksa Enotna taksa

Tivoli II.* pon.–pet.
pon.–pet.

P‑3
B‑1

6.00–20.00 ure
6.00–20.00 ure

–
–

–
–

Žale I. (glavni vhod) pon.–pet. P‑3 7.00–17.00 ure –
–

–
–

Žale II. (Šmartinski park) pon.–pet. P‑3 7.00–17.00 ure – –
Žale III. (Zavod za rehabilita‑
cijo invalidov)

pon.–pet. P‑3 7.00–17.00 ure – –

Kranjčeva (POP TV) pon.–pet. P‑3 7.00–19.00 ure 19.00–7.00 ure –
Kocbekova (Autocommerce) pon.–ned. P‑3 7.00–19.00 ure 19.00–7.00 ure
Dolgi most P+R pon.–pet.

pon.–pet.
P+R
B‑1

–
6.00–20.00 ure

–
–

6.00–20.00 ure
–

NS Rudnik P+R pon.–pet.
pon.–pet.

P+R
B‑1

–
6.00–20.00 ure

–
–

6.00–20.00 ure
–

Malence (Rudnik) P+R pon.–pet. P+R – – 6.00–20.00 ure
NS Rudnik (parkirišče za 
tovorna  vozila)

pon.–ned.
pon.–ned.
pon.–ned.
pon.–ned.
pon.–ned.

T‑1
T‑2
T‑3
T‑4
T‑5

0.00–24.00 ure
0.00–24.00 ure
0.00–24.00 ure
0.00–24.00 ure
0.00–24.00 ure

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Ježica (parkirišče za tovorna 
vozila)

pon.–ned.
pon.–ned.
pon.–ned.
pon.–ned.
pon.–ned.

T‑1
T‑2
T‑3
T‑4
T‑5

0.00–24.00 ure
0.00–24.00 ure
0.00–24.00 ure
0.00–24.00 ure
0.00–24.00 ure

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Parkirna hiša Kozolec pon.–ned. H‑1
H‑2
H‑3

7.00–19.00 ure
–
–

19.00–7.00 ure
–
–

–
mesečno
mesečno

Parkomati (Cona 1) Ožje 
mestno središče

pon.–pet.
sobota

U‑1
U‑1

8.00–18.00 ure
8.00–13.00 ure

–
–

–
–

Parkomati (Cona 2) Prule, 
Mirje, Kodeljevo I, Bežigrad 
I, Ilirija

pon.–pet. U‑2 7.00–17.00 ure – –

* – ob prireditvah v Hali Tivoli velja začasni režim parkiranja, ki ga Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 
dogovori z Zavodom Tivoli in organizatorjem prireditve.

LOG - DRAGOMER

5007. Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer 
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), 
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07) in 16. člena 
Statuta Občine Log ‑ Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je 
Občinski svet Občine Log ‑ Dragomer na 24. redni seji dne 
16. 12. 2009 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Log ‑ Dragomer za leto 2010 
določijo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

3. člen
Višina občinske takse in čas plačila takse iz 2. člena te 

odredbe sta označena na obvestilni tabli pri uvozu na javno 
parkirno površino oziroma na prometni signalizaciji, ki določa 
vrsto in način parkiranja, ter na napravah za plačevanje občin‑
ske takse.

4. člen
Na parkirnih površinah na vozišču občinskih cest in na 

parkiriščih tipa P+R se občinsko takso plačuje na parkomatih, 
na ostalih parkirnih površinah iz 2. člena te odredbe pa na av‑
tomatskih plačilnih mestih oziroma pri delavcih javnega podjetja 
Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.

5. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o 

določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje občinska taksa 
(Uradni list RS, št. 33/08 in 94/08).

6. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007‑9/2009‑15
Ljubljana, dne 23. novembra 2009

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.
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2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih:

v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov Proračun 
leta 2010

I SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74+78) 2.519.758
tekoči prihodki (70+71) 2.299.967

70 davčni prihodki (700+703+704+706) 2.094.057
700 davki na dohodek in dobiček 1.797.565
703 davki na premoženje 203.820
704 domači davki na blago in storitve 92.672

71 nedavčni prihodki 
(710+711+712+713+714) 205.910
710 udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 77.500
711 takse in pristojbine 1.000
712 globe in druge denarne kazni 1.200
713 prihodki od prodaje blaga in storitev 100
714 drugi nedavčni prihodki 126.010

72 kapitalski prihodki (720+722) 127.179
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
722 prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 127.179

73 prejete donacije (730+731) 100
730 prejete donacije iz domačih virov 100

74 transferni prihodki (740) 92.512
740 transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 92.512

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.631.201
40 tekoči odhodki (400+401+402+403+409) 789.250

400 plače in drugi izdatki zaposlenim 154.431
401 prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 24.338
402 izdatki za blago in storitve 566.481
403 plačila domačih obresti 0
409 rezerve 44.000

41 tekoči transferi (410+411+412+413) 989.917
410 subvencije 23.500
411 transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 378.042
412 transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 92.072
413 drugi tekoči domači transferi 496.303

42 investicijski odhodki (420) 1.747.034
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.747.034

43 investicijski transferi (431+432) 105.000
431 investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 105.000
432 investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I‑II) –1.111.443

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 prejeta vračila danih posojil in prodaja  
kapitalskih deležev 0
751 prodaja kapitalskih deležev 0

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 0

44 dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev 0
441 povečanje kapitalskih deležev  
in finančnih naložb 0

VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV‑V) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII ZADOLŽEVANJE (50) 334.699
50 zadolževanje 0

500 domače zadolževanje 0
VIII ODPLAČILA DOLGA (55) 0
55 odplačila dolga 0

550 odplačila domačega dolga 0
IX SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I+IV+VII‑II‑V‑VIII) –776.744
X NETO ZADOLŽEVANJE (VII‑VIII) 334.699
XI NETO FINANCIRANJE (VI+X‑IX) 1.111.443
XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 776.744

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov (organi občine in občinska uprava), ki 
so razdeljeni na naslednje programske dele: področja prora‑
čunske porabe in glavni programi ter podprogrami, predpisa‑
ni s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. 
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na 
podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kon‑
tnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na 
spletni strani Občine Log ‑ Dragomer. Načrt razvojnih progra‑
mov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe‑
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih 
financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:

– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih 
in investicijskih nalog,

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB‑1), ki se porablja‑
jo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,

– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki 
se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,

– prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi od‑
laganja odpadkov, ki se porabljajo za financiranje investicij v 
skladu z veljavno zakonodajo,
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– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov 
in opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,

– sredstva, ki so ostala iz naslova vračanj vlaganj v tele‑
komunikacijsko javno omrežje, ki se prenesejo v proračun za 
leto 2010 in se namenijo za izgradnjo infrastrukture,

– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana 
s področnimi predpisi.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora‑
čuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glav‑
nimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na 
predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju 
januar–junij 2010 in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in nje‑
govi realizaciji.

6. člen
(pooblastila župana)

Župan je pooblaščen da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financira‑

nje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju 
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče 
predvideti zadostnih sredstev. Sredstva splošne proračunske 
rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega po‑
rabnika;

– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za na‑
mene iz 49. člena Zakona o javnih financah v višini v proračunu 
načrtovane proračunske rezerve;

– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe;
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog 

javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega prora‑
čuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta;

– odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga do 500 
EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z viši‑
no terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti premoženja dolžnika 
ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi se ne štejejo 
dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev;

– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi pro‑
računskimi postavkami;

– odloča o nakupu, prodaji oziroma menjavi zemljišč do 
površine 300 m2 ali do vrednosti 30.000 EUR brez DDV; o izvr‑
šenih transakcijah polletno poroča občinskemu svetu;

– izvršuje sprejeti letni program prodaje občinskega fi‑
nančnega in stvarnega premoženja;

– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s po‑
dročnimi predpisi;

– v proračun vključi nove obveznosti, ki nastanejo s spre‑
jemom novega zakona ali odloka, in določi obseg izdatkov za 
ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega 
zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo 
sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.

7. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad v letu 2010 je proračunska rezerva, 
oblikovana po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 
34.000 EUR.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 34.000 EUR odloča 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

8. člen
(dodeljevanje sredstev)

Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo me‑
sečno ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Način 

zagotavljanja sredstev za financiranje nalog v javnih zavodih 
se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posa‑
meznim zavodom.

Sredstva članom občinskega sveta ter komisij in odborov 
se nakazujejo trimesečno.

9. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obve‑

znosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so 
za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2011 do 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 30% navedenih pravic 

porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Spremembe, ki so večje kot 20% in znašajo več 
kot 20.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

11. člen
(pridobivanje stvarnega premoženja)

Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo 
v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, opredeljenih s 
tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

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 2010 lahko zadolži do 
višine 334.699,00 EUR.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Log 
‑ Dragomer, v letu 2010 ne sme preseči skupne višine glavnic 
50.000 EUR. Soglasje o izdaji poroštva do višine 15.000 EUR 
daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
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13. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica 
je občina, se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 
100.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. 
Soglasje o zadolžitvi do višine 15.000 EUR daje župan občine, 
nad to višino pa občinski svet.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje v letu 2011)

V obdobju začasnega financiranja Občine Log ‑ Dragomer 
v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem list Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt 
razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine 
Log ‑ Dragomer.

Št. 410‑9/2009
Dragomer, dne 16. decembra 2009

Župan
Občine Log ‑ Dragomer

Mladen Sumina l.r.

5008. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - 
Dragomer

Na podlagi 3., 7. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 45/94 – Odl. US, 8/96, 18/98 – Odl. US, 36/00 
in 127/06), 40., 41., 42., 44. in 45. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list 
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) in 16. člena Statuta 
Občine Log ‑ Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski 
svet Občine Log ‑ Dragomer na 24. redni seji dne 16. 12. 2009 
sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o preoblikovanju javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola  

Log - Dragomer

1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno‑izobraževal‑

nega zavoda Osnovna šola Log ‑ Dragomer z dne 11. 7. 2007 
in 26. 9. 2007 (Uradni list RS, št. 65/07 in 90/07) se v 2. členu 
spremeni sedež zavoda, tako da se glasi:

»Sedež zavoda je: »Dragomer.«
Poslovni naslov zavoda je: »Šolska ulica 1, Dragomer, 

1351 Brezovica pri Ljubljani.«.«
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se 

glasi:
»V Podružnici Bevke Osnovne šole Log ‑ Dragomer se 

izvaja osnovnošolsko izobraževanje v oddelkih od 1. do 3. ra‑
zreda devetletne osnovne šole, če so zagotovljene prostorske 
možnosti in so izpolnjeni predpisani pogoji pa se izvaja tudi v 
oddelkih 4. in 5. razreda. Po končanem 5. razredu učenci nada‑
ljujejo šolanje na matični Osnovni šoli Log ‑ Dragomer.«

2. člen
Za prvim odstavkom 8. člena se doda novi drugi odstavek, 

ki se glasi:
»Zavod je ustanovljen tudi za opravljanje predšolske 

vzgoje, v skladu s kurikulom, ki ga je sprejel pristojni Strokovni 
svet RS za splošno izobraževanje, na območju Občine Log ‑ 
Dragomer, ki obsega naselja Dragomer, Log in Lukovico. V 
primeru prostih mest in zadostnega števila točk se v vrtec lahko 
vključijo tudi otroci iz drugih občin.«

3. člen
Določba 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod izvaja javno službo v okviru naslednjih dejavno‑

sti:
– P 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
– P 85.100 – predšolska vzgoja,
– P 85.590 – drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopol‑

njevanje in usposabljanje,
– P 85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki niso javna 

služba:
– P 85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposa‑

bljanje s področja športa in rekreacije,
– I 56.290 – druga oskrba z jedmi,
– I 56.210 – priložnostna dostava in priprava jedi,
– L 68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih 

nepremičnin,
– J 58.130 – izdajanje časopisov,
– R 91.011 – dejavnost knjižnic,
– R 90.040 – obratovanje objektov za kulturne priredi‑

tve,
– R 93.110 – obratovanje športnih objektov,
– R 90.010 – umetniško uprizarjanje,
– R 93.190 – druge športne dejavnosti,
– M 69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti, davčno svetovanje,
– H 49.391 – medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– N 77.210 – dajanje športne opreme v najem in zakup,
– N 82.190 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– N 82.300 – organizacija razstav, sejmov in srečanj,
– J 62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računal‑

niškimi storitvami povezane dejavnosti,
– S 96.010 – dejavnosti pralnic in kemičnih čistilnic.«

4. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda (3 predstavniki ma‑

tične šole, predstavnik podružnice Bevke, predstavnik organi‑
zacijske enote Vrtec Log ‑ Dragomer),

– trije predstavniki staršev (predstavnik matične šole, 
predstavnik podružnice Bevke, predstavnik organizacijske eno‑
te Vrtec Log ‑ Dragomer).«

5. člen
Drugi odstavek 15. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Predstavnike delavcev se voli izmed delavcev šole in 

vrtca, in sicer tri predstavnike matične šole, predstavnika po‑
družnice Bevke in predstavnika organizacijske enote Vrtec 
Log ‑ Dragomer.«

V četrtem odstavku 15. člena se za besedama »dva pred‑
stavnika« doda besedilo: »(enega za matično šolo in enega za 
podružnico Bevke)«.

6. člen
Za sedemnajsto alinejo 16. člena se doda nova osemnaj‑

sta alineja, ki se glasi: 
»– sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda (osnov‑

ne šole in vrtca).«
Dosedanja osemnajsta alineja postane devetnajsta ali‑

neja.
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7. člen
V 23. členu se dodata novi dvaindvajseta in triindvajseta 

alineja, ki se glasita: 
»– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti 

s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji 
osnovne šole in celotnega zavoda,

– določa pravila v zvezi s številom, uporabo in hrambo 
pečatov zavoda in organizacijske enote,«

Dosedanja dvaindvajseta alineja postane štiriindvajseta 
alineja.

8. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ravnatelj zavoda imenuje pomočnika ravnatelja v vrtcu 

za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca.
Pomočnik ravnatelja v vrtcu opravlja naslednje naloge:
– pedagoške naloge v vrtcu,
– organizira in vodi delo vrtca,
– predlaga ravnatelju program razvoja vrtca,
– oblikuje predlog letnega delovnega načrta vrtca in je 

odgovoren za njegovo izvedbo,
– predlaga nadstandardne programe,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti 

s samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samoevalvaciji 
vrtca,

– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok v vrtcu,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– organizacijsko zagotavlja izvajanje mentorstva priprav‑

nikom,
– prisostvuje pri izvajanju vzgojnega dela vzgojiteljev, 

spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– skrbi za sodelovanje vrtca z okoljem,
– obvešča starše o delu vrtca in z njimi sodeluje,
– druge naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.«

9. člen
Za 25. členom se doda 25.a člen, ki se glasi:
»Če ima vrtec pri šoli več enot, lahko ravnatelj v disloci‑

ranih enotah za organizacijsko vodenje pooblasti strokovnega 
delavca v tej enoti.«

10. člen
Tretji odstavek 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovne aktive osnovne šole sestavljajo učitelji istega 

razreda ali triad ali pa istega predmeta, oziroma predmetnih 
področij.«

Na koncu četrtega odstavka 28. člena se doda besedilo:
»Če je oddelkov manj kot 10, so vsi strokovni delavci v 

enem strokovnem aktivu.«

11. člen
Tretja alineja tretjega odstavka 33. člena se spremeni 

tako, da se glasi: 
»– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja 

vrtca in šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter 
da mnenje o letnem delovnem načrtu,«

Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi: 
»– voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge or‑

gane zavoda,«
Za šesto alinejo se dodata novi sedma in osma alineja, 

ki se glasita: 
»– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavo‑

dom, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziro‑

ma oblikuje delovne skupine,«
Dosedanja sedma alineja postane deveta alineja.

12. člen
Na koncu besedila prvega odstavka 38. člena se doda 

besedilo, ki se glasi:
»Osnovnošolsko izobraževanje v Podružnici Bevke se 

izvaja v interesu in za račun Občine Vrhnika. Občina Vrhnika 
je s posebno pogodbo izročila prostore Podružnice Bevke v 

upravljanje OŠ Log ‑ Dragomer. Občina Vrhnika zato kot la‑
stnik financira vzdrževanje in obnovo prostorov, ki jih uporablja 
podružnica, zagotavlja sredstva za materialne stroške, investi‑
cijsko vzdrževanje ter zagotavlja sredstva za nadstandardno 
zaposlene kadre v podružnici ter za druge programe, za katere 
poda soglasje ter sofinancira dve šoli v naravi za učence iz 
Občine Vrhnika.«

13. člen
Prvi odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz 

državnega proračuna, iz proračuna ustanoviteljice in iz prora‑
čuna lastnice podružnice Bevke Občine Vrhnika, lahko pa tudi 
iz drugih virov.«

14. člen
40. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred‑

stva tudi z donacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in dru‑
gimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo de‑
javnosti otrok/učencev, ki niso sestavina programa predšolske 
vzgoje, izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz 
javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje 
standarda pouka, subvencioniranje nadstandardnih dejavnost 
otrok/učencev, ki plačila ne zmorejo in podobno.

Šolski sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz 
prispevka staršev, donacij in iz drugih virov.

Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest 
članov, od katerih so najmanj trije predstavniki strokovnih de‑
lavcev zavoda (predstavnik matičnega zavoda, predstavnik po‑
družnice Bevke in organizacijske enote Vrtca Log ‑ Dragomer). 
Predstavnike delavcev zavoda predlaga svet zavoda.

Predstavnike staršev v upravni odbor imenuje svet star‑
šev vrtca (enega predstavnika) in svet staršev šole (3 pred‑
stavnike – od tega 2 predstavnika matične šole in predstavnika 
podružnice Bevke).

Predsednik upravnega odbora se izvoli izmed članov 
upravnega odbora.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pra‑
vila.«

15. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja 

nadzira ustanovitelj, upravljanje s prostori, ki jih uporablja Po‑
družnica Bevke, pa nadzira njihov lastnik Občina Vrhnika.«

16. člen
Drugi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ure‑

ja druga področja, če tako določa zakon. Splošne akte sprejme 
svet zavoda ali ravnatelj.

Splošni akti, ki jih lahko sprejme ravnatelj zavoda so:
– pravilnik o računovodstvu (knjigovodstvu in finančnem 

poslovanju) zavoda,
– pravilnik o popisu,
– letna delovna obveznost strokovnih delavcev v šoli in 

v vrtcu,
– pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in dnevnem 

delovnem času,
– pravilnik o dodelitvi delovne opreme zaposlenim,
– pravilnik o pečatih,
– pravilnik o postopkih in ukrepih za varovanje osebnih in 

drugih varovanih podatkov,
– pravilnike o varstvu pri delu in o požarni varnosti,
– pravilnik o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpin‑

čenja na delovnem mestu (mobbing) ter za odpravo njegovih 
posledic in ukrepe za preprečevanja drugih prepovedanih de‑
janj zoper zaposlene,

– register tveganj,
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– pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
– pravilnik o javnih naročilih malih vrednosti,
– merila za dodeljevanje delovne uspešnosti,
– različne druge odredbe za delo in o ravnanju zaposle‑

nih,
– druge splošne akte, s katerimi je pooblaščen s pred‑

pisi.
Splošni akti, ki jih sprejme svet zavoda, so:
– vzgojni načrt šole,
– pravilnik o statusih učencev,
– hišni red zavoda,
– pravila šolskega reda,
– pravilnik o oddajanju nepremičnin v uporabo,
– pravilnik (merila) za subvencioniranje šole v naravi in 

šolske prehrane,
– sklep o imenovanju pritožbene komisije,
– sklep o ustanovitvi šolskega sklada,
– razpisuje volitve v svet zavoda,
– druge splošne akte, s katerimi je pooblaščen s pred‑

pisi.«
Tretji odstavek 44. člena se črta. Četrti odstavek postane 

tretji odstavek.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 014‑10/2007
Dragomer, dne 16. decembra 2009

Župan
Občine Log ‑ Dragomer

Mladen Sumina l.r.

5009. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč na 
območju Občine Log - Dragomer za leto 2010

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnih zemljišč na območju Občine Vrhnika (Naš časopis, 
št. 328/06 – uradno prečiščeno besedilo), ki se v skladu s 
125. členom Statuta Občine Log ‑ Dragomer (Uradni list RS, 
št. 33/07) uporablja tudi v Občini Log ‑ Dragomer je Občinski 
svet Občine Log ‑ Dragomer na 24. redni seji dne 16. 12. 2009 
sprejel

S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za odmero 

nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  
na območju Občine Log - Dragomer za leto 2010

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavb‑

nih zemljišč na območju Občine Log ‑ Dragomer za leto 2010 
znaša 0,003149 EUR.

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v 

Našem časopisu. Uporablja se od 1. 1. 2010 dalje.

Št. 422‑94/2009
Dragomer, dne 16. decembra 2009

Župan
Občine Log ‑ Dragomer

Mladen Sumina l.r.

5010. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja 
s stvarnim premoženjem občine za leto 2010

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju drža‑
ve, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Statuta Občine 
Log ‑ Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Obči‑
ne Log ‑ Dragomer na 24. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel

L E T N I   N A Č R T 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem občine za leto 2010

Posamezne vrste stvarnega premoženja so prikazane v 
tabeli, in sicer prodaje ter odkupi zemljišč, ki so zajeti v prora‑
čunu Občine Log ‑ Dragomer za leto 2010.

Sredstva od prodaje stvarnega premoženja se lahko upo‑
rabljajo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja. 
Zemljišča zajeta v programu prodaje se bodo prodajala ali od‑
kupovala po cenitvi pooblaščenega cenilca vrednosti nepremič‑
nin, vpisanega v register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti 
nepremičnin pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Način, pogoji in postopek prodaje in pridobitve stvarnega 
premoženja je opredeljen z Uredbo o stvarnem premoženju 
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) (uredba)  
in Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 14/07).

Predvidene so naslednje prodaje in odkupi zemljišč:

OBČINA LOG ‑
DRAGOMER UPRAVLJAVEC ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT.

ZNESEK
EUR

PRODAJA
P1 Občina Log ‑ Dragomer 826 pašnik parc. št. 708/1 Ocenjena  

vrednost
105.315,00

LOG
P2 Občina Log ‑ Dragomer 161 travnik parc. št. 1361/22 Ocenjena  

vrednost
15.939,00

LOG
P3 Občina Log ‑ Dragomer 20 pot parc. št. 2022/14 Ocenjena  

vrednost
1.500,00

LOG
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OBČINA LOG ‑
DRAGOMER UPRAVLJAVEC ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT.

ZNESEK
EUR

P4 Občina Log ‑ Dragomer 59 pot parc. št. 2022/15 Ocenjena  
vrednost
4.425,00

LOG
SKUPAJ 127.179,00

ODKUPI
O1 2 cesta parc. št. 1873/2 Ocenjena  

vrednost
75,00 EUR/m2

150,00
LOG

O2 75 cesta parc. št. 1882/6 Ocenjena  
vrednost

75,00 EUR/m2

5.625,00
LOG

O3 159 pot parc. št. 180/3 Ocenjena  
vrednost

68,00 EUR/m2

10.812,00
LOG

O4 102 pot parc. št. 180/5 Ocenjena  
vrednost

68,00 EUR/m2

6.936,00
LOG

O5 6 pot parc. št. 180/7 Ocenjena  
vrednost

68,00 EUR/m2

408,00
LOG

O6 25 pot parc. št. 180/9 Ocenjena  
vrednost

68,00 EUR/m2

1.700,00
LOG

O7 2 neplodno parc. št. 180/10 Ocenjena  
vrednost

68,00 EUR/m2

136,00
LOG

O8 69 pot parc. št. 94/17 Ocenjena  
vrednost

68,00 EUR/m2

4.692,00
LOG

O9 218 igrišče parc. št. 596/27 Ocenjena  
vrednost

124,20 EUR/m2

27.076,00
LOG

10 Odkup zemljišč 
za potrebe čistil‑

ne naprave

Ocenjena  
vrednost

35.000,00
LOG

11 Odkup zemljišč 
za potrebe 

izgradnje/ure‑
ditve zbiralnice 

odpadkov

Ocenjena  
vrednost

30.000,00
LOG
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OBČINA LOG ‑
DRAGOMER UPRAVLJAVEC ŠIFRA K.O. VELIKOST 

PARC./m2 VRSTA RABE ZEMLJIŠČE 
PARC. ŠT.

ZNESEK
EUR

12 Odkup zemljišč 
za potrebe 

vodohrana na 
Lukovici

Ocenjena  
vrednost

10.000,00
LOG

SKUPAJ 132.535,00

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premo‑
ženjem občine v letu 2010 je sestavni del Odloka o proračunu 
Občine Log ‑ Dragomer za leto 2010.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premo‑
ženjem občine v letu 2010 začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410‑9/2009
Dragomer, dne 16. decembra 2009

Župan
Občine Log ‑ Dragomer

Mladen Sumina l.r.

MEDVODE

5011. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – 
Osnovne šole Medvode

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo UPB5, 36/08 in 58/09) in 25. člena Statuta 
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 
15. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda –  
Osnovne šole Medvode

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 

zavoda – Osnovne šole Medvode (Uradni list RS, št. 16/97, 
124/07 in 21/09) se tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da 
se glasi:

»Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet 

šole neposredno in tajno ter na način, ki ga določata zakon in 
ta odlok.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014‑24/07‑3
Medvode, dne 15. decembra 2009

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

5012. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – 
Osnovne šole Simona Jenka

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo UPB5, 36/08 in 58/09) in 25. člena Statuta 
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 
15. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda –  
Osnovne šole Simona Jenka

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalne‑

ga zavoda – Osnovne šole Simona Jenka (Uradni list RS, 
št. 16/97, 124/07 in 21/09) se tretji odstavek 7. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet 

šole neposredno in tajno ter na način, ki ga določata zakon in 
ta odlok.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014‑26/07‑3
Medvode, dne 15. decembra 2009

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

5013. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – 
Osnovne šole Pirniče

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo UPB5, 36/08 in 58/09) in 25. člena Statuta 
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 
15. 12. 2009 sprejel
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O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda –  
Osnovne šole Pirniče

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 

zavoda – Osnovne šole Pirniče (Uradni list RS, št. 16/97 in 
124/07) se tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet 

šole neposredno in tajno ter na način, ki ga določata zakon in 
ta odlok.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014‑25/07‑2
Medvode, dne 15. decembra 2009

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

5014. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda – 
Osnovne šole Preska

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo UPB5, 36/08 in 58/09) in 25. člena Statuta 
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 
15. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda –  
Osnovne šole Preska

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 

zavoda – Osnovne šole Preska (Uradni list RS, št. 16/97 in 
124/07) se tretji odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:

»Svet šole šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Delavci javnega zavoda izvolijo tri predstavnike izmed 

strokovnih delavcev matične šole, enega predstavnika izmed 
strokovnih delavcev podružničnih šol in enega predstavnika 
izmed upravno‑administrativnih ter tehničnih delavcev.

Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet 
šole neposredno in tajno ter na način, ki ga določata zakon in 
ta odlok.

Starši izvolijo dva predstavnika izmed staršev učencev 
matične šole in enega predstavnika izmed staršev učencev 
podružničnih šol.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014‑23/07‑2
Medvode, dne 15. decembra 2009

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

5015. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtca Medvode

Na podlagi 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo UPB5, 36/08 in 58/09) in 25. člena Statuta 
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 22. seji dne 
15. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 

zavoda Vrtca Medvode (Uradni list RS, št. 71/96 in 124/07) se 
tretji odstavek 7. člena spremeni tako, da se glasi:

»Svet vrtca šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije člani predstavniki ustanoviteljice,
– pet predstavnikov delavcev,
– trije predstavniki staršev.
Delavci javnega zavoda izvolijo dva predstavnika izmed 

strokovnih delavcev enote Ostržek, dva predstavnika izmed 
strokovnih delavcev drugih enot in enega predstavnika izmed 
upravno‑administrativnih ter tehničnih delavcev vrtca.

Delavci javnega zavoda volijo svoje predstavnike v svet 
vrtca neposredno in tajno ter na način, ki ga določata zakon 
in ta odlok.

Starši izvolijo dva predstavnika izmed staršev otrok eno‑
te Ostržek in enega predstavnika izmed staršev otrok drugih 
enot.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 014‑27/07‑2
Medvode, dne 15. decembra 2009

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l.r.

METLIKA

5016. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (94/07 
– UPB2, 27/08 Odl. US: Up‑2925/07‑15, U‑I‑21/07‑18, 76/08, 
100/08 Odl. US: U‑I‑427/06‑9, 79/09), 29. člena Zakona o jav‑
nih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) 
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in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) 
je Občinski svet Občine Metlika na 23. redni seji dne 23. 12. 
2009 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Metlika za leto 2010

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Metlika za leto 

2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo proračun, 
postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in po‑
roštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem 
besedilu: proračun).

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑

loča v naslednjih zneskih:

 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 

2010
SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74)

 
13.713.670,46

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  5.790.209,80
70 DAVČNI PRIHODKI  5.057.486,45

700 Davki na dohodek in dobiček  4.594.695,00
703 Davki na premoženje  302.791,45
704 Domači davki na blago in storitve 160.000,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 732.723,35
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 658.413,53
711 Takse in pristojbine 4.000,00
712 Denarne kazni 2.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki 68.310,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 368.600,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 600,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopredmetenih dolgoročnih sredstev 368.000,00

73 PREJETE DONACIJE  28.200,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 28.200,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.526.660,66
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 3.377.261,89
741 Prejeta sredstva iz drž. pror.  
iz sredstev prorač. EU 4.149.398,77

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 14.935.724,57
40 TEKOČI ODHODKI 1.971.687,72

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 386.910,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost  63.354,00
402 Izdatki za blago in storitve 1.439.723,72
403 Plačila domačih obresti 21.700,00
409 Rezerve  60.000,00

41 TEKOČI TRANSFERI  2.625.733,77
410 Subvencije  368.742,91
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom  1.474.518,00

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam  284.145,72
413 Drugi tekoči domači transferi  498.327,14
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI  9.933.689,19
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 9.933.689,19

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI  404.613,89
431 Investicijski transferi  112.760,00
432 Investicijski transferi PU  291.853,89

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
(I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj 
odhodki) –1.222.054,11

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK  
(PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)– 
(II. 403–404) (Skupaj prihodki brez 
prihodkov od obresti minus skupaj 
odhodki brez plačil obresti) –1.210.382,27

III/2. TEKOČI PRESEŽEK  
(PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) 
(Tekoči prihodki minus tekoči odhodki 
in tekoči transferi) 1.192.788,31

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELE‑
ŽEV (750+751+752) 4.800,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELE‑
ŽEV 4.800,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije  4.800,00

V. DANA POSOJILA IN POVEČA‑
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELE‑
ŽEV (IV.–V.)  4.800,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 570.000,00
50 ZADOLŽEVANJE 570.000,00

500 Domače zadolževanje 570.000,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)  88.735,08
55 ODPLAČILA DOLGA  88.735,08

550 Odplačila domačega dolga  88.735,08
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU(I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) –735.989,19
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.) 481.264,92
XI. NETO FINANCIRANJE 

(VI.+VII.–VIII.–IX.)  1.222.054,11
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31.12. PRETEKLEGA LETA 735.989,19
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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 podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk‑pod‑
skupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Metlika.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 

konta.

4. člen
Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, dolo‑

čenih v prvem odstavku 43. člena zakona o javnih financah, 
tudi:

– prihodki požarne takse,
– prihodki iz naslova turistične takse,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje 

okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja 

okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prejemki iz državnega proračuna za določene name‑

ne,
– sredstva nakazana v proračun, za vračilo vlaganj v 

javno telekomunikacijsko omrežje,
– prihodki iz naslova najemnin od oddaje gospodarske 

javne infrastrukture v najem.

5. člen
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑

računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstoj‑
nik neposrednega uporabnika.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte iz 

načrta razvojnih programov prične s postopkom prevzemanja 
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov.

Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadale v pri‑
hodnjih letih za investicijske odhodke bo potekal skladno 
z dinamiko po načrtu razvojnih programov, za namene za 
katere je načrtovana pravica porabe na postavki proračuna 
v tekočem letu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.

7. člen
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 

45.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo 
v skladu z drugo točko 49. člena zakona o javnih financah.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem 
primeru do višine 2.000 EUR odloča županja, o uporabi polle‑
tno obvešča občinski svet.

O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem 
odstavku tega člena, odloča občinski svet.

8. člen
V proračunu občine se za leto 2010 zagotovijo sredstva 

splošne proračunske rezervacije v višini 15.000,00 EUR.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo 

za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila 
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker 
jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odlo‑
ča županja in o uporabi polletno obvešča občinski svet.

9. člen
Županja je pooblaščena, da odloča o začasni uporabi 

tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve 
njihove realne vrednosti in zagotovitve likvidnosti proraču‑
na.

Županja je pooblaščena, da lahko v primeru, ko zaradi 
neusklajene dinamike prihodkov z dinamiko obveznosti pro‑
računa izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, uporabi 
sredstva rezerv občine, ki morajo biti vrnjena do konca leta. 
Lahko tudi najame kratkoročni kredit do 5% sprejetega pro‑
računa, ki mora biti odplačan do konca proračunskega leta.

10. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki 

so določeni s proračunom.
Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obvezno‑

sti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvideni za po‑
samezne namene. Javno podjetje in javni zavodi, katerih je 
ustanoviteljica občina, se smejo zadolževati le s soglasjem 
ustanovitelja.

11. člen
O pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin do višine 

4.000 EUR odloča županja.

12. člen
Pravni posli, ki jih sklepa krajevna skupnost nad vredno‑

stjo, ki presega četrtino finančnega načrta krajevne skupnosti 
za tekoče leto, so veljavni le ob soglasju županje.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

13. člen
Občina se lahko zadolžuje za investicije, ki so v proračunu 

za leto 2010 do višine 570.000,00 EUR.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Metlika v letu 

2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep županje.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410‑211/2009
Metlika, dne 23. decembra 2009

Županja
Občine Metlika

Renata Brunskole l.r.
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5017. Sklep o višini točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini 
Metlika v letu 2010

Na podlagi 22. in 49 člena Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 80/94, 54/97 – odločba US, 56/98, 59/99 – 
odločba US 89/99 in odločba US 61/99, 79/99, 89/99), 14. čle‑
na Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Metlika (Uradni list RS, št. 60/04) ter 18. člena Statuta 
Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99, 71/01, 62/02 in 93/05) 
je Občinski svet Občine Metlika na 23. redni seji dne 23. 12. 
2009 sprejel

S K L E P
o višini točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Občini Metlika v letu 2010

1. člen
S tem sklepom se določi vrednost točke za izračun nado‑

mestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine 
Metlika za leto 2010.

2. člen
Vrednost točke znaša 0,00626 EUR.

3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.

Št. 422‑5/2009‑1
Metlika, dne 23. decembra 2009

Županja
Občine Metlika

Renata Brunskole l.r.

MORAVSKE TOPLICE

5018. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice 
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 60/07, 76/08, 
79/09), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B in 
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena 
Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 
2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske 
Toplice na 26. seji dne 21. 12. 2009 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Moravske Toplice  

za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen 
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Moravske Toplice za leto 
2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter 
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na 
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN 
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna Občine Moravske Toplice se na 
ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

leta 2010
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 18.872.033
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)

70 DAVČNI PRIHODKI 5.249.033
700 Davki na dohodek in dobiček 4.273.739
703 Davki na premoženje 512.514
704 Domači davki na blago in storitve 462.780

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.732.583
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 278.030
711 Takse in pristojbine 10.000
712 Denarne kazni 10.500
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 13.000
714 Drugi nedavčni prihodki 1.421.053

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.073.168
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in nematerialnega premoženja 1.073.168

73 PREJETE DONACIJE 5.000
730 Prejete donacije od domačih virov 5.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 10.812.249
740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 10.812.249

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 18.638.033
40 TEKOČI ODHODKI 2.381.941

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 349.988
401 Prispevki delodajalca za socialno 
varnost 55.963
402 Izdatki za blago in storitve 1.900.152
403 Plačila domačih obresti 33.000
409 Rezerve 42.838

41 TEKOČI TRANSFERI 2.350.760
410 Subvencije 252.123
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.079.342
412 Transferi neprofitnim  
organizacijam 198.766
413 Drugi tekoči domači transferi 820.529

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 13.680.960
420 Nakup in gradnja osnovnih  
sredstev 13.680.960

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 224.372
431 Investicijski transferi pravnim  
osebam, ki niso proračunski uporabniki 98.457
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 125.915

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(PRIMANJKLJAJ) (I.‑II.) 234.000

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB



Stran 15018 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije

IV 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN POVEČANJE KAITALSKIH  
DELEŽEV 6.000
750 Prejeta vračila danih posojil 6.000

V. 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 10.000
440 Dana posojila 10.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV.‑V.)  –4.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 50 ZADOLŽEVANJE (500) 0
VIII. 55 ODPLAČILA DOLGA (550) 0

550 Odplačila domačega dolga 230.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) 0

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.) –230.000
XI. NETO FINANCIRANJE  

(VI.+VII.‑VIII.‑IX.) –234.000
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. 2009 0
9009 Splošni sklad za drugo

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 podskupine kontov in konte, ki so določeni 
s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk‑pod‑
skupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu od‑
loku in se objavita na spletni strani Občine Moravske Toplice.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – kon‑
ta.

4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen tudi:
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na prora‑

čunskih postavkah znotraj glavnega programa za namene, ki 
so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,

– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različ‑
nih prireditev do višine 1.500 eurov po vlogi znotraj možnosti, 
ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska 
rezervacija,

– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja 
občine v skladu s statutom občine,

– da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla krajevne 
skupnosti oziroma krajevnega odbora, ki presega 1.000 eurov, 
sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč 
v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premo‑
ženja ne znižuje,

– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga 
sprejema občinski svet.

5. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje 

vseh poslovnih dogodkov,
– pripravo analiz, medletnih ter končnih realizacij prora‑

čuna,

– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna 
za preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila za 
potrebe statistike finančnih računov v skladu z roki, ki jih pred‑
pisujejo zakoni in podzakonski akti,

– za pomoč KS, zavodom, zvezam in drugim uporabni‑
kom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno eviden‑
tiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih 
poročil,

– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh prora‑
čunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredelje‑
nimi nameni,

– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračun v skladu z 
veljavno zakonodajo.

6. člen
Občinska uprava občine je zadolžena za upravljanje z 

občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja ter za 
spremljanje in nadziranje upravljanja s premoženjem KS.

Občinska uprava, zadolžena za investicije, katerih investi‑
tor je občina oziroma KS je dolžna spoštovati določila Zakona o 
javnih naročilih in le‑te izvajati v skladu s tem zakonom.

Nadzor nad poslovanjem javnih podjetij, javnih zavodov, 
skladov ter agencij, ki opravljajo javno službo in katerih usta‑
novitelj oziroma soustanovitelj je občina, v skladu z 71. členom 
Zakona o javnih financah opravlja finančna služba občinske 
uprave.

7. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. Prihodki požarne takse ki se uporabijo za namene, 
določene v Zakonu o varstvu pred požarom,

2. Okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se upo‑
rabi za namene po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo 
Ministrstva za okolje in prostor,

3. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odla‑
ganja odpadkov, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski 
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v 
skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor,

4. Prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo za 
namene določene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma,

5. Prihodki krajevnih skupnosti v občini:
– prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za 

katere se zbirajo,
6. Prihodki iz naslova prodaje stanovanj,
7. Drugi namenski prihodki proračuna‑ prihodki za naro‑

dnostne potrebe, ki se namenijo za pokrivanje narodnostnih 
potreb.

Pravice porabe na proračunski postavki »01,02,01,05, 
Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami«, 
ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje 
leto za isti namen.

8. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj 
podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in 
med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe 
odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med pro‑
računskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča 
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in 
njegovi realizaciji.
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9. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračuna prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika, od tega:

1. v letu 2011 največ 80% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 60% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab‑

nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori‑
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe 
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.

10. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

11. člen
(proračunska rezerva)

Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 
21.419 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za posa‑
mezne namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan do 
višine 21.419 eurov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski 
svet.

V primeru, ko se sredstva proračunske rezerve name‑
njajo za odpravo posledic naravnih nesreč širših dimenzij in 
namenska sredstva presegajo višino oblikovane rezerve s tem 
odlokom, odloča o njihovi porabi občinski svet s posebnim 
odlokom.

12. člen
Proračun vsebuje kot nerazporejeni del prejemkov splo‑

šno proračunsko rezervacijo do maksimalne višine 1,5% ce‑
lotnih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, in sicer za 
financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob spre‑
jemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo 
mogoče predvideti zadostnih sredstev. Znesek splošne prora‑
čunske rezervacije je določen v posebnem delu proračuna.

13. člen
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od‑

loča s sklepom o prerazporeditvi sredstev župan in o tem 
obvešča občinski svet v poročilih o realizaciji proračuna in ob 
predložitvi Odloka o zaključnem računu.

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se 
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

14. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan v letu 2010 posameznemu dolžniku odpiše dolgo‑
ve, ki jih imajo dolžniki do občine do višine 210 eurov, vendar 
odpisani dolg ne sme presegati skupne višine 3.000,00 eurov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

15. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

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 2010 lahko dolgoročno 
zadolžuje za namene izkazane v proračunu, na podlagi predho‑
dno prejetega soglasja pristojnega Ministrstva za finance in pod 
pogoji, ter višini ki jih določa Zakon o financiranju občin.

Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih 
likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove 
vrednosti.

Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomerne‑
ga pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna 
ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame 
premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do 
konca proračunskega leta.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov, javnih podjetij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica 
je Občina Moravske Toplice, v letu 2010 ne sme preseči skupne 
višine glavnic 100.000 eurov.

Javno komunalno podjetje Čista narava se v letu 2010 ob 
upoštevanju določil Zakona o financiranju občin sme zadolžiti 
do skupne višine 250.000 eurov.

16. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni 

zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanoviteljica je 
občina) se lahko v letu 2010 zadolžijo le ob pogoju, da prido‑
bijo soglasje občine v skladu z določili Zakona o financiranju 
občin.

17. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in 

nabavi blaga spoštovati Zakon o javnih naročilih s podzakon‑
skimi predpisi in Zakon o izvrševanju proračuna.

Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih 
formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Občine 
Moravske Toplice za posamezno proračunsko leto.

Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS morajo 
predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma zaprta 
finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana občine. Za 
pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki nimajo 
tega soglasja, občina ne prevzema nobenih obveznosti.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne 
skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila 
s strani finančne službe občinske uprave, finančna služba pa 
vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta 
KS so odgovorni predsedniki svetov KS oziroma predsedniki 
krajevnih odborov.

Knjigovodska opravila za KS in administrativno‑tehnična 
opravila za organe KS opravlja občinska uprava, v okviru ka‑
tere se izvaja tudi knjigovodstvo za zavode, javna podjetja in 
javne sklade, katerih ustanovitelj je občina.

18. člen
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem 

svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS sub‑



Stran 15020 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije

sidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s 
premoženjem KS.

Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na 
območju občine.

6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen
(začasno financiranje v letu 2011)

V obdobju začasnega financiranja Občine Moravske To‑
plice v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se upo‑
rablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007‑00021/2009/502
Moravske Toplice, dne 21. decembra 2009

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot l.r.

5019. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno 
infrastrukturo za območje Občine Moravske 
Toplice

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostor‑
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta 
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 
69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 
25. seji dne 30. 11. 2009 sprejel

O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

in merilih za odmero komunalnega prispevka  
za obstoječo komunalno infrastrukturo  
za območje Občine Moravske Toplice

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavb‑

nih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Obči‑
ne Moravske Toplice, ki vsebuje podlage za odmero komunal‑
nega prispevka za obstoječo komunalno opremo.

(2) Odlok določa: 
– vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunal‑

nem prispevku; 
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne 

opreme; 
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste 

komunalne opreme; 
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komu‑

nalne opreme na enoto mere; 
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispev‑

ka; 
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispev‑

ka.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opre‑

mljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za 
območje Občine Moravske Toplice, ki ga je v septembru 2009 
pod št. proj. 05‑2007 izdelalo podjetje Projektivni biro Lazar 
d.o.o., Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota. Elaborat s prilo‑
gami je na vpogled na sedežu Občine Moravske Toplice.

2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja 

infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Občina 
Moravske Toplice oziroma posamezni izvajalci gospodarskih 
javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:

– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture; 
– objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih 

in padavinskih odpadnih voda (kanalizacijska infrastruktura in 
čistilna naprava); 

– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne 

opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;

3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so 
stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komu‑
nalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno 
opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove 
komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z 
obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe;

4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opre‑
me so skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme, 
znižani za tisti del stroškov, ki se ne financira iz sredstev komu‑
nalnega prispevka oziroma iz občinskega proračuna; 

5. komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, 
ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača ob‑
čini, je plačilo dela stroškov obstoječe komunalne opreme, na 
katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal;

6. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem 
odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 
priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno 
površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na ob‑
računskem območju, ki ga določa ta odlok;

7. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki ure‑
jajo graditev objektov;

8. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlori‑
snih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela 
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;

9. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen 
del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in 
za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.

3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za 

posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Obračunsko območje vodovodnega omrežja je dolo‑

čeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po 
veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi in so 
opremljene z vodovodnim omrežjem. V občini so z javnim vo‑
dovodnim omrežjem opremljena vsa naselja razen naslednjih:

– Berkovci
– Ivanjševci
– Krnci
– Lončarovci
– Ratkovci
– Središče.

Obračunsko območje je prikazano v listu 2 v kartografskem 
delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.

(3) Obračunsko območje objektov in omrežja za odvajanje 
in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda je določe‑
na na podlagi prispevnega območja čistilnih naprav in obsega 
površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene 
poselitvi in so opremljene z kanalizacijskim omrežjem. Obra‑
čunsko območje je prikazano na listu št. 3 v kartografskem delu 
elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka. 

Obračunsko območje
– ČN Bogojina
– ČN Ivanci
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– ČN Murska Sobota za naselji Martjanci, Sebeborci
– ČN Lukačevci, Mlajtinci, M. Toplice, Noršinci
– ČN Tešanovci.

(4) Obračunsko območje občinskih cest je določeno eno‑
tno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih 
prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko ob‑
močje je prikazano na listu št. 4 v kartografskem delu elaborata 
iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.

4. člen
(1) Obstoječa komunalna oprema, ki je vrednotena v 

programu opremljanja, je prikazana na listu št. 1 (kanalizacija, 
vodovod) v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 
1. člena tega odloka. 

(2) Skupni in obračunski stroški posameznih vrst obsto‑
ječe komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih 
znašajo:

Kom. infrastruktura S OS
– vodovod 8.664.075 7.797.668
– Kanalizacija 

– Bogojina 1.309.775 1.060.918
– Ivanci 579.756 469.602
– Martjanci, Sebeborci 2.674.749 2.166.547
– Lukačevci, Mlajtinci,  

M. Toplice, Noršinci 3.067.041 2.484.303
– Tešanovci 797.600 646.056

– Cestno omrežje 23.542.507 21.188.257

5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme 

na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto 
mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine 
objekta (Ct(i)), znašajo:

Vodovod

Obračunsko območje
Cena EUR/m2  

površine parcele 
Cpi

Cena EUR/m2 

 neto tlorisne  
površine Cti

Občina M. Toplice 1,22 7,07

Kanalizacija 

Obračunsko območje
Cena EUR/m2 

površine parcele 
Cpi

Cena EUR/m2  
neto tlorisne  
površine Cti

ČN Bogojina 2,34 14,49
ČN Ivanci 3,66 9,53
ČN Martjanci, Sebeborci 2,95 13,70
ČN Lukačevci, Mlajtinci, 
Moravske Toplice, Noršinci

2,39 13,71

ČN Tešanovci 3,07 11,56

Ceste

Obračunsko območje
Cena EUR/m2 

površine parcele 
Cpi

Cena EUR/m2 
neto tlorisne 
površine Cti

Občina M. Toplice 2,03 11,51

6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so 

izraženi v EUR in so obračunani na dan 1. 9. 2009.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega od‑

loka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združe‑
nje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, 
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. 

(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep 
se objavi v uradnem glasilu občine.

7. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo nasle‑

dnja merila: 
– površina parcele; 
– neto tlorisna površina objekta; 
– opremljenost parcele s komunalno opremo; 
– namembnost objekta.

8. člen
(1) Pri površini parcele se upošteva velikost parcele po 

podatkih iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
(2) Če parcela objekta oziroma njena površina ni dolo‑

čena, se jo opredeli tako, da se velikost stavbišča (fundus) 
pomnoži s faktorjem 1,5.

9. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standar‑

du SIST ISO 9836. 
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za 

katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto 
tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami 
po predpisih o graditvi objektov.

10. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upo‑

števa tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme 
lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena 
uporaba določene vrste komunalne opreme. 

(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za 
katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opre‑
mljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z 
vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.

(3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrež‑
jem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta za prido‑
bitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k projektnim 
rešitvam pristojnega soglasje dajalca razvidno, da se zanjo 
lahko izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje.

(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim 
omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k pro‑
jektnim rešitvam pristojnega soglasje dajalca razvidno, da se 
zanjo lahko izvede priključek na obstoječe javno vodovodno 
omrežje.

(5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijskim 
omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k projek‑
tnim rešitvam pristojnega soglasje dajalca razvidno, da se 
zanjo lahko izvede priključek na obstoječe javno kanalizacijsko 
omrežje.

11. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev 

dejavnosti K(dejavnost), ki jih določa ta odlok.
(2) Za opredelitev namembnosti objekta se upoštevajo 

predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena 
enotna klasifikacija vrst objektov.

(3 Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, 
za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o 
namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev grad‑
benega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po 
predpisih o graditvi objektov.

12. člen
Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 

določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek 
odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.



Stran 15022 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije

13. člen
(1) S tem odlokom se določi naslednje razmerje med 

merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta: 
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp 

znaša 30%;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komu‑

nalnega prispevka Dt znaša 70%.
(2) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji 

faktorji dejavnosti K(dejavnost):

Vrsta objekta K dejavnost

Klasifik. št. Klasifikacija Faktor
(Kdej)

1 STAVBE
11 Stanovanjske stavbe
11100 Enostanovanjske stavbe 1
11210 Dvostanovanjske stavbe 0,9
11221 Tri‑ in večstanovanjske stavbe 0,8
11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji 0,8
11300 Stanovanjske stavbe za posebne namene 0,8
12 Ne stanovanjske stavbe
121 Gostinske stavbe
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev 1,3
12112 Gostilne, restavracije in točilnice 1,3
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev 1,3
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (kmečki turizem) 0,7
122 Upravne in pisarniške stavbe
12201 Stavbe javne uprave 1
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic 1,3
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe 1
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
12301 Trgovske stavbe 1,3
12302 Sejemske dvorane, razstavišča 1
12303 Bencinski servisi 1,3
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 1
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij
12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij ter z njimi povezane stavbe 1,3
12420 Garažne stavbe 1
125 Industrijske stavbe in skladišča
12510 Industrijske stavbe (proizvodnja dejavnost, industrija) 0,8
12510 Industrijske stavbe (obrtna dejavnost, če je skupaj največ 500 m2 pokritih površin) 0,7
12510 Industrijske stavbe (dejavnosti, ki nadpovprečno obremenjujejo komunalno infrastrukturo: klavnice, 

mlekarne itd.)
1,3

12520 Rezervoarji 1
12520 Silosi in skladišča 0,7
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča (nevarne snovi  in razstreliva, vključno s fitofarmacevtskimi pripravki) 1,3
126 Stavbe splošnega družbenega pomena
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo 0,8
12620 Muzeji in knjižnice 0,8
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo 0,8
12640 Stavbe za zdravstvo 1,0
12650 Športne dvorane 0,8
127 Druge nestanovanjske stavbe
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 0,7
12712 Stavbe za rejo živali 0,7
12713 Stavbe za spravilo pridelka 0,7
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 0,7
12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov 0,7
12722 Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti 0,7
12730 Kulturni spomeniki 0,7
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje 1
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Klasifik. št. Klasifikacija Faktor
(Kdej)

23 Kompleksni industrijski objekti
230 Kompleksni industrijski objekti
2301 Rudarski objekti 1,3
2302 Energetski objekti 1,3
2303 Objekti kemične industrije 1,3
2304 Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje 1,3
24 Drugi gradbeni inženirski objekti
241 Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
24110 Športna igrišča razen zelenih površin 0,7
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas 0,7
242 Drugi gradbeni inženirski objekti
24201 Vojaški objekti 1
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje (parkirišča, odprta skladišča ipd.) 0,7

za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1,0. 

Kdejavnosti ……… V primeru, da gre za mešano območje, 
občina določi faktor dejavnosti (Kdejavno‑

sti). Če odlok ne določi drugače, je faktor 
dejavnosti 1,0;

Cpi ……… cena na m2 parcele za posamezno vrsto 
komunalne infrastrukture na območju 
opremljanja;

Cti ……… cena na m2 neto tlorisne površine za posa‑
mezno vrsto komunalne infrastrukture na 
območju opremljanja.

17. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta 

ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek 
izračuna na naslednji način:

– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih 
tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine 
objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;

– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega 
odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objek‑
ta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;

– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po 
spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spre‑
membo.

(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, pred‑
stavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega 
odstavka tega člena.

(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena 
negativna, se komunalni prispevek ne plača.

18. člen
Za nadomestno gradnjo se komunalni prispevek izračuna 

na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine 
objekta v 17. členu tega odloka.

19. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača: 
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture; 
– za gradnjo neprofitnih stanovanj; 
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno‑razisko‑

valno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne 
klasifikacije vrst objektov. 

(2) Drugih oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.

20. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo 

komunalnega prispevka Občinska uprava Občine Moravske 
Toplice z odločbo.

(2) Občinska uprava izda odločbo, s katero odmeri komu‑
nalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti 

(3) V prvem in drugem odstavku tega člena opredeljena 
podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka po 
tem odloku so enaka za vse vrste komunalne opreme na vseh 
obračunskih območjih.

14. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne 

opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na ka‑
terem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne 
opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja 
namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komu‑
nalne opreme in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto 
komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je 
omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.

15. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej 

ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko 
zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena 
uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komu‑
nalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v 
obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.

(3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli 
komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunal‑
ne opreme na ustreznem obračunskem območju.

(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota 
je komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalne‑
ga prispevka plača občini.

16. člen
Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoje‑

če komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna 
na naslednji način:

KP(i) = (A(parcela) x Cp(i) x Dp) + (K(dejavnost) x 
A(tlorisna) x Ct(i) x Dt) 

Oznake v enačbi pomenijo:
KPi ……… komunalni prispevek za določeno vrsto 

infrastrukture;
Aparcela ……… površina parcele objekta;
Atlorisna ……… neto tlorisna površina predvidenega 

objekta;
Dpi ……… delež parcele pri izračunu komunalnega 

prispevka (0,7);
Dti ……… delež neto tlorisne površine objekta pri 

izračunu komunalnega prispevka (0,3);
Dpi + Dt = 1……… Če odlok ne določi drugače je razmerje 

Dpi: Dti = 0,7: 0,3;
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po tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme 
obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovo‑
ljenja.

(3) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne 
zahteve.

(4) Občinska uprava o izdani odločbi obvesti tudi organ, 
pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.

(5) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je do‑
voljena pritožba na župana občine. Župan odloči o pritožbi v 
roku 30 dni.

21. člen
Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu enote o popolnosti 

vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen 
tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdela‑
nega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objek‑
tov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega 
prispevka.

22. člen
(1) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred 

izdajo gradbenega dovoljenja. Pritožba ne zadrži plačila komu‑
nalnega prispevka.

(2) Zavezanec plača komunalni prispevek v enkratnem 
znesku ali v dogovorjenih obrokih, vendar tako, da je celotni 
komunalni prispevek plačan najkasneje v enem letu od pravno‑
močnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. 
O možnosti obročnega odplačevanja odloči župan na predlog 
zavezanca, s katerim se v primeru odobritve obročnega plače‑
vanja sklene ustrezna pogodba.

(3) Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda pri‑
stojni organ občine po plačilu celotnega komunalnega pri‑
spevka oziroma v primeru obročnega plačevanja po sklenitvi 
pogodbe o obročnem plačevanju in plačilu prvega obroka.

23. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pri‑

stojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovo‑
ljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prene‑
halo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega 
prispevka.

24. člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka 

poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opre‑
mo oziroma priključno mesto, ki ga zagotovi Občina Moravske 
Toplice investitorju do njegove parcelne meje.

(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje komu‑
nalnih priključkov od priključnega mesta na parcelni meji 
do objekta investitorja, ki so v zasebni lasti in jih zagotovi 
investitor.

25. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna 

in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme 
ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne 
opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega 
proračuna.

26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o 

višini komunalnega prispevka v Občini Moravske Toplice za 
leto 2009 (Uradni list RS, št. 126/08).

27. člen
(1) Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 
naprej.

(2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina mi‑
nistrstvo, pristojno za prostor.

Št. 007‑00020/2009/502 
Moravske Toplice, dne 30. novembra 2009 

Župan 
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot l.r.

MURSKA SOBOTA

5020. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja 
in odločanja o upravičenosti do enkratne 
občinske socialne pomoči na Center 
za socialno delo Murska Sobota

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), 17. člena 
Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 
– uradno prečiščeno besedilo) in 1. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 
– ZUS1, 126/07 in 65/08) je Mestni svet Mestne občine Murska 
Sobota na 25. seji dne 17. 12. 2009 sprejel

O D L O K 
o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja  

o upravičenosti do enkratne občinske socialne 
pomoči na Center za socialno delo  

Murska Sobota

I. DOLOČILA ODLOKA

1. člen
S tem odlokom se prenaša naloge ugotavljanja in odloča‑

nja o upravičenosti do enkratne občinske socialne pomoči na 
Center za socialno delo Murska Sobota.

2. člen
Center za socialno delo bo za potrebe Mestne občine 

Murska Sobota opravljal strokovna dela in naloge na področju 
ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do enkratne občin‑
ske socialne pomoči v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju 
socialnih pomoči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list 
RS, št. 105/00).

3. člen
Center za socialno delo bo na področju ugotavljanja in od‑

ločanja o upravičenosti do enkratne občinske socialne pomoči 
za občane, ki izpolnjujejo dohodkovne pogojev po Zakonu o 
socialnem varstvu in Pravilniku o dodeljevanju socialnih pomoči 
v Mestni občini Murska Sobota, opravljal naslednje naloge:

– ugotovitveni postopek,
– izdajo odločbe na prvi stopnji,
– vročanje odločbe,
– izplačilo enkratne denarne pomoči po odločbi,
– posredovanje odločb izdanih na prvi stopnji mestni 

upravi,
– posredovanje zahtevkov za povračilo stroškov, o iz‑

plačanih socialnih pomočeh v okviru Centra za socialno delo, 
mestni upravi,

– posredovanje poročil na zahtevo Mestne občine Murska 
Sobota.

4. člen
O pritožbah zoper odločbe izdane v upravnem postopku 

odloča na drugi stopnji župan Mestne občine Murska Sobota.
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5. člen
Finančne obveznosti Mestne občine Murska Sobota, ki 

jih bo imel Center za socialno delo Murska Sobota v zvezi z 
ugotavljanjem in odločanjem o upravičenosti do enkratne ob‑
činske socialne pomoči, bosta Mestna občina Murska Sobota in 
Center za socialno delo Murska Sobota uredila s pogodbo.

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6. člen
Ta odlok sprejme Mestni svet Mestne občine Murska 

Sobota in začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 007‑0024/2009
Murska Sobota, dne 17. decembra 2009

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

5021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sprejetju zazidalnega načrta za območje 
Lendavska–sever v Murski Soboti (za območje 
bivšega kompleksa Mesne industrije Pomurka)

Na podlagi 11., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem na‑
črtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07), 21. in 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 76/08 in 79/09) ter 17. člena Statuta Mestne občine 
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji 
dne 17. decembra 2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju 
zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever 
v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa 

Mesne industrije Pomurka)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska–
sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne 
industrije Pomurka), ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., 
Murska Sobota, v juliju 2008 pod št. U01‑08.

2. člen
Spremembe zazidalnega načrta iz 1. člena vsebujejo 

tekstualne opise in grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo 
območja ter na lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje 
objektov, naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:
1. Splošni del,
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo 

po posameznih področjih,
3. Smernice in mnenja.
Grafični del obsega:
1. Prikaz območja v širšem prostoru,
2. Delitev površin,
3. Prikaz ureditvenega in vplivnega območja,
4. Geodetski posnetek,
5. Ureditvena situacija,

6. Zakoličbena situacija,
7. Komunalna ureditev,
8. Požarna varnost,
9. Prometna ureditev.

II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA

3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema sprememba 

zazidalnega načrta, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 
2. členu tega odloka.

Območje spremembe zazidalnega načrta obsega par‑
cele št. 189, 190, 193, 194, 215, 216, 218, 236/1, 242, 244/2, 
3157/4, 3157/5. Vse parcele so v k.o. Murska Sobota.

Za potrebe infrastrukturnih ureditev se lahko posega tudi 
v območja, ki ležijo izven navedenih parcel (ceste, komunalni 
vodi itd.).

4. člen
Z odlokom se na predvidenem območju predvideva gra‑

dnja stanovanjskih objektov.
Dovoljena je tudi postavitev drugih nezahtevnih in eno‑

stavnih objektov za lastne potrebe v skladu z veljavnimi pred‑
pisi.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO –
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

5. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljena gradnja več‑

stanovanjskih objektov pod pogoji:
– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo pre‑

segati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog na‑
vedenih v 2. členu tega odloka;

– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz gra‑
fičnih prilog in jih je možno spremeniti pod navedenimi pogoji 
v 16. členu tega odloka;

– strešne konstrukcije so dovoljene v obliki ravnih streh 
ali streh z minimalnimi nakloni;

– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obse‑
ga največ šest nadstropij nad pritličjem (K+P+6).

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE 
OBMOČJA

6. člen
Infrastrukturna ureditev se izvede na podlagi smernic 

in mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki je prikazana 
v grafični prilogi »Komunalne naprave«. Infrastrukturni vodi 
predmetnega območja se navežejo na bližnjo, že urejeno ko‑
munalno infrastrukturo.

Novi komunalni vodi se vodijo v zemlji ter večidel v ce‑
stnem telesu. Obenem se uredijo tudi priključki. Vsa komunalna 
infrastruktura se mora urediti pred dokončno ureditvijo cestišč. 
Odmiki med vodi različnih omrežij morajo ustrezati predpisom, 
če to ni mogoče, se mora izvesti predpisana zaščita.

Promet
Znotraj območja je predvidena izvedba osrednje dovozne 

ceste, ki se bo v prvi fazi prometno navezala na Lendavsko 
ulico. Cesta je zasnovana tako, da poteka preko celotnega 
območja in bo hkrati omogočala izvedbo prometne povezave z 
zahodnim delom mesta. S tem bodo mogoče bodoče prometne 
povezave s Kopališko ulico, kakor tudi navezave na Slovensko 
ulico in tudi predvideni sistem obvoznic mesta Murska Sobota. 
V postopku izdelave projektnih dokumentacij za predvidene 
prometnice bo potrebno upoštevati vse pogoje iz Smernic k 
predmetnemu OPPN, ki jih je podala Direkcija RS za ceste in si 
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pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti pozitivno soglasje 
DRSC na projektno dokumentacijo.

Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sis‑

tema, in sicer:
– komunalna odpadna voda,
komunalna odpadna voda iz objektov iz celega kompleksa 

se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje v Lendavski 
ulici, ki se v nadaljevanju priključi na mestno čistilno napravo. 
Kanalizacijski priključki se izvedejo pod pogoji upravljavca.

– padavinska odpadna voda,
znotraj območja se uredi ločena kanalizacija za zbiranje 

padavinskih odpadnih voda s streh predvidenih objektov in 
prometnih površin.

Padavinska odpadna voda se priključi na obstoječi vodo‑
tok v potok Mali Dobel, ki poteka po zahodni meji območja.

Da bi se zmanjšala količina meteornih vod, ki se odvajajo 
z območja neposredno v potok, se, v skladu z zahtevami iz 
smernic MOP ARSO k predmetni spremembi zazidalnega na‑
črta, predvideva izvedba zadrževalnikov meteornih vod, preko 
katerih bo del meteornih vod ponikal v teren.

Pri izdelavi projektov PGD, PZI za vse predvidene objekte 
in zunanje ureditve je potrebno upoštevati vse zahteve iz smer‑
nic MOP ARSO k predmetni spremembi zazidalnega načrta.

Vodovod in hidrantno omrežje
Predvidena je izvedba sistema vodovodnega omrežja z 

nadzemnimi hidranti za potrebe požarnega varstva in sanitar‑
ne vode. Vodovodno omrežje se priključi na obstoječi mestni 
vodovod v skladu z določili upravljavca.

Elektrika
Predvidena je gradnja nove transformatorske postaje. 

Kablovodi za vključitev v 20 kV omrežje in nizkonapetostni 
razvodi se izvedejo zemeljsko.

Na celotnem območju obdelave se ob objektih in vzdolž 
dovoznih cest uredi javna razsvetljava.

Vsi priključki in druge predvidene ureditve (križanja vodov, 
zaščite) se morajo izvesti pod pogoji upravljavca – »Elektro 
Maribor«.

Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi ka‑

belske televizije in drugi informacijski vodi) se navežejo na 
obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informacijskega sistema 
se vodijo skupno v posebnih ceveh. Predvideno novo omrežje, 
vse priključke, kakor tudi vse potrebne prestavitve in zaščite 
obstoječih komunikacijskih vodov je možno izvesti samo na 
podlagi posebnih projektov. Potrebne projekte naročijo inve‑
stitorji posameznih objektov v fazi izdelovanja projektov PGD, 
PZI, pri upravljavcih posameznih sistemov.

Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno ali 

za več objektov skupaj, znotraj predvidene gradbene parcele. 
Način odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o rav‑
nanju z odpadki v Mestni občini Murska Sobota.

Plinovodno omrežje
Znotraj območja se izvede plinovodno omrežje, kot je 

prikazano v grafičnem delu spremembe zazidalnega načrta. 
Izvedba distribucijskega plinovoda in priključkov se izvede v 
skladu s pogoji iz smernic, ki jih je podal distributer, k predme‑
tnemu prostorskemu aktu.

Ogrevanje
Kot primarni vir ogrevanja objektov se predvideva priklju‑

čitev na obstoječi toplovod. Predvideno toplovodno omrežje 
se izvede pod pogoji iz smernic k predmetnemu OPPN, ki jih 
je podal upravljavec (Komunala javno podjetje d.o.o., Murska 
Sobota).

Za posamezne stavbe ali povezane skupine stavb je 
možno tudi graditi kotlovnice, ki kot kurilni medij uporabljajo 
praviloma plin iz mestnega plinovoda. Kot vir ogrevanja je 
možno uporabljati katerega izmed alternativnih virov ogrevanja 
(toplotne črpalke, sončni kolektorji …).

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

7. člen
Znotraj območja se izvaja II. stopnja varstva pred hrupom. 

Predvidene dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi prese‑
gal mejne dnevne (55 dbA) in nočne (45 dbA) ravni hrupa.

8. člen
Znotraj območja je predvidena ureditev otroškega in špor‑

tnega igrišča. Igrišča se izvedejo na podlagi posebej izdelanih 
projektov.

9. člen
Pri gradnji večstanovanjskih objektov se morajo urediti 

dostopi za invalidne osebe. Pri gradnji pločnikov, pri preho‑
dih, pri parkiriščih in vstopih v objekte ter v samih objektih je 
potrebno omogočiti invalidnim osebam na vozičkih normalno 
uporabo le‑teh.

10. člen
Požarna varnost
Za zagotovitev požarne varnosti so predvideni naslednji 

ukrepi:
– obstoječe hidrantno omrežje se razširi in dopolni z novi‑

mi nadtalnimi hidranti (v skladu z določili Pravilnika o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni 
list SFRJ, št. 30/91) in Pravilnika o požarni varnosti v stavbah 
(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);

– dostopne poti in površine za gasilce ob zgradbah mora‑
jo biti izvedene v skladu s standardi SIST DIN 14090, tako, da 
bo omogočena evakuacija in intervencija do objektov;

– odmiki med potencialno ogroženimi objekti in posame‑
znimi območji morajo biti dovolj veliki, da preprečijo razširitev 
požara (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni 
list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07);

– upoštevani morajo biti predpisani odmiki med komunal‑
nimi in energetskimi vodi.

– Projektne dokumentacije za posamezne objekte morajo 
biti izdelane v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Ura‑
dni list RS, št. 3/07 – 23. člen).

Sestavni del projektnih dokumentacij za posamezne 
objekte mora biti tudi Študija požarne varnosti v skladu s pra‑
vilnikom (Uradni list RS, št. 28/05 in 132/06). Pred vložitvijo 
vloge za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti 
požarno soglasje Uprave RS za zaščito in reševanje k projek‑
tnim rešitvam za posamezne objekte.

11. člen
Potresna varnost
Ureditveno območje leži v VI. coni potresne varnosti po 

MCS lestvici. Pri projektiranju posameznih objektov je treba 
upoštevati zakonodajo s področja potresne varnosti in po po‑
trebi predvideti dodatne ukrepe.

Gradnja zaklonišč ali zaklonilnikov ni predvidena. V skla‑
du z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
je predvidena ojačitev prve plošče predvidenih objektov.

12. člen
Varstvo kulturne dediščine
Na obravnavanem območju ni enot registrirane nepre‑

mične kulturne dediščine. Po uveljavitvi prostorskega akta se 
na območju urejanja po potrebi opravijo predhodne arheološke 
raziskave v skladu z načrtom zavoda. Stroški predhodnih arhe‑
oloških raziskav se v tem primeru krijejo iz državnega proraču‑
na v okviru javne službe. Predhodne arheološke raziskave je 
potrebno izvesti zato, da se pridobijo informacije, potrebne za 
vrednotenje dediščine, natančneje določijo ukrepi varstva ali 
dediščina pred posegi nadzorovano odstrani.

Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Zavodu 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do 
zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje 
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strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča/investi‑
tor/odgovorni vodja mora o dinamiki gradbenih del pisno obve‑
stiti ZVKDS OE Maribor vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih 
del. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni 
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/inve‑
stitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, 
da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o 
najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili 
arheološke stroke.

13. člen
Za območje teh sprememb in dopolnitev zazidalnega 

načrta se s posebnim odlokom sprejme Program opremljanja 
stavbnih zemljišč za gradnjo in merila za odmero komunalnega 
prispevka, ki je pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja.

VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

14. člen
Izvajanje ureditev bo potekalo postopoma, v skladu z 

interesi investitorja.
V prvi fazi izgradnje, to je do izgradnje dodatnega cestne‑

ga priključka, ki ne bo vezan na Lendavsko ulico, je predvidena 
gradnja le dveh stanovanjskih blokov. Pred gradnjo posame‑
znega objekta mora biti urejena zanj potrebna komunalna 
oprema (cestni priključek, dovozna cesta, skupni komunalni 
vodi). Hkrati z objektom morajo biti urejene tudi vse predvi‑
dene zunanje ureditve ob objektu (dovozi, dostopi, zelenice, 
parkirišča).

Pred gradnjo objektov, ki so predvideni v drugi fazi je 
potrebno izvesti cestno povezavo iz območja obdelave na Ko‑
pališko ulico. V tretji fazi se izvede cestna povezava med cesto, 
ki vodi iz območja obdelave do Kopališke ulice na Slovensko 
ulico. V bodočnosti pa se območje naveže še na severni ob‑
vozni sistem mesta.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

15. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo investi‑

torji gradenj objektov in izvajalci zazidalnega načrta:
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne 

škodljive posledice zaradi gradenj objektov,
– plodno zemljo je potrebno uporabiti za ureditev zele‑

nic,
– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo pri‑

hajalo do zastojev,
– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred začet‑

kom gradenj,
– zagotoviti zavarovanje gradbišč,
– med gradnjo, v času uporabe in pri vzdrževanju vseh 

objektov zagotoviti vse potrebne ukrepe, da ne pride do one‑
snaževanja površinskih in podtalnih voda ali okolja nasploh.

VIII. ODSTOPANJA

16. člen
Odstopanja od predvidenih maksimalnih tlorisnih gabari‑

tov so dovoljena za ± 2,00 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno 
linijo.

Možna je izvedba povezav dveh ali več predvidenih objek‑
tov v smislu gradnje skupnih podzemnih garaž.

Odstopanja od gradbenih linij in druga večja odstopanja 
od grafičnih prilog so možna pod pogojem, da ni ogrožena 
požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. 

V takih primerih je potrebno ponovno preveriti pogoje tega 
odloka z novo ustrezno strokovno podlago, ter si je pred izdajo 
dovoljenja za gradnjo pridobiti projektne pogoje in soglasja k 
projektom. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki 
niso predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.

lX. PREDKUPNA PRAVICA MESTNE OBČINE  
MURSKA SOBOTA

17. člen
Na območju ureditve spremembe zazidalnega načrta ob‑

stoji predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu 
z določili Odloka o predkupni pravici Mestne občine Murska 
Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03).

X. NADZOR

18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 

inšpekcijske službe.

Xl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno na 

vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.

20. člen
Ob uveljavitvi tega odloka bodo določila sedaj veljavnega 

Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lenda‑
vska–sever« v Murski Soboti (Uradne objave pomurskih občin, 
št. 9/1990 in Odloka o spremembah odloka o sprejetju zazidal‑
nega načrta za območje Lendavska–sever v Murski Soboti, 
Uradni list RS, št. 45/1997) preklicana za območja, ki so na 
novo definirana s tem odlokom.

21. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju 

zazidalnega načrta za območje Lendavska–sever v Murski 
Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne industrije Po‑
murka), se po ZPNačrt šteje za Občinski podrobni prostorski 
načrt.

22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3500‑0004/2008‑182
Murska Sobota, dne 17. decembra 2009

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r. 

5022. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni 
občini Murska Sobota

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah – UPB1 
(Uradni list RS, št. 100/05 in 103/07) ter 17. člena Statuta Me‑
stne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07) je 
Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 17. 12. 
2009 sprejel
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S K L E P 
o financiranju političnih strank v Mestni občini 

Murska Sobota

1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma 

kandidatke na zadnjih volitvah za Mestni svet Mestne občine 
Murska Sobota, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna 
sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna 
politična stranka na volitvah.

Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je do‑
bila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana 
mestnega sveta.

2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih 

strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto 
in znaša 0,45 EUR mesečno za dobljen glas na zadnjih volitvah 
za člane Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.

3. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na 

njihove transakcijske račune.

4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o finan‑

ciranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 118/08).

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

listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z veljavnostjo 
Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 
2010.

Št. 011‑0013/2009
Murska Sobota, dne 17. decembra 2009

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

5023. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Mestne občine Murska Sobota 
za leto 2010

Na podlagi 11. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča v Mestni občini Murska Sobota (Uradni 
list RS, št. 56/00, 52/01, 03/04 in 120/05) ter 17. člena Statuta 
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – ura‑
dno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Murska 
Sobota na seji dne 17. 12. 2009 sprejel

S K L E P 
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča  
na območju Mestne občine Murska Sobota  

za leto 2010

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑

nega zemljišča na območju Mestne občine Murska Sobota za 
leto 2010 znaša 0,00059641 EUR/m2.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.

Št. 422‑0162/2009‑1
Murska Sobota, dne 17. decembra 2009

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

5024. Sklep o določitvi cene programov predšolske 
vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno 
varstvenem zavodu »VRTEC« Murska Sobota 
za leto 2010

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt‑UPB2 in 25/08), drugega 
odstavka 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za progame 
v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), 17., 18., 20.a in 
22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen progra‑
mov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska 
Sobota (UPB, Uradni list RS, št. 23/07) je Mestni svet Mestne 
občine Murska Sobota na 25. seji dne 17. decembra 2009 
sprejel

S K L E P 
o določitvi cene programov predšolske vzgoje  
in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem 
zavodu »VRTEC« Murska Sobota za leto 2010

1. člen
Cena dnevnega programa (6–9 ur) za otroka v oddelkih 

1. in 2. starostnega obdobja od 1. do 6. leta starosti znaša 
401,10 EUR na otroka mesečno, cena poldnevnega programa 
(4–6 ur) pa 280,77 EUR.

2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev za prvega otroka v 

javnem vrtcu Murska Sobota, ki imajo stalno bivališče v Mestni 
občini Murska Sobota, se v skladu s Pravilnikom o plačilih 
staršev določi cena dnevnega programa 328,52 EUR in cena 
poldnevnega programa 229,96 EUR na otroka mesečno. Raz‑
liko do dejanske cene dnevnega programa iz 1. člena v višini 
72,58 EUR (subvencija) ter razliko do dejanske cene poldnev‑
nega programa iz 1. člena v višini 50,81 EUR (subvencija) 
bo za otroke, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska 
Sobota, pokrivala Mestna občina Murska Sobota iz sredstev 
občinskega proračuna za otroško varstvo.

3. člen
V skladu s prvim in drugim odstavkom 17. člena Zakona 

o vrtcih, Mestna občina Murska Sobota, glede na razmere in 
položaj oziroma zatečeno stanje pri izvajanju dnevnih progra‑
mov v Vrtcu Murska Sobota, določa kot maksimalni normativ 
v oddelkih 1. starostnega obdobja 14 otrok na oddelek in v 
oddelkih 2. starostnega obdobja 24 otrok na oddelek.

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o meto‑
dologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (v nadaljevanju: Pravilnik o metodologiji), bo Mestna ob‑
čina Murska Sobota Vrtcu Murska Sobota v odobrenih oddelkih 
zagotavljala finančna sredstva v višini cene programa brez živil 
za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom 
otrok v oddelku in maksimalnim normativnim številom.
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4. člen
V skladu z 8. členom Pravilnika o metodologiji bo 

Mestna občina Murska Sobota kot ustanoviteljica zavoda 
zagotavljala finančna sredstva izven cene programov za 
zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se 
presegajo predpisani normativi ter druge nujne stroške, na‑
vedene v tem členu pravilnika.

V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravilnika o 
metodologiji bo Mestna občina Murska Sobota v primeru 
potreb zagotavljala tudi sredstva za spremljevalce gibalno 
oviranih otrok.

5. člen
Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odso‑

tnosti) se staršem od plačila odšteje sorazmerni del (gle‑
de na plačilni razred) vrednosti živil; ta mesečno znašajo 
25,84 EUR.

6. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za 

vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek 
dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, 
morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred 
nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času 
odsotnosti otrok zagotavlja Mestna občina Murska Sobota na 
podlagi izdanih računov Vrtca, v obračunu se obvezno zniža 
cena za stroške neporabljenih živil.

7. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami v razvojnem od‑

delku znaša 1.438,05 EUR, za otroke z motnjami v razvoju. 
Za otroke z motnjami v razvoju, integrirane v redne oddelke, 
pa znaša ekonomska cena 776,36 EUR.

Ceni iz prvega odstavka tega člena sta določeni na 
podlagi predpisane kadrovske zasedbe v teh oddelkih in nor‑
mativov glede maksimalnega števila otrok v razvojnem oziro‑
ma integriranem oddelku. Osnova za plačilo staršev otrok je, 
v skladu s 30. členom Zakona o vrtcih, cena za druge enako 
stare otroke. Razliko med ceno programa in plačilom staršev 
je dolžna plačevati domicilna občina otroka.

8. člen
Cena dnevnega programa vzgojno‑varstvenih storitev 

za otroke, ki so jih deležni v bolnišničnih oddelkih med 
zdravljenjem v bolnišnici Rakičan, znaša 17,40 EUR/dan. 
Račune po obračunu izstavlja Vrtec Murska Sobota domicilni 
občini otroka.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep 

o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila 
staršev v Vrtcu Murska Sobota za leto 2009 (Uradni list RS, 
št. 118/08).

10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 
2010 dalje.

Št. 602‑0808/2009‑1(173)
Murska Sobota, dne 17. decembra 2009

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

POLZELA

5025. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih 
pomoči v Občini Polzela

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Ust. odl.), 
16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 99/07), 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 
122/07 – Ust. odl.) je Občinski svet Občine Polzela na 19. redni 
seji dne 15. 12. 2009 sprejel

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

o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči  
v Občini Polzela

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v 

Občini Polzela (Uradni list RS, št. 35/09) se 10. člen dopolni 
tako, da se v prvem odstavku doda nova, tretja alineja:

»– če se ugotovi, da posameznik ali družina, kljub pre‑
seganju cenzusa, živi v težkih socialnih razmerah in v hudi 
materialni stiski.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 122‑24/2009‑1
Polzela, dne 15. decembra 2009

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar l.r.

5026. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Občinski svet Občine Polzela je na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 90/07) in Odloka o 
nadomestilu stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 124/03) 
na 19. redni seji dne 15. 12. 2009 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

I.
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavb‑

nega zemljišča na območju Občine Polzele se poveča za 2%, 
tako za leto 2010 znaša 0,000376039 EUR.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032‑6/2009‑3
Polzela, dne 15. decembra 2009

Župan
Občine Polzela

Ljubo Žnidar l.r.
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POSTOJNA

5027. Odlok o določitvi objektov za izvedbo 
vzdrževalnih del v območju, ki se ureja z 
Občinskim podrobnim prostorskim načrtom 
Center v Postojni

Na podlagi 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – PB1, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC‑B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 Odl. US: U‑I‑150‑04‑19, 120/06 Odl. US: 
U‑I‑286/04‑46 in 126/07) in 16. člena Statuta Občine Postojna, 
Uradni list RS, št. 30/07 je Občinski svet Občine Postojna na 
22. seji dne 15. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o določitvi objektov za izvedbo vzdrževalnih del 
v območju, ki se ureja z Občinskim podrobnim 

prostorskim načrtom Center v Postojni

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se določi objekte, ki zaradi izrabljenosti, 
zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih oseb in 
kot posledica opustitve njihove redne in pravilne uporabe ter 
vzdrževanja zelo slabo vplivajo na zunanjo podobo mesta Po‑
stojna. Na teh objektih je zaradi zavarovanja javne koristi zato 
potrebno izvesti redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrže‑
valna dela ali vzdrževalna dela v javno korist (v nadaljevanju 
vzdrževalna dela), pri čemer pa ne gre za nevarne gradnje po 
predpisih o graditvi objektov.

Ta odlok določa objekte v območju, ki se urejajo z Ob‑
činskim podrobnim prostorskim načrtom Center v Postojni, 
na katerih je potrebno izvesti vzdrževalna dela po predpisih 
o graditvi objektov, vrsto vzdrževalnih del oziroma merila za 
njihovo določitev ter oceno stroškov za izvedbo vzdrževalnih 
del.

2. člen
(objekti, kjer se izvedejo vzdrževalna dela)

Objekti, vrsta vzdrževalnih del in ocena stroškov iz prej‑
šnjega odstavka so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega 
odloka. Podlaga za določitev vrste vzdrževalnih del in ocena 
stroškov sta elaborata št. 50/2009 in št. 55/2009, ki ju je izdelal 
Biro Žagar d.o.o. v oktobru 2009.

3. člen
(izdaja odločbe in izvršba)

Na podlagi določb tega odloka občinska uprava izda 
odločbo, s katero lastnika posameznega objekta zaveže, da v 
določenem roku izvede vzdrževalna dela.

Če zavezanec v roku, določenem z odločbo, ne izvede 
predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno 
obveznost po drugih osebah v skladu s predpisi o splošnem 
upravnem postopku.

Kolikor občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka sama 
založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, 
na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko 
v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del.

Če zgolj vzdrževalna dela ne zadostujejo za odpravo po‑
manjkljivosti na objektu, občina na podlagi neodvisne strokovne 
ocene lahko izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo 
objekta, če tudi ta ne zadostuje za odpravo pomanjkljivosti, pa 
lahko občina odredi odstranitev objekta.

4. člen
(rok za izdajo odločbe)

Rok za izdajo odločbe iz prvega odstavka prejšnjega 
člena je 3 mesece po uveljavitvi tega odloka.

5. člen
(rekonstrukcija in odstranitev objekta)

V primeru, da se v postopku izvedbe vzdrževalnih del z 
neodvisno strokovno oceno ugotovi, da vzdrževalna dela ne 
zadostujejo za odpravo pomanjkljivosti na objektu, občina izda 
odločbo, s katero odredi rekonstrukcijo objekta, kolikor pa za 
odpravo pomanjkljivosti ne zadostuje niti rekonstrukcija objek‑
ta, občina odredi odstranitev objekta.

Občina lahko lastniku izda odločbo na podlagi neodvisne 
strokovne ocene, s katero odredi rekonstrukcijo ali odstranitev 
objekta, tudi, ne da bi predhodno izdala odločbo za izvedbo 
vzdrževalnih del, v primeru:

– če glede na stanje objekta obstaja utemeljen dvom, da 
vzdrževalna dela ne bodo zadostovala za odpravo pomanj‑
kljivosti,

– če je rekonstrukcija ali rušitev pogoj za izvedbo potreb‑
nih vzdrževalnih del na objektu ali delu objekta.

6. člen
(zagotavljanje sredstev)

Sredstva za izvedbo vzdrževalnih del zagotovi lastnik 
objekta. V primeru subsidiarnega ukrepanja občine so sredstva 
zagotovljena v proračunu za namen vzdrževanja in prenove 
stanovanj in revitalizacije stanovanjskih sosesk.

7. člen
(pričetek veljavnosti)

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Postojna, dne 15. decembra 2009

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

5028. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe oskrba s paro 
in vročo vodo v Občini Postojna

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO), 
36. člena Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu (Uradni list 
RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 21/06 
– odločba US RS), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09) in 16. člena Statu‑
ta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet 
Občine Postojna na 22. seji dne 15. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 

javne službe oskrba s paro in vročo vodo  
v Občini Postojna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Predmet koncesijskega akta

1. člen
(1) S tem odlokom se določa način izvajanja izbirne lo‑

kalne gospodarske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v 
Občini Postojna (v nadaljevanju: javna služba).

(2) Odlok iz prvega odstavka je tudi koncesijski akt, s 
katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije 
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za izvajanje javne službe iz prvega odstavka ter ureja druga 
vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.

(3) Odlok iz prvega odstavka tega člena se sprejema na 
podlagi vloge podane skladno s 34. členom Zakona o javno 
zasebnem partnerstvu.

(4) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na kra‑
jevno običajen način.

Definicije

2. člen
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih ter drugih 

predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– gospodarska javna služba oziroma javna služba: je 

lokalna izbirna gospodarska javna služba iz 1. člena tega 
odloka;

– koncedent: je Občina Postojna;
– koncesija: je koncesija za izvajanje gospodarske javne 

službe iz 1. člena tega odloka;
– koncesionar: je fizična ali pravna oseba, ki izvaja go‑

spodarsko javno službo iz 1. člena tega odloka na podlagi 
koncesije;

– DOLB – daljinski sistem ogrevanja na lesno biomaso: v 
sistem ogrevanja se po tem odloku štejejo vsi objekti in naprave 
namenjeni proizvodnji in distribuciji toplotne energije, zlasti pa 
kotlovnica na lesno biomaso in toplovodno omrežje.

Enotnost koncesijskega razmerja

3. člen
V Občini Postojna (v nadaljevanju: občina) se dejavnost iz 

1. člena izvaja s podelitvijo koncesije fizični ali pravni osebi.

Lastninska pravica

4. člen
Naprave za daljinsko ogrevanje lesno biomaso so objekti 

v lasti investitorja, kolikor ni z zakonom ali s tem odlokom dru‑
gače določeno.

II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE

Vsebina javne službe

5. člen
(1) Javna služba obsega izgradnjo kotlovnice na lesno bi‑

omaso in toplovodnega omrežja in drugih objektov javne službe 
ter njihovo redno vzdrževanje oziroma strokovni nadzor nad 
delovanjem omrežja in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu 
trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja sistema in s 
tem povezane druge obveznosti, zlasti pa:

1. izgradnja kotlovnice na lesno biomaso,
2. izgradnja toplovodnega omrežja za daljinski sitem 

ogrevanja na lesno biomaso do porabnikov toplote,
3. redno pregledovanje delovanja objektov in naprav,
4. vzdrževalna dela,
5. intervencije na objektih in napravah daljinskega sis‑

tema ogrevanja,
6. vodenje pripravljalnih del in investicij v nove objekte 

in naprave,
7. vodenje katastra,
8. priprava in vodenje odškodninskih postopkov proti 

povzročiteljem škode na napravah, objektih in omrežju,
9. vodenje evidence o porabljeni energiji po posame‑

znih odjemnih mestih.
(2) Vsebino javne službe obsegajo tudi druge storitve, ki 

jih določajo zakoni ali drugi podzakonski akti.
(3) Kot vzdrževanje naprav, objektov in omrežja in drugih 

objektov se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje, 

investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist s tem, 
da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim 
programom javne službe.

Območje izvajanja javne službe in uporaba javnih dobrin

6. člen
(1) Javna služba se izvaja na območju določenim z:
– planskem območju urejanja P7/C11 in P7/C13 (glede na 

plan iz leta 2005) oziroma v njihovih spremembah.
(2) Uporabniki storitev javne službe so pravne in fizične 

osebe, ki so lastniki ali investitorji objektov na območju iz 
prvega odstavka tega člena in ki sklenejo s koncesionarjem 
ustrezno pogodbo o priključitvi na toplovodno omrežje in o 
oskrbi s toplotno energijo.

(3) Uporaba storitev javne službe v občini ni obvezna, 
razen za naslednje objekte:

– objekti, ki so v lasti Občine Postojna in se nahajajo na 
območjih določenim s 1. točko tega člena,

– objekte, za katere je ali pa bo vsakokratni investitor 
vložil vlogo za pridobitev ustreznih dovoljenj na območju po 
31. 1. 2010.

III. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKIH 
JAVNIH SLUŽB IN UPORABO JAVNIH DOBRIN TER 

OBMOČJE IZVAJANJA

Koncesionarjev pravni monopol

7. člen
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na 

območju iz prvega odstavka 6. člena:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno služ‑

bo iz 1. člena tega odloka,
– izključno oziroma posebno pravico izgradnje daljinske‑

ga sistema na lesno biomaso s toplovodnim omrežjem, dobave 
toplotne energije, vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave 
kotlovnice ter upravljanja s to infrastrukturo,

– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano oskrbo 
z javnimi dobrinami in kvalitetno opravljanje gospodarske javne 
službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu.

(2) Koncesionar, je edini izvajalec javne službe na obmo‑
čju iz prvega odstavka 6. člena in mora dejavnost opravljati v 
svojem imenu in za svoj račun. Koncesionar je dolžan zagota‑
vljati uporabnikom neprekinjeno in kvalitetno opravljanje javne 
službe v skladu s predpisi, zlasti ob upoštevanju določb Ener‑
getskega  zakona (uradno prečiščeno besedilo) /EZ‑UPB2/ 
(Uradni list RS, št. 27/07) in EZ‑C Uradni list RS, št. 70/08).

(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, ob soglasju 
koncedenta, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem po‑
godbo o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba 
opravlja posamezne storitve javne službe na območju občine.

(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne jav‑
ne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z 
zakonom ali drugimi predpisi. Koncesionarju se s tem odlokom 
podeli javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev 
in soglasij.

Razmerje do podizvajalcev

8. člen
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne 

službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do konce‑
denta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v 
svojem imenu in za svoj račun.

Uporaba javnih dobrin

9. člen
Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene 

vsakomur pod enakimi pogoji.
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IV. KATASTER IN KONTROLNA KNJIGA

Vodenje katastra javne službe

10. člen
(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno poobla‑

stilo za vodenje katastra javne službe.
(2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se 

vse spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo naj‑
kasneje v 30 dneh. Koncesionar, ki koncesijo pridobi na podlagi 
tega odloka, mora kataster vzpostaviti skladno z veljavno zako‑
nodajo v roku 6 mesecev po izgradnji daljinskega sistema.

Vsebina katastra

11. člen
(1) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih daljin‑

skega sistema (jaški, razcepi, potek trase toplovoda, prehod 
toplovodnega omrežja v objekte …), njihovi lokaciji in tehničnih 
lastnostih ter stanju.

(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last koncesio‑
narja. Vodi se grafično v obliki računalniškega zapisa, skladno 
s predpisi in usklajeno s standardi občinskega geografskega 
informacijskega sistema.

(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar konce‑
dentu periodično, vendar najmanj enkrat letno.

V. PREPOVEDANA RAVNANJA

12. člen
Prepovedano je:
– namerno poškodovanje objektov in naprav toplovodne‑

ga omrežja,
– opustiti obveščanje koncesionarja o povzročitvi škode 

na objektih in napravah toplovodnega omrežja med gradbenimi 
in drugimi posegi drugih izvajalcev, ki križajo s svojo infrastruk‑
turo traso toplovodnega omrežja,

– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini in na 
trasi toplovoda brez dovoljenja koncedenta,

– onemogočiti dostop do objektov in naprav toplovodnega 
omrežja,

– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge 
objekte na trasi toplovodnega omrežja ali v njihovi neposredni 
bližini brez dovoljenja koncedenta,

– opravljanje dejanj, ki bi kakorkoli ogrozila delovanje 
distribucije toplotne energije preko toplovodnega omrežja.

VI. DRUGE DOLOČBE

Nadzor nad izvajanjem javne službe

13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni 

organ. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem 
javne službe, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.

(2) Občina Postojna lahko za posamezna strokovna in 
druga opravila pooblasti pristojno strokovno službo, zavod 
oziroma drugo institucijo.

(3) 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.

Organ nadzora

14. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi 

občinska inšpekcijska služba, ki je tudi pristojna za vodenje 
postopkov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki 
imajo takšno pristojnost po samem zakonu.

Finančni nadzor

15. člen
V zvezi s finančnim nadzorom izvajanja koncesije se 

šteje, da je koncesionar dolžan koncedentu enkrat letno do‑
staviti poročilo o finančnem poslovanju. Poročilo o finančnem 
poslovanju se nanaša na poslovanje podjetja v zvezi z DOLB 
v Postojni, ki je predmet te koncesije.

VII. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV  
IN KONCEDENTA

Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta  
in uporabnikov

16. člen
(1) Razmerja koncesionarja do uporabnikov in konce‑

denta tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta 
in uporabnikov.

(2) Pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in 
uporabnikov v zvezi z javno službo, ki je predmet tega kon‑
cesijskega akta, so določene s predpisi o načinu izvajanja 
gospodarskih javnih služb.

Dolžnosti koncesionarja

17. člen
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z 

zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo ter zagotavljati 
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobri‑
nami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi 
in v javnem interesu;

– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in 
standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem 
okviru skrbeti za racionalno rabo energije;

– zagotavljati dežurno službo 24 ur na dan vse dni v 
letu;

– kot dober gospodarstvenik uporabljati, upravljati in/ozi‑
roma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenje‑
na izvajanju dejavnosti;

– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma 
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z 
njo;

– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v 
zvezi z izvajanjem javne službe;

– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife sto‑
ritev;

– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le‑ti 
uvedeni s predpisom;

– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev 
iz drugih virov,

– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo, 
usklajenih z občinskimi evidencami;

– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o kr‑
šitvah.

(2) Posamezne storitve iz 5. člena je potrebno opravljati 
v rokih, na način in pod pogoji, z upoštevanjem standardov 
in določenih s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi, ki 
urejajo to dejavnost.

Interventno izvajanje javne službe

18. člen
(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izva‑

janje javne službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar, 
napak oziroma poškodb v roku 12 ur po ugotovitvi napake 
oziroma po ustnem obvestilu uporabnikov. Za pomembne okva‑
re, napake oziroma poškodbe DOLB se šteje predvsem izpad 
ogrevanja ter takšne okvare, napake in poškodbe, ki ogrožajo 
javno varnost.
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(2) Koncesionar je dolžan napake in okvare DOLB odpra‑
viti v roku 12 ur, manj pomembne okvare posameznih naprav 
pa v roku 7 dni od ugotovitve oziroma od ustnega obvestila 
uporabnikov.

Odgovornost koncesionarja

19. člen
(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe 

prejšnjih členov, odgovoren koncesionar kot izvajalec javne 
službe.

(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z 
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v 
zvezi z upravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni 
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci Občini Postojna, uporabni‑
kom ali tretjim osebam.

(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe, 
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z 
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti 
zavarovalno pogodbo za škodo, zavarovanje dejavnosti (za 
škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravlja‑
njem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z 
opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe 
uporabnikom ali tretjim osebam).

Dolžnosti koncedenta

20. člen
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zako‑

nom, predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem odlokom 
ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;

– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemo‑
gočanja izvajanja storitev javne službe;

– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih 
oziroma pritožbah uporabnikov.

Pristojnosti župana in občinske uprave

21. člen
(1) Župan ima v zvezi z javno službo naslednje pristoj‑

nosti:
– odloča o pritožbah zoper postopanje in druga ravnanja 

izvajalca v postopkih izdaje dovoljenj,
– odloča o pritožbah zoper postopanja in druga ravnanja 

pristojnega organa v razmerjih do koncesionarja in uporabni‑
kov,

– druge pristojnosti, določene s tem odlokom in drugimi 
predpisi.

(2) Če ni drugače določeno, je »pristojni organ« po tem 
odloku organ občinske uprave, pristojen za gospodarsko javno 
službo, ki je predmet tega odloka.

Financiranje

22. člen
(1) Javna služba se financira iz:
– prihodkov od prodaje toplotne energije uporabnikom,
– drugih virov.
(2) Izhodiščna tarifa in pogoji za njeno spreminjanje se 

določijo s tarifnim pravilnikom. O sprejemu in spreminjanju 
tarifnega pravilnika odloča Občinski svet Občine Postojna na 
obrazložen predlog koncesionarja.

Pravice uporabnikov

23. člen
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto‑

ritev koncesionarja,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dosto‑

pnosti storitev,

– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi 
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.

(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z 
izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu, 
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju 
s tem odlokom.

Dolžnosti uporabnikov

24. člen
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovira‑

no opravljanje storitev javne službe,
– pripraviti neoviran dostop preko svojih zemljišč do vseh 

prostorov in naprav, kjer se opravljajo storitve javne službe,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne služ‑

be oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen 

opraviti dela v okviru storitev javne službe, ne dovoli ali ne 
omogoči vstopa v svoje prostore ali mu ne omogoči neovira‑
nega dostopa do naprav, ali mu drugače ne omogoči izvajanja 
javne službe, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno 
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.

(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo 
koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar 
je potrebno za izvedbo storitev javne službe.

IX. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

Status koncesionarja

25. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba registrira‑

na za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s paro in 
vročo vodo.

Dokazovanje izpolnjevanja pogojev

26. člen
(1) V prijavi za pridobitev koncesije mora prijavitelj doka‑

zati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) 
določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih 
naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge pred‑
pisane dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami, proti njemu 
ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem 
pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine:

– da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem orga‑
nu za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javne službe,

– da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje javne 
službe oziroma jih bo pridobil v roku dveh mesecev po podpisu 
koncesijske pogodbe,

– da on ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno 
obsojen za kaznivo dejanje, določeno v prvem in drugem od‑
stavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 128/06 in 16/08),

– da proti njemu ni uveden postopek stečaja, likvidacije 
ali prisilne poravnave v skladu s predpisi,

– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obso‑
jen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, ki po 
pravu te države predstavlja kaznivo dejanje,

– da je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov in 
prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določba‑
mi Republike Slovenije,

– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme oziroma 
potrebnih sredstev za delo in da razpolaga z zemljiščem na 
območju občine, oziroma na drugačen način nesporno dokaže, 
da lahko tudi sicer nemoteno opravlja dejavnost,

– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne do‑
brine, ki so predmet gospodarske javne službe,

– da je sposoben zagotavljati storitve na kontinuiran in 
kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, nor‑
mativov in standardov,
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– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob 
vsakem času,

– da je finančno in poslovno usposobljen,
– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (spo‑

sobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek 
oddaje javnih naročil.

(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge 
pogoje za izvajanje dejavnosti, ki jih določajo drugi predpisi.

X. PODELITEV KONCESIJE

Oblika in postopek podelitve koncesije

27. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje dejavnosti iz 1. člena tega 

odloka se lahko izbere z enotnim javnim razpisom. Postopek 
za izbiro koncesionarja se lahko začne tudi na podlagi vloge 
o zainteresiranosti za izvedbo javno zasebnega partnerstva. 
Sklep o javnem razpisu sprejme župan.

(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo‑
venije in vsebuje zlasti naslednje:

1. navedbo in sedež koncedenta, podatke o objavi konce‑
sijskega akta, predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, 
ki se podeli na javnem razpisu,

2. začetek in predviden čas trajanja koncesije, postopek 
izbire koncesionarja, merila za izbor koncesionarja,

3. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za opravljanje 
javne službe,

4. druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem 
morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo 
(pogoje za predložitev skupne vloge …),

5. način zavarovanja resnosti prijave,
6. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumen‑

tacije,
7. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo 

predložitev,
8. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
9. rok za izbiro koncesionarja,
10. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu jav‑

nega razpisa,
11. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij 

med razpisom,
12. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpi‑

sa.
(3) Župan lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz 

prvega odstavka tega člena, objavi tudi druge podatke. Druge 
podatke pa mora objaviti, če to zahteva zakon ali na njegovi 
podlagi izdani predpis.

(4) Župan pooblasti občinsko upravo za pripravo razpisne 
dokumentacije. Razpisna dokumentacija, in njeni sestavni deli 
morajo biti enaki vsebini razpisa.

(5) Koncedent mora v času objave javnega razpisa omo‑
gočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in na 
zahtevo predati razpisno dokumentacijo.

(6) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi po‑
datki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.

(7) Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, ven‑
dar ne pred objavo v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisni pogoji

28. člen
Župan s sklepom o javnem razpisu določi razpisne pogoje 

in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz 26. člena tega 
odloka (vsebino listin, organ, ki listino izda ...). Z razpisnimi 
pogoji župan ne sme določati novih pogojev, niti dopolnjevati 
pogojev za opravljanje dejavnosti (pogojev za koncesionarja), 
ki so določeni s tem odlokom.

Merila za izbor koncesionarja

29. člen
(1) Merila za izbor koncesionarja so:
– tehnična usposobljenost, ki presega minimalne zahteve 

javne službe,
– cena toplotne energije za uporabnike,
– kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so po‑

membne za izvajanje javne službe (npr. višja stopnja izobraz‑
be, funkcionalna znanja), ki presegajo minimalne zahteve javne 
službe,

– dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja 
razpisane javne službe,

– celovitost ponujenega izvajanja javne službe v okviru 
iste osebe,

– pričetek izvajanja javne službe skladno z dogovorjenim 
datumom v koncesijski pogodbi.

(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prija‑
vo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena 
(določen način njihove uporabe) ter navedena v zgornjem vr‑
stnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.

XI. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA, ORGAN, 
PRISTOJEN ZA SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE  

IN TRAJANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

Uspešnost javnega razpisa

30. člen
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravo‑

časna in popolna prijava.
(2) Prijava je popolna, če ima vse v javnem razpisu zah‑

tevane podatke.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te 

nepopolne, se javni razpis ponovi.
(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar 

ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v 
predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.

Izbira koncesionarja

31. člen
(1) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev 

zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne 
vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor 
koncesionarja.

(2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje 
o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo 
imenuje župan.

Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi 
člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in 
delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo stro‑
kovno presojo vlog.

Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s kan‑
didatom, njegovim zastopnikom, članom uprave, nadzornega 
sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako druga‑
če interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali 
v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali 
svaštvu do vštetega drugega kolena četudi je zakonska zveza 
že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa 
v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Predsednik in člani komisije ne smejo biti osebe, ki so bile 
zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače delali za kandida‑
ta, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še 
ni pretekel rok treh let.

Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo 
potrdi vsak član s pisno izjavo.

Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj 
predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo 
neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko 
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koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti 
nadomestni član strokovne komisije.

(3) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda 
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po kon‑
čanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter 
navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti 
te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza 
postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red 
glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje 
poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi 
postopek izbire koncesionarja.

(4) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru 
koncesionarja z upravno odločbo.

(5) Koncedent izbere enega koncesionarja.
(6) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v 

roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve konce‑
sijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

Sklenitev koncesijske pogodbe

32. člen
(1) Koncesionar pridobi pravice dolžnosti iz koncesijskega 

razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Za vse dejavnosti iz 1. člena tega odloka se z izbra‑

nim koncesionarjem ali pravno osebo iz 27. člena tega odloka 
sklene ena koncesijska pogodba.

(3) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru 
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesij‑
sko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni od 
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa 
obeh pogodbenih strank.

(4) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene 
župan.

(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionar‑
jem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena 
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.

Razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo

33. člen
Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s kon‑

cesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljav‑
na. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja 
koncesijski akt.

Trajanje in podaljšanje koncesijske pogodbe

34. člen
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 20 let 

od dneva sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem izgradnje 

DOLB.
(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali 

razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati 
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.

(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj 
iz razlogov določenih z zakonom.

Pristojni organ za izvajanje koncesije

35. člen
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih 

aktov v zvezi s koncesijo je občinska uprava.

XII. PRENOS KONCESIJE

Oblika

36. člen
(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je 

bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s konceden‑
tom novo koncesijsko pogodbo.

(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop 
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z 
uporabniki.

XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

Načini prenehanja koncesijskega razmerja

37. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem prene‑

ha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. s prenehanjem koncesionarja,
3. z odvzemom koncesije,
4. z odkupom koncesije.

Prenehanje koncesijske pogodbe

38. člen
Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
2. z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
3. z odstopom od koncesijske pogodbe,
4. s sporazumno razvezo.

Potek roka koncesije

39. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za kate‑

rega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

Razdrtje koncesijske pogodbe

40. člen
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) konce‑

dentovim razdrtjem preneha:
– če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne po‑

ravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna od‑

ločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali uprav‑
nih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere 
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje 
koncesije,

– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da na‑
staja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim 
osebam,

– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem 
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.

(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve 
alinee prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom 
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za 
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če 
je predlog za začetek stečajnega postopka, postopka prisilne 
poravnave ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna 
poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika 
kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja 
koncesijskega razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge 
oziroma tretje alinee prejšnjega odstavka, na podlagi katerih 
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje kon‑
cesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna 
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena ka‑
zenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov iz 
četrte in pete alinee prejšnjega odstavka se podrobneje določi 
v koncesijski pogodbi.

(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če 
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske po‑
godbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje konce‑
sijske pogodbe.

(4) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni 
poti.
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(5) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopu‑
stno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja 
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in 
nepremagljivih okoliščin.

Odstop od koncesijske pogodbe

41. člen
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji 

in na način, kot je v njej določeno.
(2) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali de‑

janje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu 
ali na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej 
nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v kon‑
cesionarjeve pravice.

(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni 
poti.

Sporazumna razveza

42. člen
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi 

sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske po‑

godbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spreme‑
njenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziro‑
ma drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje 
opravljanje dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali 
nemogoče.

Prenehanje koncesionarja

43. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja 

koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z 

zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen 
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali 
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne 
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, pre‑
oblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz 
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko 
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.

Odvzem koncesije

44. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu 

s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Kon‑
cedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:

– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe 
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku.

(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski 
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi 
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o od‑
vzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha 
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.

(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do oko‑
liščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje 
sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.

(4) V primeru odvzema iz druge alinee prvega odstavka 
je koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po 
splošnih pravilih odškodninskega prava.

Odkup koncesije

45. člen
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno 

službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko 

uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora 
sprejeti občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski 
akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. 
Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uve‑
ljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.

(2) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortizira‑
nih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo 
za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih 
delavcev, namenjenih opravljanju javne službe ter obvezo po 
povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za 
obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.

XIV. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE

Višja sila

46. člen
 (1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, 

nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po skle‑
nitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank 
(v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo 
zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, 
vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni mo‑
žno na celotnem območju občine ali na njenem delu na način, 
ki ga predpisuje koncesijska pogodba.

(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opra‑
vljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih oko‑
liščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti 
ukrepov v primeru nepredvidljivih napak in višje sile za tiste 
javne službe, kjer so načrti ukrepov predpisani, za ostale javne 
službe pa skladno s posameznimi programi izvajanja javne 
službe. O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata 
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvaja‑
nju javne službe v takih pogojih.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pra‑
vico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali 
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih 
okoliščinah.

(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin 
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Občinski štab za 
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave 
za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru pre‑
vzame Občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem 
ukrepov.

Spremenjene okoliščine

47. člen
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe oko‑

liščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti kon‑
cesionarja in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi 
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti 
pretežno ali izključno le na koncesionarja, ima koncesionar 
pravico zahtevati spremembo koncesijske pogodbe.

(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso 
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O na‑
stopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma med‑
sebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe 
v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar 
dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.

XV. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

Uporaba prava

48. člen
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem 

ter koncesionarjem in uporabniki storitev gospodarskih javnih 
služb se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda 
Republike Slovenije.
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Arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega  
sodišča ali arbitraže

49. člen
(1) S koncesijsko pogodbe se lahko dogovori, da je za od‑

ločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna 
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.

(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev 
javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij 
odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega 
sodišča ali arbitraže).

XVI. PREKRŠKI

Prekrški

50. člen
(1) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek koncesi‑

onar, če:
– pravočasno ne odgovori uporabnikom na njihove po‑

bude,
– ne zagotovi kontinuirano in kvalitetno delovanje javne 

službe,
– krši pravice in obveznosti iz tega odloka,
– ne ukrepa interventno, ko so za to izpolnjeni pogoji po 

18. členu tega odloka,
– ne uporablja veljavnih tarif,
– ne vodi katastrov ali kontrolne knjige ali ju ne vodi na 

predpisan način,
– ne predloži letnega progama ter poročila o njegovi 

izvedbi.
(2) Z globo 50 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna 

oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

51. člen
(1) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba občine, 

ki naroči ali dopusti izvajalcu, ki ni koncesionar po določilih tega 
odloka, nepooblaščeno opravljanje storitev z značajem dejav‑
nosti javne službe na območju Občine Postojna.

(2) Enako se kaznuje tudi pravna oseba ali samostojni 
podjetnik, ki ni izvajalec po določilih tega odloka in nepo‑
oblaščeno opravljanja storitve z značajem dejavnosti javne 
službe.

(3) Tudi odgovorna oseba osebe iz drugega odstavka se 
za prekršek kaznuje z globo 200 EUR.

52. člen
(1) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik 

– fizična oseba, če stori katerokoli dejanje iz 24. člena tega 
odloka.

(2) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje 
uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 
oziroma druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, z globo 
500 EUR.

(3) Odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojne‑
ga podjetnika posameznika se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje z globo 50 EUR.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Objava javnega razpisa

53. člen
Javni razpis za podelitev koncesije mora biti objavljen 

najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka.

Veljavna zakonodaja

54. člen
Ob uveljavitvi tega odloka je veljavni zakon iz tretjega od‑

stavka 1. člena tega odloka Zakon o gospodarskih javnih služ‑

bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO) Zakon o javno 
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – ZJZP).

Pričetek veljavnosti odloka

55. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Postojna, dne 15. decembra 2009

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

5029. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Špice

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt) in 30. čle‑
na Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) župan 
Občine Postojna sprejme

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Špice

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Špice

Občinski podrobni prostorski načrt Špice (v nadaljevanju: 
OPPN Špice) se pripravlja na pobudo Občine Postojna.

Območje OPPN Špice obsega južno od Titove ceste ob‑
stoječe objekte srednješolski center, bolnišnico in zdravstveni 
dom, zahodno od bolnišnice je načrtovana izgradnja gasilskega 
doma. Severno od Titove se nahaja pokopališče, ki je predvi‑
deno za širitev, načrtovana je ureditev parkirišča za potrebe 
pokopališča, med Titovo cesto in bolnišnico pa leži nepozidano 
območje, kjer je predvidena umestitev trgovskega centra ter 
javnega programa.

Obstoječ ureditveni načrt Titova cesta ne omogoča rea‑
lizacije prostorske ureditve, zato se je pripravljavec odločil za 
izdelavo novega podrobnega prostorskega akta OPPN Špice.

2. Pravna podlaga za pripravo SD OPPN
Pravna podlaga za pripravo OPPN Špice je 55. in 57. člen 

Zakona o prostorskem načrtovanju, Odlok o Srednjeročnem 
planu Občine Postojna za obdobje 1986–1990 (Uradne objave, 
št. 15/87, 3/88, 1/89, 14/89, Uradni list RS, št. 30/95, 4/97, 9/98, 
86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 78/04), v nadaljevanju Srednje‑
ročni plan, ter Odlok o Dolgoročnem planu Občine Postojna 
za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 8/89, Uradni list 
RS, št. 25/93, 30/95, 4/97, 9/98, 86/99, 23/00, 110/00, 17/01, 
78/04), v nadaljevanju: Dolgoročni plan.

Na območju, kjer se predvideva izdelava podrobnega 
načrta, trenutno velja Odlok o Ureditvenem načrtu Titova cesta 
v Postojni ter do sedaj sprejete in veljavne spremembe in do‑
polnitve (Uradni list RS, št. 57/94 in 19/08). Veljavni akt vsebuje 
podrobnejše prostorske ureditve samo na določenem obmo‑
čju, medtem ko za del, ki je v veliki meri tudi vsebina novega 
OPPN, načrtovana ureditev prostora ni mogoča oziroma OPPN 
prostorske ureditve ne predvideva. Občina kot pobudnik se je 
zato odločila, da je tudi zaradi nedavno sprejetih predpisov na 
področju sprejemanja in priprave podrobnih prostorskih aktov 
ustrezneje in bolj smiselno, če se za to območje izdela nov 
občinski podrobni prostorski načrt, ki bo povzel določila starega 
ureditvenega načrta za del, kjer je ta že bil izdelan, medtem 
ko se v preostalem delu, kjer se predvidevajo nove prostorske 
ureditve, izdela novega, ki se skladno z veljavnimi predpisi ime‑
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nuje občinski podrobni prostorski načrt. V zahodnem delu, ki ni 
predmet urejanja, pa ostane do nadaljnjega v veljavi obstoječi 
ureditveni načrt.

Zakon o prostorskem načrtovanju namreč v 55. členu 
omogoča, da je možna priprava OPPN tudi za območja, za 
katera se izkaže potreba za pripravo podrobnega prostorskega 
načrta.

3. Območje in vsebina OPPN
Površina območja, ki je predvideno za urejanje, je okoli 

20 ha.
Območje obsega večji del planske enote P7/Z3, ki leži 

severno od Titove ceste in zajema območje pokopališča Sv. 
Lazar, manjši del planske enote P7/C10, in sicer del, kamor 
sega vzhodni del območja pokopališča, območje P7/S6 – del, 
ki vključuje povezovalno cesto pri pokopališču vključno s kro‑
žiščem, ter območje P7/C11, ki leži južno od Titove ceste in 
zahodno od ceste v Staro vas, vključno s cesto v Staro vas. 
Plansko določena pretežna raba območja je mešana raba.

Po do sedaj veljavnem Ureditvenem načrtu Titova cesta 
v Postojni je območje razdeljeno na več manjših ureditvenih 
področij (Up). Nov OPPN Špice bo predmet urejanja nasle‑
dnjih ureditvenih področij, opredeljenih in grafično razvidnih v 
veljavnem ureditvenem načrtu: Up 1, Up 2, Up 3, Up 4, Up 5, 
Up 7 – samo del, ki obsega pokopališče, Up 9, Up 10, Up 11. 
Zaradi celovite rešitve urejanja pokopališča se na severozaho‑
dnem robu v območje OPPN vključi tudi povezovalno cesto pri 
pokopališču, na vzhodnem robu pa cesto v Staro vas zaradi 
možnosti proučitve trase toplovoda.

V območje OPPN se vključi celotna prometna rešitev ev. 
novega križišča na Titovi cesti, kolikor se bo v postopku prome‑
tne preveritve izkazalo, da je tega potrebno urediti za potrebe 
prostorskih ureditev ob Titovi cesti.

Ob Cesti v Staro vas se predvideva umestitev kotlovnice 
za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) ter izgradnja 
primarnega toplovoda in sekundarnih priključkov.

Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je na‑
menjen v I. fazi za ogrevanje šestih javnih objektov v Postojni, 
in sicer: Vrtec Postojna, Osnovna šola Antona Globočnika, 
Šolski center Postojna, Bolnišnica Postojna, Zdravstveni dom 
in Gasilski dom. Objekti s svojo strnjeno lokacijo omogočajo 
priključitev na en daljinski sistem, s tem pa se zagotavlja tudi 
njihova energetska neodvisnost od fosilnih goriv.

Južno od Titove ceste, na območju med Titovo in Zdrav‑
stvenim domom ter bolnišnico se nahaja nepozidan del, ki v 
veljavnem UN Titova nima predvidene pozidave, območje se 
po trenutno veljavnem UN Titova imenuje ureditveno področje 
Up 5 na zahodu in Up 1 na vzhodu, kjer je predvidena izdelava 
novega prostorskega akta. Na tem območju je predvidena ume‑
stitev javnega programa ter trgovsko poslovnega programa. Za 
to območje je predvidena izdelava treh variantnih rešitev.

Severno od Titove se nahaja obstoječe pokopališče Sv. 
Lazar (pretežni del območja Up 7 po veljavnem UN Titova 
cesta), za potrebe katerega po veljavnem aktu ni možna ure‑
ditev razširitve parkirišča, hkrati pa je potrebno predvideti tudi 
možnost širitve pokopališča.

Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili 

ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo stro‑
kovnih rešitev so naslednji akti in dokumenti:

– usmeritve prostorskih planskih aktov Občine Postojna;
– idejna zasnova umestitve kotlovnice in pripadajočega 

toplovodnega sistema;
– geodetski posnetek območja;
– idejna zasnova ureditve pokopališča s parkiriščem;
– dve idejni zasnovi ureditve območja ob Titovi (javni 

program – trgovska dejavnost);
– prometna študija in idejna zasnova prometnih nave‑

zav;
– trenutno veljavni UN Titova in njegove spremembe, po 

katerem se ostale ureditve, ki niso predmet vsebine priprave 
tega OPPN, povzamejo v nov akt, UN za te vsebine predstavlja 
strokovno podlago.

Za območje pozidave južno od Titove ceste izdelovalec 
OPPN izdela tri variantne rešitve in jih ovrednoti v skladu s 
predpisi. Kolikor se v postopku izdelave OPPN izkaže, da vari‑
antne rešitve v fazi izdelave OPPN niso smotrne, se lahko vari‑
antne rešitve predvidijo s samim OPPN v skladu s predpisi.

Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba 
po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo te pripravile 
tekom postopka. Izbrani izdelovalec OPPN bo izdelal ali vsaj 
koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za iz‑
delavo akta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih 
predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje 
svoje pristojnosti.

Roki za pripravo OPPN
Terminski plan je predviden na naslednji način in predsta‑

vlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:

Priprava osnutka OPPN 30 dni po prevzemu gradiva 
iz prvega odstavka tega 
člena

Priprava osnutka za pridobitev 
smernic

5 dni po potrditvi osnutka s 
strani občinske uprave

Pridobitev smernic nosilcev 
urejanja prostora 

30 dni

Priprava dopolnjenega osnutka 10 dni po pridobitvi smernic
Javno naznanilo o javni 
razgrnitvi

7 dni pred javno obravnavo

Javna razgrnitev in javna 
obravnava

30 dni

Priprava stališč do pripomb iz 
javne razgrnitve in obravnave

10 dni po zaključeni javni 
razgrnitvi in obravnavi

Priprava predloga OPPN za 
pridobitev mnenj 

15 dni po sprejemu stališč 
do pripomb 

Pridobitev mnenj nosilcev ure‑
janja prostora 

30 dni

Priprava usklajenega predloga 
za obravnavo na občinskem 
svetu 

10 dni po pridobitvi mnenj 

Obravnava in sprejem OPPN 
na občinskem svetu

Predvidoma 21 dni po pri‑
pravi usklajenega predloga

Priprava končnega predloga po 
sprejemu akta na občinskem 
svetu

10 dni po sprejemu na 
občinskem svetu

Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze 
pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.

4. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki 
sodelujejo pri pripravi SD OPPN

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, 
so:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana,

– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Go‑
rica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica,

– Zavod RS za ohranjanje narave, OE Nova Gorica, De‑
lpinova 16, Nova Gorica,

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, OE Koper, 
Ankaranska 7b, 6104 Koper,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje, 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno 
gospodarstvo, Pristaniška 12, 6000 Koper,

– Kovod d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna,
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Seža‑

na,
– Občina Postojna kot upravljavec javnih občinskih cest, 

Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
– Studio Proteus, Cesta v Staro vas 2, Postojna,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi 

organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave loka‑
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cijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja 
potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno po‑
dročje.

Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 
30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, 
pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za 
načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi in drugi pravni akti.

5. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo OPPN Špice in strokovnih podlag 

zagotovi občina kot pripravljavec ter morebitni bodoči investi‑
torji na tem območju. Občina Postojna kot pripravljavec zago‑
tovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave 
OPPN.

6. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Ob‑
čine Postojna ter o pričetku obvesti Ministrstvo RS za okolje 
in prostor.

Št. 3505‑7/2009
Postojna, dne 23. decembra 2009

Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

PREVALJE

5030. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
lokacijskega načrta »Brančurnikov dol – 
območje trgovskih dejavnosti«

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtova‑
nju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta 
Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 18/06, 19/06, 34/07) je 
Občinski svet Občine Prevalje na 23. redni seji dne 17. 12. 
2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah lokacijskega 

načrta »Brančurnikov dol – območje trgovskih 
dejavnosti«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za sprejem)

(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sesta‑
vin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na 
Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986–2000, 
dopolnjen leta 2004 (Uradni list RS, št. 83/01, 64/04) sprejmejo 
spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta »Brančurnikov 
dol – območje trgovskih dejavnosti« (Uradni list RS, št. 39/06), 
ki se na podlagi 110. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07) šteje za občinski podrobni prostorski 
načrt – v nadaljevanju spremembe in dopolnitve OPPN.

(2) Spremembe in dopolnitve OPPN je izdelal Biro Godec, 
Sanja Godec, s.p., Ravne na Koroškem, pod št. projekta 28/04‑
OPPN z datumom maj 2009.

2. člen
(obseg sprememb in dopolnitev)

Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo le na 
velikost, obliko, lego ter zunanjo ureditev poslovnega objekta 
PO2 na vzhodni strani območja urejanja zaradi zagotavljanja 

optimalnih prostorskih pogojev za pobudnikovo predvideno 
dejavnost na tem območju (trgovska dejavnost), ki pa ne 
spreminja urbanistične zasnove in namembnosti prostora. 
Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja 
na javno gospodarsko infrastrukturo ostaja nespremenjena 
oziroma se minimalno prilagaja spremenjeni legi in velikosti 
objekta PO2.

3. člen
(vsebina odloka)

Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in grafično 
prikazane v OPPN, ki obsega tekstualni in grafični del. Grafični 
del vsebuje:

1. Pregledna situacija M 1:5000
2. Načrt namenske rabe prostora M 1:5000
3. Načrt ureditvenega območja z načrtom 

parcelacije – sprememba M 1:500
4. Načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor 

– sprememba M 1:500
5. Zasnova projektnih rešitev prometnega 

omrežja – sprememba M 1:500
6. Zasnova projektnih rešitev energetske, 

komunalne in druge gospodarske 
infrastrukture – sprememba M 1:500.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve)

Navedena sprememba se nanaša le na velikost, obliko, 
lego ter zunanjo ureditev poslovnega objekta PO2 na vzhodni 
strani območja urejanja zaradi zagotavljanja optimalnih pro‑
storskih pogojev za pobudnikovo predvideno dejavnost na tem 
območju (trgovska dejavnost), ki pa ne spreminja urbanistične 
zasnove in namembnosti prostora. Vsa ostala določila trenutno 
veljavnega prostorskega akta ostanejo nespremenjena in se le 
prilagajajo spremenjeni zakonodaji.

III. OBMOČJE PROSTORSKE UREDITVE

5. člen
(območje sprememb in dopolnitev OPPN)

(1) Območje sprememb in dopolnitev OPPN obsega 
vzhodni del ureditvenega območja, in sicer zemljišča parc. 
št. 129/4, 129/5, 129/7, 130/6, 135/3 k.o. Dobja vas v skupni 
izmeri cca 1,0 ha.

(2) Meja območja sprememb in dopolnitev OPPN je raz‑
vidna iz grafičnih prilog (načrt ureditvenega območja z načrtom 
parcelacije v M 1: 500).

IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen
(urbanistična zasnova območja)

Spremeni se 2. in. 3. točka 6. člena tako, da se glasi:
»(2) Poslovni objekt 2 bo lociran na vzhodnem delu loka‑

cijskega načrta. Poslovni objekt bo zgrajen na zahodni strani 
zemljiške parcele, parkirni prostori pa bodo urejeni na severni 
strani objekta, na vzhodni strani pa bo urejen prostor zunanjega 
nepokritega prodajnega skladišča.

Objekt bo enoetažni oziroma variantno dvoetažni. Dostop 
do objekta bo urejen preko predvidenega cestnega priključka 
na glavno cesto z urejenim pasom za leve zavijalce, ki je bil 
načrtovan že z LN »Brančurnikov podn« in ostaja nespreme‑
njen.



Stran 15040 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije

(3) Na območju urejanja ni dovoljena gradnja objektov z 
vplivi na okolje. Predvideni trgovski oziroma trgovsko storitveni 
objekti ne smejo preseči velikosti objektov določenih v Uredbi o 
vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov 
na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09).«

7. člen
(lega in oblikovna zasnova objektov)

Spremeni se 2. točka 7. člena tako, da se glasi:
»(2) Stavba za trgovske oziroma druge storitvene dejav‑

nosti (PO2) – CC SI 12301, 12304
– tlorisna velikost objekta: 80,00 m x 46,60 m (toleranca 

±10%) z nadstrešnico na severni strani objekta dim 80,0 m x 
3,0 m (toleranca ±10%);

– etažnost: P oziroma variantno P+1;
– streha: ravna v minimalnem naklonu;
– kota tal pritličja: 399,50 m NMV ±0,5 m (cca 0,15 m nad 

asfaltiranimi površinami);
– kota venca strehe: največ 8,5 m nad koto tal pritličja;
– kota najvišje točke objekta – reklamni pano na severni 

strani objekta – največ 12,5 m nad koto pritličja;
– odmik objekta od cestišča državne ceste bo znašal 

najmanj 20,0 m, odmik od pešpoti na južni strani parcele pa 
najmanj 8,0 m;

– odmik objekta od parcelne meje sosednjega zemljišča 
parc. št. 129/6 k.o. Dobja vas bo znašal najmanj 4,0 m, od par‑
cele meje transformatorske postaje (zemljišče parc. št. 129/5 
k.o. Dobja vas) pa najmanj 3,0 m.«

8. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišča)

Spremeni se 8. člen tako, da se glasi:
»(1) Pozidanost parcel s stavbami je dovoljena v razmerju 

od 15–40%.
(2) Skupna pozidanost parcel s stavbami in zunanjimi 

utrjenimi površinami je dovoljena največ 90%.«

9. člen
(ureditev gradbenih parcel)

Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
»(1) Zemljiške parcele objektov morajo biti urejene pred‑

vsem kot povozne oziroma manipulativne površine – servisna 
dvorišča s parkirnimi prostori, vse neutrjene površine pa se 
morajo humusirati in zatraviti. Stojna mesta obstoječega dalj‑
novoda na južni strani objekta PO2 morajo biti locirana izven 
manipulativnih površin.

(2) Gradbene parcele poslovnih objektov je dovoljeno 
ograditi z ograjo, ki se šteje kot nezahtevni objekt, najmanjši 
odmik od državne ceste določi upravljavec. Odmik ograje od 
nadzemnega daljnovoda in podzemnega SN kablovoda (ver‑
tikalni in horizontalni) na južni strani objekta PO2 mora biti 
usklajen z veljavnimi predpisi in soglasjem upravljavca.

(3) Po končanih delih je potrebno vse odkopne in nasipne 
brežine humusirati in zatraviti oziroma hortikulturno urediti.

(4) Na vzhodni strani objekta PO2 je dodatno predvidena 
ureditev zunanjega nepokritega prodajnega skladišča tlorisne 
velikosti cca 2700 m2.«

10. člen
(enostavni objekti in naprave)

Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»(1) Na območju OPPN je dovoljeno graditi enostavne 

in nezahtevne objekte v skladu z določili veljavnih predpisov, 
ki določajo vrste objektov glede na zahtevnost. Dovoljena je 
gradnja ograj in škarp, pomožnih objektov gospodarske javne 
infrastrukture, ki bo zgrajena na območju OPPN, začasnih 
objektov, spominskih obeležij, objektov za oglaševanje in ur‑
bane opreme.

(2) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti smiselno 
locirani na parceli ob upoštevanju urbanistične in oblikovne 
zasnove osnovnega objekta.

(3) Objektov za oglaševanje ni dovoljeno postavljati v 
območju obcestnega drevoreda glavne ceste.«

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE

11. člen
(prometna infrastruktura)

Spremeni se 5. in 9. točka 12. člena tako, da se glasi:
»(5) Parkirni prostori objekta PO2 so locirani na severni 

strani zemljiške parcele objekta, in sicer skupno cca 50–60 par‑
kirnih mest. Na vzhodni strani parcele je predvidena ureditev 
zunanjega prodajnega skladišča vključno z manipulacijskimi 
površinami za dostavo.

(9) Trase pešpoti Ravne–Prevalje (JP850370), ki poteka 
ob južni strani lokacijskega načrta in delno tudi znotraj uredi‑
tvenega območja na zemljišču parc. št. 129/1 k.o. Dobja vas, 
ni dovoljeno spreminjati. Dodatno se varuje koridor med glavno 
cesto in predvidenimi parkirišči za potrebe načrtovanja hodnika 
za pešce tudi ob desni strani glavne ceste.«

12. člen
(vodovodna in hidrantna infrastruktura)

Spremeni se 13. člen tako, da se na koncu besedila doda 
nova točka 3:

»(3) Predvideni objekt PO2 mora biti lociran na zemljišču 
tako, da bo odmik objekta od glavnega magistralnega vodo‑
voda znašal min. 4,0 m. Na območju nepokritega prodajnega 
skladišča, kjer poteka trasa vodovoda PE125, ni dovoljeno 
bistveno spreminjanje nivelete terena, tako da se ohrani pri‑
merna globina vodovoda.«

13. člen
(elektroenergetsko omrežje)

Spremeni se 15. člen tako, da se na koncu besedila do‑
data novi točki 7, 8 in 9:

»(7) Jakost omejevalca toka za objekt PO2 bo znašala 
cca 3 x 160A.

(8) Dostop do TP bo urejen preko novega servisne dosto‑
pa na zahodni strani poslovnega objekta PO2, ki bo navezan 
na predvideno dovozno cesto s parkirnimi prostori in bo omo‑
gočal nemoten dostop do le te tudi s tovornim vozilom.

(9) V primeru izvajanja posegov na trasi obstoječega pod‑
zemnega SN kablovoda, je potrebno le tega mehansko zaščititi 
oziroma prestaviti izven območja posega.«

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE 

DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

14. člen
(varstvo zraka)

Spremeni se 23. člen tako, da se glasi:
»Emisije snovi v zrak iz predvidenih objektov ne smejo 

presegati vrednosti določenih v Uredbi o emisiji snovi v zrak 
iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 
70/08, 61/09) ter Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in sre‑
dnjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07).«

15. člen
(varstvo voda)

Spremeni se 25. člen tako, da se glasi:
»(1) Vse odpadne vode se do izgradnje povezovalnega 

kolektorja morajo odvajati v biološko čistilno napravo skupne 
kapacitete do 100 PE (v skupni oziroma ločeni izvedbi za objekt 
PO1 in PO2), kvaliteta le teh mora ustrezati Uredbi o emisiji 
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snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 45/07, 63/09) in Uredbi o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 98/07).

(2) Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda morajo biti usklajene s Pravilnikom 
o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodar‑
ske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavin‑
ske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 33/08), Uredbo 
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07, 79/09) in 
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih 
cest (Uradni list RS, št. 47/05).«

16. člen
(ravnanje z odpadki)

Spremeni se 26. člen tako, da se glasi:
»(1) Komunalne in tehnološke odpadke je potrebno loče‑

no zbirati v skladu z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju 
Občine Ravne ‑ Prevalje (Uradni list RS, št. 70/95) ter skladno 
s pogoji koncesionarja.

(2) Tehnološke odpadke je potrebno ločeno zbirati in od‑
važati v predelavo oziroma trajno odlagati na ustrezni deponiji 
v skladu s pogoji upravljavca.

(3) Pri projektiranju, graditvi in obratovanju objektov je po‑
trebno upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni 
list RS, št. 34/08), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), Uredbe o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 32/06, 98/07, 62/08, 
53/09), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07) in Odredbe o ravnanju 
z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01).

(4) Posode za odpadke morajo biti nameščene na primer‑
nih lokacijah, kjer je možen dostop s smetarskim vozilom.«

17. člen
(varstvo pred hrupom)

Spremeni se 27. člen tako, da se glasi:
»(1) Območje lokacijskega načrta je v skladu z Uredbo 

o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, 
št. 105/05, 34/08) opredeljeno s III stopnjo varstva pred hru‑
pom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi 
povzročanja hrupa (trgovsko‑poslovno‑stanovanjsko območje, 
ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbami z varovani‑
mi prostori in obrtnim ter proizvodnim dejavnostim – mešano 
območje, območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno 
središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali 
gostinske dejavnosti.

Za to območje so dovoljene naslednje ravni hrupa:

nočna raven (od 
22. do 6. h) dBA

dnevna raven (od 
6. do 22. h) dBA

mejne vrednosti 50 60
kritične vrednosti 59 69
mejne konične vrednosti 70 85

(2) Objekti, zgrajeni na tem območju, morajo glede hrupa 
upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa 
v okolju in drugih veljavnih predpisov s področja zaščite pred 
hrupom.«

18. člen
(varovanje kulturne dediščine)

Spremeni se 31. člen tako, da se na koncu besedila doda 
nova točka 3:

»(3) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno Za‑
vodu za varstvo kulturne dediščine OE Maribor, skladno s 
55. členom ZVKD‑1 (Uradni list RS, št. 16/08), omogočiti do‑
stop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opra‑
vljanje strokovnega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišča, 

investitor oziroma odgovorni vodja o dinamiki gradbenih del 
mora pisno obvestiti pristojni zavod vsaj 10 dni pred pričetkom 
zemeljskih del.«

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

19. člen
(varstvo pred požarom)

Spremeni se 5. točka 33. člena tako, da se glasi:
»(5) Projektna dokumentacija za gradnjo posameznih 

objektov in infrastrukturnih naprav mora biti izdelana v skladu 
z določili 23. člena Zakona o varstvu pred požarom (UPB1 – 
Uradni list RS, št. 3/07).«

VIII. NAČRT PARCELACIJE

20. člen
(gradbene parcele)

Spremenijo se 2., 3. in 5. točka 36. člena tako, da se 
glasijo:

»(2) Gradbena parcela objekta PO2 obsega zemljišče 
parc. št. 129/4, 129/7, 130/6, 135/3 k.o. Dobja vas v izmeri 
10053 m2.

(3) Gradbena parcela transformatorske postaje (TP) obse‑
ga del zemljišča parc. št. 129/5 k.o. Dobja vas v izmeri 75 m2.

(5) Lokacija priključkov komunalne infrastrukture na pro‑
jektirano komunalno opremo LN »Brančurnikov podn« se na‑
haja na zemljišču 135/3 k.o. Dobja vas.«

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
IN DRUGI POGOJI

21. člen
(etapnost izvedbe, začasna namembnost zemljišč)
Spremeni se 38. člen tako, da se na koncu besedila doda 

nova točka 5:
»(5) Zatravljeni nasip in zasaditev ob vzhodni meji pro‑

storskega načrta se morata izvesti istočasno z izvajanjem 
komunalnega opremljanja zemljišča.«

X. KONČNE DOLOČBE

22. člen
(vpogled)

Spremembe in dopolnitve OPPN se hranijo in so dostopne 
javnosti v prostorih Občine Prevalje, Oddelku za premoženjsko‑
pravne zadeve in urejanje prostora, Trg 2a, 2391 Prevalje.

23. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne in‑
špekcijske službe.

24. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 3505‑0001/2008‑10
Prevalje, dne 17. decembra 2009

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l.r.
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RADEČE

5031. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Radeče

Na podlagi 18. in 110. člena Statuta Občine Radeče UPB1 
(Uradni list RS, št. 52/06) je Občinski svet Občine Radeče na 
21. redni seji dne 22. 12. 2009 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E  
S T A T U T A

Občine Radeče

1. člen
V Statutu Občine Radeče UPB1 (Uradni list RS, št. 52/06) 

– v nadaljevanju Statut, se »tajnik občine« v celotnem bese‑
dilu nadomesti z besedno zvezo »direktor občinske uprave« v 
ustreznem sklonu.

2. člen
V 3. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opra‑
vlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z 
zakoni. Država lahko z zakonom prenese na občino opravljanje 
posameznih nalog iz državne pristojnosti, ki se lahko racional‑
neje in učinkoviteje opravljajo v občini, če za to zagotovi tudi 
potrebna sredstva.«

3. člen
V 4. členu se prvi odstavek črta.

4. člen
V 5. členu se beseda »Radeč« nadomesti z besedo 

»Radeče«.

5. člen
V 11. členu se beseda »slavi« nadomesti z besedo »pra‑

znuje«.

6. člen
V deveti točki 13. člena se drugi odstavek črta.
Za trinajsto točko se doda štirinajsta točka, ki se glasi: 

»Občina lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade 
ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.«

7. člen
V tretjem odstavku 14. člena se četrta alineja spremeni 

tako, da se glasi: »datum in kraj rojstva oziroma datum smrti.«
V četrtem odstavku 14. člena se za drugim stavkom doda 

nov stavek, ki se glasi: »Upravljavec zbirke podatkov mora 
občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če 
je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za 
izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti.«

8. člen
V šestem odstavku 15. člena se za prvim stavkom doda 

nov stavek, ki se glasi: »Župan se lahko odloči, da bo funkcijo 
opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko tudi podžu‑
pan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.«

V 15. členu se dodajo sedmi, osmi, deveti, deseti in enaj‑
sti odstavek, ki se glasijo:

»Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkci‑
onarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, ali do 
plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno. 
Plača za poklicne občinske funkcionarje je določena v skladu z 
zakonom, ki ureja plače v javnem sektorju.

Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo 
v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. 
Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada 
plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo 
opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju 
obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva do‑
datek za delovno dobo.

Članu občinskega sveta, razen podžupanu, pripada sejni‑
na za udeležbo na seji občinskega sveta ali seji delovnega tele‑
sa občinskega sveta. Letni znesek sejnin, vključno s sejninami 
za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posame‑
znemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% plače 
župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.

Občinski svet s svojim aktom določi merila za izplačilo 
sejnin za člane občinskih svetov, za člane delovnih teles občin‑
skega sveta in člane drugih občinskih organov kakor tudi merila 
za sejnine za člane svetov ožjih delov občine.«

9. člen
V 18. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »S 

prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha tudi 
članstvo v nadzornem odboru občine in v vseh stalnih in obča‑
snih delovnih telesih občinskega sveta (odborih in komisijah) 
ter članstvo v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skla‑
dov, v katere so bili imenovani.«

Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi 
odstavek.

Sedma in enaindvajseta alineja dosedanjega šestega 
odstavka se črtata.

10. člen
Besedilo 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu, kot čla‑

nu občinskega sveta preneha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno 

kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha 

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega 
sveta, župana in podžupana,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni 
združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in podž‑
upana,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če 
v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati 
funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na pod‑
lagi zakona ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana 
občinskega sveta, župana in podžupana.

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat 
z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu, županu pa, ko o 
svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno 
komisijo. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo 
obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku osmih dni od 
prejema pisne odstopne izjave.

Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti ob‑
činskega sveta in občinske volilne komisije, lahko občinski 
funkcionar, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka 
roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. 
Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz drugega 
odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni 
pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo 
lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi 
bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je 
mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik 
liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta 
kandidat izvoljen.

Članu občinskega sveta, županu in podžupanu preneha 
mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so 
nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjega 
odstavka. Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji 
po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena. Zoper 
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sklep oziroma ugotovitev občinskega sveta lahko član občin‑
skega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat, v 
osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, 
ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno 
sodišče v 30 dneh.

Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta ali 
izvolitev novega župana se lahko začno po preteku roka za 
vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vlo‑
žitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba 
ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča. Na‑
domestitev člana občinskega sveta ali izvolitev novega župana 
določa zakon.

Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzor‑

stvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo 
dela občinskih organov in občinske uprave,

– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organiza‑
cijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,

– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni 
upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzor‑
stvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovno‑
stjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu 
preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju 
mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno 
komisijo.

Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, 
mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funk‑
cije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali 
bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz 
prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski 
svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po 
prejemu poročila o izidu volitev v občini.

Občinski svet se lahko predčasno razpusti, če:
– ne izvršuje odločb ustavnega sodišča, ki mu nalagajo z 

ustanov in zakonom skladno ravnanje,
– v letu, za katero ni bil sprejet proračun, tudi za prihodnje 

leto ne sprejme v skladu z zakonom predloženega in pripravlje‑
nega proračuna, ki bi lahko začel veljati ob začetku leta, ali

– če se v posameznem koledarskem letu po najmanj 
trikratnem sklicu sploh ne sestane na sklepčni seji.

V primeru razpustitve občinskega sveta državni zbor raz‑
piše predčasne volitve v občinski svet.«

11. člen
V četrtem odstavku 27. člena se šesta alineja črta.

12. člen
V drugi alineji prvega odstavka 32. člena se beseda »na‑

membnost« nadomesti z besedo »namenskost«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadzor vsebuje ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti po‑

slovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov 
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi jav‑
nimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjevanje 
učinkovitosti in gospodarnosti porabe občinskih proračunskih 
sredstev.«

13. člen
V drugem odstavku 37. člena se za besedo »katerim« 

doda beseda »pisno«.

14. člen
Besedilo 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotovi pri 

poslovanju občine hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti, ki 
so opredeljene v poslovniku, mora o teh kršitvah v roku pet‑
najstih dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče 
Republike Slovenije, po predhodnem obvestilu župana.

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah, mnenjih, 
predlogih in priporočilih tekoče obvešča občinski svet. Najmanj 

dvakrat letno pa posreduje občinskemu svetu poročilo, skladno 
z določili četrtega odstavka tega člena.

S sklepom lahko nadzorni odbor zahteva od župana in 
porabnikov proračuna, da članu nadzornega odbora ali ime‑
novanemu izvedencu omogočijo pregled dokumentacije, ki je 
potrebna za delo nadzornega odbora.

Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi 
minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z mini‑
strom, pristojnim za finance.

Vsak član nadzornega odbora ima pravico od občine 
zahtevati in dobiti podatke, ki so mu potrebni pri opravljanju 
njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva 
nadzorni odbor.«

15. člen
V drugem odstavku 44. člena se za besedo »čemer« 

doda beseda »pisno«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: »Funkcija župana 

ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, 
članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter 
z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.«

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

16. člen
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji 
prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi poročila 
občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih 
pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za 
župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo. Po konstitutiv‑
ni seji občinskega sveta župan zapriseže. Vsebino zaprisege 
določi občinski svet.«

Doda se osmi odstavek, ki se glasi: »V primeru hkratne 
razpustitve občinskega sveta in razrešitve župana imenuje 
vlada začasnega upravitelja, ki do izvolitve novih občinskih 
organov opravlja nujne naloge. Začasni upravitelj mora svoje 
odločitve predložiti v potrditev novoizvoljenemu občinskemu 
svetu takoj, ko se ta sestane na prvi seji. Za začasnega 
upravitelja ni mogoče imenovati osebe, ki opravlja funkcijo 
ali delo, ki je nezdružljivo s funkcijo člana občinskega sveta 
in župana.«

17. člen
Besedilo 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina ene‑

ga podžupana. Podžupana imenuje izmed članov občinskega 
sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.

V primeru predčasnega prenehanja mandata župana 
opravlja funkcijo župana do nastopa mandata novo izvoljene‑
ga župana podžupan.

Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice gla‑
sovati o odločitvah občinskega sveta.«

18. člen
Besedilo 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delovanje in opravljanje nalog krajevne skupnosti, ki je 

pravna oseba, se financira:
– iz občinskega proračuna,
– s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb,
– lastno registrirano dejavnostjo.
Krajevna skupnost se ne sme zadolževati. Prihodki in od‑

hodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v finančnem načrtu 
krajevne skupnosti in so sestavni del občinskega proračuna.

Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov 
prebivalcev krajevnih skupnosti lahko občina pridobiva sred‑
stva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, 
zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako prido‑
bljena sredstva je občina dolžna posebej evidentirati in porabiti 
v skladu z njihovim namenom.«
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19. člen
Drugi odstavek 57. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Člane sveta krajevne skupnosti izvolijo volivci s stalnim 
prebivališčem v krajevnih skupnosti. Mandat članov sveta 
krajevne skupnosti je štiri leta, ki se začne in konča isto‑
časno kot mandat članov občinskega sveta. Način izvolitve 
članov sveta določa zakon. Člani sveta krajevne skupnosti 
se volijo po večinskem sistemu. Volitve v svet krajevne sku‑
pnosti razpiše župan.«

Dodata se nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, 

s katerim določi volilne enote za volitve v svet krajevne sku‑
pnosti.

Funkcija člana sveta krajevne skupnosti je častna in je 
nezdružljiva s funkcijo župana in s članstvom v nadzornem 
odboru občine. Član krajevne skupnosti tudi ne more biti pod‑
župan, javni uslužbenec v občinski upravi ali javni uslužbenec 
v službi krajevne skupnosti. Določbe zakona in tega statuta, ki 
urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sve‑
ta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana 
sveta krajevne skupnosti.«

20. člen
V 63. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Občani na zboru v skladu z zakonom ali statutom občine 

obravnavajo posamezne zadeve, oblikujejo stališča, dajejo 
predloge, pobude in mnenja ali odločajo.«

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

21. člen
V 75. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Za opra‑

vljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v okviru 
občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija. Inšpekcijsko 
nadzorstvo neposredno opravljajo občinski inšpektorji kot ura‑
dne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, v skladu 
z zakonom, s katerim je urejen inšpekcijski nadzor.«

22. člen
Besedilo 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občin‑

ske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in 
razrešuje župan.

Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja 
položaj javnih uslužbencev.«

23. člen
Besedilo 77. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sistemizacijo delovnih mest in njihov delokrog dela v 

občinski upravi na predlog direktorja občinske uprave določi 
župan ali oseba po njegovem pooblastilu.«

24. člen
Šesta alineja 92. člena se črta.

25. člen
V 120. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se 

glasita:
»Občina ima pravico biti obveščena o vsakem upravnem 

postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi 
predpisov občine.

Pristojni državni organ, ki vodi postopek iz prejšnjega 
odstavka, mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega 
postopka v osmih dneh.«

26. člen
V 125. členu se beseda »nadzorstvo« nadomesti z bese‑

do »nadzor« v ustreznem sklonu.

KONČNA DOLOČBA

27. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta začnejo veljati petnajsti 

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 900‑7/2009/7
Radeče, dne 22. decembra 2009

Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM

5032. Sklep o določitvi ekonomske cene programov 
v Vrtcu Ravne na Koroškem

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 72/05, 
25/08) in 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08) je Občinski 
svet Občine Ravne na Koroškem na 29. redni seji dne 16. 12. 
2009 sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene programov  

v Vrtcu Ravne na Koroškem

I.
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v 

Vrtcu Ravne na Koroškem:
I. starostno obdobje (od 1 do 3 let) – dnevni program (6 do 

9 ur) – 487,00 €,
II. starostno obdobje (od 3 do 6 let) – dnevni program 

(6 do 9 ur) – 345,00 €,
II. starostno obdobje (3 do 6 let) – poldnevni program 

(4 do 6 ur) – 301,00 €,
Dnevni strošek prehrane za otroke upoštevan v ceni 

programa je 1,44 €.

II.
Višina plačila staršev se določa na podlagi Pravilnika o 

plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 79/08). 
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, vrtec iz‑
stavi račun v višini 80% cene programa, v katerega je otrok 
vključen.

III.
Občina kot ustanoviteljica zagotavlja vrtcu na podlagi zah‑

tevkov za pretekli mesec manjkajočo razliko med dejanskimi 
stroški dela, materialnimi stroški in stroški živil ter prihodki s 
strani staršev in prihodki občin. Dejanski stroški se upoštevajo 
največ v višini iz 1. člena tega sklepa.

IV.
Starši vpišejo otroka v Vrtec Ravne na Koroškem pravilo‑

ma za obdobje enega leta, ki traja od 1. septembra do 31. av‑
gusta naslednje leto.

V.
Starši otrok, za katere je Občina Ravne na Koroškem na 

podlagi predpisov dolžna kriti del cene programa predšolske 
vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti 
otroka enkrat letno v koledarskem letu. Rezervacijo lahko starši 
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 1 in največ 
2 meseca v koledarskem letu. Za rezervacijo plačajo starši 25% 
od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.
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Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo iz 
5. člena, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do 
cene programa pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila 
razliko med plačilom staršev in ceno programa.

VI.
Staršem se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v 

višini 2,10 € za vsako uro nad 6. oziroma 9. uro bivanja v vrtcu 
glede na program v katerega je otrok vpisan.

VII.
Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgu‑

sta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Ravne 
na Koroškem vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno pro‑
grama za vsakega izpisanega otroka.

VIII.
Obseg pravic in obveznosti staršev se določi s pogodbo, 

ki jo starši pisno sklenejo z Vrtcem Ravne na Koroškem ob 
vpisu otroka v vrtec.

IX.
Račune za plačilo razlike med ceno programa in plačilom 

staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih občinah, izstavlja 
tem občinam na podlagi obračuna Vrtec Ravne na Koroškem.

X.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi 

cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ravne na Koroškem 
štev. 602‑0115/2008‑03102 z dne 17. 12. 2008 (Uradni list RS, 
št. 2/09).

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.

Št. 602‑0310/2009‑03102
Ravne na Koroškem, dne 16. decembra 2009

Župan
Občine Ravne na Koroškem

mag. Tomaž Rožen l.r.

RAZKRIŽJE

5033. Sklep o začasnem financiranju Občine 
Razkrižje januar–marec 2010

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – ura‑
dno prečiščeno besedilo (ZLS‑UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07) 
32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/2, 127/06, 14/07, 
109/08, 49/09) in člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, 
št. 12/99, 2/01 in 38/04) je župan Občine Razkrižje sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Razkrižje 

januar–marec 2010

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Razkrižje v obdobju 1. januarja do 31. marca 2010 ozi‑
roma do sprejetja poračuna Občine Razkrižje za leto 2010.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabi‑

ti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v proračunu za leto 2009, in sicer v višini 
201.914,81 EUR.

Za izvrševanje začasnega financiranja se uporabljajo ZJF, 
pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije in odlok o proračunu.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla‑

čane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑

rabniki prevzamejo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta. Nove proračunske 
postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 
43. in 44. člena ZFJ.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.

Št. 410‑0074/2009‑14
Šafarsko, dne 21. decembra 2009

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l.r.

REČICA OB SAVINJI

5034. Odlok o občinskih cestah v Občini Rečica ob 
Savinji

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih ce‑
stah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 45/08 in 42/09) 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS‑
UPB2, 76/08 ZLS‑O), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni 
list RS, št. 3/07 ZP‑1‑UPB4, 17/08 ZP‑1E) in 16. člen Statuta 
Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski 
svet Občine Rečica ob Savinji na 28. redni seji dne 18. 12. 
2009 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Občini Rečica ob Savinji

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Rečica ob Savinji,
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih 

cest in prometa na njih,
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne 

gospodarske javne službe in
– nadzorstvo nad občinskimi cestami in sankcioniranje 

kršitev tega odloka.

2. člen
(predpisi)

Za gradnjo in vzdrževanje občinskih cest se uporabljajo 
načini in pogoji iz predpisov, ki urejajo področje javnih cest, pri‑
ključevanje nanje, varnosti v cestnem prometu, varstvo okolja, 
graditve objektov in določil tega odloka.
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II. OBČINSKE CESTE

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Rečica ob Savinji so 
vse javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste so kategorizirane in nekategorizirane.
(2) Kategorizirane ceste so lokalne ceste(skrajšano 

LC), javne poti (skrajšano JP) in javne poti za kolesarje 
(skrajšamo JPK).

(3) Sestavni deli občinske ceste so:
– cestno telo;
– cestni objekti;
– naprave za odvajanje vode s ceste;
– brežine ceste;
– cestni svet;
– zračni prostor nad voziščem v višini 5 m;
– prometne površine zunaj vozišča, kot so počivališča, 

parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča, ter prostori 
za nadzor prometa;

– površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste;
– priključki na cesto v širini cestnega sveta;
– prometna signalizacija in prometna oprema;
– cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene 

varnosti prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž 
ceste pred vplivi prometa na njej;

– naprave za evidentiranje – štetje prometa;
– zemljišča, objekti in naprave, ki jih je investitor v občin‑

sko cesto pridobil ali zgradil za opravljanje rednega vzdrževa‑
nja ceste ali za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob cesti.

(4) Za prometne površine, ki niso občinske, pa se na njih 
se opravlja promet, veljajo načini in pogoji, ki jih v skladu s 
predpisi o varnosti cestnega prometa določi lastnik ali od njega 
pooblaščeni upravljavec te prometne površine.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

(1) Predlog za kategoriziranje ceste v občinsko cesto ter 
spremembo kategorizacije že kategorizirane občinske ceste, 
lahko podajo občani in pravne osebe občinski upravi Občine 
Rečica ob Savinji. Utemeljitve podanih predlogov morajo biti 
skladne z merili za kategorizacijo javnih cest.

(2) Za nekategorizirano cesto, ki ni javno dobro in za 
katero obstaja interes, da na njej poteka javni promet, lahko 
predlog za prenos med občinske ceste poda lastnik ali od nje‑
ga pooblaščeni upravljavec te ceste pod pogojem, da je cesta 
vpisana v zemljiško knjigo in da se njen prenos v lastništvo 
občine opravi brezplačno.

(3) Določbe prejšnje točke ne veljajo za prenos gozdnih 
cest med občinske ceste.

(4) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred‑
hodno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po 
postopku, določenem v predpisu o merilih za kategorizacijo 
javnih cest.

(5) Na način iz prejšnje točke usklajeno kategorizacijo 
občinskih cest sprejme z odlokom Občinski svet Občine Rečica 
ob Savinji na predlog župana.

(6) O predlogu za prenos občinske ceste med državne 
ceste odloči Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na predlog 
župana.

6. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

(1) Pogoji za gradnjo in rekonstrukcije občinskih cest se 
opredelijo v prostorskem načrtu občine. V načrtu razvojnih 
programov se določi gradnje in rekonstrukcije, vključno s fi‑
nanciranjem.

(2) Novozgrajeni odsek občinske ceste, s katerim se na‑
domesti določeni odsek kategorizirane ceste, je iste kategorije 
kot nadomeščena cesta. Velja tudi, da je rekonstruirani odesk 
ceste iste kategorije kot cesta, katere odsek se rekonstruira.

7. člen
(opustitev občinske ceste)

(1) Občinska cesta ali njen odsek se lahko opusti, če se 
zgradi nova cesta ali odsek ceste, ki nadomesti prejšnjo.

(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za 
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu 
ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko 
občinska cesta ali njen odsek, ki se opusti kot javna cesta, 
izvzame iz javnega dobra oziroma odtuji proti plačilu primerne 
odškodnine če je tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem 
oziroma lastnikom te ceste.

(4) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali 
njenega dela ter o njenem izvzemu iz javnega dobra odloči 
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na predlog župana.

8. člen
(planinske, turistične in druge poti)

(1) Planinske poti, turistične poti, poti v parkih, gozdovih in 
druge poti, ki niso zgrajene v skladu s predpisi o javnih cestah 
in so namenjene dostopu do planinskih koč in vrhov ali dostopu 
in ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali zname‑
nitosti, niso javne poti po tem odloku.

(2) Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega 
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav‑
nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz sred‑
stev občine, dodeljenih njihovim upravljavcem po predpisanem 
postopku.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

9. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami upravlja Občina Rečica ob Savinji.

10. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

(1) Predlog rednega vzdrževanja občinskih cest občini za 
naslednji mesec predloži izvajalec gospodarske javne službe 
urejanja in vzdrževanja občinskih cest s pripadajočo opremo 
in objekti, najkasneje do 25. v tekočem mesecu, potrdi pa ga 
župan. Tako usklajen in potrjen plan je osnova za izvajanje 
tekočih vzdrževalnih del na občinskih cestah.

(2) Plan razvoja občinskih cest v posameznem koledar‑
skem letu in za obdobje najmanj štirih koledarskih let, se 
usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski 
proračun in je njegov sestavni del. Sprejme ga Občinski svet 
Občine Rečica ob Savinji na predlog župana. V proračunu se 
za posamezno proračunsko leto določi tudi višina sredstev za 
investicijsko vzdrževanje cest.

11. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

(1) Strokovne, tehnične, razvojne, organizacijske in uprav‑
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest, ki 
jih opravlja občinska uprava, obsegajo zlasti:

1. izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in 
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

2. naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
3. naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
4. izvajanje postopkov za oddajanje izvedbenih del na 

občinskih cestah, skladno s predpisi;
5. izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr‑

ževanja občinskih cest;
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6. naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
7. vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in za‑

gotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe 
občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

8. organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in 
obdelave zbranih podatkov;

9. spremljanje prometnih tokov in prometne ureditve na 
državnih cestah, ki potekajo skozi Občino Rečica ob Savinji;

10. naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in 
prometa na njih;

11. izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za 
zagotovitev razvoja občinskega cestnega omrežja in zagota‑
vljanja njegovega varstva ter varstva prometa na njih;

12. občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
13. priprava programov in organizacija izdelave razisko‑

valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z 
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami pri 
pripravi in uresničevanju teh programov;

14. izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in 
drugimi predpisi.

(2) Občina lahko za izvajanje posameznih nalog iz tega 
člena pooblasti izvajalca gospodarske javne službe urejanja in 
vzdrževanja občinskih cest.

12. člen
(financiranje občinskih cest)

(1) Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se 
zagotavljajo v proračunu Občine Rečica ob Savinji in z drugimi 
viri.

(2) Občina Rečica ob Savinji lahko predlaga Vladi Re‑
publike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za uporabo 
občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s sta‑
tusom zavarovanega naravnega bogastva in določi prometno 
ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za vzdrževanje te 
ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi povračila krijejo 
stroški njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

13. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

(1) Občinske ceste morajo biti izvedene in projektirane 
skladno s področnimi predpisi. Njihova gradnja ne sme imeti 
negativnega vpliva na varstvo okolja.

(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi 
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu 
soseda – lastnika zemljiške parcele, ki meji na občinsko cesto 
ali lastnika objekta, kot izvedba istih na zemljišču občinske 
ceste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med 
sosedom in občino, ustanovi stvarna služnost za takšno iz‑
vedbo.

14. člen
(projektiranje občinskih cest)

(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v 
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih ele‑
mentov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomič‑
nosti njihove graditve in vzdrževanja ter v skladu s predpisom 
o cestnih priključkih na javne ceste

(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo 
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske 
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov 
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj 
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge 
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih de‑
javnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor 
cestnega prometa.

15. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali 
rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na 
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi ne‑
premičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe 
med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

(2) Zemljišča za gradnjo občinske ceste se zagotovijo z 
brezplačnim prenosom, z odkupom ali razlastitvijo.

16. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

(1) Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine v 
štirih letih ne pričnejo uporabljati za namene razlastitve, lahko 
razlaščenec zahteva vrnitev razlaščenih zemljišč in drugih ne‑
premičnin ali pravic v skladu z zakonom.

(2) Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali 
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlastitve, 
lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka zahteva 
od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega zemljišča in 
drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o reodkupu se za 
določitev višine kupnine smiselno uporabljajo podlage, ki so 
bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

17. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

(1) Avtobusna postajališča na lokalnih cestah morajo biti 
zgrajena skladno z veljavnimi področnimi predpisi.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko Ob‑
čina Rečica ob Savinji ali od nje pooblaščeni izvajalec, na 
predlog javnega prevoznika in v soglasju z inšpektorjem za 
ceste ter policijo, po presoji okoliščin, pomembnih za varnost 
prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega 
postajališča na vozišču lokalne ceste. Če ugotovi, da posta‑
jališče ni več potrebno ali, da je postalo prometno nevarno, 
prekliče dovoljenje.

(3) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste 
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč občinska upra‑
va Občine Rečica ob Savinji ob upoštevanju predlogov javnih 
prevoznikov. Tako zgrajeno avtobusno postajališče postane 
del občinske ceste.

(4) Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča lo‑
kalnih cest, ki niso v občinskem prostorskem načrtu ali planu 
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora investitor pridobiti 
soglasje Občine Rečica ob Savinji. Stroške gradnje avtobu‑
snega postajališča krije njen investitor. Zgrajeno avtobusno 
postajališče postane del občinske ceste.

18. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest  

in upravljavci vodotokov)
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, 

ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje 
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem, krije 
investitor ceste.

(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega 
zidu in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in pra‑
ga pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni del 
vzdrževanja občinske ceste.

(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter 
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni 
del vzdrževanja vodotoka.

19. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

(1) Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi 
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni del 
ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in drugim 
zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve občinske 
ceste krije investitor objekta ali naprave.
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(2) Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrni‑
tev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so nastali 
zaradi zahteve Občine Rečica ob Savinji, za boljše elemente 
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, določenih 
po prejšnjem odstavku.

20. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske 
ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, 
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora 
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opra‑
viti na območju ceste.

(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstruk‑
cije objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je 
odgovorna občinska uprava.

(3) Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek‑
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije 
investitor kolikor ni s pravnim poslom dogovorjeno drugače.

21. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Občinska uprava mora o gradnji ali rekonstrukciji ob‑

činske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih 
objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred 
pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma 
rekonstrukcijo ceste.

(2) Občinska uprava mora dati investitorju oziroma upra‑
vljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago 
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

(3) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje 
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem tele‑
su, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in 
naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

22. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je kot obvezna gospodar‑
ska javna služba, določena z odlokom po predpisih, ki urejajo 
gospodarske javne službe.

(2) Obveznosti in pravice izvajalca gospodarske javne 
službe urejanja in vzdrževanja javnih cest lokalnega pomena 
s pripadajočo opremo in objekti, se določijo s pogodbo. S po‑
godbo se določijo tudi obveznosti in pravice upravljavca, cene, 
roki, plačila, nadzor, višja sila, trajanje pogodbe in reševanje 
sporov ter drugo.

(3) Naloge, obveznosti in način vzdrževanja javnih cest 
so določeni s področnimi predpisi. Vzdrževalci, ki skrbijo za 
javne prometne površine in jih vzdržujejo, morajo organizirati 
in stalno opravljati nadzor nad stanjem ter vzdrževanjem javnih 
prometnih površin in objektov na njih, vključno s prometno si‑
gnalizacijo in nad zagotavljanjem pogojev za varen in neoviran 
promet na javnih cestah.

(4) Upravljavec z vsakokratnim pooblastilom lahko poo‑
blasti izvajalca gospodarske javne službe za izdajanje soglasij 
in dovoljenj v skladu z zakonodajo, ki ureja področje cest.

(5) Vzdrževalec ceste je dolžan:
– poškodovane prometne objekte takoj oziroma v najkraj‑

šem času popraviti oziroma zamenjati,
– o poškodbi cestnega objekta obvestiti policijo in občin‑

sko upravo in od njih zahtevati dokazilo o prijavi poškodbe.

23. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

(1) Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obna‑
vljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezova‑
nje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, 

ki urejajo javne ceste in določb 26. člena tega odloka, omogo‑
čajo varno odvijanje prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot 
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 26. čle‑
na tega odloka je odgovoren izvajalec gospodarske javne 
službe.

(3) Za organiziranje vzdrževanja in obnavljanja občinskih 
cest in izvajanje ukrepov iz prvega odstavka 26. člena tega 
odloka je zadolžena občinska uprava.

(4) Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na 
občinski cesti opravi komisija, ki jo imenuje župan. V komisijo 
se imenujejo strokovnjaki iz tehničnega področja in drugih strok 
vezanih na posebnosti izvedenih del.

(5) Po opravljenem pregledu obnovitvenih del komisija iz 
prejšnjega odstavka predlaga občinski upravi izdajo odločbe, 
s katero odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali izda 
dovoljenje za izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka ali 
cestnega objekta prometu.

24. člen
(zimska služba)

(1) Upravljavec na občinskih cestah organizira odstranje‑
vanje snega in zimsko pluženje kategoriziranih občinskih cest 
oziroma vsa opravila, ki omogočajo prevoznost cest in varnost 
prometa v zimskih razmerah.

(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novem‑
bra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se ceste 
vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. 
Izvedbeni program zimske službe se pripravi v dogovoru med 
upravljavcem in izvajalcem rednega vzdrževanja na začetku 
zimskega obdobja.

Z izvedbenim programom zimske službe se določijo zla‑
sti:

– pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske službe, 
vključno z razporedom načrtovanih del in

– odgovornost za izvedbo pripravljalnih del.
(3) Izvajalec upravljavcu sporoča podatke o dežurstvu za 

naslednji mesec, najkasneje do 25. v tekočem mesecu.
(4) Pri vzdrževanju prevoznosti cest izvajalec upošteva 

navodila upravljavca in določila področnih predpisov.
(5) Po koncu zimskega obdobja izvajalec s cest odstra‑

ni ostanke posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno 
prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo, cestne 
naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem 
obdobju.

25. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

(1) Upravljavec lahko zaradi zapore občinske ceste za‑
časno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano 
cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na neka‑
tegorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora 
upravljavec predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali 
od njega pooblaščenega upravljavca ceste.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

26. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

(1) Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo promet 

posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih kategorij vozil poškodoval 

cesto, ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo 

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. poseb‑
ne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra, 
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno), 
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lahko občinska uprava s sklepom začasno, najdalj za čas 
enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih vrst 
vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno skupno 
maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler so razlogi 
za takšen ukrep, vendar največ za eno leto.

(2) Občinska uprava mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo 
razlogi iz prve ali druge alineje prejšnjega odstavka, obvestiti 
policijo, inšpektorja za ceste ter javnost po sredstvih javnega 
obveščanja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno 
signalizacijo na občinski cesti.

(3) Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alineje pr‑
vega odstavka tega odloka, lahko brez izrecnega pooblastila 
izvedeta tudi izvajalec rednega vzdrževanja ceste in vodja in‑
tervencije ob naravnih in drugih nesrečah. O navedenih ukrepih 
morata nemudoma obvestiti občinsko upravo, policijo, inšpek‑
torja za ceste in javnost po sredstvih javnega obveščanja.

(4) Prepovedi in omejitve prometa, se določi v skladu z 
določbo 47. člena tega odloka.

27. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob 
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej je ob teh 
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

(2) Gradnja in rekonstrukcija objektov, ter postavljanje 
kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu 
občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občine.

(3) Občina izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s pre‑
dlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi 
varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zara‑
di prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas 
občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za 
zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 13. čle‑
nom tega odloka.

(5) Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega 
sveta in je na vsako stran cestišča občinske ceste praviloma 
širok:

– pri lokalni cesti 6 m,
– pri javni poti 3 m,
– pri javni poti za kolesarje 2 m.

(6) V obstoječih strnjenih naseljih se varovalni pas prilago‑
di regulacijskim in gradbenim linijam objektov tako, da je hkrati 
zagotovljena možnost izgradnje komunalne infrastrukture.

(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za območja, ure‑
jena s prostorskimi izvedbenimi akti Občine Rečica ob Savinji, v 
postopku priprave katerih je bilo pridobljeno soglasje občine.

28. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

(1) Vodi gospodarske javne in druge infrastrukture, pra‑
viloma podzemno izvedeni, se smejo inštalirati v območju ob‑
činske ceste in njenega varovalnega pasu le pod pogoji in na 
način, določenimi s soglasjem upravljavca le‑teh.

(2) Upravljavec občinskih cest lahko zahteva od upra‑
vljavca vodov in naprav, da jih preuredi ali prestavi, praviloma 
v podzemno izvedbo, kadar je to potrebno zaradi obnavljanja 
ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe ukrepov za za‑
varovanje te ceste in prometa na njej. Stroške prestavitve ali 
preureditve vodov in naprav krije njihov upravljavec, razen 
če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja za njihovo napeljavo 
oziroma postavitev.

(3) Upravljavec občinskih cest lahko odkloni izdajo so‑
glasja iz prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave 
ogrožali občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali 
njeno vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo 
te ceste.

29. člen
(dela na občinski cesti)

(1) Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski 
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem občine.

(2) V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka 
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko 
cesto, neposredno ogroženi varen promet, oziroma življenja in 
zdravje občanov, ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. 
Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposre‑
dno nevarnost in o tem obvestiti pristojno službo, policijo in 
izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in 
napeljav mora čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzposta‑
viti cesto v prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca 
rednega vzdrževanja ceste.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko 
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti 
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in 
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o 
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo.

30. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in opra‑
vljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž občinske 
ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala 
cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je potrebno 
soglasje občinske uprave. V soglasju se določijo pogoji za 
opravljanje teh del. Oseba, ki opravlja dela ob občinski cesti 
iz tega naslova, mora na cesti vzpostaviti prvotno stanje. Če 
tega ne stori, stanje sanira izvajalec vzdrževalnih del na stroške 
povzročitelja škode na cesti.

31. člen
(izredni prevoz)

(1) Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede 
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij za posamezne 
vrste vozil.

(2) Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovo‑
rom presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno 
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za izre‑
dni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo samo ali 
skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom dovoljenih 
dimenzij, mase ali obremenitev, vendar pa presega omejitev 
katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na občinski cesti 
ali njenem delu s prometnimi znaki.

(3) Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se 
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izredni 
prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po občin‑
skih cestah, izda občinska uprava v 15 dneh po vložitvi popolne 
zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, inšpektorja za 
ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

(4) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za iz‑
redne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve 
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob 
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in zaradi 
obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred začetkom iz‑
rednega prevoza s pristojno službo uskladiti potek izrednega 
prevoza in o tem obvestiti policijo.

32. člen
(nadzor izrednih prevozov)

(1) Največje dovoljene osne obremenitve, skupno maso 
in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzoruje upravljavec 
in policisti.

(2) Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz 
tretjega odstavka prejšnjega člena, policist izloči iz prometa. 
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in 
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.
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33. člen
(omejitve oziroma povečanje hitrosti in umirjanje prometa)

(1) Na predlog sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu lahko upravljavec ceste omeji hitrost na posameznih 
območjih v naseljih občine na manj kot 50 km/h, toda ne manj 
kot 30 km/h.

(2) Na predlog istega predlagatelja sme občinska uprava 
dovoliti vožnjo tudi z večjo hitrostjo od 50 km/h, toda ne več 
kot 70 km/h na cesti, na posamičnih odsekih v naseljih, če to 
dopuščajo prometno‑tehnični elementi in s tem ni ogrožena 
varnost ostalih udeležencev.

(3) Pred vzgojno‑izobraževalnimi zavodi se hitrost umirja 
z oženjem cestišča ali s hitrostnimi ovirami oziroma drugimi 
sredstvi v obliki in na način, ki jih določajo predpisi s področja 
varnosti cestnega prometa. O tem odloči občinska uprava na 
predlog komisije za prometno varnost ali po uradni dolžnosti.

34. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

(1) Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti ob 
obstoječih občinskih cestah odda Občina Rečica ob Savinji 
najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh dejavnosti.

(2) Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za 
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavnosti 
je potrebno soglasje občinske uprave.

35. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest, dovo‑
zov in dostopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se 
lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem občine in skladno 
s pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste. Praviloma so 
dovozi in dostopi do objektov in zemljišč navezani na skupno 
dovozno cesto. Dovoze in dostope do objektov in zemljišč s pri‑
ključkom na skupno dovozno cesto se lahko predvidi le na ne‑
zazidanem stavbnem zemljišču. Z dimenzioniranjem in izvedbo 
dovozov in dostopov, ki so predmet nove gradnje objektov, pa 
mora biti zagotovljen umik vozila iz dovozne ceste. Prav tako 
mora biti zagotovljen umik vozila iz dovoza in dostopa glede na 
vsako ograjevanje le‑tega.

(2) Občina izda soglasje na podlagi investitorjeve izdelane 
projektne oziroma tehnične dokumentacije, v kateri so na pod‑
lagi veljavnih občinskih prostorskih aktov in drugih predpisov 
določeni tehnični in drugi pogoji graditve, vzdrževanje priključka 
ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(3) Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov 
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v 
lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

(4) Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občin‑
sko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signaliza‑
cije, krije investitor priključka.

(5) Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen 
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo v 
območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te ceste.

(6) Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka 
mora sodelovati občina zaradi ugotovitve njegove skladnosti 
s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v soglasju iz prvega 
odstavka tega člena.

36. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na katero koli občinsko cesto zaradi po‑
večanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je 
bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več 
ustrezen, lahko upravljavec z upravno odločbo zahteva njego‑
vo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve 
priključka krije investitor ali uporabnik.

37. člen
(ukinitev priključka)

(1) Inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno ureditev 
priključka na občinsko cesto, odredi prepoved uporabe pri‑
ključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v skladu s pogoji 
iz soglasja iz 35. člena ali je zgrajen brez soglasja ali če ta ni 
preurejen v skladu z odločbo iz 36. člena tega odloka.

(2) Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije 
investitor priključka.

38. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)

(1) Upravljavec lahko pristojnemu upravnemu organu za 
gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v 
njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred 
drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnih plazov in podobne‑
ga, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.

(2) Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu‑
jejo ali urejajo hudournike, morajo sodelovati s pristojno službo 
in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.

(3) Občina lahko krije del stroškov za pogozditev goljav 
ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki 
ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.

39. člen
(graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami)
(1) Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali 

ob njih mora investitor dobiti soglasje občinske uprave.
(2) Žičniška naprava nad občinsko cesto, mora biti iz‑

vedena na ustrezni višini, torej izven cestnega prostora in 
zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in 
vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec 
žičniške naprave.

40. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

(1) Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo 
le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na 
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost 
prometa.

(2) Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora 
investitor pridobiti soglasje občinske uprave.

41. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu  

občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ce‑

ste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine 
podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega tele‑
sa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora 
investitor pridobiti soglasje občinske uprave. Taka dela se lahko 
opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.

42. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

(1) Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko 
cesto ali njen del ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na 
cesti, ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali 
zmanjševati varnost prometa na njej. Prav tako je prepovedano 
na zemljiščih ali na objektih ob cesti izvajati ali opustiti kakršna 
koli dela ali karkoli nameščati, kar bi utegnilo škodovati cesti ali 
ogrožati, ovirati ali zmanjševati varnost prometa na njej.

(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z gorivi, mazivi, fekalijami ali drugimi snovmi pomastiti 

ali onesnažiti cesto;
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5. ob cesti postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, 
trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati 
les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, če bi to ško‑
dovalo cesti, njeni preglednosti ali urejenosti ali zmanjševalo 
varnost prometa;

6. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali druge 
svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjševale varnost prometa;

7. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug mate‑
rial ali predmete;

8. nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom 
oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja 
prometa;

9. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli 
spreminjati prometno signalizacijo;

10. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka 
nanjo;

11. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli pred‑
mete ali sneg, razsipati po cesti material ali kako drugače 
onesnaževati cesto in nanašati na cesto zemljo;

12. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati živali 
v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali graditi ob 
cesti napajališča za živali;

13. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako podko‑
vane, da lahko poškodujejo cesto;

14. zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorljive 
snovi;

15. orati v širini 0,5 m od ceste vzporedno z njo ali pravo‑
kotno v neposredno bližino ceste tako, da bi s strojem ogrozili 
promet na njej;

16. med obdelovanjem polja na cesto zganjati živino ali na 
njej polkrožno obračati kmetijsko mehanizacijo;

17. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predme‑
te, kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge 
dele tovora;

18. z vozili parkirati po bankinah, površinah za kolesarje 
in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za vožnjo 
z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno 
dovoljena.

(3) Razlitje tekočin iz 4. točke drugega odstavka mora 
povzročitelj nemudoma javiti upravljavcu ceste.

(4) Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste je dol‑
žan s ceste takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepo‑
vedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati cesti ali ogrožati, ovi‑
rati ali zmanjševati varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, 
mora oviro ali nevarno mesto na cesti zavarovati s predpisano 
prometno signalizacijo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih 
posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih 
mest na cesti mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega 
mesta na cesti. Če povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme 
rednega vzdrževanja občinske ceste.

43. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

(1) Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti 
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo 
vozišča.

(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih 
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi obloga‑
mi, ki ne poškodujejo vozišča.

44. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

(1) Lastniki zemljiških parcel, ki mejijo na občinsko cesto, 
in morebitni zakupniki ali najemniki teh zemljišč, morajo dopu‑
stiti prost odtok vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, 
če se jim s tem ne povzroča škoda.

(2) Lastniki zemljiških parcel, ki mejijo na občinsko cesto 
in morebitni zakupniki ali najemniki teh zemljišč ob občinski 
cesti morajo v skladu z zakonom in za odškodnino dopustiti 
dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, gra‑

dnjo odtočnih in ponikovalnih jarkov in drugih naprav za odvod 
vode od cestnega telesa ter postavitev začasnih ali stalnih 
naprav in ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred 
snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi 
škodljivimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je 
sestavni del ceste.

(3) Lastniki zemljiških parcel, ki mejijo na občinsko cesto 
in morebitni zakupniki ali najemniki teh zemljišč ob občinski 
cesti morajo imeti na strehah objektov, s katerih se lahko na 
občinsko cesto vsuje sneg, pritrjene snegolove. Sosedi morajo 
z objektov ob občinski cesti odstraniti ledene sveče pravočasno 
in tako, da ne ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

(4) Lastniki zemljiških parcel, ki mejijo na občinsko cesto 
in morebitni zakupniki ali najemniki teh zemljišč ob občinski 
cesti so dolžni urediti grmovnice, drevje ter drugo vegetacijo 
na svojih zemljiščih tako, da se ta ne vrašča v cestni svet in ne 
ogrozi varnosti udeležencev v prometu (npr. veje dreves).

(5) Nova in obstoječa zasaditev mora biti vzdrževana tako, 
da ne ovira cestnega prostora in ni zmanjšana preglednost na 
cesti ter je zagotovljena varnost v cestnem prometu.

45. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet 
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti 
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz 45. člena 
tega odloka.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje 
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno vzdr‑
ževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na cesti, 
za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o oddaji 
teh del.

(3) Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti 
tudi za športne in druge prireditve na njej. Dovoljenje se lahko 
izda, če je promet mogoče preusmeriti na druge javne ceste ali 
če se promet zaradi zapore ne ustavi za več kot 8 ur. Dovoljenje 
za delno ali popolno zaporo občinske ceste se lahko izjemoma 
izda tudi v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge 
javne ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

46. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

(1) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste 
izda občinska uprava. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, 
inšpektorja za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja občinskih 
cest. Dovoljenju mora biti priložena prometno tehnična doku‑
mentacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne 
zapore občinske ceste.

(2) O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi 
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega od‑
stavka 45. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenja, 
mora izvajalec del najmanj tri dni pred začetkom njihovega 
izvajanja obvestiti policijo, inšpektorja za ceste in izvajalca 
rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo dela izvajala. 
Obvestilu mora biti priložena od pristojne službe potrjena pro‑
metno tehnična dokumentacija začasne prometne ureditve v 
času delne ali popolne zapore občinske ceste – preveriti z 
inšpektorjem in komunalo.

(3) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore, preusmeritve prometa zaradi zapore 
ceste in čas njenega trajanja.

(4) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena 
najmanj 8 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora 
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih 
se predlaga delna ali popolna zapora ceste, podatke o načinu in 
času trajanja izvedbe, ter prometno tehnično dokumentacijo za‑
časne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste. 
Ob izjemnih dogodkih, ko vloge dokazano ni bilo mogoče oddati 
v roku, predpisanem v tem odstavku, lahko občina izjemoma 
obravnavava tudi kasneje prispele vloge za zaporo ceste.
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(5) Občina kot izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko 
spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga 
med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih prireditev, 
med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obre‑
menitvami ceste.

(6) Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zapo‑
ro občinske ceste, zaradi del na cesti, se smiselno uporablja 
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

(7) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro‑
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj 
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa 
obvestiti policijo. Upravljavec obvesti javnost po sredstvih jav‑
nega obveščanja najmanj tri dni pred zaporo ceste.

(8) Za javno objavo šteje tudi objava na spletnih straneh 
občine.

47. člen
(polje preglednosti)

(1) V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto 
v ravnini ali dovoznim priključkom (pregledni trikotnik) ter na 
notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno 
saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati 
predmetov in naprav, vse v višini več kot 0,75 m, ali storiti kar 
koli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste (polje 
preglednosti).

(2) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pre‑
glednosti na zahtevo inšpektorja za ceste ali policista odstraniti 
ovire. Če tega ne stori, zagotovi odstranitev ovir na njegove 
stroške izvajalec gospodarske javne službe urejanja in vzdrže‑
vanja občinskih cest s pripadajočo opremo in objekti.

(3) Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pre‑
glednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do od‑
škodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita 
lastnik oziroma uporabnik zemljišča in upravljavec v skladu z 
zakonom.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik ozi‑
roma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do 
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča določe‑
na v soglasju občine iz 27. člena tega odloka.

48. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah v skladu s 
predpisi določa občinska uprava na predlog Sveta za preven‑
tivo in vzgojo v cestnem prometu, razen v primerih iz 26. člena 
tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zamenjava, 
dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali 
omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo katerih so s 
predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni državni organi. 
Občinska uprava je tudi odgovorna za njihovo postavitev.

(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, 
ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno 
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in 
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo 
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zain‑
teresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične in 
druge obvestilne signalizacije odloči občinska uprava. Občina 
ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, 
njeno vzdrževanje in odstranitev.

49. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

(1) Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob ob‑
činskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in 
drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in 
oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepovedano 
v varovalnem pasu ceste. Občinska uprava lahko izda soglasje 
za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so obvestila 
pomembna za udeležence v prometu in zanje ni predpisana 

prometna signalizacija. S soglasjem se določijo pogoji njihove 
postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

(2) Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega 
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le 
zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za postavitev 
prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah. Soglasje 
za njihovo postavitev izda občina. V soglasju določi pogoje 
postavitve, ki morajo biti v skladu s predpisi o varstvu cest in 
varnosti prometa na njih, ter pogoje vzdrževanja in odstranitve 
teh objektov in naprav.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje 
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko izda le 
za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave, sejma ipd). 
Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,5 m nad voziščem 
občinske ceste.

50. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja)

(1) Kdor namerava ob občinski cesti zunaj naselja opra‑
vljati dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki 
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje 
in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 34. in 
35. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma 
pristop do objekta ter zadostno število mest za parkiranje vozil, 
če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

(2) V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor 
ter uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravlja‑
nje dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti izjavo 
občinske uprave o ustreznosti izpolnitve zahtev iz prejšnjega 
odstavka.

51. člen
(vzdrževalna dela v javno korist)

Rekonstrukcija občinske ceste, ki se izvede zaradi iz‑
boljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti in s katero 
se ne posega v prostor zunaj njenega varovalnega pasu ter 
za katero je pridobljena pravica graditi na zemljiščih, ki so 
potrebna za njeno rekonstrukcijo, se šteje za vzdrževalna dela 
v javno korist.

52. člen
(pritožbeni organ)

(1) V soglasjih in dovoljenjih, ki jih po določbah tega od‑
loka izdaja občina, se odloči z odločbo v upravnem postopku, 
razen če je za dela, določena v teh členih, potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje. V tem primeru se izda soglasje v skladu 
s predpisi o graditvi objektov.

(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku 
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah 
tega odloka izdaja občinska uprava, je dovoljena pritožba na 
župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

53. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov 
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ce‑
ste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

(2) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v 
prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblašče‑
ne uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in 
opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za vodenje 
postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka 
pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj 
sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Za‑
konu o prekrških.
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54. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

(1) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih 
cest ima inšpektor za ceste poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima 
po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odrediti 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati do‑
kumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta dela 
izvajajo v nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena 
dela ali opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro‑
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo brez 
izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na 
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa 
na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne 
ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri posegih 

v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon‑

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali ni 
izročena prometu;

9. pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale ter 
poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospodarskih 
družb, podjetnikov posameznikov, drugih organizacij in sku‑
pnosti;

10. zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
11. pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost 

oseb;
12. vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so 

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
13. pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih osebah, 

podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč in 
objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, potreb‑
ne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka in 
predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za 
občinske ceste;

14. proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo, ki 
jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravnavani 
zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odloka in 
predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za 
občinske ceste;

15. od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku, 
ki ga določi inšpektor, poda pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s 
predmetom nadzorstva.

(2) Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi 
prvega odstavka tega člena, je 8 dni od dneva njene vroči‑
tve. Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tretje, pete 
in osme točke prvega odstavka tega člena, ne zadrži njene 
izvršitve.

(3) V zadevah iz 5. točke drugega odstavka tega čle‑
na, ko je zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali 
varnosti prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev 
v prometu, inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem 
postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko in‑
špektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da se odločba 
izvrši takoj.

(4) O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka 
tega člena, mora inšpektor za ceste obvestiti župana, pristojno 
službo in policijo.

(5) Če inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega vzdrže‑
vanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri 
izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, 
lahko poda upravljavcu utemeljen predlog za uveljavitev sank‑
cij, določenih s pogodbo.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

55. člen
(prekrški)

(1) Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objekte v 
varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja kakršne‑
koli druge objekte in naprave (drugi odstavek 27. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefonske, 
telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne električne 
oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod, toplovod in 
druge podobne naprave (prvi odstavek 28 člena);

3. brez dovoljenja prekopava, spodkopava in opravlja 
druga dela na občinski cest ali opravlja ta dela v nasprotju z 
dovoljenjem (prvi odstavek 29. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja 
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih 
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, 
poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja 
(30. člen);

5. če spremeni objekte in naprave ali samo dejavnost brez 
soglasja pristojne službe (33. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na občin‑
sko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehničnimi in 
drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 34. člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju hu‑
dournikov, ter deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaruje 
občinska cesta (drugi odstavek 35. člena);

8. brez soglasja gradi žičniške naprave nad občinskimi 
cestami (38. člen) ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno 
napravo;

9. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskokope 
in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega tele‑
sa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na njej 
(39. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu 
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja 
oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in 
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji 
tega soglasja (40. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen 
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču 
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto 
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti 
(41. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki bi 
lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 42. člena);

13. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene s 
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi odstavek 
43. člena);

14. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih se 
lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani ledenih sveč 
s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v prometu (tretji 
odstavek 44. člena);

15. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo občin‑
ske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne 
ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek 45. člena);

16. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi delne 
ali popolne zapore občinske ceste, zaradi izvajanja obnovi‑
tvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi 
odstavek 46. člena);

17. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v 
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo‑
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s 
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo začasne 
prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega trajanja 
(tretji odstavek 47. člena);

18. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v 
polju preglednosti (prvi odstavek 50. člena);
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19. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob občin‑
ski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug objekt 
ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in oglaševanje 
ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji iz soglasja 
(48. člen).

(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo 5.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če krši določbe 
31. člena. Z globo 500,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori ta prekršek.

(4) Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali 
samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek namernega 
poškodovanja, podiranja, prestavljanja ali uničenja prometne 
signalizacije na občinski cesti.

(5) Z globo 500,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori prekršek iz 4. točke.

(6) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali sa‑
mostojni podjetnik posameznik če namerno ali iz malomarnosti 
onesnaži občinsko cesto iz drugega odstavka 40. člena.

(7) Z globo 250,00 EUR se kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori prekršek iz 6. točke.

56. člen
(prekrški posameznikov)

(1) Z globo 500,00 EUR se za prekršek kaznuje posame‑
znik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka 55. člena.

(2) Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje posa‑
meznik, če krši določbe 31. člena.

(3) Z globo 500,00 EUR se kaznuje posameznik za pre‑
kršek namernega poškodovanja, podiranja, prestavljanja ali 
uničenja prometne signalizacije na občinski cesti.

(4) Z globo 200,00 EUR se kaznuje posameznik, če na‑
merno ali iz malomarnosti onesnaži občinsko cesto iz drugega 
odstavka 40. člena.

57. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

(1) Z globo 5.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvaja‑
lec rednega vzdrževanja občinskih cest, če teh cest ne vzdržuje 
redno na način, ki omogoča varno odvijanje prometa (prvi in 
drugi odstavek 22. člena in če ne zagotovi opravljanja nujnih 
vzdrževalnih del ob morebitni stavki.

(2) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek iz 
prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca rednega 
vzdrževanja občinskih cest.

58. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

(1) Z globo 2.000,00 EUR se kaznuje za prekršek investi‑
torja objektov in naprav v ali ob cestnem telesu občinske ceste, 
če o nameravanih delih ne obvesti pristojne službe, ali če ji ne 
da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov (21. člen)

(2) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek iz prej‑
šnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

(3) Z globo 500,00 EUR se kaznuje za prekršek odgo‑
vorna oseba pristojne službe, če pred začetkom gradnje ali 
rekonstrukcije občinske ceste ne obvesti investitorjev oziroma 
upravljavcev drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, 
zaradi pravočasne medsebojne uskladitve del (prvi odstavek 
21. člena).

IX. ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

59. člen
(odškodninska odgovornost)

Pravne in fizične osebe, ki s svojim ravnanjem povzročijo 
škodo na občinski cestni infrastrukturi, so zanjo odgovorne 
upravljavcu po določbah civilno pravnih predpisov.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

60. člen
(večletni plan)

Občinska uprava najkasneje v enem letu po uveljavitvi 
tega odloka pripravi predlog načrta razvoja in vzdrževanja ob‑
činskih cest iz drugega odstavka 10. člena tega odloka.

61. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji ali uporabniki, ki so zgradili dovozni priključek 
na občinsko cesto brez predpisanega dovoljenja ali soglasja 
pristojnega organa, morajo vložiti vlogo za pridobitev tega 
soglasja pri občinski upravi najkasneje v enem letu po uvelja‑
vitvi tega odloka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 
37. člena tega odloka.

62. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob 
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto vsuje 
sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove najkasne‑
je v enem letu po uveljavitvi tega odloka.

63. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

(1) Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih ce‑
stah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena 
Zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87), 
se morajo prilagoditi določbam 48. in 49. člena tega odloka 
ter določbam Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na 
javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06, 49/08 in 64/08), 
najkasneje do 25. 11. 2016.

(2) Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz 
drugega odstavka 106. člena Zakona o cestah (Uradni list SRS, 
št. 38/81, 7/86 in 37/87), ali so postavljeni v nasprotju s pogoji, 
določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

64. člen
(obstoječe javne ceste)

(1) Če ob uveljavitvi tega odloka obstoječa občinska ce‑
sta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot to 
določa prvi odstavek 3. člena Zakon o javnih cestah, se lahko 
lastninska pravica odvzame ali omeji v skladu z določili Zakona 
o javnih cestah.

(2) Določbe 42. člena tega odloka, se uporabljajo ne gle‑
de na lastništvo nepremičnin, po katerih teče obstoječa javna 
cesta iz prvega odstavka tega člena.

65. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 007‑0001/2009‑15
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

5035. Pravilnik o nagrajevanju in oglaševanju 
v občinskem glasilu

Na osnovi 12. člena Odloka o ustanovitvi in izdajanju ob‑
činskega glasila (Uradni list RS, št. 98/09) in 16. člena Statuta 
Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07) je Občinski 
svet Občine Rečica ob Savinji na 28. redni seji dne 18. 12. 
2009 sprejel
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P R A V I L N I K
o nagrajevanju in oglaševanju v občinskem 

glasilu

1. člen
(1) Ta pravilnik določa nagrado uredniku občinskega gla‑

sila in članom uredniškega odbora, honorar za naročene tekste 
za občinsko glasilo in cenik oglaševanja v občinskem glasilu 
Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: občina).

(2) Za naročene tekste se štejejo teksti in/ali fotografije, za 
katere se na predlog uredniškega odbora izda pisno naročilo 
občine zunanjemu sodelavcu, ki ni član uredniškega odbora ali 
porabnika proračunskih sredstev občine. Pisno naročilo vsebu‑
je tudi opredelitev vsebine naročenega članka.

2. člen
(1) Uredniku občinskega glasila »Pod rečiškim zvonom« 

pripada nagrada – honorar, v višini 12 EUR na eno stran izda‑
nega občinskega glasila, ne glede na vsebino in pripravljavca 
strani.

(2) Članu uredniškega odbora, ki ni uslužbenec obči‑
ne, pripada nagrada – honorar v višini 2 EUR na eno stran 
izdanega občinskega glasila, ne glede na vsebino in pripra‑
vljavca strani. V primeru, da član prispeva k glasilu več kot 
4 samostojno napisane tekste ali fotografije, se mu za vsak 
naslednji tekst ali fotografijo prizna plačilo, kot je določeno 
v 4. členu.

(3) Članu uredniškega odbora, ki je uslužbenec občine, 
se v mesecu, ko glasilo izide, lahko prizna dodatek za po‑
večan obseg dela, skladu s predpisi, ki urejajo plače javnih 
uslužbencev.

3. člen
(1) Za naročene članke se določi plačilo:
– 10 EUR za članek v dolžini od 25 do 30 vrst tipkanega 

besedila, A4 format, pisava Times New Roman, slog pisave 
navadno, velikost 12, razmik med vrsticami enojno, robovi do 
2 cm;

– 4 EUR za digitalno fotografijo.
(2) Izplačilo se opravi po opravljenem delu in na podlagi 

evidence o opravljenem delu,

4. člen
(1) Za oglaševanje se določi cena, ki znaša 300 EUR za 

oglas v velikosti cele strani – A 4 format, v črno beli tehniki. Za 
oglas v barvah se cena poveča za 20 odstotkov.

(2) Cena oglasa iz prejšnje točke tega člena se prilagaja 
sorazmerno z velikostjo naročenega oglasa. Naročniku oglasa 
občina izda račun.

5. člen
(1) Nagrade in ceniki iz 2., 3. in 4. člena se usklajujejo 

praviloma leto s sklepom občinskega sveta. Če za posamezno 
proračunsko leto sklep ni sprejet, velja višina nagrade in cenik, 
ki sta bila nazadnje določena.

(2 Nagrade in cene iz tega pravilnika so neto oziroma 
brez DDV.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007‑0001/2009‑14
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

5036. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni 
denarni pomoči za novorojence v Občini 
Rečica ob Savinji

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji je na podlagi 
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno bese‑
dilo) (ZLS‑UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 100/08 – odl. 
US, 79/09) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni 
list RS, št. 11/07) na 28. redni seji dne 18. 12. 2009 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o enkratni denarni 

pomoči za novorojence v Občini Rečica  
ob Savinji

1. člen
Spremeni se besedilo 5. člena Pravilnika o enkratni de‑

narni pomoči za novorojence v Občini Rečica ob Savinji (Uradni 
list RS, št. 71/07) in glasi:

»Pravica do pomoči se uveljavlja v obdobju od rojstva 
do preteka štirih mesecev po rojstvu otroka, s pisno vlogo na 
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani občine in na razpolago 
na sedežu občine.

Na podlagi izpolnjenega in vrnjenega obrazca na naslov: 
Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob 
Savinji, občinska uprava v uradnih evidencah preveri pravilnost 
navedenih podatkov za novorojenca in njegovega starša in 
preveri njuno državljanstvo«.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007‑0001/2009‑13
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

5037. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v letu 2010

Na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 86/98 
in Uradno glasilo Zgornje Savinjskih občin št. 8/2000) in 16. in 
118. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, 
št. 11/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na svoji 
28. redni seji dne 18. 12. 2009 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nega zemljišča za leto 2010 znaša 0,001644 EUR.

2. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi. Vrednost točke iz tega 
sklepa se uporablja od 1. 1. 2010 dalje.

Št. 03200‑0008/2009‑5
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.
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5038. Sklep o določitvi višine enkratne denarne 
pomoči za novorojence v Občini Rečica 
ob Savinji

Na osnovi 4. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči 
za novorojence v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, 
št. 71/07) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 28. re‑
dni seji dne 18. 12. 2009 sprejel

S K L E P
o določitvi višine enkratne denarne pomoči  
za novorojence v Občini Rečica ob Savinji

1. člen
Višina enkratne denarne pomoči za novorojenca v Občini 

Rečica ob Savinji za leto 2010 znaša 150 EUR neto.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03200‑0008/2009‑4
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

5039. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske 
vzgoje v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 
– uradno prečiščeno besedilo, 25/08) in 22. člena Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izva‑
jajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) je 
Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 28. redni seji dne 
18. 12. 2009 sprejel

S K L E P
o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje  

v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje

I.
Cene posameznih programov predšolske vzgoje, izraču‑

nane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, za posamezni 
program znašajo:

1. Prva starostna skupina
– cena za Občino Rečica ob Savinji in ostale občine 

452,20 EUR,
– cena za starše 433,34 EUR.
2. Druga starostna skupina
– cena za Občino Rečica ob Savinji, starše in ostale 

občine 348,74 EUR.

II.
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in 

izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je 
vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati 
lokalna skupnost za otroka, vključenega v izbran program 
predšolske vzgoje.

III.
Nove cene programov veljajo od 1. 1. 2010 dalje.

IV.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

povišanju cen programov predšolske vzgoje v JVIZ Mozirje OE 
Vrtec Mozirje z dne 18. 12. 2008, št.: Št. 007‑0005/2008‑23.

Št. 03200‑0008/2009‑3
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

5040. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO‑1, 
Uradni list RS, št. 102/04, 14/05, 126/07) in 16. člena Statuta 
Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07), je Občin‑
ski svet Občine Rečica ob Savinji na 28. redni seji dne 18. 12. 
2009 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Na nepremičninah parc. št. 663/2, dvorišče v izmeri 31 m² 

in funkcionalni objekt v izmeri 144 m² ter parc. št. 663/3, dvo‑
rišče v izmeri 124 m², vse k.o. Sp. Rečica, se ukine status 
javnega dobra. Parceli postaneta last Občine Rečica ob Savinji, 
Rečica ob Savinji, 3332 Rečica ob Savinji, matična številka: 
2255987.

II.
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z 

dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 03200‑0008/2009‑6
Rečica ob Savinji, dne 18. decembra 2009

Župan
Občine Rečica ob Savinji

Vincenc Jeraj l.r.

ROGAŠKA SLATINA

5041. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
širitve zdravilišča v Rogaški Slatini

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Občine 
Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je župan Občine 
Rogaška Slatina dne 10. 12. 2009 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje širitve 
zdravilišča v Rogaški Slatini

1. člen
(predmet sklepa)

S tem sklepom se določijo ocena stanja in razlogi za 
pripravo, območje urejanja, način pridobitev strokovnih rešitev, 
roki in posamezne faze, pristojni nosici urejanja prostora ter 
obveznosti v zvezi s financiranjem občinskega podrobnega 
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prostorskega načrta za območje širitve zdravilišča v Rogaški 
Slatini (v nadaljevanju: OPPN).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi 
za pripravo novega OPPN:

Obravnavano območje se ureja z Odlokom o spremem‑
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in sre‑
dnjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za območje Ob‑
čine Rogaška Slatina za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2002 
(Uradni list RS, št. 83/03) ter Odlokom o ureditvenem načrtu 
za del območja CZ 2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Uradni list 
št. 26/92) in Odlokom o dopolnitvi Odloka o ureditvenem načrtu 
za del območja CZ2 Zdravilišča Rogaška Slatina (Uradni list 
RS, št. 31/07).

Obravnavano območje so pretežno kmetijske površine. 
Za celotno območje Občine Rogaška Slatina poteka priprava 
Občinskega prostorskega načrta, ki bo za obravnavano obmo‑
čje predvidel širitev zdraviliških kapacitet.

(2) Razlogi za pripravo OPPN:
Razlogi so za pripravo so interes Občine Rogaška Slatina 

in zasebnih investitorjev za ureditev območja in širitev zdravi‑
liških kapacitet.

(3) Predvidena ureditev OPPN:
Znotraj območja urejanja je predvidena ureditev apart‑

majev s spremljajočim programom in hotelov s spremljajočimi 
dejavnostmi.

3. člen
(območje urejanja OPPN)

Velikost območja OPPN je približno 7,2 ha. Ureditveno 
območje zavzema zemljišča s parc. št.: del 280, 281, 282, 
278/1, 284/1, 284/2, 286, 287, 288, 285, 291, 277/2, 277/4, 
278/1, 277/1, 275/1, 275/2, 269/1, 272, 273, 274, 276, 279/1, 
268, 267, 279/2 in priključkov na obstoječo cesto 277/5 – vse 
parcele so del k.o. Rogaška Slatina.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

Za izdelavo OPPN bodo izdelane strokovne podlage, na 
katerih bo temeljila rešitev prostorske ureditve. Optimalna reši‑
tev bo izbrana glede na zaključke strokovnih podlag. Investitor 
pridobi tudi idejne načrte objektov, infrastrukturnih vodov in 
naprav, cest in protierozijskih ukrepov kolikor bodo potrebni.

V postopku sprejemanja OPPN je potrebno med seboj 
uskladiti prostorske dokumente in strokovne podlage iz prej‑
šnjih členov, pri čemer je obvezno upoštevati dane smernice in 
pogoje nosilcev urejanja prostora.

5. člen
(roki in posamezne faze za pripravo OPPN)

Roki posameznih faz so predvideni od objave sklepa 
naprej in so okvirni:

– priprava osnutka OPPN (75 dni),
– izdelava strokovnih podlag (30 dni po objavi sklepa),
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (30 dni),
– dopolnitev osnutka OPPN (60 dni po prejemu vseh 

smernic),
– javna razgrnitev in javna obravnava (30 dni),
– sprejem stališč do pripomb in predlogov po končani 

javni razgrnitvi (15 dni),
– izdelava dopolnjenega osnutka (45 dni po končani javni 

razgrnitvi),
– pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (60 dni),
– izdelava predloga Sprememb OPPN in sprejem predlo‑

ga na seji Občinskega sveta (15 dni po pridobitvi vseh mnenj 
pristojnih nosilcev urejanja prostora in sklepa o potrditvi spre‑
jemljivosti vplivov izvedbe OPPN),

– objava OPPN v Uradnem listu RS.

Roki se lahko podaljšajo zaradi časovnega zamika posa‑
mezne faze kot je pridobivanje smernic, morebitna ponovna 
javna razgrnitev, usklajevanja in aktivnosti občinskega sveta.

6. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi 

udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – varstvo okolja (celovita presoja 
vplivov na okolje),

2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS 
za okolje, Pisarna Celje, Lava 11, Celje,

3. Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševa‑
nje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,

4. Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Lju‑
bljana,

5. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne 
energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,

6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
7. OKP, Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška 

Slatina d.o.o., Celjska cesta 10, Rogaška Slatina,
8. Adriaplin d.o.o., Ulica heroja Lacka 10, Ptuj,
9. Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, Rogaška 

Slatina – promet,
10. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška 

cesta 2, Celje,
11. Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni 

trg 1, Celje,
12. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, 

Ljubljanska cesta 13, Celje.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)

Naročnik in investitor OPPN je Občina Rogaška Slatina, 
Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, ter Jožef Imenšek, 
Strma ulica 2a, 3250 Rogaška Slatina.

8. člen
(objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
na javnem spletu.

Št. 320‑0009/2009‑02
Rogaška Slatina, dne 10. decembra 2009

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

SEMIČ

5042. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu 
Semič - Mladica

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, 
št. 107/06, popravek 112/06) in 71. člena Poslovnika Občine Se‑
mič (Uradni list RS, št. 107/06, sprememba 112/06) je Občinski 
svet Občine Semič na 22. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O 

1.
V Odloku o zazidalnem načrtu Semič ‑ Mladica (Skup‑

ščinski Dolenjski list, št. 2, leto XXVI, spremembe Uradni list 
RS, št. 35/95, 17/96 in 22/09) je prvo alinejo 8. člena razumeti 
tako:
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Kot dozidava se šteje tudi gradnja pomožnega objekta tik 
ob obstoječem objektu, katera ne sme presegati 30% osnov‑
nega tlorisa obstoječega objekta.

2.
Ta razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007‑06/2009‑9
Semič, dne 18. decembra 2009

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l.r.

5043. Odlok o koncesiji za obstoječe žičniške 
naprave na območju Smučarskega centra Bela

Na podlagi 21., 26. in 76. člena Zakona o žičniških napra‑
vah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03; v nadaljevanju: 
ZŽNPO) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, 
št. 107/06 in popr. 112/06) je Občinski svet Občine Semič na 
22. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

O D L O K 
o koncesiji za obstoječe žičniške naprave 

območju Smučarskega centra Bela

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli 
koncesija za obstoječe žičniške naprave – vlečnice Medo, 
Gače l, Gače l BIS, Vrh leva, Vrh desna, za prevoz oseb na 
območju Smučarskega centra Bela, za katere je ob uveljavitvi 
ZŽNPO imel lastnik veljavno obratovalno dovoljenje (v nada‑
ljevanju: žičniške naprave).

Posamezne žičniške naprave, ki so predmet koncesije 
po tem odloku, so določene v prilogi tega odloka, ki je njen 
sestavni del.

Prevoz oseb po žičniških napravah, ki je predmet te kon‑
cesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.

2. člen
(izključna pravica)

Koncesionar za graditev žičniške naprave pridobi izključ‑
no pravico graditi žičniško napravo, ki je predmet posamezne 
koncesije.

I. PODELITEV KONCESIJE

3. člen
(način podelitve)

Koncesija se podeli brez javnega razpisa. Koncesija iz prej‑
šnjega odstavka se podeli na podlagi vloge lastnika posamezne 
žičniške naprave z upravno odločbo, ki jo izda občinska uprava.

4. člen
(pogoji za koncesionarja)

Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima v lasti žičniško napravo,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje žičniške 

dejavnosti,
– da ima veljavno obratovalno dovoljenje,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge ob‑

vezne dajatve,

– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvi‑
dacije,

– da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico,
– da ima strokovno usposobljene kadre in zadostne teh‑

nične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
Če lastnik ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, 

mora najkasneje v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe 
določiti osebo, ki bo obratovala žičniško napravo in ki izpolnjuje 
pogoje iz prvega odstavka tega člena.

5. člen
(koncesijska pogodba)

Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionar‑
jem se za posamezno žičniško napravo iz priloge tega odloka 
uredijo s koncesijsko pogodbo.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta žu‑
pan.

6. člen
(pristojnost)

Za izdajo odločb in drugih posamičnih aktov je pristojna 
občinska uprava.

II. POGOJI KONCESIJE

7. člen
(trajanje koncesije)

Koncesija se za posamezno žičniško napravo podeli za 
čas, določen v prilogi tega odloka. Rok iz prejšnjega odstavka 
tega člena začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. 
Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar 
največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena konce‑
sijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje 
žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava 
v času podaljšanja koncesije varno obratovala. Rok koncesije 
se podaljša z odločbo, ki jo izda občinska uprava na predlog 
koncesionarja. Koncesionar mora predlog za podaljšanje kon‑
cesije vložiti najkasneje šest mesecev pred iztekom roka, za 
katerega je bila pridobljena koncesija.

Koncesija se v času podaljšanja roka koncesije izvaja 
pod pogoji koncesijske pogodbe, o čemer se sklene aneks h 
koncesijski pogodbi.

8. člen
(obveznosti v zvezi z obratovanjem)

Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v 
skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

9. člen
(prenos koncesije)

Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo le 
z dovoljenjem občinskega sveta.

10. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– z odvzemom koncesije.

11. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo zaradi bistvene kršitve koncesijske po‑

godbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe,
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– s prenosom lastništva na žičniških napravah,
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega pra‑

va.

12. člen
(odvzem koncesije)

Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami 

pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na žičniško 
napravo in njeno obratovanje;

– za več kot 2 leti preneha z obratovanjem žičniške napra‑
ve in se koncesionar in koncendent ne dogovorita drugače,

– če koncesionar v roku 6 mesecev po koncu veljavnosti 
obratovalnega dovoljenja, ne pridobi novega obratovalnega 
dovoljenja,

– je v skladu z ZŽNPO ugotovljena na isti lokaciji potre‑
ba po daljši žičniški napravi ali napravi z večjo zmogljivostjo, 
koncesionar obstoječe žičniške naprave pa ne pridobi konce‑
sije za tako večjo oziroma zmogljivejšo napravo v 6 mesecih 
po dokončnosti odločbe o ugotovitvi take potrebe po žičniški 
napravi.

Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o 
odvzemu koncesije.

13. člen
(odstranitev žičniške naprave)

Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja 
odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne 
dogovorita drugače.

Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniških 
naprav, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavi‑
tev okoliščinam čim bolj primernega stanja na vseh zemljiščih 
in drugih površinah koncesije. Koncesionar izdela program 
odstranitve žičnice, h kateremu mora pridobiti soglasje kon‑
cedent.

Odstranitev žičniške naprave se podrobneje uredi v kon‑
cesijski pogodbi.

III. KONČNA DOLOČBA

14. člen
(uveljavitev)

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

Št. 007‑17/2009‑6
Semič, dne 18. decembra 2009

Župan 
Občine Semič

Ivan Bukovec l.r.

PRILOGA: Žičniške naprave, ki so predmet tega odloka

1. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »GAČE l«
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 4540/1, 

4522/1, 4520/1, 4522/2, 4520/2, 4504/1, 4504/2, 4502, 4574, 
4576, 4594/4, 4597, 4598, 4600, 4981, 4986, 5232, 4988, 
4990, 4995, 4997, 5000, 5007, 5052, 5050, 5063 5064,

vse k.o. Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini 

715 m, zgornja postaja pa na nadmorski višini 948 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z 

naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;

– dolžina proge: 1032/1067 m;
– višinska razlika: 233 m;
– zmogljivost: 950 oseb na uro;
– hitrost vožnje 3,2 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 90kW;
– leto izgradnje: 1983;
– številka obratovalnega dovoljenja 3761‑39/2008‑2‑

0006109, z dne 24. 11. 2008, z veljavnostjo do 14. 10. 2010;
c) Rok trajanja koncesije: 17 let.
2. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »GAČE l. BIS«
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 4535/2, 

4500, 4525, 4524, 4532/1, 4539, 4522/1, 4522/2, 4520/1, 
4504/1, 4504/2, 4502, 4493, 4492, 4574, 4594/3, 4594/4, 4598, 
4981, 4984, 4988, 4989, 4990, 4996, 4995, 4997, 5000, 5008, 
5050, 5063, 5064,

vse k.o. Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini 

682 m, zgornja postaja pa na nadmorski višini 948 m.
b)  Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z 

naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina proge: 1210 m;
– višinska razlika: 266 m;
– zmogljivost: 900 oseb na uro;
– hitrost vožnje 3,2 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 90kW;
– leto izgradnje: 1984;
– številka obratovalnega dovoljenja 3761‑47/2007/2‑

000109, z dne 15. 11. 2007, z veljavnostjo do 16. 10. 2009;
c) Rok trajanja koncesije: 17,5 let.
3. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »MEDO«
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 4540/1, 

4544, 4545, 4549, 4551, 4518, 4516, 4574,

vse k.o. Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini 

717m zgornja postaja pa na nadmorski višini 745 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z 

naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina proge: 200 m;
– višinska razlika: 28 m;
– zmogljivost: 450 oseb na uro;
– hitrost vožnje 2,8 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 12,5 kW;
– leto izgradnje: 1990;
– številka obratovalnega dovoljenja 3761‑46/2007/2‑

0006109, z dne 15. 11. 2007, z veljavnostjo do 15. 10. 2009,
c) Rok trajanja koncesije: 20,5 let.
4. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »VRH LEVA«
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 4917, 

4913, 4912, 4908, 4925, 4924, 4923, 4922, 4921,

vse k.o. Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini 

855 m, zgornja postaja pa na nadmorski višini 966,5 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z 

naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina proge: 396 m;
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– višinska razlika: 111,5 m;
– zmogljivost: 820 oseb na uro;
– hitrost vožnje 2,8 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 45 kW;
– leto izgradnje: 1987;
– številka obratovalnega dovoljenja 3761‑39/2008/4‑

0006109, z dne 24. 11. 2008, z veljavnostjo do 14. 10. 2010,
c) Rok trajanja koncesije: 19 let.
5. ŽIČNIŠKA NAPRAVA »VRH DESNA«
a) Lokacija žičniške naprave
Žičniška naprava leži na zemljiških parcelah št. 4917, 

4913, 4912, 4908, 4925, 4924, 4923, 4922, 4921,

vse k.o. Štale.
Spodnja postaja žičniške naprave leži na nadmorski višini 

855 zgornja postaja pa na nadmorski višini 966,5 m.
b) Značilnost žičniške naprave
Žičniška naprava je žičniška naprava za prevoz oseb z 

naslednjimi značilnostmi:
– vrsta žičniške naprave: vlečnica;
– število postaj: 1 x vstopna, 1 x izstopna;
– dolžina proge: 396 m;
– višinska razlika: 111,5 m;
– zmogljivost: 820 oseb na uro;
– hitrost vožnje 2,8 m/s;
– pogon: električni;
– instalirana moč: 45 kW;
– leto izgradnje: 1987;
– številka obratovalnega dovoljenja 3761‑39/2008/5‑

0006109, z dne 24. 11. 2008, z veljavnostjo do 14. 10. 2010;
c) Rok trajanja koncesije: 19 let.

5044. Pravilnik za vrednotenje programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08), 21. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 
in 76/08) in 6. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, 
št. 107/06 in 112/06 – popr.) je Občinski svet Občine Semič na 
22. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

P R A V I L N I K 
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne 

dejavnosti v Občini Semič
1. člen

Ta pravilnik določa pogoje, postopke in merila za sofinan‑
ciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič, ki so v 
njenem javnem interesu.

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev iz občinskega 
proračuna, namenjenih ljubiteljski kulturni dejavnosti v Občini 
Semič.

2. člen
Sofinancirajo se naslednje vsebine:
– redna dejavnost registriranih kulturnih društev,
– posamezni programi ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– izvedba prireditev občinskega pomena,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske 

kulturne dejavnosti,
– nakup opreme na področju kulture.

3. člen
Izvajalci letnega programa kulture v Občini Semič so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti regi‑

strirano kulturno dejavnost,

– ostale nevladne organizacije, ki imajo v okviru svoje 
dejavnosti registrirano kulturno dejavnost.

4. člen
Izvajalci letnih programov na področju kulture morajo 

izpolnjevati naslednje pogoje:
– da kulturne programe izvajajo na območju Občine Se‑

mič,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, da 

imajo svoj sedež v Občini Semič in imajo v svoji dejavnosti 
registrirano kulturno dejavnost; pogoj, da imajo sedež v Občini 
Semič ne velja za kulturna društva, katerih člani so tudi občan‑
ke in občani Občine Semič in je izvajanje njihovega programa 
v interesu Občine Semič,

– da imajo zagotovljene materialne, organizacijske in 
prostorske pogoje ter kader z ustrezno strokovno izobrazbo ali 
ustrezno strokovno usposobljen kader za uresničitev načrtova‑
nih kulturnih programov,

– da imajo urejeno evidenco članstva in evidenco o pla‑
čani članarini,

– da izvajajo kulturne programe najmanj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto pošljejo vabilo na zbor 

članov društva ter ob prijavi na javni razpis tudi zapisnik zbora 
članov društva s poročili ter podatke iz bilance stanja in izkaza 
poslovnega izida,

– da opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– da vodijo evidenco o vajah, ki mora vsebovati: datum, 

čas trajanja vaje, poimenski seznam članov skupine, evidenco 
o njihovi prisotnosti ter ime in priimek vodje skupine, ki za vsak 
dan vadbe posebej s podpisom potrjuje resničnost podatkov,

– da vodijo evidenco o nastopih,
– da vsaj enkrat letno v Občini Semič pripravijo samo‑

stojno kulturno prireditev oziroma sodelujejo na najmanj treh 
prireditvah v občini v organizaciji drugih društev ali javnih 
zavodov,

– da ob prvi prijavi na javni razpis po tem pravilniku pre‑
dložijo kopijo statuta društva in da nato ob vsaki spremembi 
statuta predložijo tudi kopijo sprememb.

I. POSTOPEK IZBORA IZVAJACEV  
KULTURNIH PROGRAMOV

5. člen
Občinski svet Občine Semič s sprejemom občinskega 

proračuna za tekoče leto določi obseg sredstev za kulturne 
programe.

Kulturni programi, ki se bodo sofinancirali iz občinskega 
proračuna se izberejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvede 
v skladu z veljavno zakonodajo in tem pravilnikom. Za vse 
postopke javnega razpisa, ki niso določeni s tem pravilnikom, 
se smiselno uporabljajo določbe Zakona o javnih naročilih in 
Zakona o splošnem upravnem postopku.

6. člen
Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Občina 

Semič vsako leto objavi v občinskem glasilu obvestilo o javnem 
razpisu, na spletni strani Občine Semič pa objavi vsebino jav‑
nega razpisa skupaj z razpisno dokumentacijo. Razpis mora 
trajati najmanj 30 dni. Rezultate javnega razpisa objavi občina 
na spletni strani občine.

Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– navedbo višine sredstev za posamezne programe, ki so 

predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo za prijavo na razpis izpolnjevati 

prijavitelji,
– merila za izbor izvajalcev,
– določitev obdobja, do katerega bodo dodeljena sredstva 

izplačana,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvigne‑

jo razpisno dokumentacijo,
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– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega 
razpisa.

7. člen
Razpisno dokumentacijo pripravi občinska uprava. Prijavi‑

telji morajo vlogo oddati na predpisanih obrazcih, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije.

8. člen
Vloga je popolna:
– če je oddana v roku, ki je določen v objavi javnega 

razpisa,
– če je oddana na predpisanih obrazcih in vsebuje vse 

sestavine, ki jih zahteva besedilo javnega razpisa in razpisna 
dokumentacija,

– če je predložena v zapečateni ovojnici z navedbo javne‑
ga razpisa in ima na zadnji strani ovojnice navedene podatke o 
nazivu in sedežu prijavitelja,

– če jo je vložila upravičena oseba.

9. člen
Postopek odpiranja ponudb vodi tri‑članska komisija, ki jo 

s sklepom imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisiji pri 
delu pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.

V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo 
po vrstnem redu prispetja.

O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu pri‑

spelih vlog,
– ugotovitev, ali je vloga popolna,
– ugotovitev, katera vloga je nepopolna z navedbo vzroka 

za njeno nepopolnost.
Zapisnik podpišejo predsednik in člana komisije.

10. člen
Vloge, ki niso oddane v skladu z določbami iz 1., 3. in 

4. alineje 8. člena tega pravilnika ter niso oddane na predpisa‑
nih obrazcih, občinska uprava zavrže s sklepom.

Če je prijava nepopolna, občinska uprava pozove prija‑
vitelja, da v roku osem dni od prevzema pisnega poziva za 
dopolnitev prijave, le‑to dopolni. Če prijavitelj tega ne stori v 
zahtevanem roku, občinska uprava s sklepom prijavo zavrže.

Zoper izdani sklep občinske uprave iz tega člena je do‑
voljena pritožba na župana Občine Semič v roku osmih dni od 
vročitve sklepa. Pritožba mora biti obrazložena.

Na odločitev župana ni možna pritožba, prijavitelj lahko 
v nadaljevanju postopka sproži upravni spor pred pristojnim 
sodiščem.

11. člen
Župan s sklepom pred objavo javnega razpisa imenuje 

tri‑člansko komisijo za izbor in oceno prijavljenih kulturnih pro‑
gramov. Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki 
lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata 
in v komisijo imenuje nove člane.

Člani komisije pa ne smejo biti predsednik, podpredsednik 
ali član upravnega odbora društva, predlagani kandidati pa naj 
bi imeli ustrezne izkušnje s področja kulture. Komisiji pri delu 
pomaga zapisnikar, ki ga zagotovi občinska uprava.

12. člen
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog in jih oce‑

ni na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega pravilnika 
in razpisne dokumentacije.

Po opravljeni oceni vlog in izračunu višine sofinanciranja 
posameznega programa za vse izvajalce letnih programov kul‑
ture, ki so se prijavili na javni razpis, pripravi komisija poročilo 
o izbiri izvajalcev letnega programa kulture v Občini Semič. 
Poročilo podpišejo predsednik in člana komisije. Poročilo pre‑
dložijo direktorju občinske uprave, ki na podlagi poročila izda 
sklep o izbiri izvajalcev.

13. člen
Občinska uprava na podlagi sklepa direktorja občinske 

uprave in v skladu s tem pravilnikom izvajalcem izda odločbo v 
upravnem postopku s katero:

– obvesti izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih 
finančnih sredstev za posamezne kulturne programe, za katere 
so kandidirali na javnem razpisu in

– zavrne prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev za sofinanci‑
ranje.

Zoper izdano odločbo občinske uprave je dopustna pritož‑
ba na župana Občine Semič v roku 15 dni od njene vročitve. 
Pritožba mora biti obrazložena. Pritožbo se vloži pisno ali ustno 
na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.

14. člen
O pritožbi zoper izdano odločbo občinske uprave odloči 

župan v zakonsko določenem roku. Odločitev župana je do‑
končna. Izbrani izvajalec lahko v nadaljevanju postopka sprožiti 
upravni spor pred pristojnim sodiščem.

15. člen
Po dokončnosti odločb župan z izvajalci sklene pogodbo 

o sofinanciranju kulturnih programov za tekoče leto, ki mora 
poleg splošnih podatkov o podpisnikih pogodbe vsebovati še:

– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna lokalne 

skupnosti za posamezni program,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

16. člen
V roku osmih dni od vročitve pisnega poziva za podpis 

pogodbe je izvajalec dolžan vrniti podpisano pogodbo občinski 
upravi. V primeru, da tega ne stori v zahtevanem roku se šteje, 
kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju letnega 
programa kulture in da umika svojo prijavo na javni razpis.

II. SPREMLJANJE IN NADZOR  
NAD IZVAJANJEM POGODB

17. člen
Izvajalci letnega programa kulture v Občini Semič so 

dolžni izvajati programe v skladu s podpisano pogodbo, s tem 
pravilnikom in za namene, za katere so jim bila odobrena sred‑
stva iz občinskega proračuna.

Občina Semič in nadzorni odbor občine lahko pri izvajalcu 
letnega programa kulture kadarkoli preverita namenskost po‑
rabe dodeljenih sredstev iz občinskega proračuna in izvajanje 
letnega programa kulture izbranega izvajalca.

V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev 
ali neizvajanje letnega programa kulture s strani izvajalca, se 
sofinanciranje s strani Občine Semič takoj ustavi, že prejeta 
sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z 
zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.

18. člen
Izvajalec letnega programa kulture, pri katerem se ugotovi 

kršitve določb iz 17. člena tega pravilnika, se v naslednjem letu 
ne more prijaviti na javni razpis Občine Semič za sofinanciranje 
letnega programa kulture.

Prav tako se v naslednjem letu ne more prijaviti na javni 
razpis Občine Semič za sofinanciranje letnega programa kultu‑
re tisti izvajalec, pri katerem se ugotovi, da je v svoji prijavi na 
javni razpis v razpisnih obrazcih navedel neresnične podatke.

III. UPORABA OBJEKTOV ZA IZVAJANJE  
LETNIH PROGRAMOV KULTURE

19. člen
Izvajalci kulturnih programov v javnem interesu iz Občine 

Semič, imajo pravico do brezplačne uporabe kulturnih objektov 
v lasti Občine Semič.
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IV. NAKUP OPREME ZA IZVAJANJE  
KULTURNIH PROGRAMOV

20. člen
Nakup opreme za izvajanje kulturnih programov se lahko 

sofinancira le do višine sredstev, določene v letnem programu 
kulture.

V. IZVEDBA PRIREDITEV OBČINSKEGA POMENA

21. člen
Prireditve občinskega pomena in obseg sredstev za iz‑

vedbo teh prireditev se določi z letnim programom kulture.

VI. POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNIH 
PROGRAMOV KULTURE

22. člen
Pogoji in merila za vrednotenje letnih programov izvajal‑

cev kulture v Občini Semič so priloga pravilnika.
Vrednost posameznega programa kulture se na osnovi 

meril za vrednotenje letnih programov kulture določi v točkah. 
Vrednost točke se določi in izračuna v sorazmernem deležu 
glede na skupno število točk doseženih znotraj posamezne‑
ga programa kulture in glede na sprejeto višino namenskih 
sredstev za ta program, ki ga za vsako proračunsko obdobje 
posebej sprejme Občinski svet Občine Semič.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
Pobudo za spremembo in dopolnitev Pravilnika za vre‑

dnotenje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini 
Semič lahko podajo: zainteresirana javnost, društva, člani ob‑
činskega sveta in župan. Pobudo najprej obravnava komisija 
iz 11. člena tega pravilnika, ki pripravi predlog sprememb in 
dopolnitev tega pravilnika. Spremembe in dopolnitve tega pra‑
vilnika se sprejemajo in uveljavljajo po enakem postopku, kot 
velja za njegov sprejem.

24. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 007‑18/2009‑2
Semič, dne 18. decembra 2009

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l.r.

Priloga 1:
POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE IN IZBOR PRO‑

GRAMOV KULTURE V OBČINI SEMIČ
1. Redna dejavnost registriranih kulturnih društev

– za delovanje društva 500 točk
– za vsakega člana društva s plačano 

članarino 20 točk
Za okrogle obletnice se prizna še:
– za vsako desetletje delovanja društva 200 točk

2. Programi ljubiteljske kulturne dejavnosti
Iz proračuna lokalne skupnosti se sofinancira:

– sodelovanje na javni prireditvi na obmo‑
čju občine z drugimi društvi ali javnim zavodom 100 točk

– sodelovanje na javni prireditvi izven ob‑
močja občine, na kateri sodeluje več društev 150 točk

– nastop na območni ali regijski reviji ali 
srečanju 150 točk

– nastop na reviji ali srečanju na državnem 
nivoju 250 točk

– sodelovanje s programom na mednarodni 
prireditvi (doma) 300 točk

– sodelovanje s programom na mednarodni 
prireditvi (v tujini) 400 točk

– samostojen javni nastop, razstava, kon‑
cert na nivoju občine 500 točk

– samostojen javni nastop, razstava, kon‑
cert izven območja občine 400 točk

– organizacija strokovnega izleta  
ali ekskurzije z do15 udeleženci 50 točk

– organizacija strokovnega izleta  
ali ekskurzije z več kot 15 udeleženci 80 točk

– izdaja glasila, promocijskega gradiva,  
biltena in objava spletne strani društva 200 točk

– vaje (prizna se do 60 vaj na leto  
za posamezno skupino) 5 točk/vaja

– mentor, režiser, voditelj, zborovodja 5 točk/vaja
Prizna se še materialne stroške na sezono 

za posamezno skupino:
– pevski zbor 700 točk
– godbena skupina 900 točk
– slikarska skupina 300 točk
– gledališka skupina 800 točk
– recitacijska skupina 100 točk.

3. Izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljske 
kulturne dejavnosti

Društvo je za udeležence izobraževanja, usposabljanja 
ali spopolnjevanja upravičeno do sofinanciranja stroškov, ko 
predloži dokazilo o izvedbi in udeležbi na takem izobraževanju 
ter kopijo računa o plačilu izobraževanja, usposabljanja in 
spopolnjevanja.

Znesek razpoložljivih sredstev za posamezno leto se 
določi z letnim programom kulture.

4. Dejavnost območnega javnega sklada za kulturne de‑
javnosti

Dejavnost Javnega sklada Republike Slovenije za kultur‑
ne dejavnosti, Območne izpostave Črnomelj, se sofinancira iz 
proračuna lokalne skupnosti v primeru, če društva iz Občine 
Semič sodelujejo na območnih revijah in srečanjih, ki jih orga‑
nizira sklad. Sofinanciranje je do višine predvidenih sredstev 
v sprejetem letnem proračunu Občine Semič. Medsebojna 
razmerja se uredijo s pogodbo.

5. Nakup opreme na področju kulture
Višina sredstev za nakup opreme se določi v letnem 

programu kulture.
6. Izračun vrednosti točke
Višina točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki so 

namenjena za posamezno vsebino letnega programa za kul‑
turo v Občini Semič. Vrednost točke se izračuna kot razmerje 
med obsegom sredstev, določenih za posamezno vsebino, 
in skupnim seštevkom točk, ki so jih ob prijavi na javni razpis 
prejeli izvajalci posamezne vsebine.

Pripadajoča sredstva izvajalca za posamezno vsebino se 
izračunajo kot produkt števila točk, pridobljenih na osnovi teh 
pogojev in meril, ter vrednosti točke.

7. Delitev nerazporejenih sredstev iz javnega razpisa
V primeru, da se med izvajalce letnega programa kulture 

v Občini Semič ob javnem razpisu ne razdelijo vsa sredstva v 
določeni vsebini iz 2. člena Pravilnika za vrednotenje progra‑
mov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Semič, se ta sred‑
stva lahko razdelijo med izvajalce letnega programa kulture na 
osnovi posebnega sklepa, ki ga sprejme župan.
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5045. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC‑B, 
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U‑I‑150‑04‑19, 120/06 Odl. 
US: U‑I‑286/04‑46, 126/07, 57/09 Skl. US: U‑I‑165/09‑8) in 
14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, 
112/06) je Občinski svet Občine Semič na 22. redni seji dne 
17. 12. 2009 sprejel

S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra

1. člen
Nepremičnine,

Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2) K.o.

904 205 PAŠNIK 144 Brezje pri Vinjem Vrhu
905 205 PAŠNIK 414 Brezje pri Vinjem Vrhu
2641 323 PAŠNIK 165 Blatnik
zavedene v zemljiški knjigi kot javno dobro, prenehajo biti javno 
dobro v splošni rabi.

2. člen
Dovoljuje se, da se nepremičnine,

Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2) K.o.

904 205 PAŠNIK 144 Brezje pri Vinjem Vrhu
905 205 PAŠNIK 414 Brezje pri Vinjem Vrhu
2641 323 PAŠNIK 165 Blatnik
odpišejo od prvotnega vložka in se vpišejo v nov vložek iste 
k.o. in se pri njem vknjiži lastninska pravica za: Občino Semič, 
Štefanov trg 9, 8333 Semič, matična številka: 5880262.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478‑42/2009‑3
Semič, dne 18. decembra 2009

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l.r.

5046. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov 
(102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC‑B, 93/05 – ZVMS, 
111/05 Odl. US: U‑I‑150‑04‑19, 120/06 Odl. US: U‑I‑286/04‑46, 
126/07, 57/09 Skl. US: U‑I‑165/09‑8), 3. člena Zakona o javnih 
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US: U‑I‑
325/04‑8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09) in 14. člena Statuta 
Občine Semič (Uradni list RS, št. 107/06, popr. 112/06) je Občinski 
svet Občine Semič na 22. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

S K L E P 
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena v lasti Občine Semič

1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti 

Občine Semič pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavlja‑
jo občinske ceste (lokalne ceste in javne poti):

K.o. BLATNIK

Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2)

1 3571/1 323 POT 1000
2 3571/2 323 POT 9323
3 3572 323 CESTA 6715
4 3573 323 POT 417
5 3575 323 POT 3021
6 3576 323 POT 910
7 3577 323 POT 1676
8 3578 323 POT 942
9 3579/1 323 POT 2849
10 3579/2 323 POT 406
11 3579/3 323 POT 219
12 3580/1 323 POT 500
13 3580/2 323 POT 2840
14 3580/4 323 POT 683
15 3580/5 323 POT 2189
16 3581 323 POT 1806
17 3582 323 POT 6737
18 3583 323 POT 2971
19 3584 323 POT 1791
20 3585 323 POT 1212
21 3588 323 POT 647
22 3589 323 POT 784
23 3590 323 POT 3208
24 3598/1 323 POT 493
25 3598/2 323 POT 644
26 3598/3 323 POT 5249
27 3598/6 323 CESTA 2407
28 3599 323 POT 1342
29 3600 323 POT 334
30 3601 323 POT 2399
31 3602 323 POT 288
32 3603 323 POT 1126
33 3605 323 POT 741
34 3606 323 POT 2600

K.o. BREZJE PRI VINJEM VRHU

Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2)

1 1644/2 205 POT 100
2 2661 205 POT 4873
3 2662 205 POT 417
4 2663 205 POT 5769
5 2664 205 POT 1568
6 2666 205 POT 730
7 2667 205 POT 4384
8 2668 205 POT 1097
9 2669 205 POT 583
10 2670 205 POT 1039
11 2671 205 POT 1097
12 2672/1 205 POT 4597
13 2672/2 205 POT 933
14 2673 205 POT 511
15 2674/1 205 POT 1042
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Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2)

16 2674/2 205 POT 752
17 2675 205 POT 985
18 2676/1 205 POT 2642
19 2676/2 205 POT 1770
20 2677 205 POT 4561
21 2678 205 POT 601
22 2679 205 POT 2374
23 2680 205 POT 3284
24 2681 205 POT 2190
25 2682 205 POT 1658
26 2683 205 POT 2086
27 2684/1 205 POT 367
28 2684/2 205 POT 3954
29 2685 205 POT 1212
30 2686 205 POT 2302
31 2687 205 POT 1345
32 2688/3 205 POT 1138
33 2688/4 205 POT 230
34 2688/5 205 POT 89
35 2689 205 POT 1750
36 2690/1 205 POT 2245
37 2690/2 205 POT 201
38 2690/3 205 POT 79
39 2691 205 POT 2732
40 2692 205 POT 1043
41 2693 205 POT 1725
42 2694/1 205 POT 302
43 2694/2 205 POT 1742
44 2695/1 205 POT 484
45 2695/2 205 POT 222
46 2696/2 205 POT 145
47 2696/3 205 POT 2523
48 2697 205 POT 1831
49 2698 205 POT 2502
50 2699 205 POT 1043
51 2700/1 205 POT 1673
52 2701 205 POT 1863
53 2702 205 POT 3641
54 2703/1 205 POT 1823
55 2703/1 205 POT 491
56 2703/3 205 POT 19
57 2704 205 POT 802
58 2705 205 POT 1399
59 2706 205 POT 1169
60 2708 205 POT 3194
61 2709 205 POT 5744
62 2710 205 POT 6783
63 2711 205 POT 2377
64 2712 205 POT 1680
65 2713 205 POT 1460
66 2714 205 POT 1223
67 2715 205 POT 1316
68 2716 205 POT 2298

Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2)

69 2717 205 POT 2374
70 2718 205 POT 511
71 2719 205 POT 2479
72 2720/1 205 POT 730
73 2720/2 205 POT 1151

K.o. ŠTREKLJEVEC

Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2)

1 5434 1107 CESTA 3187

2 5435 1107 POT 72

3 5436 1107 POT 2082

4 5438 1107 CESTA 1824

5 5439 1107 CESTA 2388

6 5440/1 1107 POT 971

7 5440/2 1107 POT 248

8 5440/4 1107 POT 284

9 5441/1 1107 POT 1255

10 5441/2 1107 POT 173

11 5442 1107 POT 450

12 5443 1107 POT 1658

13 5444 1107 POT 683

14 5445 1107 POT 3334

15 5447 1107 POT 2769

16 5448 1107 POT 928

17 5449/1 1107 POT 1317

18 5449/2 1107 POT 539

19 5450 1107 POT 2515

20 5451 1107 POT 1496

21 5452 1107 POT 784

22 5453/1 1107 POT 656

23 5453/2 1107 POT 462

24 5454 1107 POT 1863

25 5455 1107 POT 3663

26 5456 1107 POT 126

27 5457 1107 POT 1636

28 5458/1 1107 POT 601

29 5458/2 1107 POT 248

30 5459 1107 POT 3173

31 5460 1107 POT 3644

32 5461 1107 POT 730

33 5462 1107 POT 1798

34 5463/1 1107 POT 3456

35 5463/2 1107 POT 435

36 5464 1107 POT 3200

37 5465/1 1107 POT 2990

38 5468/1 1107 POT 1072
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Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2)

39 5468/2 1107 POT 572

40 5469/12 1107 CESTA 834

41 5469/13 1107 CESTA 1201

42 5469/14 1107 CESTA 1749

43 5469/15 1107 CESTA 1851

44 5469/18 1107 CESTA 701

45 5469/9 1107 CESTA 5811

46 5470 1107 POT 1223

47 5471/1 1107 POT 1723

48 5472/1 1107 POT 129

49 5473/2 1107 CESTA 363

50 5473/6 1107 CESTA 172

51 5474/3 1107 POT 173

52 5474/4 1107 POT 455

53 5474/6 1107 POT 1135

54 5475 1107 POT 878

55 5476 1107 POT 705

56 5477 1107 POT 1391

57 5478 1107 POT 1036

58 5479 1107 POT 1892

59 5480/1 1107 POT 2669

60 5481/1 1107 POT 2054

61 5482/1 1107 POT 1686

62 5483/1 1107 POT 1724

63 5484 1107 POT 730

64 5485 1107 POT 932

65 5486/1 1107 POT 273

66 5486/3 1107 POT 1098

67 5487/1 1107 POT 1737

68 5487/2 1107 POT 575

69 5488/1 1107 POT 238

70 5488/3 1107 POT 116

71 5488/4 1107 POT 4073

72 5489 1107 POT 5800

73 5490 1107 POT 1329

74 5492 1107 POT 2302

75 5493 1107 POT 7355

76 5494 1107 POT 3136

77 5495 1107 POT 1036

78 5496 1107 POT 2784

79 5497 1107 POT 935

80 5498/2 1107 POT 632

81 5498/3 1107 POT 3900

82 5499 1107 POT 630

83 5500/3 1107 POT 361

Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2)

84 5500/4 1107 POT 246

85 5501/1 1107 POT 1301

86 5502/1 1107 POT 200

87 5503/1 1107 POT 4527

88 5504 1107 POT 1371

89 5506/3 1107 POT 1336

90 5506/4 1107 POT 539

91 5506/5 1107 POT 46

92 5507/2 1107 POT 450

93 5507/3 1107 POT 1176

94 5507/4 1107 POT 117

95 5508 1107 POT 514

96 5509/1 1107 POT 1464

97 5509/2 1107 POT 665

98 5510 1107 POT 637

99 5511 1107 POT 4111

100 5512 1107 POT 1421

101 5513/1 1107 POT 895

102 5515 1107 POT 6054

103 5516 1107 POT 4791

104 5517 1107 POT 1133

105 5518 1107 POT 802

106 5519 1107 POT 964

107 5520 1107 POT 2467

108 5521 1107 POT 2813

109 5522/1 1107 POT 4457

110 5522/2 1107 POT 1104

111 5523 1107 POT 1255

112 5524 1107 POT 874

113 5525 1107 POT 1334

114 5526 1107 POT 1097

115 5528/1 1107 POT 6661

116 5528/2 1107 POT 579

117 5529 1107 POT 3377

118 5530 1107 POT 3359

119 5532 1107 POT 5809

120 5534 1107 POT 1410

121 5535 1107 POT 651

122 5536/1 1107 POT 856

123 5536/2 1107 POT 514

124 5537 1107 POT 5724

125 5538/1 1107 POT 312

126 5539 1107 POT 547

127 5540 1107 POT 1669

128 5541 1107 POT 3256
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Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2)

129 5542 1107 POT 547

130 5543 1107 POT 730

131 5544 1107 POT 453

132 5545 1107 POT 3467

133 5546 1107 POT 2120

134 5547/1 1107 POT 7635

135 5548/1 1107 POT 1424

136 5548/2 1107 POT 50

137 5549 1107 POT 2356

138 5550 1107 POT 356

139 5551 1107 POT 263

140 5552 1107 POT 160

K.o. ČREŠNJEVEC

Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2)

1 4046/1 624 CESTA 27630

2 4046/2 624 POT 3039

3 4046/4 624 POT 557

4 4047 624 POT 4248

5 4048 624 POT 2002

6 4049 624 POT 516

7 4050 624 POT 2805

8 4051 624 POT 428

9 4052 624 POT 1237

10 4053 624 POT 619

11 4054/1 624 POT 2442

12 4054/2 624 POT 1626

13 4054/3 624 POT 453

14 4055 624 POT 860

15 4056/1 624 POT 2816

16 4056/2 624 POT 396

17 4057 624 POT 421

18 4058 624 POT 1097

19 4059 624 POT 565

20 4060 624 POT 4172

21 4061 624 POT 561

22 4062 624 POT 745

23 4063 624 POT 2194

24 4064/1 624 POT 403

25 4064/2 624 POT 1295

26 4065 624 POT 619

27 4066 624 POT 1996

28 4067 624 POT 1489

29 4068 624 POT 1618

30 4070/1 624 POT 2435

Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2)

31 4070/2 624 POT 936

32 4070/3 624 POT 297

33 4071/1 624 POT 392

34 4071/2 624 POT 1421

35 4072/1 624 POT 3866

36 4072/2 624 POT 1496

37 4073/1 624 POT 101

38 4073/2 624 POT 1111

39 4074 624 POT 1374

40 4075 624 POT 575

41 4076 624 POT 1942

42 4078 624 POT 1525

43 4079 624 POT 633

44 4080/1 624 POT 1399

45 4080/2 624 POT 525

46 4081 624 POT 3555

47 4082/1 624 POT 1129

48 4082/2 624 POT 478

49 4083/1 624 POT 2489

50 4083/2 624 POT 1144

51 4083/3 624 POT 90

52 4084 624 POT 360

53 4085/1 624 POT 906

54 4085/2 624 POT 417

55 4086/1 624 POT 169

56 4086/2 624 POT 158

57 4087/1 624 POT 1557

58 4087/3 624 POT 402

59 4089 624 POT 658

60 4090/1 624 POT 140

61 4090/2 624 POT 668

62 4090/3 624 POT 249

63 4093 624 POT 1712

64 4094 624 POT 1572

65 4095 624 POT 640

66 4097 624 POT 1219

67 4098 624 POT 2309

68 4099/1 624 POT 880

69 4099/2 624 POT 93

70 4099/3 624 POT 1856

71 4100 624 POT 1126

72 4101 624 POT 1018

73 4102 624 POT 1360

74 4103 624 POT 1158

75 4104 624 POT 4359

76 4105 624 POT 514
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Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2)

77 4106/1 624 POT 1568

78 4106/2 624 POT 519

79 4107 624 POT 2561

80 4108 624 POT 2798

81 4109 624 POT 176

82 4110 624 POT 806

83 4111 624 POT 4406

84 4112 624 POT 1917

85 4113/1 624 POT 712

86 4113/2 624 POT 1849

87 4114/1 624 POT 2931

88 4114/2 624 POT 1719

89 4114/3 624 POT 313

90 4115/1 624 POT 1183

91 4115/2 624 POT 590

92 4116 624 POT 1636

93 4117 624 POT 3097

94 4118/1 624 POT 248

95 4118/2 624 POT 1036

96 4119/1 624 POT 601

97 4119/2 624 POT 737

98 4119/3 624 POT 7646

99 4120 624 POT 1942

100 4121 624 POT 842

101 4122 624 POT 1014

102 4123/1 624 POT 802

103 4123/2 624 POT 2370

104 4124/1 624 POT 1457

105 4124/2 624 POT 1690

106 4125 624 POT 482

107 4126 624 POT 802

108 4127 624 POT 6514

109 4129 624 POT 919

110 4130 624 POT 798

111 4131 624 POT 946

112 4132 624 POT 3054

113 4133 624 POT 2616

114 4134 624 POT 734

115 4135 624 POT 154

116 4136/1 624 POT 1421

117 4136/2 624 POT 363

118 4137 624 POT 2701

119 4138/1 624 POT 1618

120 4138/2 624 POT 1029

121 4138/3 624 POT 575

Parcela Št. ZKV Vrsta rabe Površina 
(m2)

122 4139/1 624 POT 392

123 4139/2 624 POT 698

124 4140/1 624 POT 1550

125 4140/2 624 POT 108

126 4141 624 POT 1025

127 4142/1 624 POT 1291

128 4142/2 624 POT 874

129 4142/3 624 POT 745

130 4143/1 624 POT 3506

131 4143/2 624 POT 1050

132 4144/1 624 POT 435

133 4144/2 624 POT 435

134 4145/1 624 POT 1210

135 4145/2 624 POT 374

136 4145/3 624 POT 554

137 4145/4 624 POT 424

138 4146 624 POT 674

139 4147 624 POT 799

140 4148/1 624 POT 198

141 4148/2 624 POT 1219

142 4148/3 624 POT 1824

143 4149 624 POT 514

144 4150 624 POT 1690

145 4152/1 624 POT 428

146 4153/1 624 POT 1906

147 4153/2 624 POT 507

148 4154 624 POT 680

149 4155 624 POT 1831

150 4156 624 POT 1097

151 4158 624 POT 568

152 4159 624 POT 1021

153 4160 624 POT 687

154 4172 624 POT 766

155

2. člen
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se vpišejo v pose‑

ben zemljiškoknjižni vložek pri posamezni katastrski občini, pri 
katerem se zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena 
ter se vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Semič, Štefa‑
nov trg 9, 8333 Semič, matična št. 5880262.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478‑42/2009‑2
Semič, dne 18. decembra 2009

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l.r.
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SLOVENJ GRADEC

5047. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj 
Gradec za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 
9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – 
sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08) in 7. člena 
Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 
– UPB) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 31. seji dne 
21. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec  

za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj Gra‑

dec za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina 
proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževa‑
nja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑

loča v naslednjih zneskih:
v EUR

A BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

KONTO NAZIV KONTA PLAN 2010
1 2 3

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 34.783.135,60
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.986.901,60

70 DAVČNI PRIHODKI 
(700+703+704) 11.600.450,00
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK 9.139.781,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE 1.565.208,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE 895.461,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 3.386.451,60
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.934.788,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 5.085,00
712 GLOBE IN DRUGE  
DENARNE KAZNI 27.457,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE 
BLAGA IN STORITEV 22.113,60
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.397.008,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 12.459.825,00
720 PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 12.239.825,00

722 PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEOPREDM. 
SREDSTEV 220.000,00

73 PREJETE DONACIJE (730) 22.030,00

730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV 22.030,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 
(740+741) 7.314.379,00

740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINAN. 
INSTITUC. 4.950.469,00

741 PREJETA SREDSTVA 
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
IZ SREDSTEV PRORAČUNA 
EVROPSKE UNIJE 2.363.910,00

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42) 35.551.482,98

40 TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 4.430.605,98

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 1.073.677,00

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOC. VARNOST 154.884,00

402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 3.111.150,68

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 86.459,30

409 REZERVE 4.435,00

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413+414) 5.968.437,00

410 SUBVENCIJE 35.000,00

411 TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM, 
GOSPODINJSTVOM 2.793.147,00

412 TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZ. IN USTANOVAM 1.072.508,00

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 2.016.607,00

414 TEKOČI TRANSFERI 
V TUJINO 51.175,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 25.152.440,00

420 NAKUP IN GRADNJA 
OSNOVNIH SREDSTEV 25.152.440,00

III. PRORAČUNSKI 
PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK  
(I – II) –768.347,38

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750) 200.000,00

750 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 200.000,00

44 V. DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440) 200.000,00

440 DANA POSOJILA 200.000,00

VI. PREJETA MINUS DANA  
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITAL. DELEŽEV (IV – V) 0,00
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VII. SKUPNI PRIMANJKLJAJ/ 
PRESEŽEK PRIHODKI MINUS 
ODHODKI TER SALDO PREJETIH 
IN DANIH POSOJIL 
(I + IV) – (II + V) –768.347,38

C RAČUN FINANCIRANJA

50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 1.377.842,66

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 1.377.842,66

55 IX. ODPLAČILO DOLGA (550) 609.495,28

550 ODPLAČILA DOMAČEGA 
DOLGA 609.495,28

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VIII – IX) 768.347,38

XI. POVEČANJE /ZMANJŠANJE 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(VII – X) 0,00

Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen 
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, 
in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofi‑
nančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov sta 
priloga k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti 

samo za namene in do višine, določene v posebnem delu 
proračuna.

Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabni‑
kom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajsti‑
ne. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti 
in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke 
se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih zahtevkov 
in sklepov.

Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračun‑
skih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z 
drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s kriteriji, ki jih 
določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za katere ni določenih 
kriterijev z zakonskimi predpisi, se v posebnem delu proračuna 
razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan.

Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo. 
Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe 
v okviru sprejetega proračuna.

Če se med letom znatno spremeni delovno področje 
ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno 
zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta nepo‑
srednega uporabnika in proračuna.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposredne‑

ga uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe 
med proračunskimi postavkami v okviru posameznega podro‑
čja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer 
prerazporeditev ne sme presegati 20% obsega posamezne 
proračunske postavke v sprejetem proračunu.

Uporabnik lahko v soglasju z županom prerazporeja pro‑
računska sredstva med konti v okviru posamezne proračunske 
postavke.

Župan v mesecu juliju in ob predložitvi predloga zaključ‑
nega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu 
za leto 2010 in njegovi realizaciji.

5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi 

proračunskih sredstev upoštevati predpise Zakona o javnih 
naročilih.

6. člen
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s po‑

godbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno 
tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana 
sredstva v proračunu tekočega leta.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabni‑
ka, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske od‑
hodke, investicijske transfere ne sme presegati 25% pravic porabe 
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega 
obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predo‑
bremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, 
se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijske‑
ga programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik 
lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posame‑
zni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine 
sredstev v načrtu razvojnih programov.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab‑
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori‑
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe 
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se 
prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.

Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih 
v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se usklajuje 
v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih 
sredstev.

O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finanč‑
nem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in 
uprava – odloča župan s potrditvijo načrta nabav in gradenj in 
programa investicijskih transferov.

Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih pro‑
računskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij in nalog, 
za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma 
Evropske unije.

7. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obliko‑

vane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 

4.435,00 evrov.

8. člen
Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna so 

dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program 
dela in finančni načrt za leto 2010 ter poročila o realizaciji 
programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, 
po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije jav‑
nofinančnih tokov.

Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno pre‑
dložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nad‑
zorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.

9. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o krat‑

koročni zadolžitvi, največ do 5% sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine 

21.000,00 evrov;
– o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 

2.100,00 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet;
– o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če bi 

bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, 
vendar največ do višine 450,00 evrov.
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10. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so prora‑

čunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren 
predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ 
uporabnika sredstev.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan 
lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE 
OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci pri‑

hodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v raču‑
nu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu 
financiranja se Mestna občina Slovenj Gradec za proračun 
leta 2010 lahko zadolži do višine 1.377.842,66 evrov, in sicer 
za naslednje investicije:

A608 – Rekonstrukcija vrtca na Maistrovi v višini do 
373.250,00 EUR;

A610 – Mladinski kulturni center v višini do 285.200,00 
EUR;

A604 – Večnamenska dvorana Pameče v višini do 
30.000,00 EUR;

A503 – Rekonstrukcija ceste Arne–Črešnik v višini do 
100.000,00 EUR;

A509 – Križišče Ržen v višini do 100.000,00 EUR;
A449 – rekonstrukcija Legenske ceste v višini do 

100.000,00 EUR;
A382 – Glasbena šola Slovenj Gradec v višini do 

150.000,00 EUR;
A393 – Mirovniški multimedijski center v višini do 

100.000,00 EUR;
A601 – Atletski stadion Slovenj Gradec v višini do 

139.392,66 EUR.
Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti 

javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Me‑
stna občina Slovenj Gradec, v letu 2010 ne sme preseči skupne 
višine glavnic 84.000,00 evrov.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj 

Gradec v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se 
uporablja ta odlok in sklep župana.

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410‑154/2009
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 2009

Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l.r.

5048. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini 
Slovenj Gradec

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega 
prometa – ZVCP‑1‑UPB5 (Uradni list RS, št. 56/08, 58/09), 
29. in 65. člena Zakona o lokalni samouprav – UPB2 (Uradni list 
RS, št. 94/07, 79/09), ter 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj 
Gradec – UPB (Uradni list RS, št. 43/08) je Občinski svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 31. seji dne 21. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ureditvi cestnega prometa  
v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen
S tem odlokom se dopolnijo in spremenijo posamezna 

določila Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini 
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97, 71/97, 56/98, 
78/99, 59/00, 58/01, 79/06).

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 41. člena tako, da se glasi:
»– višina parkirnine za Glavni trg se določa z naslednjimi 

tarifami:

Tarifa Časovna omejitev €
I. do 30 min 0,2
II. od 31 min do 1 ure 0,5
III. od 1 do 2 ure 1
IV. od 2 do 3 ure 1,5
V. od 3 do 4 ure 2
VI. od 4 do 5 ur 3
VII. od 5 do 6 ur 4
VIII. nad 6 ur dnevno 5

«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 343‑002/95
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 2009

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l.r.

5049. Sklep o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 8. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra‑
dec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03 in 106/05) ter na podlagi 
13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji‑
šča v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 11/04) 
je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 31. seji dne 
21. 12. 2009 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila  

za uporabo stavbnega zemljišča  
v Mestni občini Slovenj Gradec

I.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑

nega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec, določena s 
Sklepom o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto 
2009 (Uradni list RS, št. 123/08 in 7/09) ostane nespreme‑
njena.

II.
Mesečni obračun NUSZ se določi tako, da se izračunana 

vrednost NUSZ deli s številom mesecev v letu.
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III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje in 
velja do sprejema novega sklepa.

Št. 422‑29/2009
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 2009

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l.r.

5050. Sklep o določitvi povprečnih stroškov 
komunalne opreme in določitvi višine 
komunalnega prispevka za priključitev  
na čistilno napravo v Mestni občini 
Slovenj Gradec

Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnika o merilih za odmero komunal‑
nega prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05 in 33/07), Odloka 
o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list 
RS, št. 5/00), 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gra‑
dec (Uradni list RS, št. 43/08 – u. p. b.) je Občinski svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 31. seji dne 21. 12. 2009 sprejel

S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne 

opreme in določitvi višine komunalnega 
prispevka za priključitev na čistilno napravo  

v Mestni občini Slovenj Gradec

I.
Povprečni stroški komunalne opreme za odmero komu‑

nalnega prispevka, določeni s Sklepom o določitvi povprečnih 
stroškov komunalne opreme za leto 2009 na območju Mestne 
občine Slovenj Gradec za leto 2009 (Uradni list RS, št. 123/08), 
ostanejo nespremenjeni.

II.
Višina komunalnega prispevka za priključitev na čistilno 

napravo, določena s Sklepom o določitvi povprečnih stroškov 
komunalne opreme za leto 2009 na območju Mestne občine 
Slovenj Gradec za leto 2009 (Uradni list RS, št. 123/08), ostane 
nespremenjena.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje in 
velja do sprejema novega sklepa.

Št. 351‑110/2009
Slovenj Gradec, dne 23. decembra 2009

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l.r.

5051. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  
(št. 12.2.-536)

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec 
(Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) in 23. člena Zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, 102/04 in spr.) je Občinski svet Mestne 
občine Slovenj Gradec na 31. seji dne 21. 12. 2009 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra  

(št. 12.2.-536)

1. S tem sklepom se ukine status javnega dobra na ze‑
mljišču s parc. št. 1108/20, 1108/8, 1198/19 (vpisane pri zkv 
št. 719, k.o. Šmartno pri Slovenj Gradcu) in 1108/21, 1118/9, 
1118/10 (vpisane pri zkv št. 722, k.o. Šmartno pri Slovenj 
Gradcu).

2. Nepremičnine iz prve točke tega sklepa prenehajo 
imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine 
Slovenj Gradec.

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

Št. 032‑37/2009
Slovenj Gradec, dne 22. decembra 2009

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l.r.

SLOVENSKA BISTRICA

5052. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za ureditev javne poti JP št. 943911 
Ingoličeva ulica na Zgornji Polskavi 

Na podlagi 37. člena in v povezavi s tretjim odstavkom 
98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07 z dne 13. 4. 2007) in 10. člena Statuta Občine Sloven‑
ska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) je 
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 22. redni seji dne 
21. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za ureditev javne poti JP št. 943911 
Ingoličeva ulica na Zgornji Polskavi

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za ureditev javne poti JP št. 943911 – Ingoličeva ulica na 
Zgornji Polskavi. OPPN določa umestitev načrtovane ureditve 
v prostor, umestitve gospodarske javne infrastrukture, rešitve 
v zvezi z varovanjem okolja in naravne ter kulturne dediščine, 
rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in dru‑
gimi nesrečami, parcelacije in etapnost izvedbe.

2. člen
(sestavni deli)

I. SPLOŠNI DEL
II. BESEDILO ODLOKA
III. KAZALO VSEBINE KARTOGRAFSKEGA DELA Z 

GRAFIČNIMI NAČRTI
1.1 Pregledna situacija, M 1:5.000,
1.2 Prikaz območja OPPN na izseku iz prostorskega 

plana občine, M 1:2.500,
2.1 Načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije, 

M 1:250,
3.1 Ureditvena situacija, M 1:250,
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3.2 Zbirna karta komunalnih naprav, M 1:500,
3.3 Karakteristični prečni prerezi, M 1: 25,
3.4 Načrt parcelacije, M 1:250.
IV. POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI 

OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
V. SEZNAM PRILOG PODROBNEGA NAČRTA

3. člen
(načrtovalec prostorskega akta)

Občinski podrobni prostorski načrt za ureditev javne poti 
JP št. 943911 – Ingoličeva ulica na Zgornji Polskavi je izdelalo 
podjetje URBIS d. o.o. Maribor, Jezdarska ul. 3, Maribor, šte‑
vilka naloge 2007/OPPN‑178.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJE  
Z OPPN

4. člen
(ureditveno območje in opis ureditve)

(1) Ureditveno območje OPPN leži znotraj naselja Zgornja 
Polskava, severno od regionalne ceste R II–430 (0247) Fram–
Slovenska Bistrica, na katero se posredno priključuje preko 
Mladinske ulice. Območje zajema naslednje parcele ali dele 
parcel št.: *26, 35/1, 35/2, 35/3, 36/2, 37/2, 38/3, 38/6, 674/1, 
vse k.o. Zgornja Polskava. Izven ureditvenega območja se 
izvede poseg na parcelah štev. 674/2 in 695/2 zaradi izgradnje 
meteorne kanalizacije.

(2) Predvidene ureditve:
– ureditev javne poti,
– izgradnja potrebne prometne, energetske in komunalne 

infrastrukture.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
V PROSTOR

5. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

Predmetna javna pot predstavlja dovoz in dostop do ob‑
stoječih stanovanjskih objektov, osnovne šole in vrtca.

Na jugozahodnem koncu se priključuje na obstoječo 
Mladinsko ulico ter preko le‑te v smeri jugovzhoda na ob‑
stoječo regionalno cesto R II–430 (0274) Fram–Slovenska 
Bistrica.

V smeri severovzhoda poteka skozi obstoječo pozida‑
vo individualnih stanovanjskih objektov ter se ca. 140,00 m 
severno od priključka Mladinske ulice ponovno priključi na 
regionalno cesto.

6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin ter lokacijski 

pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
Predvidena dolžina ureditve je ca. 180 m, od tega 140 m 

Ingoličeve ulice in ca. 40 m Mladinske ulice. Izvede se ureditev 
cestišča v širini 4.50 m + 0.50 m bankina ter enostranski ploč‑
nik širine 1.25 m oziroma 1.00 m pri objektu Ingoličeva ul. 4. 
Vzporedno se uredi tudi odvodnjavanje in javna razsvetljava ter 
ostala infrastruktura v cesti.

Vozišče in pločnik bosta izvedena v proti prašni izvedbi 
(asfalt), pri čemer je pločnik višinsko ločen z obrobo iz beton‑
skih robnikov.

7. člen
(rušitve)

Zaradi načrtovane gradnje je potrebno porušiti obstoječi 
objekt na parceli štev. *26 k.o. Zgornja Polskava, Ingoličeva 
ul. 2.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV  
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

8. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Prometni režim
V prometnem smislu je prednostne Mladinska ulica, Ingo‑

ličeva ulica se na njo prometno podrejeno priključuje.
(2) Pešci in kolesarji
Pešci so ob delu Mladinske ulice in ob Ingoličevi ulici 

vodeni po enostranskem pločniku, kolesarji so vodeni skupaj s 
prometom z motornimi vozili na vozišču.

9. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

(1) Pred pričetkom del je potrebno zakoličiti obstoječo 
infrastrukturo. Prestavitve in zaščite se izvedejo v skladu s 
pogoji upravljavcev.

(2) Odvod padavinskih vod
Padavinske vode se odvajajo preko prečnih in vzdolžnih 

padcev v požiralnike in preko meteorne kanalizacije v Mlinšči‑
co. Pred izpustom v Mlinščico je potrebno zgraditi ustrezno 
dimenzioniran peskolov in lovilec olj.

(3) Električno omrežje
Na obravnavanem območju se nahajajo obstoječi niz‑

konapetostni vodi. Pred nadaljnjim načrtovanjem in izvaja‑
njem del je potrebno obstoječe vode zakoličiti. Vsa križanja 
in približevanja z elektroenergetskimi vodi in napravami je 
potrebno izvajati v skladu z veljavnimi predpisi in pogoji 
upravljavca. Pri načrtovanju in izvedbi je potrebno upošte‑
vati smernice upravljavca številka 06‑GV/B‑1751/08 z dne 
15. 7. 2008.

Na mestih križanj in približevanj delu območja javne poti 
z elektroenergetskimi vodi in napravami bo potrebno gradbena 
dela prilagoditi pogojem, ki jih predpisujejo Tipizacija elektroe‑
nergetskih kablovodov za napetost 1 kV, 10 kV in 20 kV (Tipi‑
zacija DES, januar 1981) in Pravilnik o tehničnih normativih za 
gradnjo nadzemnih elektroenergetskih vodov, Uradni Iist SFRJ, 
št. 51/73 (za nizkonapetostne vode):

– kable, ki so pod oziroma nad predvidenim objekti, je 
potrebno prestaviti na novo lokacijo, elektroenergetske kable 
pod cestiščem je potrebno prestaviti na novo traso,

– pri križanjih kablov z razširjenim voziščem in novima 
bankinama je potrebno ustrezno podaljšati mehansko zaščito 
kablov,

– med gradnjo predvidene infrastrukture mora investitor 
oziroma izvajalec gradbenih del preprečiti dostop kamionov in 
gradbenih strojev nad mehansko nezaščitene dele kablov ter 
preprečiti trajno odlaganje materiala ali posnetje materiala nad 
njimi, po končanih gradbenih delih mora ostati globina vkopa 
ista kot je sedaj,

– kable bo potrebno na odsekih, kjer bodo po končanih 
delih ostali pod povoznimi ali asfaltiranimi (betoniranimi) površi‑
nami, mehansko zaščititi, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno 
upravno in projektno dokumentacijo,

– minimalni vodoravni razmak, pri paralelnem polaganju 
kanalizacijske oziroma vodovodne cevi poleg elektroenerget‑
skega kabla oziroma ozemljila, mora biti najmanj 0,5 m,

– navpični svetli razmak pri križanju med kablom in kanali‑
zacijsko oziroma vodovodno cevjo, mora biti najmanj 0,5 m,

– v primeru, da minimalnih razmakov pri paralelnem po‑
laganju kanalizacijske oziroma vodovodne cevi poleg elektro‑
energetskega kabla ne bo mogoče doseči, bo potrebno kable 
zaščititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo,

– v primeru, da minimalnih razmakov pri križanju kanali‑
zacijske oz vodovodne cevi s kablom ne bo mogoče doseči, bo 
potrebno kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati vsaj 
za 3 m na vsako stran križanja,
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– postavitev čistilnih in prezračevalnih jaškov, hidran‑
tov, nad kablovode in ozemljila ter poleg njih, na manjšo 
oddaljenost kot je predpisana, ni dovoljena,

– pri izkopu jarka za polaganje kanalizacijske oziroma 
vodovodne cevi, globljega od paralelno položenega ener‑
getskega kabla, je potrebno na predpisan način zavarovati 
posedanje zemlje pod energetskim kablovodom,

– minimalni vodoravni razmak pri paralelnem polaganju 
telekomunikacijskih oziroma CATV kablov poleg elektroener‑
getskega kabla do 20 kV mora biti najmanj 1 m,

– če ni mogoče doseči omenjene oddaljenosti, vendar 
ne manjše od 30 cm, je potrebno med elektroenergetske 
kable in telekomunikacijski oziroma CATV kabel namestiti 
pregrade iz termično odpornega materiala ali zgraditi kabel‑
sko kanalizacijo za telekomunikacijski kabel,

– navpični svetli razmak med telekomunikacijskim ozi‑
roma CATV kablom in elektroenergetskim kablom pri križa‑
nju mora biti najmanj 0,5 m,

– če razmakov pri križanju med telekomunikacijskim oz 
CATV kablom in elektroenergetskim kablom ne bo mogoče 
doseči, vendar ne manjših od 30 cm, bo potrebno kable 
mehansko zaščititi, in sicer:

– elektroenergetske kable z jeklenimi cevmi, ki ne sme‑
jo biti krajše od 1 m na vsako stran,

– telekomunikacijske kable z betonskimi ali plastičnimi 
cevmi (neprevodni material) postavitev betonskih podstavkov 
za telefonske oziroma CATV omarice nad elektroenergetske 
kablovode, ozemljila in poleg njih, na manjšo oddaljenost kot 
je predpisana, ni dovoljena,

– telekomunikacijski oziroma CATV kabel mora biti 
oddaljen najmanj 2,00 m od obstoječih ozemljitev na elek‑
troenergetskem omrežju,

– minimalni vodoravni razmak, pri paralelnem polaga‑
nju cevi plinovoda poleg elektroenergetskega kabla oziroma 
ozemljila, mora biti najmanj 0,6 m v naseljih oziroma 1 m 
izven naselij,

– navpični svetli razmak med kablom in cevjo plinovoda 
pri križanju, mora biti najmanj 0,3 m,

– v primeru, da minimalnih razmakov pri paralelnem po‑
laganju plinovodne cevi poleg elektroenergetskega kabla ne 
bo mogoče doseči, bo potrebno kable zaščititi s polaganjem 
v kabelsko kanalizacijo,

– v primeru, da minimalnih razmakov pri križanju pli‑
novodne cevi s kablom ne bo mogoče doseči, bo potrebno 
kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati vsaj za 
3 m na vsako stran križanja, morebitna postavitev merilnih 
omaric, jaškov za ventile in izpuste ter zračnike nad kablo‑
vode in ozemljila ter poleg njih, na manjšo oddaljenost kot 
je predpisana, ni dovoljena,

– pri izkopu jarka za polaganje plinovodne cevi, globlje‑
ga od paralelno položenega energetskega kabla, je potrebno 
na predpisan način zavarovati posedanje zemlje pod ener‑
getskim kablovodom,

– paralelno vodenje energetskega kabla s toplovodom 
ni dovoljeno, razen v izjemnih primerih na oddaljenosti 1 m, 
vendar je pri tem obvezna kontrola obremenitve kabla zaradi 
povišane temperature – oddaljenost se računa od zunanjega 
roba toplovoda,

– pri križanju se energetski kabel praviloma polaga pod 
toplovodom,

– elementi naprav, ki se pri toplovodu ali kablovodu 
vzdržujejo morajo biti najmanj 2 m oddaljeni od mesta kri‑
žanja,

– navpična minimalna oddaljenost križanja toplovoda in 
10 KV kablovoda je 0,6 m ter 0,5 m za kablovode do 1 KV, 
če ne moremo doseči predpisanih oddaljenosti ali če prihaja 
pri navedenih oddaljenostih do dodatnega segrevanja tal v 
okolici za več kot 10 °C, moramo vgraditi dodatno termično 
zaščito in

– pri izkopu jarka za polaganje toplovoda, globljega od 
paralelno položenega energetskega kabla, je potrebno na 

predpisan način zavarovati posedanje zemlje pod energet‑
skim kablovodom.

Če ne bo mogoče na posameznih mestih izpolniti zgor‑
njih zahtev za križanja in približevanja, bo potrebno ele‑
ktroenergetske vode prestaviti na novo traso oziroma jih 
mehansko zaščititi, za kar bo potrebno:

– pridobiti upravno in projektno dokumentacijo in
– pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez ka‑

tera bodo potekale trasa prestavljenih elektroenergetskih 
vodov.

Vsa dela izvajati v skladu s pogoji in pod nadzorom 
upravljavca.

(4) Javna razsvetljava
Ob zunanjem (vzhodnem) robu pločnika se uredi javna 

razsvetljava s svetilkami skladno s tipiko kraja in nizkimi 
kandelabri do 5,00 m.

(5) Fekalna kanalizacija
V trasi Ingoličeve ulice se predvidi položitev fekalne 

kanalizacije. Priključitev objektov na njo je možna šele po iz‑
gradnji kanalizacijskega omrežja naselja Zgornja Polskava.

(6) TK omrežje
V trasi Ingoličeve ulice se predvidi položitev dvocevne 

TK kanalizacije.
(7) Vodovodno omrežje
V trasi je obstoječi lokalni vodovod. Cevi se po potrebi 

zaščitijo oziroma prestavijo.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

10. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Trasa na posega v območja kulturne dediščine. Pri 
nadaljnjih aktivnostih je potrebno upoštevati priporočila in 
usmeritve za varstvo nepremičnih arheoloških ostalin. Ob‑
močje so površine, ki še niso bile predhodno arheološko 
pregledane, zato je potrebno pred posegi v prostor ali pred 
gradnjo zagotoviti predhodne arheološke raziskave, da se 
pridobijo informacije, potrebne za vrednotenje dediščine, 
natančneje določijo ukrepi varstva ali da se dediščina pred 
posegi nadzorovano odstrani. Vse postopke in dela je po‑
trebno izvajati v skladu z veljavno zakonodajo s tega po‑
dročja in v skladu z usmeritvami pristojnih služb za varstvo 
kulturne dediščine.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE

11. člen
(varovanje okolja, ohranjanje narave)

(1) Varovanje okolja
Zrak
V skladu z veljavnim občinskim odlokom se obravnava‑

no območje nahaja na III. območju onesnaženosti zraka.
Voda
Skladno z veljavno zakonodajo se obravnavano ob‑

močje nahaja v širšem vodovarstvenem območju (VVO III). 
Padavinske vode je potrebno lokalno ponikati, odpadne vode 
iz cestišč in garaž je potrebno speljati v kanalizacijo preko 
objekta predčiščenja. (lovilec olj, peskolov).

Hrup
V skladu z veljavno zakonodajo se obravnavane parce‑

le nahaja v III. območju stopnje varstva pred hrupom.
(2) Ohranjanje narave
Na območju podrobnega prostorskega načrta ni narav‑

nih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za 
biotsko raznovrstnost.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO 

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

12. člen
(ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami)
V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno upoštevati 

prostorske, gradbene in tehnične ukrepe, s katerimi bodo za‑
gotovljeni:

– pogoji za uren umik ljudi in premoženja,
– potrebni odmiki od objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 

PODROBNEGA NAČRTA

13. člen
(etapnost gradnje)

Ureditev se izvede v eni etapi. Posamezna dela se lahko 
izvajajo kot podetape (rušitev objekta, prestavitve infrastruk‑
ture ipd.).

IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ  
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH 
REŠITEV, OBVEZNOSTIINVESTITORJEV, LASTNIKOV  

IN IZVAJALCEV

14. člen
(odstopanja)

Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev opredeljenih 
v predmetnem načrtu, ki so posledica detajlnih projektnih re‑
šitev ali težav pri pridobivanju zemljišč. Odstopanja so možna 
glede dimenzij posameznih ureditev, lege in poteka komunalnih 
vodov. Z odstopanji morajo soglašati upravljavci posameznih 
vodov. Vse natančne rešitve in dimenzije se opredelijo v pro‑
jektni dokumentaciji.

15. člen
(obveznost v času gradnje)

V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje ob‑
veznosti:

– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljav‑
ce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske 
infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščiti obstoječe 
infrastrukturne vode,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagoto‑
vljeni varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo priha‑
jalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da 
se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

– v skladu z veljavnimi predpisi opraviti v najkrajšem 
možnem času prekomerne negativne posledice, ki bi nastale 
zaradi gradnje,

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh 
obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre‑
pe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zra‑
ka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

– v primeru nesreče zagotoviti takojšnje usposobljene 
službe,

– zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objek‑
tov, naprav in območij ter okolico objektov,

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ce‑
ste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objekta prekinjene 
ali poškodovane.

Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smer‑
nicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na 
podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne 
zakonodaje.

X. KONČNE DOLOČBE

16. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

17. člen
(vpogled OPPN)

OPPN je na vpogled v Občini Slovenska Bistrica in Kra‑
jevni skupnosti Zgornja Polskava.

Št. 033‑126/2009‑22/6
Slovenska Bistrica, dne 21. decembra 2009

Županja
Občine Slovenska Bistrica

Irena Majcen l.r. 

5053. Sklep o novi vrednosti točke za odmero 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica 
(Uradni list RS, št. 34/95, 72/99, 65/02 in 43/07) in 19. člena 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na ob‑
močju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 29/96 in 
73/03) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 22. redni 
seji dne 21. 12. 2009 sprejel

S K L E P
o novi vrednosti točke za odmero nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑

nega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica znaša 
0,0021230 EUR.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.

Št. 033‑126/2009‑21/16
Slovenska Bistrica, dne 21. decembra 2009

Županja
Občine Slovenska Bistrica

Irena Majcen l.r.

ŠKOFJA LOKA

5054. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta vzhodni del 
nekdanje vojašnice

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – 
ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 38. člena Statuta Občine 
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je župan Občine 
Škofja Loka dne 17. 12. 2009 sprejel



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2009 / Stran 15075 

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta vzhodni del nekdanje 

vojašnice

1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega 

prostorskega načrta
Območje vzhodnega dela nekdanje vojašnice se nahaja 

v severnem delu mesta Škofja Loka in je trenutno nezadostno 
izkoriščen in degradiran mestni prostor, ki predstavlja potencial 
za razvoj in širitev mesta. Na območju se nahajajo površine 
in objekti nekdanje vojašnice, ki služijo različnim funkcijam, 
ki po delih zapolnjujejo objekte vojašnice. Z izjemo objekta, v 
katerem se nahajajo sodišče, center za socialno delo ter zgo‑
dovinski arhiv, stavbe niso obnovljene.

2. člen
Pravna podlaga

Pravno podlago za pripravo in sprejem občinskega po‑
drobnega prostorskega načrta (OPPN) predstavlja Odlok o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 
in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 
1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 103/04, popr. 103/05 in 
17/06, 64/07 Odl. US: U‑I‑116/05‑21), v katerem je za to obmo‑
čje predvidena izdelava OPPN. Po namenski rabi je zemljišče 
opredeljeno kot območja urbanih središč, ki so definirana kot 
centralna območja, ki so pretežno namenjena za trgovino, go‑
stinstvo, storitve, kulturo, javno upravo in stanovanja.

Urbanistična zasnova mesta Škofja Loka kot sestavni del 
veljavnega odloka o prostorskem planu navaja območje voja‑
šnice kot razvojno območje v osrednjem delu Škofje Loke in 
kot prednostno nalogo za uresničevanje urbanistične zasnove 
navaja reurbanizacijo območja vojašnice in z njo povezanih 
prometnih ureditev. Opuščena zemljišča vojašnice so primerna 
za nadaljnji razvoj mestotvornih dejavnosti.

Strokovna podlaga »Programska izhodišča za obmo‑
čje Kapucinskega predmestja Škofja Loka« za vzhodni del 
nekdanje vojašnice določa naslednja izhodišča za pripravo 
OPPN: Na vzhodnem delu nekdanje vojašnice se locirajo 
javne, družbene in kulturne funkcije. Pomembni so višinski 
gabariti celotnega območja tako zaradi varovanja pogledov na 
staro mestno jedro iz smeri Kamnitnika, kakor tudi iz drugih 
smeri. Objekti ne smejo presegati višine P+3 oziroma 12 m 
višine venca. Obstoječi objekti na vzhodnem delu vojašnice 
ob Partizanski cesti tvorijo gradbeno linijo, ki naj se pri gradnji 
novih objektov ohranja.

Za potrebe parkiranja območja z javnim programom se 
lahko zgradi druga garažna hiša ob Partizanski cesti kapaci‑
tete do 300 PM in služi tudi za potrebe blokov, ki se nahajajo 
južno, ali pa se parkiranje zagotovi v kletnih etažah predvidenih 
objektov.

Prečna motorna in peš os je Partizanska cesta, ki se uredi 
v mestno cesto s pločniki in obojestransko kolesarsko stezo 
in vzdolž nje se dopolni obstoječi drevored kot obojestranski. 
Partizanska cesta pomeni sekundarno mestno cesto, ki naj 
razbremeni Kidričevo cesto.

Vmesni prostor med zahodnim in vzhodnim delom nek‑
danje vojašnice pa služi rekreacijskim, športnim in zelenim 
površinam. Novo oblikovana zelena cezura (park), površine 
namenjene športu, rekreaciji in zelenim površinam, pomeni 
podaljšek zelenega pasu in povezavo z zelenim zaledjem 
Kamnitnika. Zametke parka na vzhodnem delu vojašnice se 
uredi in dopolni.

Strokovna podlaga »Predlog ureditve vzhodnega dela 
vojašnice« določa zasnovo pozidave, program objektov, pro‑
metno ureditev ter ozelenitev območja kot podlago za pripravo 
podrobnega načrta.

Podrobni načrt se pripravi v skladu z določili veljavnega 
Zakona o prostorskem načrtovanju in Pravilnika o vsebini, obliki 
in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
ter v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu okolja in 
njegovimi podzakonskimi predpisi.

3. člen
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta

Ureditveno območje podrobnega načrta zajema območje 
planske celote SKL‑MS 03 in obsega zemljišča z naslednjimi 
parcelnimi številkami: *323/1, *323/2, *323/3, *323/4, 1033(del), 
vse k.o. Škofja Loka.

Površina ureditvenega območja znaša približno 4,5 ha.

4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev

Načrtovalec izdela strokovne rešitve na podlagi prikaza 
stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine in ur‑
banistične zasnove mesta Škofja Loka, strokovnih podlag ter 
smernic nosilcev urejanja prostora.

Strokovne rešitve prostorske ureditve izdela načrtovalec, 
ki mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v členih od 156 do 
160 veljavnega Zakona o urejanju prostora.

Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo 
variantne rešitve, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja 
s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega 
vidika.

V postopku priprave OPPN se upoštevajo strokovne pod‑
lage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških in izvedbenih 
prostorskih aktov Občine Škofja Loka. Če se ugotovi, da je 
potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se pripravijo med 
postopkom in jih pridobi občina.

5. člen
Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta 

in njegovih posameznih faz
Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega 

načrta:
– objava sklepa župana o začetku priprave OPPN v Ura‑

dnem listu RS in na internetni strani;
– izdelava osnutka OPPN oziroma eventualnih variantnih 

strokovnih rešitev v 30 dneh po podpisani pogodbi z načrto‑
valcem;

– v 7 dneh po potrditvi osnutka s strani občine le‑ta pošlje 
poziv nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni od prejema 
poziva dajo smernice k osnutku OPPN;

– izdelava dopolnjenega osnutka v 30 dneh po preteku 
roka za pridobitev smernic;

– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega 
osnutka OPPN, ki traja 30 dni, v roku 45 dni po potrditvi dopol‑
njenega osnutka s strani občine;

– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov 
javnosti z javne razgrnitve in obravnave v 14 dneh po končani 
razgrnitvi;

– priprava predloga OPPN na podlagi stališč v 14 dneh 
po njihovi potrditvi;

– v 7 dneh po potrditvi predloga OPPN s strani občine 
le‑ta pošlje poziv nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh 
podajo mnenje, ali predlog OPPN upošteva podane smer‑
nice;

– priprava usklajenega predloga v 30 dneh po preteku 
roka za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora;

– obravnava in sprejem usklajenega predloga OPPN na 
seji občinskega sveta po potrditvi le‑tega s strani občine;

– objava v Uradnem listu RS po sprejemu na seji občin‑
skega sveta.

Navedeni roki ne upoštevajo postopka celovite presoje 
vplivov na okolje; v primeru, da je postopek potrebno izvesti, 
se roki ustrezno podaljšajo.
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6. člen
Nosilci urejanja prostora

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje 
za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:

1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova 61, Ljubljana;

2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko‑
lje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje 
Save, Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj;

4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dedišči‑
no, Maistrova 10, Ljubljana;

5. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine OE Ljubljana, 
Tržaška cesta 4, Ljubljana;

6. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankar‑
jeva cesta 10, Ljubljana;

7. Elektro Gorenjska, PE Kranj, Ulica Mirka Vadnova 
3a, Kranj;

8. Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, Škofja Loka;
9. Krajevna skupnost Kamnitnik, Mestni trg 39, Škofja 

Loka;
10. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v po‑

stopku priprave podrobnega načrta izkazalo, da so njihove 
smernice potrebne.

Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema 
poziva ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer 
pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za na‑
črtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni 
predpisi.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave  

podrobnega načrta
Finančna sredstva za pripravo strokovnih podlag, ge‑

odetskega načrta in prostorskega načrta se zagotovijo iz 
proračuna Občine Škofja Loka.

8. člen
Končne določbe

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni 
strani Občine Škofja Loka in pošlje Ministrstvu za okolje in 
prostor.

Št. 35000‑0003/2005
Škofja Loka, dne 17. decembra 2009

Župan
Občine Škofja Loka

Igor Draksler l.r.

ŠKOFLJICA

5055. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o preoblikovanju javno vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod 
Osnovna šola in vrtec Škofljica

Na podlagi 3., 13. in 16. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91 in naslednji), 46. člena Zakona o organiza‑
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni 
list RS, št. 16/07 – UPB5 in naslednji) ter 7. člena Statuta 
Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) 
je Občinski svet Občine Škofljica na 30. redni seji dne 15. 12. 
2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o preoblikovanju javno vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Škofljica v javni  

vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola  
in vrtec Škofljica

1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega vzgojno‑izobraževalne‑

ga zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno‑izobraževalni 
zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica (Uradni list RS, št. 48/98 in 
96/08 – v nadaljevanju odlok) se v tretjem odstavku 2. člena be‑
sedilo pod označbo b) spremeni tako, da se glasi: »Enota vrtec, 
v katero sodijo vrtec Škofljica, vrtec Lavrica, dislociran oddelek 
javnega vrtca (Gratova ulica 19, Škofljica) in vrtec Lanovo.«

2. člen
Prvi odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da se 

glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavni‑

ki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev. Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:

– 3 predstavniki ustanovitelja,
– 5 predstavnikov delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev«.
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da se sedaj 

glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev 

zavoda tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v 
svetu, in sicer iz matične šole dva predstavnika, iz Podružnične 
šole Želimlje in Podružnične šole Lavrica en skupni predstavnik 
in dva predstavnika vrtca. Predstavnik obeh podružničnih šol 
se v mandatu izmenjuje tako, da je v naslednjem mandatu 
obvezno imenovan predstavnik iz tiste podružnice, ki nima 
predstavnika staršev.«

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 007‑23/2009
Škofljica, dne 22. decembra 2009

Župan
Občine Škofljica

Boštjan Rigler l.r.

ŠTORE

5056. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Štore za leto 2009

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – 
ZDT‑B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta 
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03) je Občinski 
svet Občine Štore na 16. redni seji dne 16. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o proračunu Občine Štore za leto 2009

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Štore za leto 2009 (Uradni 

list RS, št. 120/08) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
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»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 
določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov Rebalans 

proračuna 
leta 2009

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 2.789.996

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.567.571

70 DAVČNI PRIHODKI 2.476.048

700 Davki na dohodek in dobiček 2.073.258

703 Davki na premoženje 259.398

704 Domači davki na blago in storitve 143.392

71 NEDAVČNI PRIHODKI 91.523

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 51.183

711 Takse in pristojbine 2.530

712 Denarne kazni 1.132

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.601

714 Drugi nedavčni prihodki 31.077

72 KAPITALSKI PRIHODKI 5.570

720 Prihodki od prodaje zgradb  
in prostorov 5.570

73 PREJETE DONACIJE 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 0

731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 216.855

740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 206.319

741 Prejeta sredstva iz državnega  
proračuna iz sredstev proračuna  
Evropske unije 10.536

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.427.752

40 TEKOČI ODHODKI 959.120

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 210.871

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 31.362

402 Izdatki za blago in storitve 661.327

403 Plačila domačih obresti 45.375

409 Rezerve 10.185

41 TEKOČI TRANSFERI 730.432

410 Subvencije 282

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 502.168

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 60.005

413 Drugi tekoči domači transferi 167.977

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 722.081

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 722.081

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 16.119

431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 10.000

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 6.119

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 362.244

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH  
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0

750 Prejeta vračila danih posojil 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

V. DANA POSOJILA IN POVE‑
ČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 647.047

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 647.047

440 Dana posojila 647.047

441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0

443 Povečanje namenskega  
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo  
premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV.‑V.) –647.047

C. RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 583.809

50 ZADOLŽEVANJE 583.809

500 Domače zadolževanje 583.809

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 665.786

55 ODPLAČILA DOLGA 665.786

550 Odplačila domačega dolga 665.786

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) –366.780

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.) –81.977

XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.) –362.244

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 2008 
Splošni sklad za drugo 200.872

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 podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk‑ 
kontov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski 
Občine Štore.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na Občinskem 

svetu Občine Štore, objavi pa se v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 410‑0043/2008‑8
Štore, dne 16. decembra 2009

Župan
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

5057. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena 
Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03) 
je Občinski svet Občine Štore na 16. redni seji dne 16. 12. 
2009 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Štore za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Štore za leto 2010 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže‑
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in iz‑
datki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: pod‑
kontov).

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

leta 2010
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 3.288.986
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.693.883

70 DAVČNI PRIHODKI 2.601.189
700 Davki na dohodek in dobiček 2.259.962
703 Davki na premoženje 218.333
704 Domači davki na blago in storitve 122.894

71 NEDAVČNI PRIHODKI 92.694
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 48.720
711 Takse in pristojbine 1.500
712 Globe in druge denarne kazni 1.355

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 8.760
714 Drugi nedavčni prihodki 32.359

72 KAPITALSKI PRIHODKI 100.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in ne opredmetenih dolgoročnih sred. 100.000

73 PREJETE DONACIJE 0
730 Prejete donacije iz domačih virov 0
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 495.103
740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 157.103
741 Prejeta sredstva iz državnega  
proračuna iz sredstev proračuna  
Evropske unije 338.000

78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE 
UNIJE 0
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU  
za strukturno politiko 0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.197.791

40 TEKOČI ODHODKI 998.930
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 274.120
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 36.212
402 Izdatki za blago in storitve 623.339
403 Plačila domačih obresti 51.315
409 Rezerve 13.944

41 TEKOČI TRANSFERI 818.926
410 Subvencije 300
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 572.064
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 74.553
413 Drugi tekoči domači transferi 172.009
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.368.135
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.368.135

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 11.800
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 10.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 1.800
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 91.195

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH  
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0
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V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (440+441+442+443)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 474.150
440 Dana posojila 474.150
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 0
443 Povečanje namenskega  
premoženja v javnih skladih in drugih 
osebah javnega prava, ki imajo  
premoženje v svoji lasti 0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV.‑V.) –474.150

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 583.810

50 ZADOLŽEVANJE 583.810
500 Domače zadolževanje 583.810
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 653.871

55 ODPLAČILA DOLGA 653.871
550 Odplačila domačega dolga 653.871
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) –453.016
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.) –70.061
XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.) –91.195
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 120.650

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 podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – 
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani Občine Štore.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

1. pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest;
2. požarna taksa;
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zardi odva‑

janja odpadnih voda;

4. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov;

5. prejeta sredstva iz državnega proračuna.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski priho‑

dek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v prora‑
čunu ni izkazan v zadostni višini, se za višino vplačanega 
namenskega prihodka lahko poveča obseg teh izdatkov in 
višina proračuna.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans pro‑
računa.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu 
proračuna med glavnimi programi v okviru področja prora‑
čunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika 
župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s 
polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom po‑
roča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 
in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 

javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve‑
sticijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre‑
dnega uporabnika, od tega:

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago 
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, 
razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide 
oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativ‑
no delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni 
za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Sredstva proračunske rezerve v proračunu za leto 2010 
so v višini 22.377 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za 
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namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o 
tem konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno 
odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v 
računu financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko 
zadolži v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij  

ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb,  
v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 

podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne 
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevla‑
dujoč vpliv se lahko v letu 2010 zadolžijo do skupne višine 
20.000 eurov na podlagi prejetega soglasja Občine Štore.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna 
podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne 
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno pre‑
vladujoč vpliv lahko v letu 2010 izdajo poroštva do skupne 
višine glavnic 20.000 eurov na podlagi prejetega soglasja 
Občine Štore.

12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina 

lahko zadolži do višine 583.809,00 eurov.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
(začasno financiranje v letu 2010)

V obdobju začasnega financiranja Občine Štore 
v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se upora‑
blja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 410‑0043/2008‑9
Štore, dne 17. decembra 2009

Župan 
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

5058. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju 
in čiščenju komunalne in padavinske odpadne 
vode na območju Občine Štore

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 
– Odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A, 70/08), 
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), Pravilnika 
o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08), Pra‑
vilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske 
gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07, 
33/08) 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 139/06 – Odločba US, 
17/08, 21/08, 76/08 – ZIKS‑1C) 3. člena Odloka o gospodar‑
skih javnih službah v Občini Štore (Uradni list RS, št. 49/87) 
in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 
112/00, 5/03, 1/07) je Občinski svet Občine Štore na 16. redni 
seji dne 16. 12. 2009 sprejel

O D L O K 
o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju 

komunalne in padavinske odpadne vode  
na območju Občine Štore

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

Ta odlok določa način izvajanja obvezne lokalne gospo‑
darske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in či‑
ščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem 
besedilu: javna služba) na območju Občine Štore (v nadaljnjem 
besedilu: občina) in obsega:

1. organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne 
službe,

2. vrsto in obseg storitev javne službe,
3. pogoje za zagotavljanje oskrbe s pitno vodo,
4. pogoje za zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne 

vode,
5. pravice in obveznosti izvajalcev javne službe in upo‑

rabnikov,
6. obveznosti izvajalcev del,
7. obračun storitev javne službe,
8. izvajanje posebnih storitev,
9. vrsto objektov in naprav potrebnih za izvajanje javne 

službe,
10. prevzem objektov in naprav v upravljanje,
11. vzdrževanje hidrantnega omrežja in odjem vode iz 

hidrantov,
12. ukrepe za zmanjšanje količine padavinske vode od‑

vedene v kanalizacijo,
13. javna pooblastila,
14. prekinitev dobave pitne vode in prekinitev odvajanja 

odpadne vode,
15. nadzor nad izvajanjem javne službe in kazenske 

določbe,
16. druge elemente, pomembne za izvajanje in razvoj 

javne službe.

2. člen
(uporaba predpisov)

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega 
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se 
uporabljajo zakoni in drugi predpisi s področja varstva okolja.
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3. člen
(uporaba storitev javne službe)

(1) S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno 
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov (v nadaljnjem 
besedilu: stavba), če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda 
uporablja za oskrbo živali.

(2) Za storitve javne službe se ne šteje oskrba s pitno 
vodo nestanovanjskih prostorov v stanovanjskih stavbah in 
oskrba s pitno vodo nestanovanjskih stavb, če:

1. nastaja iz pitne vode, zaradi njene rabe, industrijska 
odpadna voda v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi in 
toplote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno kanaliza‑
cijo,

2. je namen rabe pitne vode proizvodnja pijač,
3. se pitna voda rabi za tehnološke namene, pri katerih je 

pitna voda pretežna sestavina proizvodov,
4. se pitna voda rabi za polnjenje bazenskih kopališč ali
5. se pitna voda rabi za namakanje ali pranje površin, ki 

niso javne površine.
(3) Ne glede na določbe 1. točke prejšnjega odstavka se 

za storitve javne službe šteje oskrba s pitno vodo stavb, v kate‑
rih se opravljajo storitve državnih in lokalnih javnih služb.

(4) Storitve javne službe po tem odloku se nanašajo na 
komunalno odpadno vodo, ki nastaja v stavbah zaradi bivanja 
in opravljanja dejavnosti, in na padavinsko odpadno vodo, ki se 
odvaja v javno kanalizacijo iz streh ali javnih površin.

(5) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter 
padavinske odpadne vode iz površin, ki niso javne, se ne šteje 
za storitev javne službe ne glede na to, če se takšna voda od‑
vaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni 
napravi.

(6) Odvajanje in čiščenje padavinske vode iz cestnega 
telesa se ne šteje za storitev javne službe in ni predmet tega 
odloka.

4. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji po‑
men:

1. Izvajalec javne službe je pravna oseba, ki ji je v skladu 
s predpisi občine, ki urejajo izvajanje javne službe na njenem 
območju, podeljeno izvajanje javne službe.

2. Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več 
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih ali 
transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska gospodar‑
ska javna infrastruktura izvajanju storitev javne službe.

3. Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in opre‑
ma so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi 
prebivalcev s pitno vodo.

4. Javna kanalizacija so infrastrukturni sistemi kanalov, 
objektov in naprav kanalizacije, so namenjeni izvajanju občin‑
ske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode, na katerem je skupna obremeni‑
tev zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode 
večja od 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: 
PE). Priključki stavb na javno kanalizacijo, greznice in male 
čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE niso objekti 
javne kanalizacije.

5. Vodovodni priključek je del stavbe in je v lasti uporab‑
nika ter je praviloma sestavljen iz:

– priključnega sklopa na sekundarno omrežje,
– dovodne cevi na odseku med javnim vodovodom in 

obračunskim vodomerom,
– ventila pred obračunskim vodomerom,
– čistilnega kosa (odvisno od nazivnega premera) in 

montažno demontažnega kosa,
– obračunskega vodomera z nepovratnim ventilom.
6. Meja med vodovodnim priključkom in interno vodovo‑

dno napeljavo uporabnika je spoj med obračunskim vodome‑
rom in ventilom za obračunskim vodomerom.

7. Vodomerno mesto je zunanji ali notranji talni jašek ali 
zidna niša, v katerem je vodomer.

8. Varovalna plomba je objemka, ki preprečuje nepoobla‑
ščeno odstranitev vodomera.

9. Priključnina‑števnina je znesek, ki ga za vzdrževanje 
vodovodnega priključka uporabnik javnega vodovoda poravna 
mesečno upravljavcu vodovoda.

10. Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki 
je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno 
kanalizacijo do vključno prvega revizijskega jaška na parceli, 
na kateri stoji stavba ali več stavb, ki so priključene na javno 
kanalizacijo ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška 
ni možno postaviti.

11. Interna kanalizacija je sistem kanalov ter z njimi pove‑
zanih tehnoloških naprav, ki so namenjene odvajanju odpadne 
in padavinske vode od mesta nastanka do izpusta v javno 
kanalizacijsko omrežje.

12. Upravljavec vodovoda je pravna ali fizična oseba, ki 
je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe 
na njenem območju, pridobila pravico upravljanja z objekti 
in opremo javnega vodovoda in pravna ali fizična oseba, ki 
so jo prebivalci, ki se oskrbujejo v okviru lastne oskrbe pre‑
bivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim 
vodovodom.

13. Upravljavec kanalizacije je pravna ali fizična oseba, ki 
je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe 
na njenem območju, pridobila pravico upravljanja z objekti in 
opremo javne kanalizacije in pravna ali fizična oseba, ki so 
jo prebivalci, ki odvajajo odpadno vodo v lastno kanalizacijo, 
pooblastili za upravljanje z zasebno kanalizacijo.

14. Uporabnik javne službe je fizična ali pravna oseba, ki 
uporablja pitno vodo iz javnega vodovoda ali odvaja komunal‑
no ali padavinsko odpadno vodo v javno kanalizacijo ali mu je 
zagotovljen prevzem blata iz malih čistilnih naprav in obstoječih 
greznic.

15. Uporabnik javnega vodovoda je fizična ali pravna 
oseba, ki je lastnik ali solastnik stavbe, ki je priključen na javni 
vodovod.

16. Uporabnik javne kanalizacije je fizična ali pravna 
oseba, ki je lastnik ali solastnik stavbe ali zemljišča, ki je 
priključeno na javno kanalizacijo oziroma koristi storitve jav‑
ne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode.

17. Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bi‑
valnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih 
prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih. 
Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki nastaja v stavbah 
v javni rabi ali pri kakršnikoli dejavnosti, če je po nastanku in 
sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu. Komunalna 
odpadna voda je tudi odpadna voda, ki nastaja kot industrijska 
odpadna voda v proizvodnji ali storitveni ali drugi dejavnosti 
ali mešanica te odpadne vode s komunalno ali padavinsko 
odpadno vodo, če je po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi 
po uporabi v gospodinjstvu, njen povprečni dnevni pretok ne 
presega 15 m3/dan, njena letna količina ne presega 4.000 m3, 
obremenjevanje okolja zaradi njenega odvajanja ne presega 
50 PE in pri kateri za nobeno od nevarnih snovi letna količine 
ne presega količine nevarnih snovi, določene skladno s predpi‑
si o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vode 
in javno kanalizacijo.

18. Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica 
meteornih padavin odteka onesnažena iz utrjenih, tlakovanih 
ali z drugim materialom prekritih površin v vode ali se odvaja 
v javno kanalizacijo.

19. Javna površina je površina objekta ali dela objekta 
občinske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status graje‑
nega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov.

20. Nepretočna greznica je neprepusten zbiralnik ko‑
munalne odpadne vode, iz katerega se odvaža komunalna 
odpadna voda in izločeno blato v čiščenje oziroma obdelavo 
na komunalno čistilno napravo.
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21. Pretočna greznica je naprava za čiščenje komunalne 
odpadne vode brez ozračevanja, v kateri se komunalna odpadna 
voda anaerobno obdela skladno s standardoma SIST DIN 4261 
– del 1 in SIST EN 752‑1:1995.

22. Mala komunalna čistilna naprava je naprava za obde‑
lavo komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja manjšo 
od 2.000 PE, v kateri poteka biološka razgradnja na način, do‑
ločen skladno s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju odpadne 
vode iz komunalnih čistilnih naprav. Za malo komunalno čistilno 
napravo z zmogljivostjo čiščenja do 50 PE se šteje tudi naprava 
za čiščenje komunalne odpadne vode, ki je izdelana v skladu s 
standardi od SIST EN 12566‑1 do SIST EN 12566‑5 in iz katere 
se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda 
neposredno v površinsko vodo preko filtrirne naprave za predči‑
ščeno komunalno odpadno vodo ali posredno v podzemno vodo 
preko sistema za infiltracijo v tla.

23. Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za mešanico 
komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko 
odpadno vodo, pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo 
povzroča industrijska odpadna voda ene ali več naprav, presega 
50%, merjeno s kemijsko potrebo po kisiku.

(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak po‑
men kot je določeno v zakonih in podzakonskih predpisih, ki so 
izdani na njihovi podlagi.

5. člen
(strokovno‑tehnične naloge javne službe)

(1) Strokovno‑tehnične, organizacijske in razvojne naloge 
javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo sklenjeno z iz‑
vajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, 
opravlja občinska uprava.

(2) Strokovno‑tehnične, organizacijske in razvojne naloge, 
ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so:

– zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z načrtovanjem 
komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega obmo‑
čja;

– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje za 
izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe;

– pospeševanje uvajanja informatiziranih procesov za po‑
trebe javne službe;

– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje za 
načrtovanje in usklajevanje prednostne rabe vode iz vodovoda;

– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z na‑
črtovanjem razvoja javne službe in izvedbo: gradnje novih vodnih 
virov, povečanja zmogljivosti črpanja obstoječih virov pitne vode, 
rezervnih zmogljivosti vodovoda, varnega obratovanja vodovo‑
da ter gradnje in vzdrževanja objektov in naprav, potrebnih za 
izvajanje javne službe;

– načrtovanje in razvoj infrastrukturnih objektov in naprav 
javne kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja 
in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

(3) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in 
izvajalcem javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem javne 
službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in 
zagotavljanja kakovosti.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)

V občini izvaja javno službo javno podjetje v obliki gospo‑
darske družbe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) 
v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom.

7. člen
(namenska poraba sredstev)

(1) Najemnina za uporabo javne infrastrukture vodovo‑
dnega in kanalizacijskega omrežja je namenski prihodek ob‑

čine in se namensko uporablja za investicije in investicijska 
vzdrževalna dela na javni infrastrukturi vodovodnega in kana‑
lizacijskega omrežja.

(2) Okoljska dajatev za onesnaževanje vode po Zakonu 
o varstvu okolja je namenski prihodek občine in se namensko 
uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na 
javni infrastrukturi kanalizacijskega omrežja.

8. člen
(oskrbovalna območja izvajanja javne službe)

(1) Oskrba s pitno vodo na območju občine se zagota‑
vlja:

1. s storitvami javne službe,
2. kot lastna oskrba prebivalcev.
Izvajalec javne službe upravlja le z javnim vodovodom.
(2) Oskrbovalna območja za izvajanje javne službe oskr‑

be s pitno vodo se določijo v programu komunalnega opremlja‑
nja, ki ga občina sprejme v skladu s predpisi o prostorskem 
načrtovanju.

(3) Občina zagotavlja izvajanje javne službe oskrbe s 
pitno vodo na vseh poselitvenih območjih na njenem območju, 
razen na poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posame‑
znega vodnega vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebiva‑
liščem ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo 
manj kot deset m3 pitne vode na dan. Oskrbovalna območja so 
prikazana na topografski karti v Prilogi 1 tega odloka.

(4) Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe od‑
vajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na 
območju celotne občine.

9. člen
(lastna oskrba)

(1) Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja 
oskrbo s pitno vodo s storitvami javne službe, je obvezna 
priključitev na javni vodovodni sistem in ni dovoljena lastna 
oskrba s pitno vodo.

(2) Vodni vir, ki zagotavlja pitno vodo javnemu vodovodu, 
se ne sme uporabljati za lastno oskrbo s pitno vodo.

(3) Na oskrbovalnem območju, kjer občina zagotavlja 
odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo je 
obvezna priključitev na javno kanalizacijo.

(4) Če je ena ali več stavb na geografsko zaokroženem 
območju, na katerem ni predpisano odvajanje komunalne od‑
padne vode v javno kanalizacijo in je skupna obremenitev 
zaradi odvajanja te odpadne vode manjša od 50 PE, se lahko 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v teh stavbah:

– odvaja v kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije, 
in čisti v mali komunalni čistilni napravi, ki je namenjena sku‑
pnemu čiščenju in je v lasti in v upravljanju lastnikov stavb, ali

– se komunalna odpadna voda zbira v nepretočni gre‑
znici, če je to predpisano zaradi varovanja vodnih virov ali 
varovanja jezera in je njeno praznjenje zagotovljeno v okviru 
storitev javne službe iz 11. člena tega odloka.

III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE

10. člen
(obseg storitev javne službe oskrbe s pitno vodo)

(1) Javna služba oskrbe s pitno vodo po tem odloku v na‑
selju ali delu naselja, ki je opremljeno z javnim vodovodom, 
obsega:

– vzdrževanje in čiščenje objektov javnega vodovoda in
– zagotavljanje oskrbe z zdravstveno ustrezno vodo.
(2) V okviru storitev javne službe upravljavec javnega 

vodovoda organizira na stroške upravljavcev zasebnih vodovo‑
dov, ki so namenjeni lastni oskrbi s pitno vodo, njihovo stalno 
izobraževanje, ki mora vsebovati tehnične in zdravstvene vidike 
oskrbe prebivalstva s pitno vodo.
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11. člen
(obseg storitev javne službe odvajanja  

in čiščenja odpadne vode)
(1) Javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode po tem odloku v naselju ali delu 
naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, obsega:

– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo s streh in javnih površin,
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav ter 

obstoječih greznic pri uporabniku storitev ter njegovo obdelavo 
najmanj enkrat na štiri leta.

(2) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode po tem odloku mora izvajalec 
javne službe v naselju ali njegovem delu, ki ni opremljeno z 
javno kanalizacijo, in za stavbo ali za funkcionalno zaokroženo 
skupino stavb zunaj naselja zagotoviti:

– redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obde‑
lavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,

– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri 
uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na 
štiri leta,

– prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo 
ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male 
komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s pred‑
pisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih čistilnih naprav in

– izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, 
ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih ko‑
munalnih čistilnih naprav.

(3) Izvajalec javne službe zagotovi odvajanje in čiščenje 
padavinske odpadne vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s 
površin, ki niso javne površine in industrijske odpadne vode, 
ki se odvaja v javno kanalizacijo, kot posebno storitev zaradi 
uporabe objektov javne kanalizacije.

(4) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinske vode iz 
cestnega telesa ni predmet tega odloka.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE  
S PITNO VODO

1. Priključitev na javni vodovod

12. člen
(obveznost priključitve na javni vodovod)

(1) Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod, je za vse 
objekte obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda v 
skladu s soglasjem upravljavca vodovoda. Priključitev obstoje‑
čih objektov na javni vodovod se mora izvesti v roku šestih me‑
secev po izgradnji javnega vodovoda. Če se je uporabnik pred 
zagotovitvijo oskrbe pitne vode iz javnega vodovoda oskrboval 
iz zasebnega vodovoda, mora oskrbo iz zasebnega vodovoda 
opustiti in se priključiti na javni vodovod.

(2) Upravljavec vodovoda mora bodočega uporabnika 
obvestiti, da je priključitev stavbe, ki je v njegovi lasti, na javni 
vodovod obvezna in mu določiti pogoje za izdajo soglasja za 
priključitev.

(3) Če se v stavbi na poselitvenem območju, kjer se zago‑
tavlja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe, rabi pitna 
voda, mora lastnik stavbe zaradi oskrbe s pitno vodo zagotoviti 
izvedbo priključka stavbe na sekundarni vodovod.

(4) Če se v stavbi na poselitvenem območju, kjer se oskr‑
ba s pitno vodo ne zagotavlja s storitvami javne službe, rabi 
pitna voda, lahko lastnik stavbe zagotovi oskrbo s pitno vodo iz 
zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi s pitno vodo, 
če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

– oddaljenost stavbe od javnega vodovoda je večja od 
200 m ali

– je izvedba priključka stavbe na javni vodovod, povezana 
z nesorazmernimi stroški ali

– priključitev na javni vodovod tehnično ni možna.

13. člen
(prepoved priključitve stavb na javni vodovod)

(1) Na predvidenem poselitvenem območju upravljavec 
vodovoda ne sme priključiti stavb na javni vodovod, če na ob‑
močju ni zagotovljenega odvajanja komunalne odpadne vode 
v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne 
odpadne vode.

(2) Če je na območju, na katerem želi lastnik objekta pri‑
dobiti priključek na javni vodovod, že zgrajena javna kanaliza‑
cija, lahko upravljavec vodovoda izvede priključitev na vodovod 
le v primeru, da je objekt že priključen na javno kanalizacijo.

(3) Če na območju, na katerem želi lastnik objekta pridobi‑
ti priključek na javni vodovod še ni zgrajena javna kanalizacija, 
lahko upravljavec vodovoda izda soglasje za priključitev na 
javni vodovod le v primerih, če je komunalna odpadna voda iz 
objekta speljana v malo komunalno čistilno napravo ali nepre‑
točno greznico na izpraznjevanje ali na drug objekt ali napravo 
za čiščenje komunalne odpadne vode.

(4) V tistih primerih, kjer je komunalna odpadna voda 
speljana v nepretočno greznico na izpraznjevanje, mora lastnik 
objekta priložiti k vlogi za soglasje tudi pogodbo s pooblašče‑
nim izvajalcem za odvoz komunalne odpadne vode.

(5) Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem obmo‑
čju upravljavec vodovoda ne sme priključiti na javni vodovod 
nestanovanjskih stavb, če lastnik stavbe oziroma objekta ni 
pridobil vodnega dovoljenja in gre za rabo vode iz javnega 
vodovoda, za katero je treba pridobiti vodno dovoljenje.

14. člen
(pogoji priključitve na javni vodovod)

(1) Uporabnik si je dolžan pred priključitvijo na javni vodo‑
vod pridobiti soglasje upravljavca vodovoda in priključek izvesti 
skladno s soglasjem.

(2) Za pridobitev soglasja k priključitvi na javni vodovod 
mora k vlogi priložiti naslednjo dokumentacijo:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekte zgra‑
jene po letu 1967 ali dokazilo, da je objekt zgrajen pred 
letom 1967,

– mapno kopijo z vrisanim objektom,
– izvedbeni načrt interne vodovodne instalacije,
– potrdilo o uspešno izvedenem tlačnem preizkusu inter‑

ne instalacije,
– potrdilo o uspešno opravljeni dezinfekciji interne insta‑

lacije,
– projekt za izvedbo vodovodnega priključka,
– soglasja za prekop ceste in križanja z ostalimi komu‑

nalnimi vodi,
– soglasje lastnikov parcel preko katerih bo potekal vo‑

dovodni priključek oziroma upravno ali sodno odločbo, ki na‑
domesti soglasje.

(3) Upravljavec vodovoda lahko izda soglasje k priključitvi 
na javni vodovod:

– če je investitor objekta k vlogi za soglasje predložil 
ustrezno dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena,

– če je priključitev na javni vodovod tehnično možna,
– če ima uporabnik urejeno odvajanje odpadne in pada‑

vinske vode.
(4) Upravljavec vodovoda je dolžan izdati soglasje k priklju‑

čitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

15. člen
(vodovodni priključek)

(1) Priključek stavbe na sekundarni vodovod je del javne‑
ga vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in na‑
pravo za merjenje porabljene pitne vode (obračunski vodomer) 
pri porabniku pitne vode. Priključek stavbe na javni vodovod je 
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v lasti lastnika stavbe, ki mora zagotoviti načrtovanje, gradnjo 
in vzdrževanje cevovodov in druge opreme priključka stavbe 
na javni vodovod.

(2) Dolžina vodovodnega priključka ne sme biti daljša od 
50 m.

(3) Vodovodni priključek se izvede za vsako odjemno 
mesto posebej. Na posamezno odjemno mesto je lahko priklju‑
čeno tudi več porabnikov pitne vode.

(4) Če je treba priključiti na javni vodovod več odjemnih 
mest tako, da se priključek stavbe na obratujoči sekundarni 
vodovod izvede s skupnim cevovodom, se šteje za del javnega 
vodovoda cevovod, ki povezuje obratujoči sekundarni vodo‑
vod in razcep cevovoda za priključitev zadnjih dveh odjemnih 
mest.

(5) Upravljavec vodovoda mora uporabniku iz 12. člena 
tega odloka namestiti obračunski vodomer, katerega tip, veli‑
kost in mesto namestitve se določi s soglasjem k priključitvi. 
Obračunski vodomer namesti upravljavec vodovoda na stroške 
uporabnika.

(6) Upravljavec vodovoda lahko ob priključitvi novozgra‑
jenih objektov na obstoječe ali novozgrajeno javno vodovodno 
omrežje zaračuna dejanske stroške priključitve na vodovodno 
omrežje v skladu s tarifo in cenikom za storitve priključitve na 
vodovodno omrežje.

16. člen
(izvedba priključkov na javni vodovod)

(1) Priključek na javni vodovod je lahko stalen ali zača‑
sen.

(2) Upravljavec vodovoda je dolžan izvesti stalen pri‑
ključek na javni vodovod najkasneje v 30. dneh od dne, ko 
je uporabnik pridobil soglasje za priključitev, izpolnil pogoje 
soglasja ter poravnal vse obveznosti do občine in upravljavca 
vodovoda. Upravljavec vodovoda sme priključiti uporabnika na 
javni vodovod šele, ko je preveril, da je uporabnik:

– zgradil prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sani‑
tarno‑tehničnimi predpisi,

– uredil odvajanje komunalne odpadne vode,
– izpolnil pogoje iz soglasja k priključitvi.
(3) Upravljavec vodovoda lahko izvede začasni priključek 

na javni vodovod le za gradbišča, javne prireditve, začasne 
objekte in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pri‑
dobitev začasnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno 
dovoljenje, prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje 
začasno potrebo po priključitvi na javni vodovod. Upravljavec 
vodovoda dovoli začasno priključitev, če uporabnik vloži popol‑
no vlogo in je priključitev tehnično izvedljiva. Pogoj za začasno 
priključitev na javni vodovod je po navodilih upravljavca vodo‑
voda urejeno začasno odvzemno mesto in urejeno odvajanje 
komunalne odpadne vode. Upravljavec vodovoda lahko dovoli 
začasno priključitev na javni vodovod le za določeno dobo, 
ki pa ne sme biti daljša od dveh let. En mesec pred ukinitvijo 
začasnega priključka mora upravljavec vodovoda o tem pisno 
obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stal‑
nega priključka.

(4) Na objekt, ki je bil priključen na zasebni vodovod, je 
potrebno pred priključitvijo na javni vodovod, povsem odstraniti 
priključek na zasebni vodovod.

(5) Po priključitvi objekta na javni vodovod se lastnik 
objekta vpiše v evidenco uporabnikov.

17. člen
(uporaba vodovodnega priključka)

(1) Uporabnik ne sme brez predhodnega soglasja upra‑
vljavca vodovoda prestavljati, zamenjati, popravljati ali kakorko‑
li spreminjati vodovodnega priključka, vključno z obračunskim 
vodomerom.

(2) Uporabnik mora vsako okvaro na vodovodnem pri‑
ključku ali obračunskem vodomeru prijaviti upravljavcu vodo‑
voda.

(3) Vsa dela v zvezi z nameščanjem, premeščanjem 
in vzdrževanjem obračunskega vodomera izvaja upravljavec 
vodovoda ali po njegovem pooblastilu za to usposobljen izva‑
jalec del.

(4) Vodovodni priključek se lahko ukine le na podlagi 
pisnega zahtevka uporabnika, ki nosi tudi stroške ukinitve. Uki‑
nitev priključka na javni vodovod je dovoljena samo v primerih 
rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre za začasen 
priključek. Izvedbo ukinitve priključka izvrši upravljavec vodo‑
voda.

18. člen
(vzdrževanje vodovodnega priključka)

(1) Vzdrževanje vodovodnega priključka zajema:
1. Vzdrževanje vodomera, ki zajema: obnavljanje vodo‑

mera, redne preglede in menjavo vodomera ter zagotavljanje 
veljavnosti vodomera.

2. Tekoče vzdrževanje vodovodnega priključka, ki zajema: 
popravilo okvar na vodovodnem priključku in zagotavljanje 
funkcionalnosti vodovodnega priključka.

3. Obnovo vodovodnega priključka, pri čemer se mora 
vodovodni priključek obnoviti:

– če njegovo stanje kaže na stopnjo dotrajanosti, ki pov‑
zroča okvare in zaradi tega vodne izgube;

– če njegovo stanje ogroža varnost oskrbe z vodo;
– če je zgrajen iz zdravstveno neustreznih materialov;
– če je to potrebno zaradi obnove javnega vodovoda.
(2) Vsa vzdrževalna dela na vodovodnem priključku iz 

prejšnjega odstavka tega člena izvaja upravljavec vodovoda 
ali po njegovem pooblastilu za to usposobljeni izvajalec. 
Lastnik ali najemnik stavbe mora dopustiti izvedbo ali pre‑
verjanje izvedbe in delovanja cevovoda in opreme priključka 
stavbe na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje. 
Storitev iz tega odstavka plača uporabnik s plačilom priključ‑
nine‑števnine na način, ki je podrobneje določen v 61. členu 
tega odloka.

(3) Objekti javnega vodovoda in vodovodnega priključka 
morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati 
ničesar brez soglasja upravljavca vodovoda. Mesto, kjer je 
vgrajen vodomer, mora biti vedno dostopno predstavnikom 
upravljavca vodovoda.

2. Oskrba s pitno vodo v naselju, ki ni opremljeno  
z javnim vodovodom

19. člen
(lastna oskrba prebivalcev)

Če je stavba na poselitvenem območju, na katerem v 
skladu z zakonom ali drugim predpisom priključitev na javni 
vodovod ni obvezna, se lahko oskrba s pitno vodo zagotavlja 
v obliki lastne oskrbe prebivalcev, če so za obratovanje zaseb‑
nega vodovoda izpolnjeni pogoji določeni v zakonu ali drugem 
predpisu.

20. člen
(upravljavec zasebnega vodovoda)

(1) Zasebni vodovod mora imeti upravljavca vodovoda, če 
oskrbuje s pitno vodo več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih 
prebivajo prebivalci s stalnim prebivališčem, ali če oskrbuje s 
pitno vodo stavbo ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, 
turistična ali živilska dejavnost.

(2) Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi 
pravno ali fizično osebo, s katero so lastniki zasebnega 
vodovoda sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodo‑
voda.

(3) Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s 
pitno vodo, ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega 
vodovoda, občina za upravljavca zasebnega vodovoda določi 
izvajalca javne službe, ki oskrbuje sosednja poselitvena ob‑
močja.
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21. člen
(obveznosti upravljavca zasebnega vodovoda)

(1) V okviru lastne oskrbe s pitno vodo iz zasebnega vo‑
dovoda mora upravljavec zasebnega vodovoda na celotnem 
oskrbovalnem območju zagotoviti:

– oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod 
enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in sto‑
ritve javne službe;

– redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vo‑
dovoda;

– vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidran‑
tov, priključenih na zasebni vodovod, v skladu s predpisom, 
ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih 
vodovodov in hidrantnih omrežij;

– nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod;
– monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete 

vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji 
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;

– obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev za‑
sebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe;

– meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.
(2) Upravljavec zasebnega vodovoda ne more izdajati 

projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam ter smer‑
nic in mnenj v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in 
urejanje prostora, ampak jih lahko izdaja le občina.

3. Zagotavljanje skladnosti pitne vode

22. člen
(zagotavljanje skladnosti)

(1) Upravljavec vodovoda mora v skladu s predpisi o pitni 
vodi zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne 
vode. V ta namen mora imeti zaposleno odgovorno osebo za 
zagotavljanje skladnosti s predpisi o pitni vodi, ki ima najmanj 
visoko strokovno izobrazbo naravoslovno tehnične ali zdra‑
vstvene smeri.

(2) Skladnost mora biti zagotovljena:
1. na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot 

pitna voda,
2. v objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, kjer 

se voda uporablja v proizvodnji in prometu živil,
3. v objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer se 

voda pakira,
4. v primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu 

iztoka iz cisterne.
(3) Upravljavec vodovoda mora izvajati notranji nadzor 

nad zagotavljanjem skladnosti pitne vode v skladu s predpisi, 
ki urejajo pitno vodo in zdravstveno ustreznost živil.

23. člen
(izključitev odgovornosti)

(1) Ne glede na prejšnji člen tega odloka se šteje, da 
je upravljavec vodovoda izpolnil svoje obveznosti, kadar do‑
kaže, da je vzrok neskladnosti hišno vodovodno omrežje ali 
njegovo vzdrževanje. Hišno vodovodno omrežje zajema ce‑
vovod, opremo in naprave, ki so vgrajene med vodomerom na 
priključku na sistem za oskrbo s pitno vodo in mesti uporabe 
pitne vode.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec vo‑
dovoda, kadar obstaja sum, da zaradi hišnega vodovodnega 
omrežja pitna voda ni skladna, zagotoviti:

1. priporočila lastnikom objektov o ukrepih za zmanjšanje 
ali odpravo tveganja in/ali

2. ustrezno obveščanje porabnikov in posredovanje pripo‑
ročil o vseh možnih dodatnih ukrepih za odpravo neskladnosti, 
ki bi jih morali sprejeti.

(3) V vseh objektih je za odpravo neskladnosti, ki je posle‑
dica hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, 
odgovoren lastnik ali upravljavec objekta.

V. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE ODVAJANJA  
IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE

1. Priključitev na javno kanalizacijo

24. člen
(odvajanje komunalne odpadne vode)

(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi, se mora 
odvajati v javno kanalizacijo ali neposredno v malo komunalno 
čistilno napravo ali v kanalizacijo iz 9. člena tega odloka.

(2) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v nase‑
lju ali delu naselja, opremljenem z javno kanalizacijo, se mora 
obvezno neposredno odvajati v javno kanalizacijo.

(3) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi 
komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi zunaj območja 
naselja ali dela naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 
če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne 
vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je 
treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo večja od 
0,02 PE, odvajanje odpadnih vod pa je možno brez naprav za 
prečrpavanje.

(4) Lastnik stavbe, iz katere se komunalna odpadna voda 
odvaja v javno kanalizacijo preko pretočne greznice, mora to 
pretočno greznico opustiti, skladno s pridobljenim soglasjem 
upravljavca kanalizacije.

(5) Do zagotovitve komunalne opremljenosti območij po‑
selitve, kjer je v skladu s predpisi potrebno odvajati komunalne 
odpadne vode v javno kanalizacijo, je dovoljeno odvajati komu‑
nalno odpadno vodo v obstoječe greznice z iztokom v okolje 
praviloma z infiltracijo v podtalje.

(6) Na območjih, kjer je že zgrajena javna kanalizacija 
in je objekt možno nanjo priključiti, ni dovoljena gradnja novih 
greznic.

(7) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na 
območju, kjer javna kanalizacija ni zgrajena, se odvaja v malo 
komunalno čistilno napravo.

(8) Odvajanje komunalne odpadne vode v nepretočne 
greznice je dovoljeno na območju poselitve, ki ni opremljeno z 
javno kanalizacijo in kjer ni predpisano odvajanje komunalne 
odpadne vode v javno kanalizacijo, če je to zahteva zaradi 
varovanja vodnih virov ali varovanja jezera, če obremenjevanje 
okolja zaradi nastajanja odpadne vode v stavbi ne presega 
50 PE in je nepretočna greznica zgrajena v skladu s predpisi, 
ki urejajo gradbene proizvode, upravljavec nepretočne greznice 
pa zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev javne službe, 
izvajalec javne službe pa čiščenje prevzete komunalne odpa‑
dne vode in blata v komunalni čistilni napravi.

(9) Praznjenje nepretočnih greznic izvaja upravljavec ka‑
nalizacije v okviru javne službe po predhodnem pozivu lastnika 
nepretočne greznice. Stroške prevzema in obdelave vsebine 
greznice krije lastnik nepretočne greznice.

25. člen
(obveznost priključitve na javno kanalizacijo)

(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali 
preureja javna kanalizacija, je priključitev stavbe ali preureditev 
obstoječega priključka stavbe na javno kanalizacijo obvezna. 
Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijo se mora 
izvesti v roku šestih mesecev po izgradnji javne kanalizacije.

(2) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega upo‑
rabnika, da je priključitev njegove stavbe obvezna in mu posre‑
dovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo 
se mora pod nadzorom upravljavca kanalizacije opraviti v roku 
šest mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

(3) Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije, 
ki se zaključi s komunalno ali skupno čistilno napravo, odvajala 
odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, 
se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na 
svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo oči‑
sti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode obvezno pod 
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nadzorom in po predhodnem soglasju upravljavca kanalizacije. 
Stroški nadzora bremenijo uporabnika.

26. člen
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)

(1) Uporabnik si je dolžan pred priključitvijo na javno 
kanalizacijo pridobiti soglasje upravljavca kanalizacije in pri‑
ključek izvesti skladno s soglasjem.

(2) Za pridobitev soglasja k priključitvi na javno kanaliza‑
cijo mora k vlogi priložiti naslednjo dokumentacijo:

– pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekte zgra‑
jene po letu 1967 ali dokazilo, da je objekt zgrajen pred 
letom 1967,

– mapno kopijo z vrisanim objektom,
– izvedbeni načrt interne kanalizacije,
– potrdilo o vodotesnosti interne kanalizacije,
– projekt za izvedbo kanalizacijskega priključka,
– soglasja za prekop ceste in križanja z ostalimi komu‑

nalnimi vodi,
– soglasje lastnikov parcel preko katerih bo potekal ka‑

nalizacijski priključek oziroma upravno ali sodno odločbo, ki 
nadomesti soglasje.

(3) Upravljavec kanalizacije izda soglasje k priključitvi na 
javno kanalizacijo:

– če je investitor objekta k vlogi za soglasje predložil 
ustrezno dokumentacijo, iz prvega odstavka tega člena,

– če so izpolnjeni vsi pogoji iz predhodnih soglasij,
– če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično možna.
(4) Upravljavec kanalizacije je dolžan izdati soglasje 

k priključitvi najpozneje v 30 dneh od prejema popolnega 
zahtevka.

27. člen
(kanalizacijski priključek)

(1) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije, ki 
je v lasti uporabnika in poteka od mesta priključitve na javno 
kanalizacijo do vključno prvega revizijskega jaška na parceli, 
na kateri stoji stavba ali več stavb, ki so priključene na javno 
kanalizacijo ali do zunanje stene stavbe, če revizijskega jaška 
ni možno postaviti.

(2) Kanalizacijski priključek je del objekta in je last upo‑
rabnika.

(3) Vsaka stavba se praviloma priključuje na javno kana‑
lizacijo preko svojega kanalizacijskega priključka. V primerih, 
ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali 
racionalno, je dovoljena priključitev več stavb preko skupnega 
kanalizacijskega priključka, s čemer pa morajo soglašati vsi 
lastniki takega priključka.

28. člen
(izvedba priključitve na javno kanalizacijo)

(1) Uporabnik mora upravljavca kanalizacije pravočasno 
obvestiti o začetku del za priključitev stavbe na javno kanali‑
zacijo. Upravljavec kanalizacije je dolžan izvesti kanalizacijski 
priključek najkasneje v 30 dneh od dne, ko je uporabnik pridobil 
soglasje za priključitev, izpolnil pogoje soglasja ter poravnal vse 
obveznosti do občine in upravljavca.

(2) Nadzor nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijo 
izvede upravljavec kanalizacije na stroške uporabnika. Stroške 
nadzora upravljavec kanalizacije zaračuna na podlagi tarife in 
cenika, ki ga določi izvajalec javne službe.

(3) Deli stavb, ki se nahaja pod koto terena nad odvodnim 
javnim kanalom, se na javno kanalizacijo priključujejo preko 
hišnega črpališča, ki ga je dolžan zgraditi in upravljati lastnik 
stavbe.

(4) Revizijski jašek mora biti praviloma postavljen nepo‑
sredno ob parcelni meji zasebnega zemljišča.

(5) Če revizijskega jaška ni mogoče postaviti na zemljišču, 
ki je v lasti lastnika stavbe, mora lastnik te stavbe za postavitev 

revizijskega jaška pridobiti dovoljenje lastnika zemljišča, na 
katerem je možno postaviti revizijski jašek.

(6) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti 
zunaj stavbe, je lastnik dolžan v stavbi urediti interno kanali‑
zacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in 
opravljati kontrolo odpadne vode.

(7) Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo se lastnik 
objekta vpiše v evidenco uporabnikov.

(8) Upravljavec kanalizacije lahko ob priključitvi novo‑
zgrajenega objekta na obstoječe ali novozgrajeno javno ka‑
nalizacijsko omrežje zaračuna dejanske stroške priključitve na 
kanalizacijsko omrežje v skladu s tarifo in cenikom za storitve 
priključitve na kanalizacijsko omrežje.

29. člen
(uporaba kanalizacijskega priključka)

(1) Uporabnik mora za spremembo dimenzije priključka, 
trase, merskega mesta in izvedbo dodatnega priključka prido‑
biti soglasje upravljavca kanalizacije.

(2) Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na lastne stro‑
ške in na zahtevo upravljavca kanalizacije spremeniti priključek 
na javno kanalizacijo ali opustiti lastno čistilno napravo v pri‑
merih spremembe pogojev odvajanja komunalne in padavinske 
odpadne vode. Upravljavec kanalizacije je dolžan pismeno 
obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključitve na 
javno kanalizacijo.

(3) Objekti javne kanalizacije in kanalizacijskega priključ‑
ka morajo biti vedno dostopni. Na njih ni dovoljeno postavljati 
ničesar brez soglasja upravljavca kanalizacije. Upravljavcu ka‑
nalizacije mora biti omogočen dostop do revizijskega jaška.

(4) Kanalizacijski priključek se lahko ukine le na podlagi 
soglasja upravljavca kanalizacije.

(5) Stroške ukinitve kanalizacijskega priključka nosi upo‑
rabnik.

(6) Ukinitev priključka na javno kanalizacijo je dovoljena 
samo v primerih rušenja priključenega objekta. Izvedbo ukinitve 
priključka izvrši upravljavec kanalizacije.

2. Merjenje emisije snovi in toplote (monitoring)

30. člen
(emisijski monitoring)

(1) Izvajalec javne službe mora v okviru obratovalnega 
monitoringa zagotavljati občasne ali trajne meritve parametrov 
in količine odpadne vode.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti trajne meritve 
količine odpadne vode na iztoku komunalne ali skupne čistilne 
naprave, če je zmogljivost čiščenja več kot 10.000 PE.

(3) Meritve se izvajajo na način in v obsegu, določenima 
s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring 
odpadne vode.

31. člen
(poslovni dnevnik in obratovalni dnevnik za čistilno napravo)

Izvajalec javne službe, ki upravlja s komunalno čistilno 
napravo, mora v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in 
toplote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno kanalizacijo 
voditi poslovnik za obratovanje čistilne naprave ter obratovalni 
dnevnik in občini omogočiti vpogled v navedena dokumenta.

32. člen
(izvajanje prvih meritev in monitoringa  

za male čistilne naprave)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prve meritve in 

obratovalni monitoring za male čistilne naprave za vsako malo 
komunalno čistilno napravo na območju izvajanja javne službe, 
ne glede na to ali malo komunalno čistilno napravo upravlja 
izvajalec javne službe v okviru izvajanja storitev javne službe 
ali jo upravlja druga pravna ali fizična oseba.
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(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti obratovalni 
monitoring v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja področje 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav ter predpisom, ki ureja prve meritve in obrato‑
valni monitoring odpadne vode.

(3) Izvajalec javne službe lahko v skladu s predpisom, ki 
ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komu‑
nalnih čistilnih naprav, namesto obratovalnega monitoringa za 
male komunalne čistilne naprave na območju občine, izdela 
oceno obratovanja naprave, ne glede na to, ali malo komunalno 
čistilno napravo upravlja sam v okviru izvajanja javne službe ali 
jo upravlja druga pravna ali fizična oseba.

(4) Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora na 
svoje stroške izvajalcu javne službe naročiti in omogočiti redno 
izvajanje obratovalnega monitoringa oziroma izdelave ocene o 
obratovanju male komunalne čistilne naprave in mu na njegovo 
zahtevo predložiti vse predpisane podatke za izdelavo poročila 
o izvajanju obratovalnega monitoringa.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE 
IN UPORABNIKOV

1. Obveznosti izvajalca javne službe

33. člen
(splošne obveznosti)

Obveznosti izvajalca javne službe po tem odloku so:
1. oskrba s pitno vodo vseh uporabnikov storitev jav‑

ne službe pod enakimi pogoji upoštevaje tehnične možnosti 
priključevanja in v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in 
storitve javnih služb,

2. redno zagotavljanje in nepretrgano odvajanje in čišče‑
nje komunalne odpadne vode,

3. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega 
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe,

4. redno obračunavanje storitev javne službe, okoljskih 
dajatev in ostalih s posebnimi predpisi določenih dajatev,

5. skrb za normalno obratovanje objektov in naprav javne‑
ga vodovoda in javne kanalizacije ter čistilnih naprav,

6. redno vzdrževanje vseh objektov in naprav javnega 
vodovoda in javne kanalizacije ter objektov čistilnih naprav,

7. ravnanje skladno s pravili stroke,
8. sistematično pregledovanje vodovodnega in kanaliza‑

cijskega omrežja s ciljem odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
9. nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod,
10. redno vzdrževanje obračunskih vodomerov in skrb za 

njihove redne preglede skladno z veljavnimi predpisi,
11. nameščanje in preverjanje nepoškodovanosti varoval‑

ne plombe vodomera,
12. vzdrževanje in obnavljanje vodovodnih priključkov,
13. kontroliranje ustreznosti interne vodovodne instalacije 

pred priklopom na javni vodovod,
14. kontroliranje ustreznosti interne kanalizacije in ka‑

nalizacijskega priključka pred priključitvijo stavbe na javno 
kanalizacijo na stroške uporabnika v skladu s soglasjem za 
priključitev in v okviru nadzora nad izvedbo priključka,

15. po naročilu občine skrb za izpravnost in vzdrževanje 
hidrantnega omrežja in hidrantov, v skladu s predpisom, ki na 
področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovo‑
dov in hidrantnih omrežij,

16. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti 
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpi‑
sa, ki ureja pitno vodo,

17. izvajanje pregledov interne instalacije in opravljanje 
kontrole kvalitete vode na zahtevo uporabnikov, če je podan 
utemeljen sum, da je voda neustrezna,

18. zagotavljanje monitoringa količine iz vodnih virov pitne 
vode odvzete vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v 
skladu s pogoji iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih 
virov,

19. redno kontroliranje sestave odpadne vode in delova‑
nja čistilnih naprav,

20. priprava predlogov za planiranje obnove, širitve in 
dopolnitve oskrbovalnega sistema,

21. izdelava programa ukrepov v primeru izrednih do‑
godkov v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami,

22. organiziranje dobave pitne vode in odvajanje odpadne 
vode v primeru višje sile ter poročanje pristojnim občinskim 
organom o nastopu višje sile,

23. izvajanje predpisanih storitev na območjih, kjer ni 
javne kanalizacije,

24. posredovanje zbirnih podatkov iz katastra javnega 
vodovoda v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture,

25. izdajanje soglasij za priključitev in omogočanje priklju‑
čitev na javni vodovod ali javno kanalizacijo,

26. izvajanje javnih pooblastil,
27. stalno zagotavljanje ustreznega kadrovskega nivoja in 

tehnične opremljenosti v skladu s stanjem tehnike in izvajanje 
oskrbe po določilih tega odloka.

34. člen
(zmanjševanje vodnih izgub vodovoda)

(1) Izvajalec javne službe mora letno spremljati stanje 
vodnih izgub v javnem vodovodnem omrežju ter pripraviti pro‑
gram ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub. V ta namen 
mora izvajalec javne službe ugotavljati vodne količine, ki so 
načrpane, transportirane, porabljene in izgubljene iz javnega 
vodovoda, in izdelati vodno bilanco v skladu s predpisi o oskrbi 
s pitno vodo.

(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se pri načr‑
tovanju rekonstrukcije javnega vodovoda načrtujejo tudi ukrepi 
za zmanjšanje vodnih izgub. Z izvedbo ukrepov za zmanjšanje 
vodnih izgub mora izvajalec javne službe vodne izgube zmanj‑
šati do količin, ki so določene v operativnem programu varstva 
okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo in ga sprejme Vlada 
Republike Slovenije.

35. člen
(vodenje evidenc)

(1) Izvajalec javne službe mora v zvezi z izvajanjem javne 
službe voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje 
izvajanja javne službe. Evidence s področja javne službe se 
vodijo v obliki informatizirane baze podatkov.

(2) Izvajalec javne službe mora za celotno območje obči‑
ne, kjer zagotavlja storitve javne službe, za stavbe, ki so oskr‑
bovane s pitno vodo iz zasebnih vodovodov zagotoviti:

1. vodenje evidenc zasebnih vodovodov;
2. vodenje evidenc zasebnih hidrantnih omrežij in hi‑

drantov, priključenih na njih, če so oskrbovani iz zasebnih 
vodovodov;

3. vodenje evidenc vodnih virov in količin, ki se upora‑
bljajo za odvzem vode za oskrbo s pitno vodo iz zasebnih 
vodovodov;

4. vodenje evidenc stavb, ki so oskrbovane s pitno vodo 
iz zasebnih vodovodov.

(3) Stroški priprave podatkov v digitalni obliki, kot jo 
zahteva izvajalec javne službe za vodenje evidence zasebnih 
vodovodov, bremenijo uporabnike storitev zasebnega vodo‑
voda.

36. člen
(kataster)

(1) Izvajalec javne službe mora voditi kataster javnega 
vodovoda in javne kanalizacije.

(2) Občina zagotavlja vodenje katastra javnega vodovoda 
in javne kanalizacije v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko 
načrtovanje, graditev objektov in geodetsko dejavnost.

(3) Kataster iz prvega odstavka tega člena se vodi v obliki 
informatizirane baze podatkov.
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37. člen
(posredovanje podatkov iz evidenc in katastra)

(1) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja, je izvajalec javne službe prosilcem dolžan 
omogočiti vpogled, prepis, fotokopijo ali elektronski zapis zah‑
tevanih podatkov iz uradnih evidenc iz 35. člena tega odloka.

(2) Vpogled v zahtevane podatke je brezplačen. Za posre‑
dovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane 
informacije lahko izvajalec javne službe prosilcu zaračuna ma‑
terialne stroške v skladu s stroškovnikom.

38. člen
(obveščanje uporabnikov)

(1) Izvajalec javne službe obvešča uporabnike o času 
trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode ali prekinitvah 
odvajanja odpadne in padavinske vode neposredno ali preko 
sredstev javnega obveščanja.

(2) Izvajalec javne službe mora lastnike greznic in upra‑
vljavce malih komunalnih čistilnih naprav obvestiti o:

– komunalni ali skupni čistilni napravi, na kateri se obde‑
luje komunalna odpadna voda in blato,

– rokih in času praznjenja nepretočnih greznic, obstoje‑
čih greznic in prevzemanja blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav,

– drugih pogojih za praznjenje nepretočnih greznic, ob‑
stoječih greznic in prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih 
naprav.

39. člen
(prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav  

ter obdelava blata)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata 

iz malih komunalnih čistilnih naprav in ga obdelati na komunalni 
ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata, 
najmanj enkrat na štiri leta.

(2) Za obdelano blato komunalnih in skupnih čistilnih 
naprav mora izvajalec javne službe zagotoviti predelavo in od‑
stranjevanje blata po predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki.

40. člen
(praznjenje nepretočnih greznic)

(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti enkrat mesečno 
praznjenje nepretočnih greznic.

(2) Izvajalec javne službe mora prevzeto komunalno od‑
padno in padavinsko vodo iz nepretočne greznice odvažati v 
čiščenje na komunalno ali skupno čistilno napravo.

41. člen
(prevzem blata iz pretočnih greznic)

(1) Izvajalec javne službe mora za stavbe v naselju ali nje‑
govem delu, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, in za stavbe 
zunaj naselja, zagotoviti prevzem blata iz pretočnih greznic ter 
njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je 
opremljena za obdelavo blata, najmanj enkrat na štiri leta.

(2) Obveznost izvajalca javne službe iz prvega odstavka 
tega člena velja do izteka prehodnih rokov za prilagoditev odva‑
janja komunalne odpadne vode v odvajanje v javno kanalizacijo 
ali neposredno v malo čistilno napravo ali nepretočno greznico 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi iz malih komunalnih 
čistilnih naprav.

2. Pravice uporabnikov javne službe

42. člen
(splošne pravice)

(1) Uporabniki javne službe imajo pravico do trajnega, 
nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, 
ki so enako dostopne vsem uporabnikom na območju občine.

(2) Uporabnik javne službe ima na podlagi soglasja izva‑
jalca javne službe pravico:

– priključitve na javni vodovod in javno kanalizacijo,
– spremeniti dimenzijo priključka, traso priključka, vodo‑

merno mesto,
– izvesti dodatna dela na priključku,
– povečati odvzem vode,
– ukinitve priključka.

3. Obveznosti uporabnikov javne službe

43. člen
(splošne obveznosti)

(1) Uporabniki javne službe imajo naslednje obveznosti:
1. priključiti se na javni vodovod in javno kanalizacijo le v 

skladu s soglasjem upravljavca vodovoda in kanalizacije,
2. priključiti se na javni vodovod ali javno kanalizacijo 

najkasneje v šestih mesecih po izgradnji javnega vodovoda 
ali javne kanalizacije in hkrati opustiti priključek na zasebni 
vodovod, obstoječo greznico ali malo čistilno napravo skla‑
dno z navodili upravljavca vodovoda ali upravljavca kanali‑
zacije,

3. spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev 
odvajanja odpadne ali padavinske vode,

4. zgraditi objekte in naprave interne vodovodne instala‑
cije, interne kanalizacije, vodovodni priključek in kanalizacijski 
priključek skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglas‑
jem izvajalca javne službe,

5. kriti stroške nadzora montaže vodovodnega priključka v 
primeru, da izvede montažo drugi usposobljen izvajalec del,

6. redno vzdrževati interno vodovodno instalacijo z vsemi 
objekti in napravami, vodomerni jašek ali nišo ter požarno 
omrežje in interne hidrante, interno kanalizacijo z vsemi objekti 
in napravami, kanalizacijski priključek in interno čistilno na‑
pravo,

7. upravljavcu omogočiti pregled interne vodovodne in‑
stalacije, internega hidrantnega omrežja, interne kanalizacije 
in pregled stanja priključka na javno kanalizacijo ter kontrolo 
sestave odpadne vode,

8. urediti vodomerno mesto skladno z zahtevami upra‑
vljavca vodovoda,

9. upravljavcu omogočiti dostop na zemljišče v njegovi 
lasti za izvajanje del v zvezi z javnim vodovodom in javno 
kanalizacijo,

10. upravljavcu omogočiti dostop za odčitavanje, pregled 
ali zamenjavo obračunskega vodomera,

11. upravljavcu omogočiti dostop za izvajanje rednih vzdr‑
ževalnih del na vodovodnem priključku in dopustiti obnovo 
vodovodnega priključka,

12. varovati vodovodni priključek in vodomerno mesto 
pred zmrzovanjem, vdorom talne in odpadne vode, vročino in 
drugimi škodljivimi vplivi,

13. kontrolirati dejansko porabo vode z dovoljeno porabo 
ob priključitvi in povprečno porabo vode,

14. skrbeti za dostopnost in vidnost zasuna na lastnem 
vodovodnem priključku,

15. voditi dnevnik obratovanja interne čistilne naprave v 
skladu s predpisi,

16. naročiti praznjenje greznic in odvoz blata iz malih 
komunalnih čistilnih naprav ter dovoliti dostop pooblaščenim 
izvajalcem v naslednjih rokih:

– nepretočna greznica: ko je zapolnjena do 2/3 višine,
– pretočna greznica: najmanj enkrat na štiri leta,
– mala komunalna čistilna naprava: najmanj enkrat na 

štiri leta,
17. redno plačevati prejete račune za javno službo v roku, 

navedenem na računu,
18. pisno obveščati upravljavca o spremembi naslova, la‑

stništva stavbe in drugih spremembah, ki imajo vpliv na oskrbo 
s pitno vodo, odvod odpadne vode in obračun stroškov,
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19. urejati medsebojno delitev stroškov, kadar je obračun 
v več stanovanjskih stavbah preko skupnega obračunskega 
vodomera,

20. javljati okvare in nepravilnosti na javnem vodovodu, 
vodovodnem priključku, obračunskem vodomeru, javni kanali‑
zaciji in kanalizacijskem priključku ter javljati vse pojave, ki bi 
utegnili imeti vpliv na obratovanje javnega vodovoda in javne 
kanalizacije,

21. upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru 
motenj pri oskrbi s pitno vodo ali ob prekinitvi dobave pitne 
vode,

22. pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda in 
javne kanalizacije pred predelavo interne vodovodne napeljave 
in interne kanalizacije,

23. pridobiti soglasje upravljavca za povečanje porabe 
dogovorjene količine pitne vode.

(2) Uporabnik javne službe je odgovoren za škodo pov‑
zročeno na javnem vodovodu, javni kanalizaciji, lastnem ali 
tujem vodovodnem in kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči 
s svojim ravnanjem ali z njegovo lastnino ter za škodo nastalo 
zaradi motnje pri oskrbi z vodo, ki je posledica njegovega 
ravnanja.

(3) Uporabnik javnega vodovoda se sme oskrbovati s pi‑
tno vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje 
oskrbe s pitno vodo drugih uporabnikov javnega vodovoda in 
na način, ki ne vpliva na kakovost pitne vode v javnem vodo‑
vodu.

(4) Uporabnik javne kanalizacije sme odvajati odpadno 
vodo v javno kanalizacijo samo na način, ki ne poslabšuje 
pogojev odvajanja odpadne vode za druge uporabnike in na 
način, ki ne vpliva na kakovost odvajanja odpadne vode v javni 
kanalizaciji.

(5) Uporabnik lahko odvaja v javno kanalizacijo samo 
odpadno vodo, ki ustreza predpisom o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda. Če za določeno vrsto odpadne 
vode niso sprejeti predpisi o mejnih vrednostih koncentraci‑
je snovi ali toplote, se zanje uporabljajo predpisi Evropskih 
skupnosti. Odpadno vodo, ki ni primerna za odvajanje v javno 
kanalizacijo, ni dovoljeno pred odvajanjem v javno kanalizacijo 
redčiti z neonesnaženo vodo (pitno, hladilno, drenažno), zato 
da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti odpadne vode 
za odvajanje v javno kanalizacijo.

44. člen
(pogoji za odvajanje odpadne vode)

(1) Uporabnik je dolžan urediti iztočno in merilno mesto na 
izpustu odpadne vode v javno kanalizacijo skladno z veljavnimi 
predpisi.

(2) Uporabnik je dolžan prijaviti upravljavcu kanalizacije 
vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode.

(3) Če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih 
učinkov, mora uporabnik izvajalca javne službe pisno obvestiti 
o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali uvedbi 
dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje 
predpisanih učinkov predčiščenja.

45. člen
(splošne prepovedi)

Uporabnikom je prepovedano:
– prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunski vodo‑

mer;
– poškodovati varovalno plombo vodomera;
– odkloniti vgradnjo vodomera, če je pa vgradnja le‑tega 

izvedljiva;
– izpuščati v javno kanalizacijo vsebino greznic, blato 

malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanali‑
zacijskih priključkov ali internih kanalizacij;

– odvajati odpadno vodo neposredno v podzemno vodo, 
celinsko vodo ali vodo, namenjeno pripravi pitne vode ali ko‑
palni vodi;

– odvajati industrijsko odpadno vodo ali padavinsko odpa‑
dno vodo v malo komunalno čistilno napravo ali v javno kanali‑
zacijo, ki se zaključi z malo komunalno čistilno napravo;

– onemogočiti dostop na zemljišče v njegovi lasti za izva‑
janje del v zvezi z javnim vodovodom in javno kanalizacijo;

– onemogočiti dostop za odčitavanje, pregled ali zame‑
njavo obračunskega vodomera;

– onemogočiti dostop za izvajanje rednih vzdrževalnih del 
na vodovodnem priključku in dopustiti obnovo vodovodnega 
priključka;

– onemogočiti kontrolo sestave odpadne vode;
– kršiti varčevalne in ostale ukrepe v primeru motenj pri 

oskrbi s pitno vodo ali ob prekinitvi dobave pitne vode;
– brez soglasja upravljavca dovoliti priključitve objektov 

drugih lastnikov na svojo interno vodovodno omrežje ali na 
vodovodni priključek in na interno kanalizacijo ali kanalizacijski 
priključek;

– odvajati odpadno vodo v meteorni kanal ali meteorno 
vodo v fekalni kanal v primeru ločenega kanalizacijskega sis‑
tema;

– prekiniti ali z nestrokovnim delom onemogočiti dobavo 
pitne vode ali odvod odpadne in padavinske vode drugemu 
uporabniku javne službe.

46. člen
(odvajanje industrijske odpadne vode)

(1) Uporabnik lahko na območju poselitve, ki je opre‑
mljeno z javno kanalizacijo, industrijsko odpadno vodo od‑
vaja v javno kanalizacijo, le ob predhodnem soglasju upra‑
vljavca javne kanalizacije in čistilne naprave, če industrijska 
odpadna voda izpolnjuje zahteve za odvajanje v javno ka‑
nalizacijo, če je to tehnično možno in je za čiščenje indu‑
strijske odpadne vode zagotovljena zmogljivost komunalne 
ali skupne čistilne naprave, ki zaključuje javno kanalizacijo. 
Upravljavec kanalizacije lahko predpiše ostrejše zahteve za 
odvajanje industrijske odpadne vode v javno kanalizacijo, 
če zmogljivost komunalne ali skupne čistilne naprave, ki za‑
ključuje javno kanalizacijo, ne zagotavlja čiščenja zakonsko 
določene zahteve za odvajanje industrijske odpadne vode v 
javno kanalizacijo.

(2) Uporabnik, ki v kanalizacijo odvaja industrijsko odpa‑
dno vodo, mora letno poročilo o emisijskem in obratovalnem 
monitoringu, ki je izdelano skladno s predpisi o obratovalnem 
monitoringu za industrijsko odpadno vodo, posredovati izva‑
jalcu javne službe v pisni ali elektronski obliki do 31. marca za 
preteklo leto.

(3) Uporabnik je dolžan pred vsako spremembo, ki vpliva 
na lastnosti in količino industrijske odpadne vode, do katere je 
prišlo zaradi sprememb tehnoloških postopkov, obsega proi‑
zvodnje, načina predčiščenja odpadne vode, prenehanja do‑
ločene dejavnosti, ali zaradi drugih podobnih vzrokov, pridobiti 
soglasje izvajalca javne službe.

47. člen
(obveznosti upravljavca stavbe)

(1) Na območjih poselitve, ki je opremljeno z javno kana‑
lizacijo, mora upravljavec stavbe, v kateri nastaja komunalna 
odpadna voda, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda 
odvaja v javno kanalizacijo.

(2) Na območjih poselitve, ki ni opremljeno z javno kana‑
lizacijo, mora upravljavec stavbe, v kateri nastaja komunalna 
odpadna voda, pod pogoji, ki jih določajo predpisi o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno 
kanalizacijo, zagotoviti, da se komunalna odpadna voda, ki na‑
stane v stavbi, pred odvajanjem v vode očisti na mali komunalni 
čistilni napravi oziroma se odvaja v nepretočno greznico.

(3) Če stavba nima upravljavca, določenega v skladu s 
predpisi, ki urejajo stanovanjska razmerja, prevzema obve‑
znosti iz prejšnjih odstavkov tega člena lastnik stavbe oziroma 
lastniki delov stavbe, iz katerih se odvaja odpadna voda.
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VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCEV DEL

48. člen
(splošne obveznosti)

(1) Izvajalci vzdrževalnih in gradbenih del na objektih 
in drugi gospodarski infrastrukturi ter lastniki ali uporabniki 
zemljišč, v katerih poteka javni vodovod ali javna kanalizacija, 
morajo pri uporabi zemljišč, vzdrževanju ali gradnji objektov in 
gospodarske infrastrukture zagotoviti, da ne pride do poškodb 
javnega vodovoda, javne kanalizacije in vodovodnih ter kana‑
lizacijskih priključkov.

(2) Pred pričetkom vzdrževalnih in gradbenih del iz prvega 
odstavka tega člena mora izvajalec del pri izvajalcu javne služ‑
be pridobiti podatke o poteku javnega vodovoda, javne kanali‑
zacije in vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov ter soglasje 
izvajalca javne službe s pogoji za izvedbo del in o pričetku del 
izvajalca javne službe pisno obvestiti.

(3) Izvajalec del iz prvega odstavka tega člena mora po 
zaključku vzdrževalnih del ali gradnje na svoje stroške vzpo‑
staviti javni vodovod, javno kanalizacijo in vodovodne ter kana‑
lizacijske priključke v prvotno stanje tako, da vsa dela opravijo 
pod nadzorom izvajalca javne službe.

(4) V primeru nastalih poškodb javnega vodovoda, javne 
kanalizacije ali vodovodnih ter kanalizacijskih priključkov pri 
izvajanju del iz prvega odstavka tega člena je izvajalec del 
dolžan naročiti odpravo poškodb pri izvajalcu javne službe in 
plačati vse stroške popravila.

49. člen
(gradnja objektov in naprav javnega vodovoda  

in javne kanalizacije)
(1) Gradnjo objektov in naprav vodovoda in kanalizacije 

lahko izvaja katerikoli usposobljen izvajalec.
(2) Priključitev na javni vodovod in javno kanalizacijo iz‑

vede upravljavec. Upravljavec ima pravico in dolžnost nadzirati 
gradnjo objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena.

(3) Vsa dela na javnih vodovodih, javni kanalizaciji, vodo‑
vodnih in kanalizacijskih priključkih izvaja in nadzira upravljavec 
ali od upravljavca pooblaščeni izvajalec.

VIII. OBRAČUN STORITEV JAVNE SLUŽBE

50. člen
(oblikovanje cen)

(1) Cene storitev javne službe mora izvajalec javne službe 
oblikovati v skladu z veljavno zakonodajo. Cene posamezne 
storitve so lahko sestavljene iz fiksnega in variabilnega dela. 
Cenik storitev javne službe sprejme ustanovitelj izvajalca javne 
službe.

(2) Cenik za storitve priključitve na javni vodovod iz šeste‑
ga odstavka 15. člena tega odloka in za storitve priključitve na 
javno kanalizacijo iz osmega odstavka 28. člena tega odloka 
sprejme ustanovitelj izvajalca javne službe.

(3) Cenik za storitve vzdrževanja vodovodnih priključkov 
iz 18. člena tega odloka sprejme ustanovitelj izvajalca javne 
službe.

(4) Če se spremeni cena storitev javne službe, lahko 
izvajalec javne službe obračuna porabljeno vodo tako, da ne 
odčita vodomera, temveč se stanje vodomera na dan uveljavi‑
tve spremenjene cene pitne vode izračuna iz povprečne porabe 
vode v preteklem obračunskem obdobju. Uporabnik lahko na 
dan spremembe cene storitev javne službe sam odčita stanje 
vodomera in ga sporoči upravljavcu vodovoda. V tem primeru 
se za obračun uporabi javljeno stanje vodomera.

51. člen
(meritve količin porabljene pitne vode)

(1) Upravljavec vodovoda meri količino porabljene pi‑
tne vode v kubičnih metrih z obračunskimi vodomeri. Vsak 

obračunski vodomer mora biti pregledan in veljavno žigosan 
od pristojnega organa. Upravljavec vodovoda vzdržuje obra‑
čunske vodomere in skrbi za njihove redne preglede. Stroške 
obnavljanja vodomera, redne preglede in menjavo vodomera 
ter zagotavljanje veljavnosti vodomera plača uporabnik upra‑
vljavcu vodovoda s priključnino‑števnino.

(2) Za porabljeno vodo izstavi izvajalec javne službe ra‑
čun uporabniku mesečno na podlagi:

– odčitane količine porabljene pitne vode ali povprečne 
dnevne porabe v preteklem obračunskem obdobju ali ocenjene 
količine porabe pitne vode v daljšem časovnem obdobju, če 
meritev z vodomerom ni možna in/ali

– velikosti obračunskega vodomera ali priključka.
(3) Račun iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati 

vse z zakonom predpisane elemente.
(4) Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkorišča‑

jo vodne vire, so pa priključeni na javno kanalizacijo ali se imajo 
možnost nanjo priključiti so dolžni sami meriti porabo vode z 
obračunskimi vodomeri in stanje mesečno javljati upravljavcu 
kanalizacije.

(5) Upravljavci zasebnih vodovodov, ki dobavljajo vodo 
uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo ali se imajo 
možnost nanjo priključiti so dolžni zagotoviti meritev porabe 
vode z obračunskimi vodomeri in stanje mesečno javljati upra‑
vljavcu kanalizacije.

52. člen
(preverjanje točnosti vodomera)

(1) Upravljavec vodovoda izvaja redno kontrolo točnosti 
obračunskega vodomera.

(2) Uporabnik lahko poleg redne kontrole zahteva tudi 
izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če sumi, da 
meritev ni pravilna. Če se pri kontroli obračunskega vodomera 
ugotovi, da ta izkazuje porabo vode izven dopustnih toleranc 
plača stroške izredne kontrole vodomera upravljavec vodovo‑
da, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

53. člen
(izstavitev računa)

(1) Izvajalec javne službe izstavi račun lastniku stavbe ali 
uporabniku vode v stavbi.

(2) V stavbi z več stanovanji in skupnim vodomerom izda 
izvajalec javne službe račun upravniku stavbe. Izvajalec javne 
službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporabnikom 
stavbe na podlagi pisnega dogovora z upravnikom stavbe ali 
pooblaščencem skupnosti lastnikov stanovanj. Interna delitev 
in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v objektu ni 
dolžnost izvajalca javne službe. Če so v objektu uporabniki, 
ki plačujejo različno tarifo vode, si morajo takšni uporabniki 
vgraditi svoje obračunske vodomere.

(3) Če je več uporabnikov priključenih na isti obračunski 
vodomer in uporabniki nimajo upravnika stavbe, so dolžni spo‑
ročiti kdo je prejemnik računov za porabljeno vodo. Izvajalec 
javne službe lahko izdaja račune tudi posameznim uporabni‑
kom na podlagi delilnika, ki ga določijo uporabniki.

(4) Ko zaradi okvare obračunskega vodomera ni mogo‑
če ugotoviti dejanske porabe vode, upošteva izvajalec javne 
službe pri obračunu vode povprečno količino porabljene vode 
v preteklem obračunskem obdobju.

54. člen
(vodomeri v interni napeljavi)

(1) V interni hišni napeljavi so za obračunskim vodomerom 
lahko nameščeni še interni vodomeri, ki pa služijo uporabnikom 
samo za interno porazdelitev stroškov porabe vode oziroma 
kontrolo porabe vode. Upravljavec vodovoda teh vodomerov 
ne vzdržuje in jih ne uporablja za obračun vode.

(2) Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena 
lahko upravljavec vodovoda in uporabnik ali upravnik stavbe 
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skleneta pogodbo o odčitavanju in vzdrževanju vodomerov v 
interni napeljavi.

(3) Interna delitev stroškov za porabljeno vodo posame‑
znim uporabnikom ni obveznost upravljavca vodovoda, kar 
pomeni, da uporabniki odgovarjajo nerazdelno solidarno do 
popolnega plačila dolga.

55. člen
(obračun oskrbe s pitno vodo)

(1) Izvajalec javne službe zaračunava uporabniku oskrbo 
s pitno vodo, če je priključen na javni vodovod.

(2) Oskrba s pitno vodo se plačuje v odvisnosti od veli‑
kosti obračunskega vodomera in kubičnih metrih dobavljene 
pitne vode. Če pride na obračunskem vodomeru do okvare ali 
zaradi morebitnega drugega vzroka ni možno odčitati porabo 
vode na vodomeru, se obračuna povprečna poraba vode 
na osnovi zadnjega obračunskega obdobja pred nastankom 
okvare.

(3) Pri uporabnikih, ki porabijo manj kot 200 m3 pitne vode 
na mesec, zaračunava izvajalec javne službe mesečno porabo 
vode v obliki akontacije, ki jo določi na osnovi povprečne pora‑
be vode v zadnjem obračunskem obdobju. Odčitavanje vodo‑
mera in obračun porabljene vode opravi upravljavec vodovoda 
praviloma enkrat letno.

(4) Pri uporabnikih, ki porabijo več kot 200 m3 vode na 
mesec, opravi upravljavec vodovoda odčitavanje vodomera 
praviloma vsak mesec. Račun se izstavi po dejanski porabi, 
zabeleženi na vodomeru.

(5) Pogodbo o pavšalnem odjemu lahko sklene upravlja‑
vec vodovoda z uporabnikom javnega vodovoda le, če meritev 
porabljene pitne vode ni možna. Če se meritev dobavljene 
pitne vode ne izvaja, se obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali 
začasno prijavljeno osebo na dan in fiksni del, kot je predpisan 
za obračunski vodomer DN20.

56. člen
(obračun odvajanja komunalne odpadne vode)

(1) Odvajanje komunalne odpadne vode se plačuje v odvi‑
snosti od velikosti obračunskega vodomera za porabljeno pitno 
vodo in količine porabljene pitne vode, ki jo registrira vodomer. 
V primeru, da se meritev dobavljene pitne vode ne izvaja, se 
obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali začasno prijavljeno 
osebo na dan in fiksni del, kot je predpisan za obračunski 
vodomer DN20.

(2) Odvajanje komunalne odpadne vode so dolžni pla‑
čevati uporabniki, ki so priključeni na javno kanalizacijo in 
uporabniki, ki na javno kanalizacijo niso priključeni, pa imajo 
možnost priključitve.

57. člen
(obračun čiščenja komunalne odpadne vode)

(1) Čiščenje komunalne odpadne vode se plačuje v odvi‑
snosti od velikosti obračunskega vodomera za porabljeno pitno 
vodo in količino porabljene pitne vode, ki jo registrira vodomer. 
V primeru, da se meritev dobavljene pitne vode ne izvaja, se 
obračuna količina 0,15 m3 na stalno ali začasno prijavljeno 
osebo na dan in fiksni del, kot je predpisan za obračunski 
vodomer DN20.

(2) Stroške čiščenja komunalne odpadne vode plačujejo 
uporabniki takrat, kadar se le‑ta čisti na čistilni napravi.

58. člen
(obračun odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode)

(1) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki 
se odvaja iz javnih površin, izvajalec javne službe zaračuna 
uporabniku v ceni odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode.

(2) Odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se 
odvaja s strehe, zaračuna izvajalec javne službe uporabniku 

posebej glede na izračunano količino padavinske odpadne 
vode. Ta storitev se uporabniku zaračuna le v primeru, če se 
padavinska odpadna voda s strehe odvaja v javno kanaliza‑
cijo.

(3) Količina padavinske odpadne vode, ki se odvaja s 
streh, se izračuna tako, da se povprečna letna količina padavin 
v obdobju zadnjih pet let, ki je za območje občine izmerjena v 
okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj, pomnoži 
s horizontalno projekcijo površine strehe, ki jo uporablja upo‑
rabnik.

(4) V primeru, da je uporabnik izvedel ustrezne ukrepe 
zadrževanja in zmanjševanja količin odvedene padavinske od‑
padne vode s površine strehe, izvajalec javne službe zmanjša 
količino iz tretjega odstavka tega člena za 50%.

59. člen
(obračun prevzema in ravnanja z blatom)

(1) Izvajalec javne službe mesečno zaračunava uporabni‑
ku fiksni del stroška prevzema in ravnanja z blatom iz obstoječih 
greznic in malih komunalnih čistilnih naprav glede na velikost 
obračunskega vodomera za porabljeno pitno vodo. V primeru, 
da se meritev dobavljene pitne vode ne izvaja, se obračuna 
fiksni del, kot je predpisan za obračunski vodomer DN20.

(2) Uporabnik je dolžan v predpisanih rokih naročiti iz‑
vajalcu javne službe prevzem blata in ravnanje z blatom iz 
obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav. Količina 
storitve se praviloma obračuna po izvedeni storitvi, razen če je 
o drugačnem načinu obračuna storitve sklenjen pisni dogovor 
med uporabnikom in izvajalcem javne službe.

60. člen
(obračun obratovalnega monitoringa malih komunalnih 

čistilnih naprav)
Izvajalec javne službe v predpisanih rokih izvaja obrato‑

valni monitoring za male čistilne naprave v upravljanju uporab‑
nikov in ga uporabniku zaračuna po opravljeni storitvi, razen 
če je o drugačnem načinu obračuna storitve sklenjen pisni 
dogovor med uporabnikom in izvajalcem javne službe.

61. člen
(obračun priključnine‑števnine)

(1) Upravljavec vodovoda zaračunava uporabniku pri‑
ključnino‑števnino, če je priključen na javni vodovod. Priključ‑
nina‑števnina se zaračunava na dan in v odvisnosti od velikosti 
vodomera.

(2) Če na priključku ali vodomeru nastopi okvara po krivdi 
uporabnika, nosi stroške popravila uporabnik.

62. člen
(plačilo storitev)

Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v zakonitem 
roku od datuma izstavitve računa. Če uporabnik zamudi s 
plačilom, mu za dolžni znesek izvajalec javne službe zaračuna 
zakonsko veljavne zamudne obresti. Če se uporabnik s preje‑
tim računom ne strinja, ima pravico v 8 dneh od prejema računa 
vložiti pisni ugovor pri izvajalcu javne službe. Ugovor na izdan 
račun ne zadrži plačila. Izvajalec javne službe je dolžan na pisni 
ugovor uporabnika pisno odgovoriti v zakonskem roku 8 dni in 
v tem roku ne sme prekiniti dobavo vode.

IX. IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV

63. člen
(definicija posebnih storitev)

(1) Posebne storitve so storitve, ki niso obvezne storitve 
javne službe, jih pa izvajalec javne službe lahko izvaja z upo‑
rabo javne infrastrukture pravnim ali fizičnim osebam. Posebne 
storitve so:
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– oskrba s pitno vodo, ki se uporablja za tehnološke na‑
mene in zaradi njene rabe nastaja industrijska odpadna voda,

– oskrba s pitno vodo za proizvodnjo pijač,
– oskrba s pitno vodo za tehnološke namene, pri katerih 

je voda sestavina proizvoda,
– oskrba s pitno vodo za polnjenje bazenskih kopališč,
– oskrba s pitno vodo za namakanje,
– odvajanje industrijske odpadne vode,
– čiščenje industrijske odpadne vode,
– odvajanje padavinske odpadne vode s površin, ki niso 

javne površine ali strehe.
(2) Občina soglaša z izvajanjem posebnih storitev in 

pooblašča izvajalca javne službe za izvajanje teh storitev na 
celotnem območju občine.

64. člen
(obračun posebnih storitev)

Posebne storitve, razen čiščenje industrijske odpadne 
vode, se obračunavajo smiselno na enak način, kot je to 
določeno v 55., 56., 57., 58. in 59. členu tega odloka za sto‑
ritve, ki so predmet izvajanja javne službe. Obračun čiščenja 
industrijske odpadne vode se določi v posebnem občinskem 
predpisu.

65. člen
(oblikovanje cene posebnih storitev)

(1) Cene posebnih storitev sprejme ustanovitelj izvajalca 
javne službe. Cena čiščenja industrijske odpadne vode se 
oblikuje na podlagi posebnega občinskega predpisa.

(2) V primeru, da za posamezno posebno storitev cena še 
ni sprejeta, se uporablja cena, ki velja za posamezno storitev 
javne službe.

(3) Cena posamezne posebne storitve ne more biti nižja 
od cene posamezne storitve javne službe.

X. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV POTREBNIH  
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

66. člen
(javni vodovodni in kanalizacijski sistemi)

(1) Javna služba oskrbe s pitno vodo se izvaja na obmo‑
čju občine po omrežju cevovodov ter z njimi povezanih objektov 
in tehnoloških naprav (objekti s tehnološko, strojno in elektro 
opremo za črpanje in prečrpavanje, čiščenje in hranjenje vode), 
ki se povezujejo v sekundarno, primarno in magistralno javno 
vodovodno omrežje, s pomočjo katerega se zagotavlja oskrba 
naselij ali delov naselij s pitno vodo.

(2) Javna služba odvajanje odpadne vode se izvaja na 
območju občine po:

– primarnem kanalizacijskem omrežju javne kanalizacije, 
ki ga sestavljajo kanali ter z njimi povezani tehnološki sklopi, 
ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske 
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežjih na 
posameznih območjih naselja in ki se zaključi v komunalni ali 
skupni čistilni napravi;

– po sekundarnem kanalizacijskem omrežju javne ka‑
nalizacije, ki ga sestavlja sistem kanalov in jarkov ter z njimi 
povezani tehnološki sklopi (npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, 
črpališča za prečrpavanje odpadne vode ipd.), ki so namenjeni 
odvajanju komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali 
njegovem delu in ki se zaključi v mali komunalni čistilni napravi 
ali z navezavo na primarno kanalizacijsko omrežje.

(3) Javna služba čiščenja odpadne vode se izvaja na 
območju občine v komunalnih čistilnih napravah za odpadno 
vodo, ki se odvajajo preko kanalizacijskega omrežja iz območij 
poselitev.

(4) Z objekti in napravami javne infrastrukture lokalnega 
pomena iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena 

upravlja upravljavec in jih lahko pod enakimi pogoji urejeni‑
mi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi 
uporablja vsakdo.

(5) Uporaba objektov in naprav javne infrastrukture 
lokalnega pomena iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer so vzpostavlje‑
ni javni sistemi oskrbe s pitno vodo ali javni sistemi odvajanja 
in čiščenja odpadne vode.

(6) Šteje se, da je javni vodovod zgrajen, če je objekt, ki 
ga je potrebno oskrbovati s pitno vodo, oddaljen od javnega 
vodovoda manj kot 200 metrov.

(7) Šteje se, da je javna kanalizacija zgrajena, če je 
potrebno za priključitev objekta zgraditi kanalski priključek, 
ki ni daljši od 50 metrov na vsak populacijski ekvivalent 
obremenitve odpadne vode, ki nastaja v objektu.

67. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnikov javnega vodovoda)

(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne služ‑
be oskrbe s pitno vodo, ki so v lasti uporabnika javnega 
vodovoda, so naslednji:

1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki 
ga od javnega vodovoda ločuje merilno mesto ali s pogodbo 
dogovorjeno mesto;

2. vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim 

omrežjem in obračunskim vodomerom, vključno s priključni‑
mi ventili in pripadajočo garnituro,

– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred 
njim in nepovratnim ventilom za njim;

3. vodomerni jašek ali niša;
4. objekti in naprave vgrajeni za obračunskim vodome‑

rom ali za pogodbeno dogovorjenim mestom, kot so: interni 
hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dvigo‑
vanje tlaka vode, nepovratni varnostni ventili pri grelnih na‑
pravah, vodohrani za sanitarno in požarno vodo, naprave za 
ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode in druge naprave.

(2) Objekti in naprave iz prvega odstavka tega člena 
niso del javnega vodovoda in jih z izjemo vodovodnega 
priključka vzdržuje uporabnik javnega vodovoda na lastne 
stroške.

(3) Uporabnik javnega vodovoda je dolžan z objekti in 
napravami iz prvega odstavka tega člena gospodariti tako, 
da je omogočena nemotena oskrba s pitno vodo.

68. člen
(vodovodni priključek)

Vodovodni priključek vzdržuje upravljavec vodovoda na 
stroške uporabnika javnega vodovoda. Pri izvajanju vzdrže‑
valnih del mora uporabnik upravljavcu vodovoda omogočiti 
dostop na zemljišče v njegovi lasti. Vzdrževanje vodovodne‑
ga priključka, ki zajema menjavo vodomera, popravilo okvar 
na priključku in obnovo priključka, plačuje uporabnik upra‑
vljavcu vodovoda v priključnini‑števnini. Največja dovoljena 
dolžina vodovodnega priključka je 50 m.

69. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnikov javne kanalizacije)

(1) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javne služ‑
be odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki so v lasti uporab‑
nika javne kanalizacije, so naslednji:

– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napra‑
vami v objektu ali izven njega, vključno z revizijskim jaškom 
pred kanalskim priključkom,

– kanalizacijski priključek, ki poteka od zadnjega re‑
vizijskega jaška uporabnika do priključnega jaška na javno 
kanalizacijo,

– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo 
manjšo od 50 PE,
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– naprave in objekti za predčiščenje odpadne vode (gre‑
znice, peskolovi, oljni lovilci ipd.).

(2) Objekti in naprave iz prvega odstavka tega člena niso 
del javne kanalizacije in so v lasti lastnikov stavb, ki jim pripa‑
dajo. Z njimi upravlja upravljavec stavbe ali lastniki stavbe.

(3) Lastniki ali upravljavci stavbe iz prejšnjega odstavka 
morajo na svoje stroške zagotoviti:

– redno vzdrževanje in čiščenje interne kanalizacije in 
kanalizacijskih priključkov,

– redno vzdrževanje greznic ter malih komunalnih čistilnih 
naprav,

– občasno preverjanje tehnične brezhibnosti kanalizacij‑
skih priključkov, greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav.

(4) Lastniki objektov in naprav iz prvega odstavka tega 
člena lahko vzdrževanje, čiščenje in tehnično preverjanje teh 
objektov in naprav s pogodbo prenesejo na izvajalca javne 
službe ali na drugo pravno osebo, ki izvaja te storitve.

XI. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE

70. člen
(prenos obstoječega vodovoda ali kanalizacije v last občine)

Obstoječi vodovod ali kanalizacija, ki ni v upravljanju 
izvajalca javne službe v občini in ni v lasti občine, se lahko pre‑
nese v last občine s pogodbo med dosedanjim upravljavcem, 
lastnikom in občino. V pogodbi iz prejšnjega stavka se določijo 
pravice in obveznosti dosedanjega upravljavca, lastnika in 
občine.

71. člen
(prenos javnega vodovoda ali javne kanalizacije  

v upravljanje upravljavcu)
Za prenos obstoječega javnega vodovoda ali javne kanali‑

zacije v lasti občine v upravljanje bodočega upravljavca morajo 
biti izpolnjeni naslednji pogoji:

1. Vodovod ali kanalizacija, ki se predaja, mora imeti vso 
potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, situacijo omrež‑
ja, evidenco priključkov in ostalih elementov na vodu, odlok o 
zaščiti vodnega vira).

2. Javni vodovod ali javna kanalizacija, ki se predaja mora 
ustrezati določilom tega odloka in mora glede tehničnih zahtev 
ustrezati pravilom stroke.

3. Izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finanč‑
nim ovrednotenjem.

4. Izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana 
cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih 
naprav.

5. Na vseh odjemnih mestih javnega vodovoda morajo 
biti vgrajeni obračunski vodomeri, ki morajo biti pregledani in 
žigosani skladno s predpisi urada za standardizacijo in mero‑
slovje.

6. Postopek prevzema mora biti izveden dokumentirano 
z zapisniki o primopredaji.

72. člen
(prenos novozgrajenega infrastrukturnega sistema)
(1) Prevzem novozgrajenih vodovodnih in kanalizacijskih 

objektov in naprav v last občine se izvede po naslednjem 
postopku:

1. po končani gradnji investitor organizira tehnični pregled 
objekta in pridobi uporabno dovoljenje,

2. investitor pridobi izjavo bodočega upravljavca, da je 
nadziral gradnjo objekta ter da je objekt zgrajen skladno z iz‑
danimi soglasji, tem odlokom in da tehnične zahteve ustrezajo 
pravilom stroke,

3. občina prevzame objekte v last na podlagi primopredaj‑
nega zapisnika, če je investitor izpolnil naslednje pogoje:

– pridobil uporabno dovoljenje in izjavo bodočega upra‑
vljavca (1. in 2. točka prvega odstavka tega člena),

– predložil projekt izvedenih del in ostalo ustrezno teh‑
nično dokumentacijo, vrednost osnovnih sredstev ter potrdilo 
o urejenih lastninskih razmerjih.

(2) Investitor je dolžan predati zgrajeni javni vodovod ali 
javno kanalizacijo občini najkasneje v roku enega meseca po 
pridobitvi uporabnega dovoljenja.

(3) Prevzete vodovodne in kanalizacijske objekte in na‑
prave skladno z določili tega člena preda občina v upravljanje 
bodočemu upravljavcu. Postopek predaje v upravljanje mora 
biti izveden dokumentirano z zapisniki o primopredaji.

XII. VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA IN ODJEM 
PITNE VODE IZ HIDRANTOV

73. člen
(odvzem vode iz hidranta)

(1) Hidranti na javnem vodovodu služijo predvsem po‑
žarni varnosti, zato morajo biti vedno dostopni in primerno 
vzdrževani.

(2) Brez soglasja upravljavca vodovoda se sme uporabiti 
pitna voda iz hidranta na javnem vodovodu samo za gašenje po‑
žarov ter izvajanje drugih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter 
zaščitnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah. V teh primerih 
mora uporabnik javnega vodovoda pisno obvestiti upravljavca 
vodovoda o kraju uporabe, času odvzema pitne vode, količini 
porabljene vode in o morebitnih pomanjkljivostih na hidrantih.

(3) Voda iz hidrantov se lahko izjemoma, vendar samo 
ob soglasju upravljavca vodovoda, uporabi tudi za naslednje 
namene:

– škropljenje in pranje cest, ulic, trgov,
– zalivanje parkov ter javnih nasadov,
– za javne prireditve,
– za polnjenje cistern za prevoz vode,
– za utrjevanje cestišč ali podobna druga gradbena dela.
(4) V primerih uporabe vode iz tretjega odstavka tega 

člena, upravljavec vodovoda in uporabnik skleneta pogodbo, 
v kateri se določijo pogoji uporabe in način plačila stroškov 
porabljene vode.

(5) Upravljavec vodovoda je dolžan izdati soglasje za upo‑
rabo vode iz hidrantov za v tretjem odstavku tega člena dolo‑
čene namene, če to dopuščajo razmere na javnem vodovodu.

(6) Uporabnik, ki uporablja vodo iz hidranta za namene 
iz tretjega odstavka tega člena mora imeti lasten in tehnično 
brezhiben hidrantni nastavek z overjenim vodomerom, ki je 
registriran pri upravljavcu vodovoda.

(7) Uporabnik mora po uporabi hidranta le‑tega pustiti 
v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru odgovarja upo‑
rabnik za vso škodo nastalo zaradi okvare hidranta in stroške 
popravila hidranta.

(8) Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napa‑
jajo iz vodovodnega omrežja mimo vodomera veljajo določbe 
iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena. Uporabnik 
je dolžan zagotoviti dostop do teh hidrantov pooblaščenim 
predstavnikom upravljavca vodovoda.

74. člen
(vzdrževanje hidrantov)

Izvajalec javne službe vzdržuje javno hidrantno omrežje 
in hidrante, ki so priključeni nanj. Stroški za to vzdrževanje se 
krijejo iz občinskega proračuna.

XIII. UKREPI ZA ZMANJŠANJE KOLIČIN PADAVINSKE 
VODE ODVEDENE V KANALIZACIJO

75. člen
(določitev ukrepov)

Izvajalec javne službe predpiše v postopku izdaje pogojev 
in soglasij h gradnji in priključevanju objektov na javno kana‑
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lizacijo investitorju ukrepe za zmanjšanje količine padavinske 
vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo v skladu z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo gradnjo, vodni režim in izvajanje javne služ‑
be odvajanja in čiščenja odpadne vode.

76. člen
(odvajanje padavinske vode)

Padavinsko vodo s streh in utrjenih površin, na katerih ni 
možnosti onesnaženja, je potrebno ponikati v podtalje, če je to 
izvedljivo, v nasprotnem pa kontrolirano izpuščati v površinske 
odvodnike.

77. člen
(zadrževanje padavinske vode)

(1) Pri načrtovanju novih objektov je potrebno pred priklju‑
čitvijo padavinske vode na javno kanalizacijo ali pred izpustom 
v vodotok predvideti zadrževalni bazen, ki predstavlja objekt za 
izravnavanje sunkovitega odtoka.

(2) Zadrževalni bazen iz prvega odstavka tega člena je 
potrebno dimenzionirati na ta način, da ob upoštevanju 15 mi‑
nutnega naliva z enoletno povratno dobo maksimalni odtok z 
območja gradnje po izgradnji ni večji, kot je bil pred gradnjo.

XIV. JAVNA POOBLASTILA

78. člen
(javna pooblastila)

(1) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe 
podeljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe 
odloča v upravnih zadevah izdaje pogojev in soglasij v skladu 
s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

(2) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe po‑
deljuje javno pooblastilo, da v okviru izvajanja javne službe iz‑
daja smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in 
mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

XV. PREKINITEV DOBAVE PITNE VODE IN PREKINITEV 
ODVAJANJA ODPADNE VODE

79. člen
(prekinitev in omejitev dobave pitne vode zaradi zdravja ljudi)

(1) Upravljavec vodovoda mora prekiniti z dobavo pitne 
vode, omejiti njeno uporabo, ali sprejeti drug ukrep, potreben 
za varovanje zdravja ljudi, če predstavlja uporaba pitne vode 
potencialno nevarnost za zdravje ljudi. Pri izbiri ukrepov mora 
upoštevati tveganje za zdravje ljudi, ki bi jih povzročila prekini‑
tev dobave ali omejitev dobave pitne vode.

(2) V primerih omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode 
mora upravljavec vodovoda takoj obvestiti uporabnike in jim 
posredovati ustrezna priporočila. V primeru prekinitve dobave 
pitne vode, ki traja več kot 24 ur, mora izvajalec javne službe 
zagotoviti vsaj minimalno oskrbo s pitno vodo.

80. člen
(omejitev dobave pitne vode zaradi pomanjkanja vode)

V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb 
na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena 
zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda 
omeji odvzem pitne vode iz vodovoda, pri čemer mora upo‑
števati, da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred 
rabo pitne vode za druge namene.

81. člen
(prekinitev iz razlogov na strani uporabnika)

(1) Izvajalec javne službe lahko brez predhodnega ob‑
vestila uporabniku prekine dobavo s pitno vodo in odvajanje 
odpadne vode, če:

– stanje interne vodovodne napeljave ali vodomernega 
mesta ogroža zdravje uporabnikov oziroma kvaliteto vode v 
javnem vodovodu;

– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključ‑
ka ogroža zdravje uporabnikov;

– je vodovodni ali kanalizacijski priključek izveden brez 
soglasja oziroma v nasprotju s soglasjem upravljavca;

– uporabnik onemogoči predstavniku upravljavca vodo‑
voda odčitavanje ali zamenjavo vodomera ali pregled priključ‑
ka in notranjih instalacij;

– uporabnik krši objavljene ukrepe za odpravo vzrokov 
neskladnosti in omejitve uporabe pitne vode;

– uporabnik odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo, 
ki presega predpisane mejne vrednosti snovi za odvajanje v 
javno kanalizacijo, če se s tem zaradi posrednega ali nepo‑
srednega odvajanja odpadne vode v vodo povzroča nevarnost 
za vodni vir ali oskrbo s pitno vodo;

– uporabnik odvaja v javno kanalizacijo odpadno vodo 
v količinah, ki presega pogoje iz soglasja za priključitev na 
javno kanalizacijo, če je zaradi tega moten proces čiščenja 
odpadne vode v takšni meri, da obratovanje čistilne naprave 
ne poteka v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in to‑
plote pri odvajanju odpadne vode v vodo in javno kanalizacijo 
in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 
čistilnih naprav;

– uporabnik onemogoča izvajalcu javne službe meritve 
količin in onesnaženosti odpadne vode;

– ugotovljeno stanje interne kanalizacije ogroža zdravje 
in premoženje prebivalcev v stavbi;

– obstajajo drugih razlogi, ki lahko ogrozijo nemoteno 
izvajanje dejavnosti javne službe, če se prekinitev ne bi iz‑
vedla.

(2) Izvajalec javne službe lahko prekine dobavo pitne 
vode in odvajanje odpadne vode posameznemu uporabniku 
na podlagi predhodnega obvestila, v katerem mu mora dati 
primeren rok za odpravo vzroka prekinitve, kadar:

– hišno vodovodno omrežje in druge naprave uporabnika 
ovirajo redno dobavo pitne vode drugim uporabnikom;

– brez soglasja upravljavca vodovoda dovoli priključitev 
drugega uporabnika na svojo hišno vodovodno omrežje ali če 
spremeni zmogljivost svojega vodovodnega priključka;

– uporabnik brez privolitve upravljavca vodovoda odstra‑
ni varnostno objemko na vodomeru ali kako drugače spremeni 
izvedbo priključka;

– se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo skladno 
s 25. členom tega odloka;

– uporabnik ne prazni greznice skladno s 24. členom 
tega odloka;

– uporabnik ne opusti greznice skladno s 25. členom 
tega odloka;

– ne omogoči upravljavcu vodovoda vzdrževanja vodo‑
vodnega priključka pod pogoji iz 18. člena tega odloka;

– je namestitev vodomera možna, uporabnik pa ga ne 
namesti;

– posega v obračunski vodomer v nasprotju z zahtevami 
upravljavca vodovoda iz 17. člena tega odloka;

– kvaliteta odvajanja odpadne vode v kanalizacijo ne 
ustreza zahtevam veljavne zakonodaje;

– to izhaja iz odločbe pristojnega inšpektorja;
– uporabnik ne poravna zapadlih računov za dobavljeno 

pitno vodo ali za storitve javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode;

– uporabniki v večstanovanjskem objektu skladno s 
53. členom tega odloka upravljavcu ne sporočijo pravne ali 
fizične osebe, ki prejema ter plačuje račune.

(3) Prekinitev oskrbe s pitno vodo ali prekinitev odvaja‑
nja komunalne in padavinske odpadne vode velja za čas do 
odprave vzroka prekinitve. Uporabnik mora poravnati stroške 
prekinitve in ponovne priključitve.
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82. člen
(prekinitev iz razlogov na strani izvajalca javne službe  

in višje sile)
(1) Upravljavec ima pravico, da prekine oskrbo s pitno 

vodo ali odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode 
zaradi:

– izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napra‑
vah javnega vodovoda ali javne kanalizacije,

– odprave nepredvidljive okvare na objektih in napravah 
javnega vodovoda ali javne kanalizacije,

– višje sile, kot npr. potres, požar, suša, onesnaževanje 
vodnih virov, izpad energije in podobno.

(2) Upravljavec mora o času in trajanju prekinitve iz zgor‑
njega odstavka pravočasno obvestiti uporabnike direktno ali 
preko sredstev javnega obveščanja ali na drug krajevno običa‑
jen način. V primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka mora 
izvajalec javne službe postopati skladno s sprejetimi načrti 
ukrepov za navedene primere.

(3) Če prekinitev ali omejitev oskrbe s pitno vodo traja več 
kot 24 ur mora izvajalec javne službe v tem času zagotoviti vsaj 
minimalno nadomestno oskrbo s pitno vodo.

XVI. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA  
IN KAZENSKE DOLOČBE

83. člen
(nadzorni organ)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja 
pristojna občinska inšpekcijska služba.

(2) Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora ima organ iz prej‑
šnjega odstavka poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih 
predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:

1. nadzorovati priključevanje na javni vodovod in javno 
kanalizacijo, pregledovati dokumentacijo v zvezi s priključeva‑
njem na javni vodovod in javno kanalizacijo in odrediti odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati praznjenje, čiščenje in zasutje greznic ter 
pregledovati dokumentacijo v zvezi s praznjenjem greznic in 
odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov v zvezi z odvajanjem 
komunalne in padavinske odpadne vode;

4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena zdravje in varnost 
premoženja ljudi, odrediti ukrepe, da se odvrne nevarnost ali 
prepreči škoda;

5. nadzorovati delovanje internih čistilnih naprav za ko‑
munalno odpadno vodo in kakovost te vode pred izpustom v 
kanalizacijo in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

6. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri izdaji 
soglasij, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in 
čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.

(3) Naloge inšpekcijskega nadzora po tem odloku opra‑
vljajo inšpektorice in inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: inšpek‑
torji) skladno s tem odlokom in z zakonom, ki ureja inšpekcijski 
nadzor.

(4) Pristojni organ lokalne skupnosti ima pravico do po‑
gleda v evidence, ki jih vodi izvajalec javne službe, v skladu z 
določbami zakona o varstvu osebnih podatkov.

84. člen
(ukrepi inšpektorjev)

Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora 
ugotovi, da je kršen ta odlok, ima pravico in dolžnost odrediti, 

da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga do‑
loči.

85. člen
(globe)

(1) Z globo 1.000 € v se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost – upravljavec, če:

– ravna v nasprotju s 13. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 79. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 

tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(3) Z globo 400 evrov se kaznuje za prekršek fizična 

oseba – upravljavec, če:
– ravna v nasprotju z 21. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z 79. členom tega odloka.
(4) Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek uporabnik 

– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posame‑
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 12. člena tega 
odloka;

– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 14. člena tega 
odloka;

– ravna v nasprotju s 17. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s prvim in tretjim odstavkom 25. člena 

tega odloka;
– ravna v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena tega 

odloka;
– ravna v nasprotju z 29. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 44. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 45. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 46. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju s 47. členom tega odloka;
– ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 73. čle‑

na tega odloka.
(5) Z globo 400 evrov se za prekršek iz četrtega odstavka 

tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(6) Z globo 400 evrov se za prekršek iz četrtega odstavka 

tega člena kaznuje uporabnik – fizična oseba.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

86. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalnih odpa‑
dnih ter padavinskih voda na območju Občine Štore (Uradni 
list RS, št. 8/00).

87. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 355‑0010/2009‑1
Štore, dne 17. decembra 2009

Župan 
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.
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5059. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe 
predšolske vzgoje v vrtcu Lipa

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – ZVrt‑UPB2 in 25/08), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta 
Občine Štore (Uradni list RS, št. 66/99, 112/00, 5/03 in 1/07) je 
Občinski svet Občine Štore na 16. redni seji dne 16. 12. 2009 
sprejel

S K L E P 
o določitvi ekonomskih cen za programe 

predšolske vzgoje v vrtcu Lipa

I.
Za programe predšolske vzgoje v vrtcu Lipa se od 1. 1. 

2010 določijo ekonomske cene v naslednjih višinah:
1. Prvo starostno obdobje (otroci do 3 let)
Celodnevni program do 9 ur 445,25 €
2. Drugo starostno obdobje (otroci od 3 do 6 let)
Celodnevni program do 9 ur 351,78 €
3. Kombinirani oddelki
Celodnevni program do 9 ur 376,92 €.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.

Št. 602‑0030/2009
Štore, dne 17. decembra 2009

Župan 
Občine Štore

Miran Jurkošek l.r.

TURNIŠČE

5060. Sklep o višini najemnine za grobne prostore 
na pokopališčih v Občini Turnišče

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list 
RS, št. 93/07) in 13. člena Odloka o pokopališkem redu v Obči‑
ni Turnišče (Uradni list RS, št. 41/97 in 33/09) je Občinski svet 
Občine Turnišče na 19. redni seji dne 17. 12. 2009 sprejel

S K L E P
o višini najemnine za grobne prostore  

na pokopališčih v Občini Turnišče

1. člen
Letna najemnina za grobne prostore na pokopališčih v 

Občini Turnišče znaša:
– Za enojni grob in grob za žaro 10,00 €;
– Za dvojni grob 15,00 €.
V ceni ni zaračunan davek na dodano vrednost.

2. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko 

uporabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopališč.

3. člen
Pogodba za najem grobov se sklene v skladu z določbami 

Odloka o pokopališkem redu v Občini Turnišče (Uradni list RS, 
št. 41/97 in 33/09).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 173/19‑2009
Turnišče, dne 21. decembra 2009

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.

VERŽEJ

5061. Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej 
v obdobju januar–marec 2010

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
uradno prečiščeno besedilo (ZLS‑UPB2) (Uradni list RS, 
št. 94/07) 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/2, 127/06, 
14/07, 109/08, 49/09) in 93. člena Statuta Občine Veržej (Ura‑
dni list RS, št. 22/08) je župan Občine Veržej sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Veržej  

v obdobju januar–marec 2010

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Veržej v obdobju 1. januarja do 31. marca 2010 oziroma 
do sprejetja poračuna Občine Veržej za leto 2010.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabi‑

ti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v 
enakem obdobju v proračunu za leto 2010, in sicer v višini 
215.673,56 EUR.

Za izvrševanje začasnega financiranja se uporabljajo 
Zakon o javnih financah, pravilnik, ki ureja postopke za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o pro‑
računu.

3. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju pla‑

čane obveznosti vključijo v proračun tekočega leta.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑

rabniki prevzamejo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih 
postavk kot v proračunu preteklega leta. Nove proračunske 
postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 
43. in 44. člena Zakona o javnih financah.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.

Št. 403‑04/09‑1‑OV
Veržej, dne 23. decembra 2009

Župan
Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.
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VITANJE

5062. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Vitanje za leto 2008

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99 in 124/00 in 30/02) in 97. člena Statuta Občine 
Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet Občine Vita‑
nje na 15. redni seji dne 21. 5. 2008 sprejel

O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Vitanje 

za leto 2008

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 

Občine Vitanje za leto 2008.

2. člen
Proračun Občine Vitanje je za leto 2008 realiziran v na‑

slednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v EUR

I. Skupaj prihodki (70+71+72+74) 2.195.312

Tekoči prihodki (70+71) 1.476.834

70 Davčni prihodki 1.437.855

700 Davki na dohodek in dobiček 1.316.250

703 Davki na premoženje 72.388

704 Domači davki na blago in storitve 49.217

71 Nedavčni prihodki 38.979

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 11.989

711 Takse in pristojbine 23

714 Drugi nedavčni prihodki 26.603

72 Kapitalski prihodki 52.157

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in dolg. sredstev 52.157

74 Transferni prihodki 666.321

740 Transferni prihodki 335.381

741 Pprejeta sredstva iz dr. pror. iz sred. EU 330.940

II. Skupaj odhodki 2.348.610

40 Tekoči odhodki 801.455

400 Plače in drugi izdatki 130.058

401 Prispevki delodajalca za socialno  
varnost 19.938

402 Izdatki za blago in storitve 626.073

403 Plačilo obresti 5.103

409 Sredstva izločena v rezerve 20.283

41 Tekoči transferi 495.001

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 345.592

412 Transferi neprofitnim organizacijam 71.868

413 Drugi tekoči domači transferi 77.541

42 Investicijski odhodki 1.052.154

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.615.764

III. Presežek odhodkov nad prihodki 153.298

B) Račun finančnih terjatev in naložb

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja  
kapitalskih deležev

75 Prejeta vračila danih posojil

750 Prejeta vračila danih posojil

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih  
deležev

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih  
deležev

441 Povečanje kapitalskih deležev

VI. Prejeta minus dana posojila (IV‑V)

C) Račun financiranja

VII. Zadolževanje

500 Domače zadolževanje

VIII. Odplačilo dolga

550 Odplačilo domačega dolga

IX/2 Neto odplačilo dolga (VIII‑VII)

IX. Sprememba stanja sredstev na računih 
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VII) 153.298

3. člen
Podrobnejša realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih 

prejemkov in izdatkov proračuna Občine Vitanje je izkazana v 
bilanci prihodkov in izdatkov proračuna, računu finančnih terja‑
tev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem 
delu zaključnega računa proračuna.

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Ob‑
čine Vitanje po uporabnikih je prikazana v posebnem delu 
zaključnega računa proračuna.

4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Vitanje, dne 31. 12. 

2008, je 48.647,13 EUR in se vključi v proračun Občine Vitanje 
za leto 2009.

5. člen
Ta odlok se začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 900‑003/2009
Vitanje, dne 21. maja 2009

Župan
Občine Vitanje

Slavko Vetrih l.r.

5063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Vitanje za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 
16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) 
je Občinski svet Občine Vitanje na 17. redni seji dne 2. 12. 
2009 sprejel
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O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Vitanje za leto 2009

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2009 (Uradni 

list RS, št. 125/08) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov (v EUR)

Skupina/podskupina Proračun leta 
2009

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 3.131.344,82

Tekoči prihodki (70+71) 1.561.503,84

70 Davčni prihodki 1.538.284,33

700 Davki na dohodek in dobiček 1.381.144,00

703 Davki na premoženje 48,749,73

704 Domači davki na premoženje 108.390,60

71 Nedavčni prihodki 23.219,51

710 Udeležba na dob. in doh.  
od premoženja 7.989,51

711 Takse pristojbine 230,08

714 Drugi nedavčni prihodki 15.000,00

74 Transferni prihodki 1.569.840,98

740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih inst. 506.271,38

741 Prejeta sredstva. iz drž. proračuna  
iz sred. EU 1.063.569,60

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 3.179.993,95

40 Tekoči odhodki 908.240,73

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 147.912,34

401 Prispevki delodajalca 24.683,09

402 Izdatki za blago in storitve 698.517,30

409 Rezerve 37.128,00

41 Tekoči transferi 604.830,43

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 382.479,85

412 Transferi neprofitnim organizacijam 83.708,70

413 Drugi tekoči domači transferi 138.641,88

42 Investicijski odhodki 1.652.282,79

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.652.282,79

43 Investicijski transferi 14.640,00

431 Investicijski transferi prav. in fiz. 
osebam 14.640,00

III. Proračunski presežek (primanjkljaj)  
Proračunski primanjkljaj –48.649,13

B. Račun finančnih terjatev in naložb

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja 
kapitalskih deležev (750+751+752)

75 Prejeta vračila danih posojil

750 Prejeta vračila danih posojil

751 Prodaja kapitalskih deležev

752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih 
deležev
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba kupnin iz naslova  
privatizacije

VI. Prejeta minus dana posojila  
in spremembe kapitalskih deležev (IV‑V.)
Račun financiranja

VII. Zadolževanje
50 Zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga
55 Odplačilo dolga
IX. Sprememba stanja na računu 

(I.+IV.+VII.‑II‑V.‑VIII) –48.649,13
X. Neto zadolževanje (VII.‑VIII.)
XI. Neto financiranje (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)
XII. Stanje sredstev na računih  

dne 31. 12. 2008 48.649,13
Proračunski primanjkljaj se krije  
iz sredstev na računu dne 31. 12. 2008

Posebni del proračuna sestavlja finančni načrt nepo‑
srednega uporabnika proračuna, ki je razdeljen na naslednje 
programske dele:področja proračunske porabe, glavne pro‑
grame in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo 
izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na 
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkon‑
te določene s predpisanim kontnim načrtom.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 900‑0007‑2009‑4
Vitanje, dne 21. decembra 2009

Župan
Občine Vitanje

Slavko Vetrih l.r.

5064. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU in 110/02 – ZDT‑B in 97. člena Statuta Občine Vitanje 
(Uradni list RS, št. 113/06) je Občinski svet Občine Vitanje na 
17. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Vitanje za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Vitanje za leto 2010 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževa‑
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nja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:

v eurih

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/ 
Konto/Podkonto

Proračun leta 
2010

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.528.910,29

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.827.409,62

70 DAVČNI PRIHODKI 1.805,349,62

700 Davki na dohodek in dobiček 1.639.184,00

703 Davki na premoženje 63.590,80

704 Domači davki na blago in storitve 102.574,82

71 NEDAVČNI PRIHODKI 22.060,00

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 6.830,00

711 Takse in pristojbine 230,00

712 Denarne kazni

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

714 Drugi nedavčni prihodki 15.000,00

72 KAPITALSKI PRIHODKI 987.885,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih  
sredstev 737.885,00

721 Prihodki od prodaje zalog

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 250.000,00

73 PREJETE DONACIJE

730 Prejete donacije iz domačih virov

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.713.615,67

740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 362.317,60

741 Prejeta stredstva iz drž. prorač.  
iz sredstev. prorač. EU 2.351.298,07

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 5.528.910,29

40 TEKOČI ODHODKI 929.347,90

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 160.833,90

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 28.236,73

402 Izdatki za blago in storitve 694.061,62

403 Plačila domačih obresti

409 Rezerve 46.216,65

41 TEKOČI TRANSFERI 603.397,39

410 Subvencije

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 400.238,02
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 78.676,17
413 Drugi tekoči domači transferi 124.483,20
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.996.165,00
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.996.165,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 14.460,00
431 Investicijski transferi 14.640,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA

550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.‑VIII.‑IX.)

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 podskupine kontov in podkontov, določene 
s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– kontov, podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi 
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k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Vitanje. 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
konta (varianta: proračunske postavke – podkonta).

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine 
Vitanje. Odredbodajalec je župan oziroma njegova pooblašče‑
na oseba.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določe‑
nih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi nasle‑
dnji prihodki: požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred 
požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), prihodek turistične 
takse in komunalnih prispevkov.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora‑
čuna odloča župan v obsegu 10% med proračunskimi postav‑
kami in med glavnimi programi v okviru področja proračunske 
porabe.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu av‑
gustu in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu 
svetu o veljavnem proračunu za leto in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Skupni obseg prevzetih obveznosti Občine Vitanje, ki 

bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in 
za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 
46.216,55 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske 
uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve 
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 
18.572,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča 
občinski svet.

V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za proračunsko 
rezervacijo, ki se uporablja za nepredvidene namene za kate‑
re v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za katere niso 

zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu ker jih pri pripravi 
proračuna ni bilo mogoče predvideti.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
(začasno financiranje v letu 2011)

V obdobju začasnega financiranja Občine Vitanje v letu 
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 900‑000/2009‑5
Vitanje, dne 21. decembra 2009

Župan
Občine Vitanje

Slavko Vetrih l.r.

VRANSKO

5065. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi 
statusa, upravljanja in organizacije Javnega 
komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

Na podlagi 3. in 25. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. člena Zakona 
o varstvu okolja (ZVO‑1, Uradni list RS, št. 39/06 – u.p.b. in 
70/08) in 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, 
št. 24/99 in 38/02) je Občinski svet Občine Vransko na 21. redni 
seji dne 15. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o spremembah Odloka o ureditvi statusa, 

upravljanja in organizacije Javnega 
komunalnega podjetja Žalec d.o.o.

1. člen
V Odloku o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije 

Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Uradni list RS, 
št. 63/01), se 8. člen spremeni tako, da se glasi:

»Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infra‑
strukturne objekte, naprave in omrežje, ni vloženo v osnovni 
kapital podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje podjetju 
v upravljanje in najem brez javnega razpisa proti plačilu dogo‑
vorjene najemnine. V najem se oddaja zgolj infrastruktura za 
individualno komunalno rabo.

Infrastruktura je namenjena opravljanju dejavnosti, ki se 
izvajajo kot gospodarske javne službe. Pogoji najema in obseg 
dopustne uporabe za dejavnosti, ki niso gospodarske javne 
službe, se določijo s posebnimi najemnimi pogodbami, ki jih 
podjetje sklene z župani ustanoviteljic.

Infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki so name‑
njeni in potrebni za izvajanje gospodarske javne službe, občine 
ne smejo prodati ali kako drugače odtujiti. Prav tako to premo‑
ženje ni predmet stečajne niti likvidacijske mase«.

2. člen
Ostala določila odloka ostanejo nespremenjena in v ve‑

ljavi.
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 033/01/09
Vransko, dne 15. decembra 2009

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l.r.

ZAGORJE OB SAVI

5066. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi 
za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08), 29. člena Zakona o jav‑
nih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06, 14/07, 109/08 in 49/09), 
16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list 
RS, št. 98/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi 
na 20. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Zagorje ob Savi za leto 2010 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

I SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 15.966.751

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 12.209.442

70 DAVČNI PRIHODKI 11.089.511

700 Davki na dohodek in dobiček 9.795.129

703 Davki na premoženje 864.000

704 Domači davki na blago in storitve 430.382

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.119.931

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 623.073

711 Takse in pristojbine 6.224

712 Denarne kazni 15.400

713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 58.767

714 Drugi nedavčni prihodki 416.467

72 KAPITALSKI PRIHODKI 298.300

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 51.300

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolg. sr. 247.000

73 PREJETE DONACIJE 2.250

730 Prejete donacije iz domačih virov

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.456.759

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 1.242.093

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna 
iz sredstev proračuna EU 2.214.666

II SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 16.954.351

40 TEKOČI ODHODKI 3.259.134

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 779.370

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 126.704

402 Izdatki za blago in storitve 2.142.060

403 Plačila domačih obresti 81.000

409 Sredstva, izločena v rezerve 130.000

41 TEKOČI TRANSFERI 5.968.592

410 Subvencije 0,00

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 2.790.060

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 618.622

413 Drugi tekoči domači transferi 2.559.910

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.486.208

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 7.486.208

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 240.417

431 Investicijski transf. pravnim in fiz. 
osebam, ki niso pror. uporabniki 125.655

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 114.762

III PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(PRIMANJKLJAJ) (I‑II) –987.600

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 17.600



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2009 / Stran 15103 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

750 Prejeta vračila danih posojil 17.600

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

441 Povečanje kapitalskih deležev 0

VI PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV‑V) 17.600

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII ZADOLŽEVANJE

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

VIII ODPLAČILA DOLGA

55 ODPLAČILA DOLGA 314.000

550 Odplačila domačega dolga 314.000

IX POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I+IV+VII‑II‑V‑VIII) –1.284.000

X NETO ZADOLŽEVANJE (VII‑VIII) –314.000

XI NETO FINANCIRANJE 
(VI+VII‑VIII‑IX=‑III) 987.600

XII Stanje sredstev na računih konec 
preteklega leta 1.284.000

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 podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk–
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku 
in se objavita na spletni strani občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – kon‑
ta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

Župan lahko odobri različnim društvom, ustanovam in 
drugim brez javnega razpisa finančno pomoč največ v višini 
800,00 evrov.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki: sredstva prejeta iz naslova požarne takse, 
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja od‑
padnih voda, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, komunalnega prispevka, prihodki ožjih 
delov občine.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski pre‑
jemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu 
proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za 
višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdat‑
kov finančnega načrta in proračun.

Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski 
prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se 
prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih 
prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.

Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki zahte‑
vajo namenski izdatek, ki niso porabljene v tekočem letu, se 
prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji 
sprejeti proračun ali rebalans proračuna.

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Odredbodajalec proračuna je župan ali od njega poo‑

blaščena oseba.
Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu 

samostojno prerazporeja pravice porabe med konti v okviru 
iste proračunske postavke, če s tem ni spremenjena pravica 
porabe neposrednega proračunskega uporabnika.

Neposredni proračunski uporabniki proračuna občine 
Zagorje ob Savi so: občinski svet, župan, nadzorni od‑
bor, občinska uprava z vsemi oddelki (oddelek za splošne 
zadeve, javne finance, družbene dejavnosti, gospodarske 
javne službe, okolje in prostor ter gospodarstvo) in krajevne 
skupnosti.

Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposre‑
dnega proračunskega uporabnika o prerazporeditvah pra‑
vic porabe med proračunskimi postavkami pri posameznem 
neposrednem proračunskem uporabniku v posebnem delu 
proračuna odloča župan, vendar skupno povečanje oziro‑
ma zmanjšanje ne sme presegati 30% obsega področja 
proračunske porabe znotraj neposrednega proračunskega 
uporabnika.

O prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi 
postavkami posebnega dela proračuna znotraj posamezne 
krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne sku‑
pnosti, kolikor skupno povečanje oziroma zmanjšanje po‑
samezne proračunske postavke ne presega 2.000 EUR ozi‑
roma župan, kolikor skupno povečanje oziroma zmanjšanje 
posamezne proračunske postavke presega 2.000 EUR.

Župan s poročilom o polletnem izvrševanju proračuna 
in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu sve‑
tu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše 

javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen 
v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice 
porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve‑
sticijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre‑
dnega uporabnika, od tega:

1. v letu 2011 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic po‑

rabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago 
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.
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Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami 
in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, 
vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za 
operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu 
razvojnih programov.

Projekti, ki niso uvrščeni v NRP tekočega leta in se jim 
zaključek financiranja zaradi prenosa plačil iz predhodnega 
prestavi v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih progra‑
mov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih 
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splo‑
šna proračunska rezervacija. Sredstva v višini 40.000 evrov 
se lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v 
proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za 
katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva 
v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije od‑
loča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezerva‑
cije župan poroča Občinskemu svetu z zaključnim računom.

9. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad Občine Zagorje ob Savi je proračun‑
ska rezerva.

Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 
90.000 evrov. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo 
za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in 
drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke 
nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov odlo‑
ča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. V 
primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo 
navedeni znesek, odloča na predlog župana občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme 
občinski svet hkrati s proračunom.

Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim 
premoženjem občine sprejme župan. V letni načrt razpola‑
ganj s premičnim premoženjem občine je potrebno uvrstiti 
premično premoženje, katerega posamična vrednost prese‑
ga 3.000 evrov.

O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter 
pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v pro‑
računu odloča župan do višine 3.000,00 evrov.

10. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena 
ZJF, lahko župan dolžniku v letu 2010 odpiše dolgove do 
višine 2.000 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se 
lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, 
vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega 
proračuna.

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v ra‑
čunu financiranja, občina v letu 2010 ne planira dodatnega 
zadolževanja.

Občina bo v skladu s Pogodbo o poslovnem najemu javne 
infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb, ki jo je 
sklenila z Javnim podjetjem Komunala Zagorje d.o.o., na dan 
1. 1. 2010 prevzela od Javnega podjetja Komunala Zagorje 
d.o.o. obveznosti po kreditni pogodbi št. 221025‑65/2003 – 
Rekonstrukcija kotlarne Zagorje, podpisani dne 29. 8. 2003 
z Ekološkim razvojnim skladom Republike Slovenije, v višini 
50.000.000,00 SIT oziroma 208.646,30 €.

Občina bo prevzela na dan 1. 1. 2010 kredit v višini, ki bo 
enaka knjigovodskemu stanju izkazanemu v poslovnih knjigah 
Javnega podjetja Komunala Zagorje na dan 31. 12. 2009.

Občina v letu 2010 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev 
obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter 
javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,  
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb,  

v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje‑
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
na upravljanje se v letu 2010 ne smejo zadolževati.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podje‑
tja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v 
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
na upravljanje v letu 2010 ne smejo izdajati poroštev.

13. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom 

občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina 

v letu 2010 ne bo zadolžila.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje v letu 2011)

V obdobju začasnega financiranja Občine Zagorje ob Savi 
v letu 2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja 
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410‑134/2009
Zagorje ob Savi, dne 21. decembra 2009

Župan
Občine Zagorje ob Savi

Matjaž Švagan l.r.
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ŽALEC

5067. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 24. člena 
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 
25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski 
svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 21. decembra 2009 
sprejel

O D L O K 
o proračunu Občine Žalec za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Žalec za leto 2010 določajo 
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže‑
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v 
nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑
loča v naslednjih zneskih:

v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/podskupina kontov Proračun leta 
2010

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 25.612.600
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 14.964.544

70 DAVČNI PRIHODKI 12.872.351
700 Davki na dohodek in dobiček 11.052.801
703 Davki na premoženje 1.280.160
704 Domači davki na blago in storitve 539.390

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.092.193
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.436.906
711 Takse in pristojbine 9.000
712 Globe in druge denarne kazni 4.670
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 12.998
714 Drugi nedavčni prihodki 628.619

72 KAPITALSKI PRIHODKI 103.600
720 Prihodki od prodaje osnovnih  
sredstev 600
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 103.000

73 PREJETE DONACIJE 16.100
730 Prejete donacije iz domačih virov 16.100

74 TRANSFERNI PRIHODKI 10.528.356
740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 4.239.957

741 Prejeta sredstva iz državnega  
proračuna iz sredstev proračuna  
Evropske unije 6.288.399

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 27.553.790
40 TEKOČI ODHODKI 4.593.444

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 913.650
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 147.030
402 Izdatki za blago in storitve 2.362.690
403 Plačila domačih obresti 211.060
409 Rezerve 959.014

41 TEKOČI TRANSFERI 7.775.790
410 Subvencije 234.550
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 3.798.170
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 959.955
413 Drugi tekoči domači transferi 2.783.115

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.470.381
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.470.381

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 714.175
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 413.475
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 300.700

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.‑II.) –1.941.190
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV  

IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 18.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 18.000
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 18.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPITALSKIH DELEŽEV 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV.‑V.) 18.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.000.000
50 ZADOLŽEVANJE 2.000.000

500 Domače zadolževanje 2.000.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 512.340
55 ODPLAČILA DOLGA 512.340

550 Odplačila domačega dolga 512.340
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) –435.530
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.) 1.487.660
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.) 1.941.190
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31. 12. 2009 435.530

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 podkonte, določene s predpisanim kontnim 
načrtom.
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Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se objavita na spletni strani Občine Žalec.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske 
uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po institu‑
cionalni klasifikaciji: 1000 Občinski svet, 2000 Župan, 3000 
Nadzorni odbor, 4001 Občinska uprava – oddelek za premo‑
ženje in splošne zadeve, 4002 Občinska uprava – oddelek za 
finance, 4003 Občinska uprava – oddelek za gospodarske in 
negospodarske dejavnosti in 4004 Občinska uprava – oddelek 
za varstvo okolja in urejanje prostora) je kot odredbodajalec 
odgovoren župan občine.

Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine (kra‑
jevne skupnosti oziroma mestne skupnosti) je kot odredboda‑
jalec odgovoren svet ožjega dela občine.

Za sklepanje pravnih poslov investicijskega značaja nad 
zneskom 2.000 EUR potrebujejo krajevne skupnosti in mestna 
skupnost soglasje župana občine.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stano‑
vanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja, 
prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prejeta 
sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali 
zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz 
naslova zavarovanj le‑tega, pristojbina za vzdrževanje gozdnih 
cest, požarna taksa, turistična taksa, prihodki po zakonu o ru‑
darstvu, prihodki od komunalnih prispevkov, dobiček JKP d.o.o. 
Žalec, priključne takse, prihodki od najemnin za gospodarsko 
javno infrastrukturo, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljska dajatev za onesna‑
ževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov ter druge predpisane 
namenske dajatve.

Sredstva okoljske dajatve se lahko porabijo le za:
1. gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih 

obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi 
operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na 
področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s ko‑
munalnimi odpadki in odlaganja odpadkov, in

2. zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdr‑
ževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za 
izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja.

Namenski prihodki proračuna so tudi »izvirni« prihodki 
ožjih delov občine, ki so vplačani na njihove podračune in so 
namenjeni posameznemu ožjemu delu občine za namene, 
opredeljene v njegovem finančnem načrtu.

Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, 
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni 
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih 
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta upo‑
rabnika in proračun.

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem 
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema 
in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma 
razpoložljivih sredstev.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem 
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.

Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata 
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah – 
podkontih, na katere se nanašajo in proračun.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa – finančnih načrtih organov občine in občinske uprave 
med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na pre‑
dlog neposrednega uporabnika župan do višine 40% sredstev, 
namenjenih glavnemu programu.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa – finančnih načrtih ožjih delov občine med podprogrami 
v okviru glavnih programov odloča posamezni svet krajevne 
skupnosti oziroma mestne skupnosti do višine 40% sredstev, 
namenjenih glavnemu programu.

Prerazporeditev pravic porabe iz drugega in tretjega od‑
stavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega je 
razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski 
postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri 
se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občin‑
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2010 in njegovi 
realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme 

proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% 
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega 
uporabnika.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in 
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic 
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.

Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne 
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in 
prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, 
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno 
delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več 
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče 
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče 
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi 
proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na pod‑

lagi odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada 
(Uradni list RS, št. 88/01).
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Proračunska rezerva se v letu 2010 oblikuje v višini 
170.000 evrov.

O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisni‑
mi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA  
IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA 

PREMOŽENJA OBČINE

9. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 
lahko župan v letu 2010 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu 
financiranja se občina za proračun leta 2010 lahko zadolži do 
višine 2.000.000 EUR.

Občina Žalec v letu 2010 ne bo izdajala poroštev za iz‑
polnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih 
ustanoviteljica je.

11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih 

uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, 
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, 

v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč 
vpliv na upravljanje)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podje‑
tje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
na upravljanje, se v letu 2010 ne smejo zadolžiti.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podje‑
tje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, 
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv 
na upravljanje, v letu 2010 ne smejo izdajati poroštev.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(začasno financiranje v letu 2011)

V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu 
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 40302‑0001/2009
Žalec, dne 21. decembra 2009

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel l.r.

5068. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu 
za izvedbo projekta OŠ Griže s telovadnico 
in vrtcem

Na podlagi 11. člena in 36. do 40. člena Zakona o javno‑
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 24. člena 
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 
25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski 
svet Občine Žalec na 24. redni seji dne 21. 12. 2009 sprejel

O D L O K 
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta OŠ Griže s telovadnico in vrtcem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem aktom Občina Žalec ugotavlja javni interes za iz‑

vedbo projekta v obliki javno‑zasebnega partnerstva v skladu s 
svojimi zakonskimi pristojnostmi in določa način podelitve kon‑
cesije gradenj za gradnjo, vzdrževanje, energetsko upravljanje 
objekta OŠ Griže s telovadnico, vrtcem in zunanjo ureditvijo v 
Občini Žalec ter določa pogoje za oddajo koncesije.

Odlok določa predvsem:
1. dejavnost, ki je predmet koncesioniranega izvajanja 

pravic in obveznosti iz naslova projekta in območje njenega 
izvajanja,

2. pogoje, ki jih mora izpolniti izvajalec javne službe (v 
nadaljevanju: koncesionar),

3. splošne pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti,
4. začetek in čas trajanja koncesije,
5. način financiranja koncesionirane dejavnosti,
6. način podelitve koncesije,
7. nadzor nad izvajanjem koncesije,
8. prenehanje koncesijskega razmerja,
9. druge pogoje za izvajanje koncesionirane dejavnosti.

II. PREDMET KONCESIJE IN UPORABNIKI STORITEV

2. člen
Predmet koncesije je opravljanje storitev gradnje, vzdrže‑

vanja in energetsko upravljanje objekta OŠ Griže s telovadnico 
in vrtcem v Občini Žalec, ki jih koncesionar v obliki uporabe 
prostorov zaračunava uporabnikom.

3. člen
Koncesija zajema zlasti:
– gradnjo v skladu s projektno dokumentacijo, s katero 

razpolaga koncedent,
– tekoče vzdrževanje objekta v koncesijski dobi,
– energetsko upravljanje objektov v koncesijski dobi,
– zaračunavanje uporabe prostorov uporabnikom.
Koncesija gradenj se izvede po modelu BOT (model zgra‑

di – upravljaj – prenesi).

4. člen
Uporabniki objekta osnovne šole, telovadnice in vrtca so 

javni zavodi na področju predšolske in osnovnošolske vzgoje 
in izobraževanja, javni zavodi za kulturo, turizem in šport ter 
pravne in fizične osebe, vsi kot najemniki prostorov.

III. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

5. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba zasebnega 

prava oziroma skupno več fizičnih ali pravnih oseb zasebnega 
prava. Koncesionar je lahko tudi tuja pravna oseba, če izpol‑
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njuje z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti 
v Republiki Sloveniji.

6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati 

naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

koncesije,
– da pripravi in predloži tehnični elaborat, iz katerega izhaja 

njegova usposobljenost za izvajanje koncesije in način opravlja‑
nja koncesije,

– da pripravi in predloži program izvajanja koncesije za čas 
trajanja koncesije, iz katerega izhaja, da zagotavlja kvalitetno 
storitev za končne uporabnike,

– da ima zadostne izkušnje in reference pri opravljanju 
dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– da razpolaga z zadostnimi strokovnimi kadri in drugi‑
mi potenciali, potrebnimi za izvajanje koncesije (načrtovanje, 
upravljanje in vzdrževanje objektov in naprav, ki so predmet 
koncesije),

– da pripravi in predloži ceno in strukturo cene za ves čas 
trajanja koncesije,

– da upošteva prednost zagotavljanja javnega interesa pri 
izvajanju koncesije na dolgi rok, pred pridobivanjem dobička v 
vložena sredstva,

– da poda pisno izjavo, da bo sklenil zavarovanje za od‑
govornosti za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z izvajanjem 
koncesije povzročijo on sam ali kdo drug, ki bo delal v njegovem 
imenu, koncedentu ali tretji osebi,

– da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, 
sprejel vse obveznosti iz tega akta in pogoje iz razpisne doku‑
mentacije,

– da predloži garancijo za kontinuirano in kvalitetno izva‑
janje javne službe,

– da komunicira v slovenskem jeziku in da uporablja teh‑
nične normative in standarde, ki so v veljavi v Republiki Sloveniji, 
oziroma predpise mednarodnih organizacij, katerih uporabo Re‑
publika Slovenija priznava,

– in druge pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.

IV. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE  
KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI

7. člen
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se 

uredijo s pogodbo o javno‑zasebnem partnerstvu. Pogodba 
mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izva‑
janje javno‑zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, 
da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki 
jih najlažje obvladuje. Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti 
poslovno tveganje financiranja celotnega projekta javno‑zaseb‑
nega partnerstva, tveganje gradnje in iz njega izhajajoča tve‑
ganja, tveganja obsega uporabe prostorov, tveganja racionalne 
rabe energije in tveganja obsega tekočega vzdrževanja. Javni 
partner mora s pogodbo o javno‑zasebnem partnerstvu vzpo‑
staviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje 
javnega interesa.

Pri izvajanju koncesije mora koncesionar:
– zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opra‑

vljanje storitev ter nemoteno izvajanje dejavnosti uporabnikov,
– izvajati storitve tako, da se zagotovi upoštevanje zahtev 

koncedenta, ki jih poda v javnem interesu in potrebe uporabni‑
kov,

– upoštevati tehnične, strokovne, organizacijske in druge 
standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejav‑
nosti,

– predložiti koncedentu letno poročilo o koncesionirani 
dejavnosti,

– na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogočiti 
strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem koncesionirane de‑
javnosti oziroma svojim delom,

– prevzemati odgovornost za škodo, povzročeno konce‑
dentu in drugim, z izvajanjem koncesionirane dejavnosti,

– po prenehanju koncesijskega razmerja prenesti konce‑
dentu v posest objekt, na katerem bo izvajal koncesionirano 
dejavnost,

– ločeno voditi prihodke in odhodke, ki izvirajo iz kon‑
cesije.

V. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

8. člen
Začetek in čas trajanja koncesije se natančno opredelita 

v koncesijski pogodbi, ki jo potrdi Občinski svet Občine Žalec. 
Koncesijsko razmerje se začne s podpisom koncesijske po‑
godbe in traja 2 + 15 let (dve leti izgradnje in 15 let opravljanja 
storitev).

VI. NAČIN FINANCIRANJA KONCESIJE

9. člen
Izvajanje koncesije se financira z zaračunavanjem storitev 

koncesionirane dejavnosti uporabnikom storitev (tretjim ose‑
bam) in se natančneje opredeli s koncesijsko pogodbo.

VII. NAČIN PODELITVE KONCESIJE

10. člen
Koncesija se podeli v skladu s 56. členom Zakona o jav‑

no‑zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). Merila za 
izbor koncesionarja se določijo v javnem razpisu.

Javni razpis vsebuje navedbe o:
– izvedbi projekta na način javno‑zasebnega partner‑

stva,
– imenu oziroma firmi in sedežu javnega partnerja,
– objavi odločitve o javno‑zasebnem partnerstvu in aktu 

o javno‑zasebnem partnerstvu,
– predmetu, naravi ter obsegu in območju javno‑zaseb‑

nega partnerstva,
– začetku in trajanju javno‑zasebnega partnerstva,
– postopku izbire izvajalca javno‑zasebnega partner‑

stva,
– kraju, času in plačilnih pogojih za dvig razpisne doku‑

mentacije,
– kraju, roku in pogojih za predložitev vlog,
– zahtevah glede vsebine vlog,
– pogojih, ki jih mora v skladu s predpisi izpolnjevati kon‑

cesionar in dokazilih o njihovem izpolnjevanju,
– pogojih za predložitev skupne vloge,
– merilih za izbiro najugodnejšega kandidata,
– naslov, datum in uro odpiranja vlog,
– roku, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izboru, in
– o odgovorni osebi za dajanje informacij,
– druge navedbe.

11. člen
Javni razpis vodi strokovna komisija, ki jo imenuje župan 

v skladu z 52. členom Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 127/06).

Komisija odloča z glasovanjem. Odločitev je sprejeta, če 
je zanjo glasovala večina vseh članov komisije.

Komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb, 
ki je podlaga za izdajo sklepa o izbiri koncesionarja. Sklep o 
izbiri izda direktor občinske uprave na predlog komisije in po 
potrditvi poročila na Občinskem svetu Občine Žalec.

Z izbranim koncesionarjem se sklene koncesijska po‑
godba, ki jo v imenu koncedenta sklene župan. V koncesijski 
pogodbi se podrobneje uredijo vsa razmerja med koncedentom 
in koncesionarjem.
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12. člen
Koncedent si pridržuje pravico, da v primeru, da nobena 

od ponudb ni sprejemljiva, ne sklene koncesijske pogodbe z 
nobenim od ponudnikov.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

13. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije v skladu z določbami 

koncesijske pogodbe opravljajo organi koncedenta.
Koncesionar mora na vsako zahtevo koncedenta podati 

poročilo o opravljanju dejavnosti iz koncesijske pogodbe in 
dovoliti koncedentu vpogled v tisti del svojega poslovanja, ki 
se nanaša na predmet koncesije.

Koncesionar mora koncedentu za preteklo leto podati 
letno poročilo o izvajanju koncesije najkasneje do 15. aprila, 
kar se podrobneje opredeli v koncesijski pogodbi.

Nadzor nad zakonitostjo dela koncesionarja izvršujejo 
pristojne inšpekcijske službe. 

IX. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA

14. člen
Koncesijsko razmerje preneha na naslednji način:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

15. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če je 

pogodbene stranke pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne 
podaljšajo,

– z razdrtjem.
Koncesijska pogodba se lahko razdre zlasti v primerih 

hujših kršitev koncesijske pogodbe, kot so neizvajanje koncesi‑
onirane dejavnosti oziroma njeno izvajanje v nasprotju z določili 
tega akta ali koncesijske pogodbe, neizpolnjevanje predpisanih 
pogojev za izvajanje koncesionirane dejavnosti, neustrezno 
vzdrževanje objektov in neizpolnjevanje prevzetih obveznosti, 
določenih v razpisu in koncesijski pogodbi.

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge med‑
sebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se določijo 
v koncesijski pogodbi.

16. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da konce‑

sionar preneha opravljati koncesijsko dejavnost pred potekom 
časa trajanja koncesije, izvajanje koncesionirane dejavnosti 
pa prevzame koncedent. Način, obseg in pogoji odkupa se 
določijo s koncesijsko pogodbo.

17. člen
Koncedent odvzame koncesionarju koncesijo ne glede 

na določila pogodbe:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem koncesije v za 

to določenem roku,
– če koncesionar dejavnosti ne izvaja redno, strokovno in 

pravočasno, skratka tako, da so povzročene motnje v izvaja‑
nju osnovnih dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja, 
kulture in športa,

– zaradi ponovljenih in dokazanih grobih kršitev zakonskih 
predpisov in določil koncesijske pogodbe,

– če se koncesionar pri svoji dejavnosti ne drži predpisov 
in standardov ali navodil koncedenta,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izva‑
jati kot koncesija,

– v primeru stečaja koncesionarja.

Koncedent mora koncesionarju dati primeren rok za od‑
pravo kršitev. Roki se določijo v koncesijski pogodbi.

Koncedent bo uveljavljal izločitveno pravico v primeru 
stečaja koncesionarja, skladno z 81. členom Zakona o javno‑
zasebnem partnerstvu.

X. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE  
KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI

18. člen
Uporabniki lahko ustanovijo svet uporabnikov, ki spremlja 

izvajanje koncesionirane dejavnosti in občasno koncedentu 
posreduje svojo oceno izvajanja koncesionirane dejavnosti.

19. člen
Vstop v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega kon‑

cesionarja je možen samo s privolitvijo koncedenta. Možnost 
vstopa se natančneje opredeli s koncesijsko pogodbo.

Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti opra‑
vljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zara‑
di višje sile. Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi 
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podlagi 
sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

20. člen
Rok, v katerem bo koncesionar začel z izvajanjem kon‑

cesionirane dejavnosti po tem odloku, se določi s koncesijsko 
pogodbo.

XI. KONČNA DOLOČBA

21. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Re‑

publike Slovenije.

Št. 641‑01‑0002/2009
Žalec, dne 21. decembra 2009

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel l.r.

5069. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu stanovanjske soseske Žalec zahod

Na podlagi 61. in 98. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. in 24. člena 
Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 
25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) je Občinski 
svet Občine Žalec na 24. seji dne 21. 12. 2009 sprejel

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

stanovanjske soseske Žalec zahod

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega 
družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 
34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 
43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99), sprememb in dopolnitev pro‑
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storskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in 
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje 
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00, 94/02) sprejme 
občinski podrobni prostorski načrt stanovanjske soseske Žalec 
zahod, ki sta ga na podlagi predhodno izdelanih strokovnih 
podlag izdelali podjetji TOMING CONSULTING d.o.o., Velenje 
in Protim Ržišnik Perc d.o.o, Šenčur, pod št. P 111870, z datu‑
mom oktober 2009.

2. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Občinski podrobni prostorski načrt Žalec zahod (v nada‑
ljevanju: OPPN Žalec zahod) vsebuje:

(1) Besedilo, ki določa: območje občinskega podrobnega 
prostorskega načrta; arhitekturne, krajinske in oblikovalske 
rešitve prostorskih ureditev; načrt parcelacije; pogoje glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in 
grajeno javno dobro; rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje 
kulturne dediščine; rešitve in ukrepe za varstvo okolja in na‑
ravnih virov ter ohranjanja narave; rešitve in ukrepe za obram‑
bo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno 
z varstvom pred požarom; vplive in povezave s sosednjimi 
enotami urejanja prostora; etapnost izvedbe in druge pogoje 
za izvajanje prostorske ureditve in dopustna odstopanja od 
funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev.

(2) Kartografski del, ki vsebuje naslednje grafične načrte: 
načrt namenske rabe prostora; načrt ureditvenega območja z 
načrtom parcelacije in načrt prostorske ureditve.

(3) Podrobnejši seznam sestavin OPPN je naveden v 
gradivu iz 1. člena tega odloka.

II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

3. člen
(opis prostorske ureditve)

(1) Območje OPPN Žalec predstavlja skrajni zahodni del 
naselja Žalec, ki je na severu in zahodu omejeno z regionalno 
cesto Žalec–Šempeter, na jugu z železniško progo Celje–Vele‑
nje ter na vzhodu z Gotoveljsko cesto in Cesto na Vrbje.

Na obravnavanem območju so v naravi večinoma nepo‑
zidana zemljišča (travniki in njive), posamezni obstoječi objekti 
so locirani ob Savinjski cesti, ki poteka preko območja v smeri 
vzhod ‑ zahod ter ob Gotoveljski cesti in Cesti na Vrbje, ki po‑
tekata po vzhodnem robu območja.

Zemljišča severno, zahodno in južno od obravnavane‑
ga območja so večinoma nepozidana kmetijska zemljišča, 
vzhodno od območja pa se nahaja obstoječe strnjeno naselje 
Žalca.

(2) Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se do‑
ločajo merila in pogoji za prostorske ureditve na območju 
OPPN Žalec zahod, kjer je predvidena gradnja stanovanjske 
soseske s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo.

(3) Na obravnavanem območju je predvidena gradnja 
novega cestnega omrežja, ki ureditveno območje deli na 12 
funkcionalnih enot, znotraj katerih je predvidena gradnja 14 
večstanovanjskih objektov, 11 prosto stoječih stanovanjskih 
hiš, 51 vrstnih hiš, 4 večstanovanjskih objektov tipa »grozd«, 11 
stanovanjsko poslovnih objektov, 2 trgovskih oziroma poslov‑
no‑trgovskih objektov, doma upokojencev, objekta varovanih 
stanovanj, vrtca ter ureditev parkovnih površin.

4. člen
(ureditveno območje)

(1) Meja ureditvenega območja OPPN Žalec zahod je 
opredeljena v prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednje‑
ročnega družbenega plana Občine Žalec in poteka na severni 

in zahodni strani po severnem robu regionalne ceste z oznako 
RII‑447/0367 Žalec–Šempeter, na vzhodni strani po vzhodnem 
robu lokalne ceste (Gotoveljska cesta in cesta na Vrbje), na 
južni strani pa po severnem robu zemljišča železniške proge 
Celje–Velenje.

Meja ureditvenega območja je prikazana na načrtu Ure‑
ditveno območje (list št. 2.3.).

(2) Ureditveno območje OPPN Žalec zahod obsega ze‑
mljišča, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno s povr‑
šinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo in delovanje in 
meri ca. 18 ha.

(3) Ureditveno območje zajema naslednje parcele oziro‑
ma dele parcel:

*256, *307, *381, *382, *383, *430, *494, 1333/2, 1333/3, 
1333/4, 1333/5, 1333/6, 1333/7, 1333/8, 1334/1, 1334/3, 
1334/4, 1334/5, 1335/2, 1335/4, 1335/5, 1335/6, 1336/1, 
1336/3, 1336/4, 1336/5, 1337/2, 1337/3, 1338/1, 1339/2, 
1340/1, 1341/2, 1344/1, 1345/2, 1346/1, 1346/3, 1347/2, 
1347/3, 1347/4, 1348/1, 1349/2, 1350/1, 1351/2, 1358/1, 
1359/2, 1360/1, 1361/2, 1362/1, 1363/2, 1364/1, 1365/3, 
1365/4, 1366/1, 1367/2, 1368/1, 1369/2, 1375/1, 1375/2, 
1375/3, 1375/4, 1375/5, 1375/6, 1376, 1377/1, 1377/2, 1936/1, 
1937/2, 1943/1‑del, 1943/3‑del v k.o. Žalec in

243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, *363, *365, *366, *449, 
1770, 1733/10, 1733/4, 1742/2, 1743/2, 1760/1‑del, 1760/2‑del, 
242/1, 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 252/1, 252/3, 252/4, 252/5, 
252/6, 254/1, 254/2, 254/5, 255/1, 255/2, 256/1, *256/1, *256/2, 
256/3, 256/4, 256/5, 256/6, 257/2, 257/3, 258/2, 258/3, 259/2, 
259/3, 259/4, 260/2, 260/3, 260/4, 261/3, 261/4, 262/3, 263/2, 
263/3, 263/4, 264/3, 265/2, 266/5, 267/2, 269/3, 270/3, 271/4, 
298/3, 299/2, 300/2, 313/2, 314/2 v k.o. Gotovlje.

(4) Širše območje OPPN Žalec zahod obsega tudi zemlji‑
šča izven ureditvenega območja, na katera sega predvidena 
gradnja infrastrukturnih priključkov do obravnavanega obmo‑
čja, in zemljišča, na katera sega vplivno območje predvidenih 
ureditev.

Predviden potek infrastrukturnih priključkov izven obmo‑
čja OPPN:

– SN vod: parc.št. 170/6, 35/1, 170/7, 171/22, 171/29, 
171/30, 171/31, 237/36, 171/34, 174/2, 174/14, 171/32, 171/27, 
1757/1 in 174/2, vse v k.o. Gotovlje;

– Fekalna kanalizacija: parc.št. 35/1 in 1760/2, v k.o. 
Gotovlje;

– Vodovodno omrežje in hidranti: parc. št. 1332/3 in 
1332/4, k.o. Žalec;

– Vodovodno omrežje, ki se opusti: 237/8, 237/27, 214/2, 
214/1, 213/2, 206/1, 206/4, 202/13, 203, 202/5, 1756, 200/7, 
200/22 in 200/24, vse v k.o. Gotovlje.

Za realizacijo predvidene rekonstrukcije obstoječega šti‑
rikrakega križišča Gotoveljske ceste z regionalno cesto Ža‑
lec–Šempeter in rekonstrukcije Gotoveljske ceste in Ceste na 
Vrbje ter za ureditev predvidenega krožnega križišča na Goto‑
veljski cesti so predvideni posegi tudi na naslednja zemljišča, 
izven ureditvenega območja OPPN: deli parc. št.: 1940/12, 
1332/7, 1332/8, 2002, 1332/4, 1332/3, 1943/3, vse v k.o. Žalec, 
in 198/21, 198/14, 198/1, 200/1, 200/22, 1733/7, 1756, 203, 
202/20, 213/2, 214/1, 214/2, 240/2, 200/7, 202/5, 202/13 in 
237/27, vse v k.o. Gotovlje.

(5) Razen posegov, potrebnih za ureditev komunalne in 
prometne infrastrukture, na zemljiščih, na katerih se nahajajo 
obstoječi objekti in njihove zunanje funkcionalne površine, nove 
ureditve niso predvidene.

Območja obstoječe pozidave ležijo znotraj območja 
obravnave in so prikazana na načrtu Ureditveno območje (list 
št. 2.3.).

5. člen
(delitev ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje OPPN Žalec zahod je razdeljeno 
na 12 funkcionalnih enot, ki tvorijo zaključene celote in se 
urejajo enotno.
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(2) Funkcionalni enoti F1 in F3 sta namenjeni gradnji 
trgovskega oziroma poslovno‑trgovskega objekta.

(3) Funkcionalne enote F2, F5, F7, F9, F10, F11 in F12 
so namenjene stanovanjski pozidavi (vila bloki, večstanovanj‑
ski objekti, večstanovanjski objekti tipa »grozd«, vrstne hiše in 
prosto stoječe stanovanjske hiše).

(4) Funkcionalna enota F4 je namenjena gradnji stano‑
vanjskih objektov – vrstnih hiš in gradnji stanovanjsko poslov‑
nih objektov.

(5) Funkcionalna enota F8 je namenjena gradnji stano‑
vanjsko poslovnih objektov.

(6) Funkcionalna enota F6 je namenjena gradnji stano‑
vanjske stavbe za posebne namene (dom starejših občanov), 
stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, stavbe za 
vzgojo in izobraževanje (vrtec) in ureditvi parkovnih površin.

(7) Površine ureditvenega območja, ki niso zajete v na‑
štetih funkcionalnih enotah, so namenjene javnim in prometnim 
površinam.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)

(1) Območje je namenjeno bivanju s spremljajočimi sto‑
ritvenimi in družbenimi dejavnostmi za potrebe stanovanjskih 
območij, kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene in poslovne 
dejavnosti, dom starejših občanov, oskrbovana stanovanja in 
vrtec.

Dovoljene so le mirne dejavnosti, ki ne presegajo mejnih 
vrednosti za hrup, ki so določene za območje s III. stopnjo 
varstva pred hrupom, in zakonsko dovoljenih mej onesnaže‑
vanja zraka.

(2) Na območju ni dovoljeno opravljati industrijske, pro‑
izvodne, transportno logistične in kmetijsko predelovalne de‑
javnosti.

(3) Dopustne dejavnosti po funkcionalnih enotah:
– F1 in F3: poslovna in trgovska dejavnost;
– F2, F5, F7, F9, F10, F11, F12: stanovanja in bivanje;
– F4, F8: stanovanja in bivanje, trgovina, gostinstvo, sto‑

ritvene in poslovne dejavnosti;
– F6: stanovanja in bivanje (dom starejših občanov, oskr‑

bovana stanovanja), družbene dejavnosti (vrtec).
(4) V domu starejših občanov je dopustna ureditev stori‑

tvenih lokalov kot so frizerski, kozmetični saloni ipd., ureditev 
kapele, bifeja ter zdravstvenih ambulant.

7. člen
(vrste dopustnih gradenj)

(1) Na celotnem ureditvenem območju je dovoljena gra‑
dnja nove in vzdrževanje ter rekonstrukcije obstoječe komunal‑
ne, energetske, prometne in druge gospodarske infrastrukture 
in urejanje zelenih in utrjenih površin.

(2) Poleg tega so v vseh funkcionalnih enotah in na ob‑
močjih obstoječe pozidave dovoljene tudi:

– rušitve objektov,
– vzdrževanje in rekonstrukcije obstoječih objektov,
– gradnje novih objektov,
– postavitve urbane opreme,
– postavitev nadstreškov oziroma ut za zaščito zbirnih 

mest za komunalne odpadke,
– postavitve ograj do višine 1,5 m,
– gradnje škarp ter podpornih zidov do višine 1,5 m,
– postavitve pomožnih infrastrukturnih objektov, potrebnih 

za funkcioniranje predvidene prostorske ureditve,
– gradnje in postavitve naprav, ki omogočajo izrabo obno‑

vljivih virov energije (sončni zbiralniki, sončne celice, toplotne 
črpalke ipd.) in

– postavitve podzemnih zbiralnikov za kapnico.

Ograjevanje celotnih gradbenih parcel večstanovanjskih 
objektov v F2, F5 in F11 ni dovoljeno.

(3) V posameznih funkcionalnih enotah je dovoljena gra‑
dnja oziroma ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih 
objektov:

F2, F5, F6 in F11:
– postavitev ograj atrijev pritličnih stanovanj v večstano‑

vanjskih objektih,
– postavitve nadstreškov za parkiranje koles.
F4, F7, F8, F9, F10 in F12:
– postavitev objektov za lastne potrebe (steklenjak, uta 

oziroma senčnica, bazen),
– postavitev nadstreškov za avtomobile.
(4) V funkcionalnih enotah F1, F3, F4, F6 in F8 je do‑

voljena postavitev objektov za oglaševanje. V F4, F6 in F8 
površina oglasnega sporočila ne sme presegati 5 m2, višina 
prosto stoječega reklamnega stolpa ali panoja pa ne sme biti 
višja kot 4 m.

(5) V funkcionalni enoti F6 je dovoljena postavitev spo‑
minskih obeležij in začasnih objektov kot so kioski, odprt se‑
zonski vrt, prireditven prostor ipd.

(6) Dopustna je preureditev obstoječega daljnovoda DV 
110 kV Laško–Podlog, ki prečka območje OPPN v skrajnem SV 
vogalu v 110 kV zemeljski kablovod.

8. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)

(1) Na obravnavanem območju je predvidena gradnja več‑
stanovanjskih objektov in vila blokov, prosto stoječih stanovanj‑
skih hiš, vrstnih hiš, večstanovanjskih objektov tipa »grozd«, 
stanovanjsko poslovnih objektov, dveh trgovskih oziroma po‑
slovno‑trgovskih objektov, doma starejših občanov, objekta 
oskrbovanih stanovanj, vrtca in ureditev parkovnih površin.

Opis objektov po posameznih funkcionalnih enotah:
(2) V funkcionalnih enotah F1 in F3 je predvidena gradnja 

trgovskega oziroma poslovno‑trgovskega objekta (PT).
Tlorisni gabariti (gradbene meje – GM):
objekt PT1:  36 m x 66 m
objekt PT2:  36–48 m x 55 m
Etažnost: P+1
Izven okvirov gradbenih mej objekta PT1 je dopustna 

postavitev nadstreškov do globine 3,6 m, pri objektu PT2 nad‑
strešek lahko presega gradbeno mejo le na severni in vzhodni 
strani objekta.

(3) V funkcionalni enoti F2 je predvidena gradnja vila blo‑
kov, ki so med seboj povezani v več različnih nizov objektov.

Tlorisni gabariti:
objekt A: 13 m x 26 m
objekt B: 13 m x 23 m
objekt C: 13 m x 13 m
Etažnost: K+P+3
(4) V funkcionalnih enotah F4, F7, F8, F9, F10 in F12 je 

predvidena gradnja štirih tipov objektov: vrstnih hiš z oznako J 
in L, prosto stoječih stanovanjskih hiš z oznako K in stanovanj‑
sko poslovnih objektov z oznako M.

Tlorisni gabariti:
objekt J: 14 m x 9 m
objekt L: 12 m x 9 m
objekt K: 12 m x 9 m
objekt M (1–5): 23 m x 12 m
objekt M (6): 15 m x 9,5 m
objekt M (7): 18 m x 12 m
objekt M (8–11): 14 m x 9 m
Etažnost: P+1
(5) V funkcionalni enoti F5 je predvidena gradnja večsta‑

novanjskih objektov tipa »grozd«.
Grozd je organizirana skupina objektov, nanizanih okoli 

skupnega atrija, ki je za pol etaže dvignjen od okoliškega 
terena in ima vlogo skupnih, pol‑javnih površin (igrišča za 
otroke, zelenice, ploščadi …), pod njim pa se nahajajo parkirni 
prostori.
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Pri izdelavi projektne dokumentacije za objekte znotraj te 
funkcionalne enote je obvezno upoštevanje tipologije objektov 
tipa grozd, kakršna je predvidena v Strokovnih podlagah urba‑
nistično arhitektonskih ureditev območja Žalec zahod, ki jih je 
izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje (št. proj. 173/05, 
marec 2006).

Tlorisni gabariti:
objekt D (1–7 in 8–14): 8 m x 16 m
objekt E (1–6 in 7–11): 6,70 m x 14 m
Etažnost:
objekt D (1–7 in 8–14):  K+P+2 (predvidene so medetaže)
objekt E (1–6 in 7–11):  K+P+1 (predvidene so medetaže)
(6) V funkcionalni enoti F6 je predvidena gradnja doma 

starejših občanov (DU), gradnja oskrbovanih stanovanj (OS), 
gradnja vrtca (V) in ureditev parkovnih površin.

Tlorisni gabariti (gradbene meje – GM):
objekt DU:  23,7 m x 57 m – zahodni trakt
 16,6 m x 57 m – vzhodni trakt
 22,6 m 13 m – povezovalni trakt
GM objekta DU: 63 m x 57 m
objekt OS: 17 m x 43 m
objekt V: 29 m x 16 m
Etažnost:
objekt DU:  P+1 – zahodni in povezovalni trakt
 K+P+3 – vzhodni trakt
objekt OS in V: P+1
(7) V funkcionalni enoti F11 je predvidena gradnja večsta‑

novanjskih objektov s skupno kletno etažo, ki bo namenjena 
parkiranju in servisnim prostorom.

Tlorisni gabariti:
objekt G (1–2): 12,6 m x 22 m
objekt H (1–4): 12,6 m x 32 m
Etažnost: K+P+2
(8) Lega objektov na zemljišču in oznake posameznih 

objektov so določene v grafičnem delu OPPN, na načrtu Ure‑
ditvena situacija (list št. 3.1.).

9. člen
(oblikovanje objektov)

(1) Arhitekturno oblikovanje objektov znotraj posameznih 
funkcionalnih enot mora biti poenoteno. Objekti so lahko ma‑
sivne ali montažne izvedbe.

(2) Fasade so lahko klasične, ometane ali v izvedbi no‑
vejše tehnologije, lahko v kombinaciji z lesenimi elementi. 
Dopustni so intenzivnejši barvni poudarki (do 30% površine 
fasade).

Po končani izvedbi objektov je za vsak poseg na fasadah 
večstanovanjskih objektov potrebno pridobiti soglasje projek‑
tanta.

(3) Strehe objektov:
– v F1 in F3 je streha objekta ravna, minimalni naklon je 

skrit za fasadnim vencem;
– v F2, F6 in F11 so strehe objektov enokapne z naklo‑

nom do 8° ali ravne, dopustna je kombinacija enokapnih in 
ravnih streh;

– v F4, F5, F7, F8, F9, F10 in F12 so strehe prosto stoje‑
čih objektov enokapne z naklonom do 8°, ravne ali dvokapne 
z naklonom od 35–40°, strehe objektov v nizu in večstanovanj‑
skih objektov tipa »grozd« pa so enokapne z naklonom do 8° ali 
ravne, dopustna je kombinacija enokapnih in ravnih streh.

Oblikovanje streh mora biti enotno znotraj posameznih 
funkcionalnih enot.

V funkcionalnih enotah, znotraj katerih so predvideni raz‑
lični tipi objektov (prosto stoječi objekti in objekti v nizu), mora 
biti oblikovanje streh enotno za posamezne tipe objektov.

Dovoljena je izvedba ozelenjenih streh.
(4) Gradnja skupne kletne etaže za zagotovitev parkirnih 

in servisnih prostorov je obvezna v funkcionalnih enotah F5 in 
F11, dovoljena pa je tudi v funkcionalni enoti F2.

V funkcionalni enoti F2 sta dopustni dve varianti gradnje 
kletne etaže:

– v primeru, da je tlorisni gabarit kletne etaže enak tlori‑
snemu gabaritu etaž nad terenom, je klet lahko v celoti vkopana 
ali dvignjena za ½ etaže nad koto terena;

– v primeru, da tlorisni gabarit kletne etaže presega tlo‑
risni gabarit etaž nad terenom (dopustno je tudi povezovanje 
objektov v kletni etaži), mora biti klet v celoti vkopana.

Oblikovanje kleti mora biti enotno na območju celotne 
funkcionalne enote.

V funkcionalni enoti F5 je predvidena delno vkopana klet, 
nad kletno ploščo pa je predvidena ureditev skupnih tlakovanih 
in zelenih površin.

V funkcionalni enoti F11 je predvidena v celoti vkopana 
klet, v kateri je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih 
mest za potrebe celotne funkcionalne enote.

(5) V primeru, da se v posamezni funkcionalni enoti pred‑
vidi skupna klet, mora biti ta zasnovana tako, da je nad deli, 
nad katerimi objekti niso predvideni, možna ureditev kvalitetnih 
zelenih površin, vključno z zasaditvijo in odvodnjavanjem.

(6) Kota tlaka pritličja objektov je za objekte, ki niso 
podkleteni oziroma imajo v celoti vkopano kletno etažo, lahko 
največ 0,3 m nad koto terena pri vhodu v objekt, za objekte, 
ki imajo delno vkopano klet pa največ 1,5 m nad koto terena 
pri vhodu.

(7) Na celotnem območju morajo biti kote zunanjih uredi‑
tev na strani uvozov prilagojene višinskemu poteku dostopnih 
cest. Ureditve na višje ležečih zemljiščih morajo biti izvedene 
tako, da se preprečijo negativni vplivi na nižje ležeče parcele. 
Višinski potek cest in kote zunanjih ureditev na strani uvozov so 
prikazani na načrtu Zakoličbena situacija (list št. 3.4.).

(8) Za funkcionalne enote F2, F5 in F11 mora biti izdelana 
celostna zunanja ureditev.

(9) Najvišji dopustni višinski gabarit objektov etažnosti 
P+3 je 14,5 m nad koto terena pri vhodu v objekt. Ta omejitev 
velja za zgornjo točko zadnje stropne etaže. Nad to koto je 
dovoljena izvedba strehe, zaključnega venca, tehničnih naprav 
in strojnih inštalacij.

(10) V funkcionalni enoti F3 najvišja točka objekta (vključ‑
no s klimatskimi napravami in ostalo opremo nameščeno na 
strehi objekta) ne sme presegati 12 m nad koto terena pri 
vhodu v objekt.

(11) V funkcionalni enoti F11 najvišja točka objektov (kota 
slemena strehe v naklonu oziroma kota zaključka ravne strehe) 
ne sme presegati 11,5 m nad koto terena pri vhodu v objekt.

(12) V vseh objektih mora biti zagotovljena osvetlitev in 
osončenje bivalnih prostorov. V posameznem stanovanju ni 
dopustna severna lega vseh bivalnih prostorov.

(13) Enostavni objekti morajo biti oblikovno usklajeni s 
stavbo, h kateri pripadajo.

(14) Klimatskih naprav ni dovoljeno nameščati na ulične 
fasade objektov, oziroma jih je potrebno vizualno zakriti.

(15) Okoli zemljišč objektov je možna postavitev lesenih 
ograj in ograj v obliki živih mej in zelenih barier (lahko v kom‑
binaciji s transparentno žično ograjo). V območjih prometnic 
višina ograje in drugih zelenih ureditev ne sme ovirati pregle‑
dnosti na cesti.

Ograje je možno postaviti na mejo gradbene parcele ali 
znotraj same gradbene parcele, oziroma v skladu z zakonodajo 
s področja graditve objektov. Od roba utrjene bankine javnih 
cest, robnikov pločnikov in kolesarskih cest, morajo biti ograje 
odmaknjene najmanj 0,5 m. Odmik se lahko zmanjša ob so‑
glasju upravljavca cest.

(16) Za vse objekte v javni rabi je potrebno zagotoviti 
neovirano uporabo in gibanje funkcionalno oviranim osebam, 
tako zunaj kot znotraj objekta.

10. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)

(1) Na območjih obstoječe pozidave so dovoljene spre‑
membe namembnosti obstoječih objektov v okviru določb, ki 
veljajo za funkcionalno enoto, znotraj katere se ti objekti na‑
hajajo.
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(2) Dovoljene so dozidave in nadzidave obstoječih objek‑
tov, ki pa ne smejo presegati 50% BEP (bruto etažne površi‑
ne) obstoječega objekta. Upoštevati je potrebno tudi dopustni 
faktor pozidanosti gradbene parcele, ki je določen glede na tip 
objekta, in maksimalni dopustni višinski gabarit, določen za 
funkcionalno enoto, znotraj katere se obstoječi objekt nahaja.

(3) Za gradnjo novih objektov znotraj funkcionalne enote 
F4 veljajo pogoji za oblikovanje, ki opredeljujejo objekte tipa 
»M«, za gradnjo novih objektov znotraj funkcionalnih enot F7, 
F10 in F12 pa veljajo pogoji za oblikovanje, ki opredeljujejo 
objekt tipa »K«. Tlorisni gabariti objektov se lahko prilagajajo 
velikosti gradbene parcele novega objekta.

(4) Pri umestitvi novih objektov je potrebno upoštevati 
minimalne zahtevane odmike od parcelnih mej in sosednjih 
objektov.

(5) Dejavnosti novih objektov morajo biti skladne s pred‑
videnimi za območja funkcionalnih enot, znotraj katerih so 
predvideni.

11. člen
(lega objektov na zemljišču)

(1) Lega objektov je prikazana na načrtu Ureditvena si‑
tuacija (list št. 3.1.). Objekti morajo upoštevati regulacijske 
elemente, ki so prikazani v ureditveni situaciji.

(2) Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z 
enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej 
črti. Dovoljeni so le manjši zamiki delov fasade (do 35% dolžine 
fasade) od gradbene linije (do globine 2,00 m).

(3) Gradbena meja (GM) je meja, ki je novozgrajeni objek‑
ti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje 
odmaknjeni v notranjost.

(4) Izven okvirov gradbenih linij in gradbenih mej je možna 
podzemna izraba in gradnja enostavnih in nezahtevnih objek‑
tov, pod pogojem, da se ne posega v trase komunalnih vodov 
in območja varovanj oziroma so za take primere pridobljena 
soglasja upravljavcev.

(5) Objekti morajo biti od roba asfalta regionalne ceste 
oddaljeni minimalno 8 m, parkirišča, ograje, manipulativne 
površine pa minimalno 5 m.

(6) Regulacijski elementi in fiksne točke za zakoličbo 
objektov so prikazani na načrtu Zakoličbena situacija (list 
št. 3.4.).

(7) Odmiki objektov od parcelnih mej morajo biti v skladu 
z ureditveno situacijo oziroma v okviru dopustnih odstopanj, 
pod pogojem, da so usklajeni z zahtevami nosilcev urejanja 
prostora, s predpisi s področja graditve objektov in varstva 
pred požarom.

12. člen
(faktor pozidanosti)

(1) Faktor pozidanosti na posamezni gradbeni parceli je 
opredeljen z gabariti in regulacijskimi linijami.

(2) V primeru odstopanj od gabaritov objektov, navede‑
nih v tem odloku, maksimalni dovoljeni faktor pozidanosti na 
posamezni gradbeni parceli ne sme presegati 35% za prosto 
stoječe objekte in 50% za objekte grajene v nizu (nizi vila blo‑
kov se v tem primeru obravnavajo kot prosto stoječi objekti), ob 
hkratnem pogoju, da gabariti objekta ne presegajo določenih 
regulacijskih linij ter da se znotraj gradbene parcele zagotovi 
ustrezno število parkirnih mest glede na dejavnost v objektu.

13. člen
(krajinsko oblikovanje)

(1) Gradbene parcele posameznih objektov bodo name‑
njene parkiriščem in dovozom, delno pa bodo zazelenjene in 
hortikulturno urejene (trava, drevesa, grmičevje).

(2) Za krajinske ureditve znotraj območij funkcionalnih 
enot F2, F5, F6 in F11 ter za ureditev prometnih in ostalih javnih 
površin znotraj ureditvenega območja je obvezna izdelava na‑

črta krajinske arhitekture. Zasnova krajinske arhitekture mora 
upoštevati celostno zasnovo stanovanjske soseske in mora biti 
usklajena s stičnimi območji.

(3) Ob povezovalnih cestah znotraj območja je načrtova‑
na zasaditev kot urejen zeleni pas z drevoredom. Predvidena je 
zasaditev s srednjevisokimi avtohtonimi drevesnimi vrstami, ki 
služijo tudi senčenju parkirnih mest. V območjih preglednostnih 
trikotnikov hortikulturne ureditve ne smejo ovirati preglednosti 
na cesti.

(4) V elektroenergetskem koridorju obstoječega DV La‑
ško–Podlog ni dovoljeno saditi dreves.

(5) Večja zelena površina v izmeri ca. 5700 m2 je pred‑
videna kot parkovna površina v sklopu funkcionalne enote F6 
in je namenjena pretežno sprehajanju in ambientu za oddih, s 
prevladujočim deležem travnatih površin s skupinami drevja 
in grmovnic, z otroškimi igrišči za manjše otroke in prostori za 
sedenje. Pri zasaditvi je potrebno predvideti čim več dreves, 
kjer to ni možno zaradi obveznih odmikov ali drugih omejitev, 
pa se drevje lahko nadomesti z večjimi grmovnicami.

(6) Večje parkirne površine je potrebno členiti v več manj‑
ših enot in jih ločevati z zasaditvami, spremembami tlakov ali z 
drugimi oblikovalskimi elementi. Na vsakih 6 PM je na gradbeni 
parceli potrebno predvideti vsaj eno drevo. Za preprečevanje 
parkiranja izven parkirnih površin se uporabi ustrezne elemen‑
te, kot so zasaditev, izbor talnih materialov, višinske bariere, 
vse kot sestavni del celovite oblikovalske rešitve.

(7) Na severu območja OPPN je med regionalno cesto in 
stanovanjskimi objekti predvidena ureditev zaščitne protihru‑
pne brežine, ki jo je potrebno zasaditi in krajinsko urediti.

IV. NAČRT PARCELACIJE

14. člen
(načrt gradbenih parcel)

(1) Na območju OPPN Žalec zahod je predvidena nova 
parcelacija, ki je določena v Načrtu nove parcelacije (list 
št. 2.4.).

(2) Mejne točke novih parcel in zakoličbeni elementi novih 
objektov so opredeljeni po Gauss ‑ Kruegerjevem koordina‑
tnem sistemu in so prikazani na načrtu Zakoličbena situacija 
(list št. 3.4.).

(3) Zaradi odstopanj med geodetskim posnetkom obsto‑
ječega stanja in digitalnim katastrom lahko pride do odstopanj 
v izmeri in legi novo predvidenih parcel. Taka odstopanja so 
predvidena predvsem na območjih, kjer se območja obstoječe 
pozidave stikajo z novo predvidenimi gradbenimi parcelami.

V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

15. člen
(pogoji za komunalno in energetsko opremljanje)

(1) Na območju je načrtovana nova ureditev komunalne 
infrastrukture v naslednjem obsegu:

– cestno omrežje z odvodnjavanjem,
– vodovodno omrežje za sanitarno vodo in vodo za ga‑

šenje,
– fekalna in meteorna kanalizacija,
– energetsko omrežje (elektrika in plin),
– omrežje zvez (telekomunikacije, kabelsko omrežje) in
– javna razsvetljava.
(2) Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na cestno, 

električno, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Priključitev na 
plinovodno in toplovodno omrežje se izvede glede na potrebe 
posameznega objekta. Vse priključitve se izvede skladno s 
pogoji posameznih upravljavcev infrastrukturnih vodov.

(3) Za energetsko oskrbo objektov je dopustna tudi izraba 
alternativnih virov energije (npr. sončna, geotermalna).
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(4) Praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi po‑
tekati po javnih površinah tako, da je omogočeno vzdrževanje 
infrastrukturnih objektov in naprav. V primeru, ko to ni možno, 
mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdr‑
ževanje javnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec pa si 
mora za gradnjo pridobiti služnost.

(5) Novi vodi bodo v večjem delu potekali v trasah ce‑
stnega koridorja znotraj obravnavanega območja, razen na 
območju F6, kjer prečkajo parkovne površine.

(6) Obstoječe infrastrukturne vode je dopustno zaščititi, 
prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmoglji‑
vost. Za vse posege na obstoječih vodih mora biti pridobljeno 
soglasje upravljavca.

(7) Pri izgradnji komunalne infrastrukture in objektov je 
potrebno upoštevati priporočljive minimalne razdalje približeva‑
nja in križanja komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove 
po veljavnih predpisih. Gradnja infrastrukturnih objektov in 
naprav mora potekati usklajeno.

(8) Pri izgradnji komunalne infrastrukture in objektov je 
potrebno upoštevati načrtovane rešitve, ki so določene v tem 
OPPN in so razvidne iz načrtov Potek omrežij in priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno 
dobro (list št. 3.2.) in Prometna ureditev (list št. 3.3.).

(9) Odstopanja od predvidenih rešitev so dovoljena v pri‑
meru, da le‑ta ne spreminjajo vsebinskega koncepta OPPN ter 
so usklajena s posameznimi nosilci urejanja prostora.

16. člen
(ceste in druge prometne površine)

Cestno omrežje
(1) Ureditveno območje OPPN Žalec zahod se bo na 

zahodu in severu prometno navezovalo na regionalno cesto 
RII‑447 Žalec–Šempeter, na vzhodu pa na lokalno Gotoveljsko 
cesto.

(2) Priključevanje na regionalno cesto je predvideno preko 
novega priključka v obliki trikrakega semaforiziranega križišča 
(v km 1+910). V območju novega križišča se na regionalni in 
na novi priključni cesti predvidi levi zavijalni pas in izvoz za ko‑
lesarje s prehodom preko regionalne ceste za smer Šempeter. 
Na območju ureditve križišča je ob severnem robu regionalne 
ceste, od prehoda proti zahodu predvidena kolesarska steza. 
Na novi priključni cesti je predviden tudi levi zavijalni pas za 
priključevanje na cesto F.

(3) Obstoječe štirikrako semaforizirano križišče regio‑
nalne ceste RII‑447 Žalec–Šempeter z Gotoveljsko cesto se 
rekonstruira. Na regionalni cesti se na novo dimenzionira leva 
zavijalna pasova namenjena priključevanju obeh priključnih 
cest, na obeh priključnih cestah pa se na novo predvidi pasova 
za leve zavijalce za priključevanje na regionalno cesto.

(4) Obstoječ enosmerni priključek z regionalne ceste iz 
smeri Šempetra se zaradi razbremenitve novega priključka 
ohrani.

(5) Znotraj območja OPPN so predvidene rekonstrukcije 
Savinjske ceste (cesta A), Gotoveljske ceste (cesta L) in Ceste 
na Vrbje (cesta L) in gradnja novih povezovalnih cest, ki bodo 
omogočale dostop do posameznih zemljišč (ceste: B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K).

Predviden profil ceste A:
vozišče 2 x 3,00 m = 6,00 m
zelenica 2 x 1,50 m = 3,00 m
kolesarska steza 2 x 1,00 m = 2,00 m
hodnik za pešce 2 x 1,60 m = 3,20 m
skupaj  = 14,20 m

Med Gotoveljsko cesto in cestama G in H, na severni 
strani ceste A (Savinjska cesta), zelenica ni predvidena.

Predviden profil ceste L:
vozišče 2 x 2,75 m = 5,50 m
zelenica 1 x 1,50 m = 1,50 m
hodnik za pešce 2 x 1,50 m = 3,00 m
kolesarska steza 1 x 1,00 m = 1,00 m
skupaj = 11,00 m

Predvidene širine vozišč novih povezovalnih cest so 
5–6 m; širina kolesarskih stez 1 m; širine hodnika za pešce 
1,2–1,6 m; širina zelenic 1,5 m; širina bočnih parkirišč 2,5 m in 
širina bankin 0,5 m. Posamezni prečni profili cest so določeni 
v načrtu Prometna ureditev (list št.3.3.).

(6) Znotraj območja OPPN sta predvideni dve enopasovni 
krožni križišči:

– KA3 z nepovoznim središčnim otokom, zunanji premer 
znaša 30 m, v območju križišča sta urejena hodnik za pešce 
in kolesarska steza;

– KA6 s povoznim središčnim otokom, zunanji premer 
znaša 24 m, v območju križišča je urejen hodnik za pešce.

(7) Ostala križišča so predvidena kot klasična tro‑ oziroma 
štirikraka križišča in so dimenzionirana glede na prevoznost 
merodajnega vozila za posamezno križišče oziroma priklju‑
ček.

(8) Ob Savinjski cesti je na obeh straneh ceste predvide‑
na ureditev pokritega avtobusnega postajališča.

Kolesarske steze
(9) Kolesarske steze se uredijo vzdolž novih povezovalnih 

cest A, B, D, E, F, G, H, I, K in L, z ustreznimi navezavami v 
priključnih križiščih. Na ostalih notranjih povezovalnih cestah 
poteka kolesarski promet po vozišču. Na vzhodu se kolesarski 
promet naveže na Gotoveljsko cesto, kjer od profila L11 do L19 
poteka enosmerna kolesarska steza ob zelenici na zahodni 
strani vozišča. Na ostalih delih rekonstruirane Gotoveljske ce‑
ste poteka kolesarski promet zaradi pomanjkanja prostora po 
vozišču. Dvosmerna kolesarska steza je predvidena ob cesti 
B, ki poteka vzporedno z železnico.

V novem trikrakem semaforiziranem križišču se kolesar‑
ska steza naveže na predvideno kolesarsko stezo ob regionalni 
cesti R2‑447.

Hodniki za pešce
(10) Hodniki za pešce so predvideni vzdolž vseh notranjih 

povezovalnih cest, dovoznih cest ter kot samostojne poti zno‑
traj posameznih funkcionalnih enot.

Peš povezave v funkcionalni enoti F6 se uredi v sklopu 
parkovnih površin.

Hodniki za pešce morajo biti opremljeni z rampami za 
prehod invalidov.

Mirujoči promet
(11) Za potrebe predvidenih objektov je treba urediti par‑

kirišča na nivoju terena ter podzemne parkirne garaže v okviru 
posameznih gradbenih parcel oziroma funkcionalnih enot.

Pri načrtovanju objektov in njihovih zunanjih ureditev je 
poleg splošnih pogojev in predpisov potrebno zagotoviti naj‑
manj naslednji standard za parkiranje:
– pisarne, poslovne 
dejavnosti

1 PM/30 m2 neto površin + 20%  
za obiskovalce

– trgovine 1 PM/30 m2 koristnih prodajnih 
površin

– enodružinske hiše 2 PM/enoto
– domovi za ostarele 1 PM/5–8 postelj
– otroški vrtec 1 PM/20–30 otrok
– oskrbovana stanovanja 1 PM/enoto + 1 PM za oskrbo
– stanovanja 2 PM/enoto

1,5 PM/enoto (za enosobno  
stanovanje oziroma garsonjero)

(12) Objekti v javni rabi morajo imeti 5% parkirnih mest 
rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički.

17. člen
(vodovodno omrežje za sanitarno vodo  

in vodo za gašenje)
(1) Obstoječ primarni vodovod, ki poteka v trasi Goto‑

veljske ceste, na odseku od križišča s Savinjsko cesto proti 
severu do regionalne ceste, se nadomesti z novim v izvedbi 
NL DN400.

(2) Za oskrbo nove stanovanjske soseske s sanitarno 
vodo in z vodo za gašenje je potrebno zgraditi novo sekundar‑
no vodovodno omrežje (dimenzij DN125 in DN100), v smislu 
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krožnih cevovodov po soseski z navezavo na primarni cevovod 
v trasi Gotoveljske ceste.

(3) Novo vodovodno omrežje bo izvedeno iz nodularne 
litine.

(4) Vodomerni jaški za posamezne objekte so predvideni 
znotraj posameznih gradbenih parcel.

(5) Cevovod je dimenzioniran glede na predvideno porabo 
vode v soseski in na potrebo po zagotavljanju minimalne po‑
žarne varnosti območja. Cevovod bo opremljen z nadzemnimi 
hidranti DN 80, pri čemer razdalja med dvema hidrantoma ne 
sme biti večja od 80 m, razdalja med hidrantom in stavbo pa 
ne manjša od 5 m in ne večja od 80 m.

18. člen
(odvajanje odpadnih in padavinskih vod)

(1) Na območju Žalca je že zgrajeno javno kanalizacijsko 
omrežje, ki se zaključuje s čistilno napravo Kasaze.

(2) Za odvajanje odpadnih vod iz območja OPPN Žalec 
zahod je potrebno zgraditi nov razvod fekalne kanalizacije, ki 
se ga poveže z obstoječim javnim kanalom K1109. Priklop na 
obstoječi kanal je predviden v obstoječem revizijskem jašku 
J4a, ki se nahaja v cestnem telesu, na uvozu bencinskega 
servisa, ob regionalni cesti R2‑447/0367 Žalec–Šempeter.

Ker celotnega priključnega voda ni možno izvesti gra‑
vitacijsko, je na delu, ki poteka od črpališča v križišču KI2 pa 
do revizijskega jaška gravitacijskega kanala K, predviden kot 
tlačni vod.

(3) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati le vode, ki 
ustrezajo Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpa‑
dnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 
in 45/07) in Pravilniku o meritvah in obratovalnem monitoringu 
odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, 
št. 74/07).

(4) V primeru nastajanja tehnoloških odpadnih vod, ki v 
skladu s predpisi niso primerne za odvod v javno kanalizacijo, 
mora povzročitelj na svoji gradbeni parceli zagotoviti ustrezno 
predčiščenje industrijske odpadne vode.

(5) Padavinske vode iz strešin objektov in čistih zunanjih 
površin se morajo odvajati v ponikovalnice, zgrajene na posa‑
mezni gradbeni parceli objekta. Dovoljena je izraba padavinske 
vode za sanitarne namene.

Preko lovilcev olj se v ponikovalnice odvaja tudi padavin‑
ske vode iz manipulativnih površin in parkirišč.

(6) Padavinske vode, ki se zbirajo na gradbenih parcelah 
objektov, ne smejo odtekati na javne površine.

(7) Za zbiranje padavinskih vod z internih cest je pred‑
viden nov razvod meteorne kanalizacije z iztokom v poniko‑
valnice.

19. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) Preko osrednjega dela območja potekata dva elektro‑
energetska NN nadzemna voda, ki se ju prestavi v novo cevno 
kabelsko kanalizacijo in priključi na novo zgrajeno omrežje.

(2) Predvideni objekti na obravnavanem območju se bodo 
napajali iz štirih novih transformatorskih postaj (TP), zmogljivo‑
sti od 630 do 1000 kVA. Napajanje TP se bo izvedlo vzankano, 
preko obstoječe TP Koroška, ki se nahaja vzhodno od obravna‑
vanega območja. Priključitev predvidenih TP in objektov se iz‑
vede po smernicah upravljavca elektroenergetskega omrežja.

Pri postavitvi TP in vodenju srednje napetostnih kabelskih 
tras je treba upoštevati zakonska določila in določila veljavnih 
podzakonskih predpisov, ki urejajo elektromagnetno sevanje v 
naravnem in življenjskem okolju.

(3) Od novo predvidenih TP bodo novi srednjenapetostni 
(20kV) in nizkonapetostni (1 kV) vodi, na katere se bodo pri‑
ključevali objekti, večinoma potekali v trasah cestnega koridorja 
znotraj obravnavanega območja.

(4) Vse nove trase elektroenergetskih povezav se izvede‑
jo kot kabelske kanalizacije z obbetoniranimi cevmi in vlečnimi 
jaški ustreznih dimenzij.

(5) Meritve električne energije se predvidi v kabelsko 
priključno merilnih omaricah (KPMO), ki se jih namesti na ze‑
mljiščih posameznih odjemalcev.

20. člen
(javna razsvetljava)

(1) Vse javne povozne, parkirne, pohodne in manipulativ‑
ne površine je treba opremiti z javno razsvetljavo. Omrežje bo 
položeno v kabelsko kanalizacijo, napajanje pa bo izvedeno 
preko prižigališča, ki se priključi na novo TP na obravnavanem 
območju.

(2) Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo in‑
ternega značaja in ne bo povezana s sistemom javne razsve‑
tljave.

(3) Pri izvedbi javne in interne razsvetljave na območju 
OPPN je obvezno upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja.

21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Obstoječe TK vode, ki potekajo po obravnavanem ob‑
močju, je potrebno ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v novo 
cevno kabelsko kanalizacijo telekomunikacijskega omrežja. 
Priklop na obstoječe javno omrežje je predviden preko obsto‑
ječega telekomunikacijskega omrežja.

(2) Predvidijo naj se optični kabli, uvlečeni v kabelsko 
kanalizacijo iz PVC cevi.

(3) Priključitev novih objektov je predvidena v TK omari‑
cah, ki se jih namesti na zemljiščih posameznih odjemalcev.

22. člen
(kabelsko komunikacijsko omrežje)

(1) Na obravnavanem območju je pod internim cestnim 
omrežjem predvidena izvedba cevne kabelske kanalizacije, ki 
bo omogočala izvedbo omrežja za potrebe kabelsko komuni‑
kacijskega sistema (KKS).

(2) Za priključitev novih objektov se uporabi KKS omarice, 
ki se jih namesti na zemljiščih posameznih odjemalcev.

23. člen
(plinovodno omrežje)

(1) Na delu območja OPPN Žalec Zahod je že zgrajeno 
plinovodno omrežje zemeljskega plina, zgrajeno iz PEHD cevi, 
in sicer nizko tlačno omrežje s tlakom 20 mbar in srednje tlačno 
omrežje s tlakom 4 bar.

(2) Za potrebe oskrbe novo predvidenih objektov na ob‑
močju stanovanjske soseske Žalec zahod se bo na plinovod 
premera Ø180 mm, ki poteka vzdolž Gotoveljske ceste in Ceste 
na Vrbje, na več lokacijah navezovalo novo omrežje, zgrajeno 
iz cevi za plinovode PE 80.

Glavni cevovod s premerom Ø180 mm bo položen vzdolž 
Savinjske ceste, nanj pa se bodo navezovale zanke iz vzpo‑
rednih ulic.

(3) Cevovodi morajo biti izvedeni v skladu s predpisanimi 
minimalnimi razdaljami glede približevanja ter križanja komu‑
nalnih vodov.

(4) Priključni odcepi za posamezne objekte so predvideni 
na območju gradbenih parcel.

24. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Na območju OPPN Žalec zahod je predvidena uredi‑
tev treh ekoloških otokov, ki morajo biti izvedeni na betonski 
podlagi in ograjeni z netransparentno ograjo, višine 2 m. Oko‑
lico ekoloških otokov je potrebno ozeleniti z visokim in nizkim 
grmičevjem.

(2) Znotraj gradbenih parcel posameznih objektov je za 
vsak objekt potrebno zagotoviti prostor za odlaganje komu‑
nalnih odpadkov, ki mora biti opremljen s tipskimi zabojniki 
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za mešane komunalne odpadke in dostopen pooblaščeni 
organizaciji za odvoz.

(3) S posameznimi vrstami odpadkov je treba ravnati 
skladno s predpisi s področja ravnanja z odpadki.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

25. člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Na obravnavanem območju OPPN ni evidentiranih 
vrednot kulturne dediščine.

(2) Ker večji del načrtovane soseske predstavlja odprte 
površine, ki še niso bile predhodno arheološko pregledane, 
je v skladu s smernicami Ministrstva za kulturo potrebno pred 
posegi v prostor zagotoviti predhodne arheološke raziskave.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

26. člen
(varstvo okolja)

(1) Rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za pre‑
prečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje so zbrane 
v Poročilu o vplivu načrtovane prostorske ureditve na okolje, 
v katerem je opisano in ocenjeno obstoječe stanje v prostoru, 
značilnosti posegov in ovrednoteni njihovi vplivi na okolje.

(2) Iz navedenega poročila izhaja, da izvedba OPPN Ža‑
lec zahod ob upoštevanju predlaganih omilitvenih ukrepov pri 
normalnih pogojih obratovanja, rednem vzdrževanju objektov 
in rednem opravljanju predpisanega monitoringa ne bo pov‑
zročala čezmerne obremenitve okolja. Poleg tega tudi zdravje 
ljudi v načrtovani stanovanjski soseski ne bo ogroženo zaradi 
čezmernega hrupa, ki ga na lokaciji OPPN‑ja povzroča žele‑
zniški in cestni promet.

27. člen
(varstvo zraka)

(1) V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse 
ukrepe za varstvo zraka. S sprotnim vlaženjem sipkih mate‑
rialov je potrebno preprečevati prašenje gradbišč in okolice, 
potrebno je upoštevati predpise o emisijah gradbene me‑
hanizacije in transportnih sredstev in preprečevati raznos 
materiala z gradbišč.

(2) Med uporabo objektov morajo biti kurilni sistemi in 
sistemi za odvajanje dima skladni z veljavno zakonodajo, snovi, 
ki se izpuščajo v ozračje pa ne smejo presegati predpisanih 
mejnih količin.

28. člen
(varstvo voda in varstvo tal)

(1) Varstvo voda se zagotavlja z odvajanjem odpadnih 
vod v javno kanalizacijsko omrežje z odvodom na mestno čistil‑
no napravo in z rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema 
ter z vodenjem onesnaženih padavinskih vod z manipulativnih 
in utrjenih površin preko lovilcev olj in goriv v meteorno kanali‑
zacijo z odtokom v ponikovalnice.

(2) Pri vseh posegih znotraj in izven območja OPPN, ki so 
potrebni za izvedbo komunalne in energetske infrastrukture, je 
potrebno zagotoviti, da se stanje tal po dokončanju del povrne 
v izhodiščno stanje.

29. člen
(varstvo narave)

Na območju obravnavanega OPPN Žalec zahod ni na‑
ravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih 
za biotsko raznovrstnost.

30. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Obravnavano območje se v skladu z Uredbo o mejnih 
vrednostih kazalcev hrupa v okolju uvršča v območje s III. sto‑
pnjo varstva pred hrupom.

(2) V fazi izdelave projektne dokumentacije za gradnjo 
stanovanjskih objektov, v prvi vrsti ob regionalni cesti (funk‑
cionalna enota F2), je zaradi zaščite zdravja ljudi pred hru‑
pom cestnega prometa potrebno izdelati model hrupa in na 
osnovi ugotovitev modela določiti minimalno obodno zvočno 
izolativnost zunanje lupine načrtovanih stanovanjskih objektov 
(predvsem oken in vrat) tako, da bodo v notranjih prostorih 
stavb pričakovane ravni hrupa skladne s Prilogo 10 Pravilnika 
o zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/99).

(3) V skladu s smernicami upravljavca železniške proge 
je ob severnem robu železniške proge, znotraj obravnavanega 
območja, potrebno predvideti varovalno ograjo, ki bo prepre‑
čevala dostop na železniško progo. Hkrati je v fazi izdelave 
projektne dokumentacije za gradnjo komunalne in prometne 
infrastrukture zaradi zaščite zdravja ljudi pred hrupom železni‑
škega prometa potrebno izdelati model hrupa in na osnovi ugo‑
tovitev modela predvideti protihrupno izvedbo varovalne ograje, 
tako, da bodo novozgrajeni stanovanjski objekti zaščiteni pred 
čezmernim hrupom železniškega prometa.

(4) Protihrupna ograja ob železniški progi mora zagotoviti, 
da v okolju stanovanjskih objektov ne bodo presežene mejne 
vrednosti kazalcev hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom 
skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v oko‑
lju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08), ki veljajo za železniški 
promet.

31. člen
(geološka sestava tal in potrebni ukrepi)

(1) Podatki o geološko geomehanskih razmerah in hidro‑
logiji so zbrani v Geološko‑geomehanskem poročilu o sestavi 
in nosilnosti tal (št. 5‑1/2005, januar 2005) in Hidro‑geološkem 
poročilu o možnem ponikanju padavinskih vod na območju 
predvidene stanovanjske soseske Žalec zahod (št. 36‑5/08, 
maj 2008), ki ju je izdelal Geosvet Celje, d.o.o.

(2) Zaradi razmeroma velikega nihanja nivoja podtalnice 
(ob visokih vodah Savinje in Ložnice) je na obravnavanem ob‑
močju potrebno obvezno predvideti izgradnjo vkopanih kletnih 
etaž v neprepustni kesonski obliki oziroma je potrebno predvi‑
deti sprotno izčrpavanje dotekajočih podtalnih vod v meteorno 
kanalizacijo.

(3) Zaradi heterogene debeline površinskega sloja sla‑
bo prepustnih vezljivih zemljin mora izkope za ponikovalnice 
obvezno nadzorovati geolog ter na podlagi dejanskega stanja 
določiti globino le‑teh.

32. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Preko SV dela obravnavanega območja poteka elek‑
troenergetski koridor obstoječega 110kV daljnovoda.

(2) Za objekte, ki so namenjeni za stalno oziroma obča‑
sno bivanje in posegajo v elektroenergetske koridorje daljno‑
vodov, je pred izdajo gradbenega dovoljenja potrebno predložiti 
dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne 
vrednosti elektromagnetnega sevanja.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO  

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

33. člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)

(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije za načrtovane 
prostorske ureditve je potrebno upoštevati naravne omejitve in 
temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje.
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(2) Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upo‑
števati Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list 
RS, št. 57/96) ter na vseh objektih predvideti ojačitev prve plo‑
šče oziroma gradnjo zaklonišč v objektih, za katere to določa 
uredba. Potrebno je tudi upoštevanje cone potresne ogroženo‑
sti in temu primerno predvideti način gradnje.

(3) Pri projektiranju posameznih objektov je potrebno 
upoštevanje ukrepov, ki zagotavljajo pogoje za preprečevanje 
in zmanjševanje posledic požara za ljudi, premoženje in okolje, 
upoštevanje zahtev iz Zakona o varstvu pred požarom, smernic 
Uprave RS za zaščito in reševanje ter zahtev iz Požarnovar‑
nostnega poročila.

(4) Voda za gašenje požarov se zagotovi iz hidrantnega 
omrežja, ki bo vezano na vodovodno omrežje z ustreznim 
tlakom in pretokom. Predvidenih je 25 zunanjih nadtalnih hi‑
drantov v medsebojnem razmaku do 80 m.

(5) Manipulacijske površine ob objektih morajo zagotavlja‑
ti ustrezen dovoz in površine za intervencijska vozila.

(6) Medsebojni odmiki med objekti in odmiki od parcelnih 
mej morajo zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja požara 
na sosednje objekte.

IX. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI 
UREJANJA PROSTORA

34. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Načrtovana prostorska ureditev se nahaja na skrajnem 
zahodnem delu naselja Žalec, med regionalno cesto Žalec–
Šempeter na severozahodu, Gotoveljsko cesto in Cesto na 
Vrbje na vzhodu in železniško progo Celje–Velenje na jugu.

Večji del ureditvenega območja predstavljajo kmetijsko 
obdelovalne površine (njive, travniki in hmeljišča), del obmo‑
čja pa je pozidan v večini z enodružinskimi stanovanjskimi 
objekti.

Vzhodno od ureditvenega območja se nahaja obstoječe 
strnjeno naselje Žalca, severno od regionalne ceste in južno od 
železniške proge pa v glavnem kmetijska zemljišča.

(2) Ureditveno območje OPPN se bo prometno navezova‑
lo na regionalno cesto RII‑447 Žalec–Šempeter in na omrežje 
obstoječih občinskih cest (Gotoveljska cesta in Cesta na Vrbje). 
Kot glavna povezovalna cesta znotraj območja se ohrani Sa‑
vinjska cesta, ki se jo rekonstruira, nanjo pa se naveže novo 
predvidene povezovalne ceste, ki bodo omogočale dostope do 
posameznih zemljišč.

(3) Preko obravnavanega območja poteka več obstoječih 
infrastrukturnih vodov, ki se jih po vzpostavitvi novega omrežja 
ukine oziroma vključi v novo predvideno omrežje, ki se bo 
navezovalo na obstoječa omrežja izven območja. Priključki na 
obstoječo infrastrukturo bodo izvedeni izven območja OPPN.

(4) Prikaz vplivov in povezav je prikazan v grafičnem delu 
na načrtih Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja 
(list št. 3.5.) in Potek omrežij in priključevanja objektov na 
gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro (list 
št. 3.2.).

X. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI  
ZA IZVAJANJE PROSTORSKE UREDITVE

35. člen
(etapnost izvedbe)

(1) OPPN se lahko izvaja etapno po funkcionalnih enotah. 
Objekti se lahko gradijo tudi posamično znotraj funkcionalnih 
enot, dopustna je tudi fazna gradnja posameznih objektov, če 
zgrajen del objekta predstavlja zaključeno funkcionalno celoto. 
Navedena etapnost je možna le pod pogojem, da je soča‑
sno z izgradnjo posameznih objektov oziroma delov objektov 
zagotovljena tudi izgradnja za obratovanje objekta potrebne 
komunalne in prometne infrastrukture.

(2) Pred gradnjo objekta v F1 mora biti izvedena gra‑
dnja novega priključka na regionalno cesto RII‑447 v obliki 
tri‑krakega semaforiziranega križišča (od križišča do ceste F) 
in cesta F.

(3) Pred gradnjo objektov v funkcionalni enoti F2 morajo 
biti izvedene rekonstrukcija obstoječega štiri‑krakega sema‑
foriziranega križišča regionalne ceste RII‑447 z Gotoveljsko 
cesto in rekonstrukcija zahodnega roba Gotoveljske ceste do 
ceste I ter cesta I.

(4) Pred gradnjo objekta v funkcionalni enoti F3 morajo 
biti izvedene rekonstrukcija obstoječega štiri‑krakega sema‑
foriziranega križišča regionalne ceste RII‑447 z Gotoveljsko 
cesto in rekonstrukcija zahodnega roba Gotoveljske ceste do 
ceste I.

(5) Pred gradnjo objektov v funkcionalni enoti F5 mora biti 
izvedena cesta G (med cesto F in Savinjsko cesto) ter križišče 
KA4 na Savinjski cesti.

(6) Pred gradnjo objektov v funkcionalnih enotah F4, F6, 
F7, F8, F9, F10 in F12 morajo biti izvedene ceste, ki so potreb‑
ne za funkcioniranje posamezne funkcionalne enote.

(7) Pred gradnjo objektov v funkcionalni enoti F11 morajo 
biti izvedene rekonstrukcija obstoječega štiri‑krakega sema‑
foriziranega križišča regionalne ceste RII‑447 z Gotoveljsko 
cesto in rekonstrukcija zahodnega roba Gotoveljske ceste do 
Savinjske ceste ter rekonstrukcija Savinjske ceste med Goto‑
veljsko cesto in cesto G in H, vključno s cestami, ki so potrebne 
za funkcioniranje te funkcionalne enote.

(8) Rekonstrukcija vzhodnega roba Gotoveljske ceste in 
gradnja krožnega križišča na tej cesti sta predvideni v drugi 
fazi, po pridobitvi potrebnih zemljišč.

36. člen
(drugi pogoji in obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Za izvajanje OPPN je potrebna izvedba nove parce‑

lacije zemljišč.
(2) Med izvajanjem posegov na območju OPPN je izvaja‑

lec dolžan zagotoviti nemoteno delovanje komunalne oskrbe in 
dostope do obstoječih objektov ter pri posegih na prometnicah 
zagotoviti varen promet.

(3) Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse za‑
časne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati 
na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno 
ureditev zelenih površin.

(4) Poleg pogojev, ki jih predpisuje ta odlok, je potrebno 
upoštevati tudi vse pogoje in omejitve iz smernic posameznih 
nosilcev urejanja prostora in vso veljavno zakonodajo.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, 
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV

37. člen
(dopustna odstopanja)

Odstopanja pri legi in velikosti objektov:
(1) Toleranca pri določanju fiksnih točk za zakoličbo objek‑

tov je ±0,50 m.
(2) Dopustna so odstopanja tlorisnih dimenzij objektov 

navzdol. Odstopanje navzgor lahko presega predvidene ga‑
barite do +1,00 m, vendar največ do okvira regulacijskih ele‑
mentov in ob pogoju, da so zagotovljeni ustrezni minimalni 
odmiki od parcelnih mej in sosednjih objektov, da ni presežen 
predpisan faktor pozidanosti na posamezni gradbeni parceli ter 
da je hkrati zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest glede 
na dejavnost v objektu.

(3) Izjemoma je dovoljeno, da se z ustrezno pogodbo 
del potrebnih parkirnih mest (do 30% PM) zagotovi na javnih 
parkirnih površinah.

(4) V okviru dopustnih odstopanj so možni tudi arhitekturni 
poudarki in izmiki izven fasadne linije do globine 2,00 m.
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(5) Zadnje etaže večstanovanjskih objektov so lahko 
manjših gabaritov kot ostale etaže, pridobljene površine pa se 
lahko uredijo kot pohodne terase.

(6) Balkoni in lože lahko presegajo gabarit objektov za naj‑
več 1,5 m, nadstreški in stopniščni jaški pa za največ 2,5 m.

(7) Odstopanja navzdol od višinskih gabaritov, ki so dolo‑
čeni v tem odloku in v načrtu Ureditvena situacija (list št. 3.1.), 
so dopustna za vse objekte, odstopanja navzgor pa le v F6 za 
zahodni trakt objekta doma upokojencev in objekt varovanih 
stanovanj, pri katerih se višinski gabarit lahko poveča do P+3, 
pod pogojem, da se zagotovi zadostno število parkirnih mest 
glede na predvideno dejavnost.

(8) Za vse objekte, za katere kletna etaža v načrtu Ure‑
ditvena situacija (list št. 3.1.) ni predvidena, je le‑ta tudi dopu‑
stna.

(9) Gabariti kleti so lahko tudi večji od gabaritov nadze‑
mnih etaž, ob pogoju, da so zagotovljeni predpisani minimalni 
odmiki od parcelnih mej in sosednjih objektov.

Odstopanja pri zunanjih ureditvah objektov:
(10) Dopustna so odstopanja do ±0,50 m od višinskih 

kot določenih v načrtu Zakoličbena situacija (list št. 3.4.). Nizi 
vrstnih hiš, ki imajo določeno skupno koto zunanje ureditve mo‑
rajo ostati na skupni koti tudi v primeru upoštevanja toleranc.

(11) Pozicije uvozno/izvoznih klančin v kletne etaže in 
pozicije vhodov v objekte se lahko prilagajajo arhitekturnim 
rešitvam.

(12) Dovoljena so tudi druga odstopanja od predvidenih 
zunanjih ureditev objektov v načrtu Ureditvena situacija (list 
št. 3.1.), pod pogojem, da se ohranja predvideni koncept po‑
zidave.

Odstopanja od predvidene parcelacije:
(13) Dovoljeno je združevanje gradbenih parcel v primeru, 

da se izkaže potreba po večjih kvadraturah zemljišč in delitev 
na manjše gradbene parcele, pri čemer je potrebno ohranjati 
predvideni koncept parcelacije.

Odstopanja pri izgradnji infrastrukture:
(14) Pri prometni, komunalni, energetski in komunikacijski 

infrastrukturi so dopustna odstopanja od predvidenih rešitev 
(kot so lokacije posameznih infrastrukturnih naprav, poteki in‑
frastrukturnih vodov in lokacije priključnih mest), če je zago‑
tovljena ohranitev oziroma izboljšanje funkcije ter pridobljeno 
soglasje lastnikov zemljišč in nosilcev urejanja prostora. Spre‑
membe ne smejo bistveno odstopati od načrtovanih rešitev 
OPPN in ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

(15) Višinski potek cest je določen na podlagi IDZ prome‑
tne ureditve. V primeru racionalnejših rešitev v fazah nadalj‑
njega projektiranja so dopustne spremembe nivelet cest s tem 
pa tudi prilagoditve kot zunanjih ureditev objektov, pri čemer 
morajo biti kote zunanjih ureditev na strani uvozov usklajene 
s koto ceste pri uvozu, novi deli cest pa se morajo v čim večji 
meri prilagajati obstoječemu terenu.

Zaradi fazne gradnje cest morajo biti projekti posameznih 
faz usklajeni s predhodno izvedenimi fazami.

(16) Odstopanja ne smejo ovirati realizacije OPPN in 
morajo biti v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi, ki 
urejajo prostorsko načrtovanje in varovanje okolja.

XII. SEZNAM PRILOG K OBČINSKEMU PODROBNEMU 
PROSTORSKEMU NAČRTU

38. člen
(priloge)

OPPN ima naslednje priloge, ki so njegov sestavni del:
(1) Izvleček iz dolgoročnega in družbenega plana občine
(2) Prikaz stanja prostora
(3) Strokovne podlage:
– Strokovna podlaga – urbanistično arhitektonske uredi‑

tve območja Žalec zahod, št. 173/05 (izdelal: Razvojni center 
Planiranje d.o.o. Celje, marec 2006)

– Strokovna podlaga – urbanistično arhitektonske uredi‑
tve območja Žalec zahod – VARIANTA 4, št. 173/05‑a (izdelal: 
Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, december 2006)

– Prometna študija mesta Žalec (ožje območje obdelave) 
z navezavo na primarno prometno omrežje (širše območje 
obdelave), št. 661‑PROM 06 (izdelal: Lineal d.o.o., november 
2007)

– Dom upokojencev Polzela, Enota Žalec – idejni projekt, 
št. 9251/074 (izdelal: Inženiring IBT Ljubljana, d.d., julij 2008)

– Vrtec s štirimi oddelki v Žalcu – idejna zasnova, št. 14‑
1/08 (izdelal: Savinjaprojekt – GIZ Žalec, oktober 2008)

– Hidro‑geološko poročilo o možnem ponikanju pada‑
vinskih vod na območju OPPN stanovanjske soseske Žalec 
zahod, št. 36‑5/08 doo (izdelal: GEOSVET Celje d.o.o., maj 
2008)

– Geološko‑geomehansko poročilo o sestavi in nosilnosti 
tal ter pogojih temeljenja na območju predvidene stanovanjske 
soseske Žalec zahod, št. 5‑1/2005 (izdelal: GEOSVET Celje 
d.o.o., Geološko svetovanje, raziskave in šport, februar 2005)

– Strokovne podlage za komunalno infrastrukturo – pro‑
metna ureditev, vodovodno, hidrantno in kanalizacijsko omrež‑
je, št. K111870 (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., november 
2008)

– Strokovne podlage za komunalno infrastrukturo – plin, 
št. T111870 (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., november 
2008)

– Strokovne podlage za komunalno infrastrukturo – elek‑
trične inštalacije in oprema, telekomunikacije, št. 410/08 (izde‑
lal: Omikron d.o.o., november 2008)

– Požarna varnost, št. 21‑OPPN/08 (CPZT d.o.o., no‑
vember 2008)

– Poročilo o vplivih načrtovane prostorske ureditve na 
okolje, št. 53/1‑2008 (Marbo, d.o.o. BLED, november 2008)

– Študija osenčenja, št. P 111870‑ŠO (izdelal: Protim 
Ržišnik Perc d.o.o., november 2008)

– Strokovne podlage – podatki o lastnikih in imetnikih dru‑
gih stvarnih pravic na obravnavanem območju, št. P 111870‑L 
(izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o., november 2008)

– Rekonstrukcija štirikrakega semaforiziranega križišča 
v km 1+480 in novo trikrako križišče v km 1+910, št. 062/08 
(Cestni inženiring d.o.o., junij 2008)

– Trikrako semaforizirano križišče v km 1+910 in trikra‑
ko nesemaforizirano križišče na območju soseske Žalec za‑
hod/odsek 0367 Žalec–Šempeter od km 1+740 do km 1+990, 
št. 062/08 (Cestni inženiring d.o.o., junij 2008, dopolnitev – maj 
2009)

– Strokovna ocena umestitve trgovsko‑poslovnega objek‑
ta na funkcionalni enoti F3 znotraj območja OPPN stano‑
vanjske soseske Žalec zahod s stališča elektromagnetnega 
sevanja (EMS), št. 3010/08‑RI (Elektroinštitut Milan Vidmar, 
november 2008)

– OPPN stanovanjska soseska Žalec zahod, DV 1(2)
x110 kV Laško–Podlog, Elaborat križanja objekta med stebri 
SM 39 – SM 41, št. 676/08 (Izdelal: Elektroenergetika, d.o.o., 
oktober 2008)

(4) Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
(5) Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega 

prostorskega načrta
(6) Povzetek za javnost
(7) Spis postopka priprave in sprejemanja občinskega 

podrobnega prostorskega načrta.

XIII. KONČNE DOLOČBE

39. člen
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti)

Po realizaciji občinskega podrobnega prostorskega na‑
črta se dopustni posegi na območju določijo v občinskem 
prostorskem načrtu.
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40. člen
(vpogled)

Občinski podrobni prostorski načrt je na vpogled na:
– Občini Žalec, Oddelku za varstvo okolja in urejanje 

prostora,
– Upravni enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.

41. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne 
inšpekcijske službe.

42. člen
(veljavnost)

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

Št. 35005‑0006/2004
Žalec, dne 21. decembra 2009

Župan 
Občine Žalec 

Lojze Posedel l.r.

5070. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje »OPPN Stanovanjska 
soseska Žalec - Zahod«

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNa‑
črt) (Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 
45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95, 
73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 
44/96 – odločba US, 29/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98, 68/98  
– odločba US, 74/98 in 59/99 – odločba US, 70/00), Uredbe 
o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list 
RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega 
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o programu opre‑
mljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09), 
80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 
37/01, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05) je Občinski svet Občine 
Žalec na 24. seji dne 21. 12. 2009 sprejel

O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

in merilih za odmero komunalnega prispevka  
za območje »OPPN Stanovanjska soseska  

Žalec - Zahod«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih 

zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka na obmo‑
čju »OPPN Stanovanjska soseska Žalec ‑ Zahod«.

2. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja je dokument, na podlagi katerega 

se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo 
in je osnova za obračun komunalnega prispevka.

– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih 

lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, 
ki urejajo varstvo okolja;

– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih 
lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo ener‑
getiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;

– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske 
ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje 
komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini 
komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja ko‑
munalne opreme.

– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del sku‑
pnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev 
zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive 
zavezance.

– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne 
opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na 
to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.

– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih 
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je 
možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora 
zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje 
tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

3. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč je izdelan v 

skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja stavbnih 
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in vsebuje:

– analizo obstoječe komunalne opreme (infrastrukture) v 
bližini obravnavanega območja,

– analizo predvidene komunalne opreme (infrastrukture) 
za potrebe obravnavanega območja,

– obračunska območja posameznih vrst komunalne opre‑
me (infrastrukture),

– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti 
komunalne opreme in po obračunskih območjih;

– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino 
parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti 
komunalne opreme;

– podrobnejša merila za obračun komunalnega pris‑
pevka.

(2) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno 
opremo na obravnavanem območju:

– stroški pridobivanja zemljišč in stroški priprave zemljišč 
(oznaka obračunskih območij SPZ);

– ceste (oznaka obračunskih območij C);
– meteorna kanalizacija (oznaka obračunskih območij 

MK);
– fekalna kanalizacija (oznaka obračunskih območij FK);
– vodovod (oznaka obračunskih območij V);
– javna razsvetljava (oznaka obračunskih območij JR);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskih 

območij PRO);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(3) Obračunska območja posamezne komunalne opreme 

s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, 
ki so sestavni del programa opremljanja. Obračunska območja 
za predvideno komunalno infrastrukturo so enaka ureditvene‑
mu območju OPPN.

4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je tisti, ki:
– se bo priključil na oziroma mu bo omogočena uporaba 

predvidene nove komunalne opreme na območju OPPN;
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem spreminja na‑

membnost objekta na območju OPPN;
– izvaja rekonstrukcijo objekta in s tem povečuje neto 

tlorisno površino objekta na območju OPPN.
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka so tudi la‑

stniki obstoječih objektov, ki so bili zgrajeni na območju OPPN 
pred sprejetjem tega odloka kolikor izvajajo nadzidave, dozida‑
ve, rekonstrukcije obstoječih objektov.
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Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka so tudi la‑
stniki obstoječih objektov, ki so bili zgrajeni na območju OPPN 
pred sprejetjem tega odloka za vrsto opreme »fekalna kana‑
lizacija«.

III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

5. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji 

formuli:

1 

 
( ) ( )( )tititpipipi DCAKDCAKP ⋅⋅⋅+⋅⋅=  

 

∑ ⋅= iKPKP i  
pri čemer je:

KPi … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne 
opreme

Ap … površina parcele (m2)
At … neto tlorisna površina objekta (m2)
K … faktor dejavnosti
Dpi … delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dti … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka
Cpi … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra 

parcele z določeno komunalno opremo na obračun‑
skem območju

Cti … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra 
neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno 
opremo na obračunskem območju.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji 

način:

1 

 
( ) ( )( )tititpipipi DCAKDCAKP ⋅⋅⋅+⋅⋅=  

 

∑ ⋅= iKPKP i  
pri čemer je:

KPi … izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto 
komunalne opreme, na katero se objekt priključuje

KP … celotni izračunani komunalni prispevek
i … indeks rasti cen v gradbeništvu.

(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno 
pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.

(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, 
določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se 
le‑ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi me‑
ril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.

(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prej‑
šnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s 
faktorjem 1,5, pri čemer tako izračunana vrednost nadomesti 
spremenljivko Ap iz formule za izračun komunalnega prispevka 
za določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka 
tega člena.

(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za ka‑
tere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po 
standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.

(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma 
določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek 

odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob 
odmeri pomnoži s faktorjem 2, le‑ta pa nadomesti spremen‑
ljivko At iz formule za izračun komunalnega prispevka za 
določeno vrsto komunalne opreme (KPi) iz prvega odstavka 
tega člena.

6. člen
(1) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komu‑

nalnega prispevka na območju »OPPN Stanovanjska soseska 
Žalec ‑ Zahod«.

(2) Pri izračunu komunalnega prispevka za novo predvide‑
no komunalno opremo se skladno z Odlokom o programu opre‑
mljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09) 
upošteva tudi strošek za obstoječo komunalno opremo. Način 
izračuna je tak, kot je določen z Odlokom o programu opre‑
mljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09). 
Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega 
metra parcele in kvadratnega metra neto tlorisne površine 
objekta, ki se pri tem uporabijo so:

Vrsta opreme Oznaka obr. 
obm.

Cena na 
enoto Cpi_O 

[EUR/m2]

Cena na 
enoto Cti_O 

[EUR/m2]
CESTE OBO_C_1 4,851 16,984
KANALIZA‑
CIJA

OBO_K_1 5,338 17,988

VODOVOD OBO_V_1 3,246 13,708

(3) Navedene vrednosti, se upoštevajo pri obračunu ko‑
munalnega prispevka za objekte, katerim se bo odmerjal ko‑
munalni prispevek pri gradnji znotraj OPPN Stanovanjska cona 
Žalec ‑ Zahod.

7. člen
(1) Skupni stroški predvidene komunalne opreme so po 

višini enaki obračunskim stroškom in znašajo:

Sklop Vrednost (EUR)
A. SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA 5.006.994,65

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 651.933,94
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 283.318,00
III. STROŠKI GRADNJE OPREME 4.071.742,71

Cestno omrežje 2.238.084,64
Fekalna kanalizacija 450.684,33

Meteorna kanalizacija 566.961,49
Vodovodno omrežje 384.359,50

Javna razsvetljava 205.817,80
Ravnanje z odpadki 10.498,95

Javne površine 215.336,00
B. ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV 
OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV

0,00

SKUPAJ (A‑B) 5.006.994,65

(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kva‑
dratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na 
posameznem obračunskem območju so (Cpi_P):

Vrsta opreme Oznaka obr. obm. PP  
[m2]

Vrednost  
[EUR]

Cena na enoto 
Cpi_P  

[EUR/m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPZ_1 96.095,00 651.933,94 6,78

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPZ_1 96.095,00 283.318,00 2,95

III. STROŠKI GRADNJE OPREME  4.071.742,71

Cestno omrežje OBO_C_1 96.095,00 2.238.084,64 23,29

Fekalna kanalizacija OBO_FK_1 123.636,00 450.684,33 3,65
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Vrsta opreme Oznaka obr. obm. PP  
[m2]

Vrednost  
[EUR]

Cena na enoto 
Cpi_P  

[EUR/m2]

Meteorna kanalizacija OBO_MK_1 96.095,00 566.961,49 5,90

Vodovodno omrežje OBO_V_1 96.095,00 384.359,50 4,00

Javna razsvetljava OBO_JR_1 96.095,00 205.817,80 2,14

Ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 96.095,00 10.498,95 0,11

Javne površine OBO_JP_1 96.095,00 215.336,00 2,24

SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA  5.006.994,65 51,06

(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto 
neto tlorisne površine objekta za posamezno vrsto pred‑
videne komunalne opreme na posameznem obračunskem 
območju so (Cti_P):

Vrsta opreme Oznaka obr. obm. NTPO  
[m2]

Vrednost  
[EUR]

Cena na enoto 
Cti_P  

[EUR/m2]

I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ OBO_SPZ_1 59.730,24 651.933,94 10,91

II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ OBO_SPZ_1 59.730,24 283.318,00 4,74

III. STROŠKI GRADNJE OPREME   

Cestno omrežje OBO_C_1 59.730,24 2.238.084,64 37,47

Fekalna kanalizacija OBO_FK_1 68.823,24 450.684,33 6,55

Meteorna kanalizacija OBO_MK_1 59.730,24 566.961,49 9,49

Vodovodno omrežje OBO_V_1 59.730,24 384.359,50 6,43

Javna razsvetljava OBO_JR_1 59.730,24 205.817,80 3,45

Ravnanje z odpadki OBO_PRO_1 59.730,24 10.498,95 0,18

Javne površine OBO_JP_1 59.730,24 215.336,00 3,61

SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA  5.006.994,65 82,83

(4) Celotni komunalni prispevek je vsota komunalnega 
prispevka za obstoječo opremo in predvideno opremo v skladu 
s tem odlokom.

8. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega 

odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki 
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gra‑
dnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.

9. člen
Razmerje med deležem stavbnih zemljišč (Dpi) in deležem 

neto tlorisne površine stavbe (Dti) pri izračunu komunalnega 
prispevka je Dpi:Dti= 0,65:0,35.

10. člen
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, 

ki je navedena v Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifika‑
cije vrst objektov in po določitvi objektov državnega pomena 
(Uradni list RS, št. 33/03, 78/05). Faktor dejavnosti po tem 
odloku je:

Klas. st. Klasifikacija Faktor 
K

11100 Enostanovanjske stavbe 1
11210 Dvostanovanjske stavbe 1,1
11221 Tri‑ in večstanovanjske stavbe 1,3
1122201 Oskrbovana stanovanja 0,8

Klas. st. Klasifikacija Faktor 
K

11300 Stanovanjske stavbe za posebne 
namene

0,8

121‑a Gostinske stavbe (namenjene samo  
strežbi pijač)

1,3

121‑b Gostinske stavbe (vsi ostali primeri) 1,0
122 Upravne in pisarniške stavbe 1,2
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene 

dejavnosti
1,2

(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji 
tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz 
zgornje tabele v katero se, na podlagi Uredbe o uvedbi in upo‑
rabi enotne klasifikacije vrst objektov in po določitvi objektov 
državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05), objekt 
razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti 
na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem 
odloku 1.

11. člen
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti 

na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne 
obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, 
ki je na območju ni.

(2) To velja le za individualno infrastrukturo (vodovod, 
kanalizacijo, javno razsvetljavo); za javno infrastrukturo (ceste, 
površine za ravnanje z odpadki, javne površine) se komunalni 
prispevek vedno obračuna.
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IV. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občinske 

uprave z odločbo na način in po postopku, kot ga določa Odlok 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 25/09).

(2) Način odmere komunalnega prispevka se izvaja skla‑
dno z določili iz Odloka o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na ob‑
močju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09). Pri odmeri se 
upoštevajo vrednosti obračunskih stroškov, ki so preračunani 
na mersko enoto kvadratnega metra parcele in kvadratnega 
metra neto tlorisne površine objekta, iz tega Programa opre‑
mljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero komunalnega 
prispevka na območju »OPPN Stanovanjska soseska Žalec 
‑ Zahod«.

13. člen
Za obstoječe objekte, ki so bili zgrajeni pred sprejemom 

tega odloka in je bil komunalni prispevek že odmerjen se ob‑
računa komunalni prispevek samo za fekalno kanalizacijo. Od‑
mera se izvede skladno z določili iz Odloka o programu opre‑
mljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega 
prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 25/09). 
Pri odmeri se upoštevajo vrednosti obračunskih stroškov, ki 
so preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele 
in kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta, iz tega 
Programa opremljanja stavbnih zemljišč in meril za odmero 
komunalnega prispevka na območju »OPPN Stanovanjska 
soseska Žalec ‑ Zahod«.

V primeru legalizacije obstoječega objekta se komu‑
nalni prispevek zanj obračuna skladno z določili iz Odloka o 
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero 
komunalnega prispevka na območju Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 25/09). Pri odmeri se upoštevajo vrednosti obračunskih 
stroškov, ki so preračunani na mersko enoto kvadratnega 
metra parcele in kvadratnega metra neto tlorisne površine 
objekta, iz tega Programa opremljanja stavbnih zemljišč in 
meril za odmero komunalnega prispevka na območju »OPPN 
Stanovanjska soseska Žalec ‑ Zahod«.

V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje 
na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta 
se za izračun komunalnega prispevka izvede skladno z določili 
iz Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih 
za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 25/09). Pri odmeri se upoštevajo vrednosti 
obračunskih stroškov, ki so preračunani na mersko enoto 
kvadratnega metra parcele in kvadratnega metra neto tlorisne 
površine objekta, iz tega Programa opremljanja stavbnih ze‑
mljišč in meril za odmero komunalnega prispevka na območju 
»OPPN Stanovanjska soseska Žalec ‑ Zahod«.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Program opremljanja stavbnih zemljišč vključno s prilo‑

gami je na vpogled na sedežu Občine Žalec.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 352‑01‑0007/2009
Žalec, dne 21. decembra 2009

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel l.r.

5071. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za naselje Dobrtešnica Šempeter

Na podlagi 46. in 61. člena Zakona o prostorskem načrto‑
vanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: 
ZPNačrt) in 16., 24. ter 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni 
list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 
16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji 
dne 21. 12. 2009 sprejel

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

za naselje Dobrtešnica Šempeter

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)

(1) S tem odlokom se, v skladu s Strategijo prostorskega 
razvoja Republike Slovenije in prostorskimi sestavinami dol‑
goročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec 
ter Programske zasnove za območje stanovanjske soseske 
Dobrtešnica I – Šempeter, sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za naselje Dobrtešnica Šempeter, ki je del prostorsko 
planske enote S3 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

(2) Občinski OPPN je izdelalo podjetje R Projekt d.o.o., 
pod številko naloge 823/2008, na podlagi idejnih zasnov 
objektov in prometne ter komunalne in energetske infrastruk‑
ture.

2. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z na‑
slednjo vsebino):

(A) Odlok o OPPN
(B) Besedilo
(C) Grafični del

– Izsek iz kartografske dokumentacije 
prostorskega načrta Občine Žalec z lego 
prostorske ureditve M – 1:5000
– Območje podrobnega načrta z obstoječimi 
parcelnim stanjem M – 1:500
– Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi 
območji M – 1:500
– Arhitektonska situacija M – 1:500
– Zazidalna situacija M – 1:500
– Prikaz ureditev poteka omrežij in 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo ter grajeno javno dobro (prikaz 
obstoječega stanja in ukinjenih vodov) M – 1:500
– Prikaz ureditev poteka omrežij in 
priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo ter grajeno javno dobro (prikaz 
novega stanja in novih vodov) M – 1:500
– Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje 
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave M – 1:500
– Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom M – 1:500
– Načrt parcelacije (s tabelo količbenih točk 
objektov in parcel) M – 1:500

(D) Priloge
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta
– Prostorski plan občine
– Prikaz stanja prostora
– Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Seznam nosilcev urejanja prostora, ki so sodelovali pri 

pripravi OPPN
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– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Povzetek za javnost.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta (OPPN) se nanaša na območje za katerega je 
bila v letu 1991 izdelana programska zasnova za območje 
stanovanjske soseske Dobrtešnica I – Šempeter. Sprejeta pro‑
gramska zasnova območje namenja večstanovanjski blokovni 
gradnji. Po prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeroč‑
nega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Ža‑
lec je obravnavano območje opredeljeno kot območje stavbnih 
zemljišč, namenjeno za večstanovanjsko gradnjo. Območje v 
naravi predstavlja obdelovalno kmetijska zemljišča oziroma 
travniške površine.

(2) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta zajema območje, ki ga na severu deloma omejuje 
regionalna cesta skozi Šempeter (RII‑447/0367 Žalec–Šem‑
peter), na jugu obstoječa individualna stanovanjska pozidava, 
na vzhodu obstoječa večstanovanjska blokovna gradnja ter na 
zahodu še nepozidane stavbne površine v kmetijski rabi.

(3) V območje OPPN so vključene parcele št. 456/1‑del, 
1121/2‑del, 450/1‑del, 448/1 in 448/3, vse k.o. Šempeter v Sa‑
vinjski dolini. Ureditveno območje meri 5246,00 m2.

4. člen
(ureditve izven območja OPPN)

Izven območja OPPN se izvede:
– priključek na javno pot, ki je na parceli št. 445/5, k.o. 

Šempeter v Savinjski dolini (ulica Pod smrekami se priključuje 
na Šolsko ulico),

– za potrebe novega stanovanjskega naselja, javne raz‑
svetljave in garažne hiše se zgradi nov NN električni zemeljski 
priključek od TP Dobrteša vas Aleš, ki poteka do meje OPPN 
preko parcel št. *467 in 1198, k.o. Šempeter v Savinjski dolini,

– NN elektro nadzemni razvod od trafo postaje TP Do‑
brteša vas Aleš, ki prečka obravnavano območje, se odstrani. 
Obstoječe stanovanjske hiše, ki so priključene na ta razvod se 
prestavijo na nov NN elektro zemeljski razvod od trafo postaje 
TP Dobrteša vas Aleš,

– nova trasa priključnega vodovoda od obstoječega ce‑
vovoda PE 110 do meje OPPN, poteka preko parcel št. 445/5 
in 1198, k.o. Šempeter v Savinjski dolini,

– nova trasa TK voda od obstoječega voda PVC preme‑
ra 110, od priključnega jaška do meje OPPN, preko parcele 
št. *467 in 1198, k.o. Šempeter v Savinjski dolini,

– na obravnavanem območju se za potrebe gradnje pre‑
stavi obstoječi fekalni kanal. Zgradi se nov kanal, ki se priklju‑
čuje na revizijski jašek RJ2,

– trasa novega plinovoda poteka po javni površini od 
mesta priključitve na Šolski ulici do meje OPPN preko parcel 
št. 1141/1, 119/8 in 445/5, k.o. Šempeter v Savinjski dolini.

5. člen
(skupno vplivno območje)

Skupno vplivno območje obsega parcele št.: 456/1, 450/1, 
448/1, 448/3, 1121/2, 445/5, 1198, 456/2, 456/5, 444/4, 456/6.

6. člen
(vrste dopustnih objektov)

(1) Na območju OPPN so dovoljene gradnje zahtevnih in 
manj zahtevnih objektov po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne 
kvalifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega 
pomena (Uradni list RS, št. 33/03):

– stanovanjske stavbe,
– garažne stavbe,
– gradbeno inženirski objekti.
(2) Na območju OPPN je naknadno dovoljena postavitev 

nezahtevnih in enostavnih objektov na podlagi Uredbe o vr‑
stah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 
99/08), če s tem odlokom ni drugače določeno. Dovoljeni so:

– nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje, 
škarpe, pomožni infrastrukturni objekti;

– enostavni objekti: objekti za lastne potrebe, pomožni 
infrastrukturni objekti, začasni objekti, vadbeni objekti, spomin‑
ska obeležja, urbana oprema.

Nezahtevni in enostavni objekti ter drugi spremljajoči 
objekti morajo biti oblikovno usklajeni s fasado, streho in kriti‑
no glavnega objekta.

7. člen
(funkcija ureditvenega območja)

Območje se nahaja v delu stanovanjske soseske, ki je že 
izoblikovana in predstavlja dopolnitev le‑te. Z OPPN se znotraj 
ureditvenega načrta predvidi:

– izgradnjo dveh nizov večstanovanjskih objektov,
– izgradnjo garažne hiše,
– ureditev zunanjega okolja,
– priključitev predvidenih objektov na javno gospodarsko 

infrastrukturo: vodovod, kanalizacijsko omrežje, plinovod, ele‑
ktrično omrežje, telefonsko omrežje, kabelsko omrežje.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

8. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

Obravnavano območje obsega 5246 m2 veliko nepozida‑
no stavbno zemljišče, ki je del prostorsko planske enote S3. 
Širše območje je na jugu pozidano z individualnimi hišami, na 
vzhodu z večstanovanjsko blokovno gradnjo. Ureditveno obmo‑
čje na severu delno omejuje regionalna cesta skozi Šempeter, 
na zahodu se nahajajo še nepozidane površine v kmetijski 
rabi.

Obravnavana gradnja ne bo predstavljala bistvene doda‑
tne obremenitve na že vzpostavljeno komunalno in energetsko 
infrastrukturo v širšem območju.

Vodovod, elektrika in plinska oskrba se izvedejo z infra‑
strukturnimi posegi. Obravnavana gradnja ne bo imela negativ‑
nih vplivov na varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno 
zaščito okolice. Prav tako ne bo vplivala na varnost nepremič‑
nin v okolici. Predvidena gradnja ne bo bistveno vplivala na 
izgled obstoječe kulturne krajine, zato so v OPPN natančno 
določeni pogoji za posege v predmetnem prostoru. Negativnih 
vplivov iz okolice na predvidene objekte ne bo.

9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov)

Gradnja objektov se prilagodi obstoječi pozidavi. Večsta‑
novanjski objekti so nanizani v dveh vrstah (skupaj 8 objek‑
tov). Na severnem delu obravnavanega območja se zgradi 
garažna hiša. Med garažno hišo in stanovanjskimi objekti se 
uredi dostopna cesta, ki se na vzhodu priključuje na obstoječo 
občinsko cesto. Objekti so zasnovani tako, da sledijo prehodu 
obstoječe blokovne gradnje na vzhodu in stanovanjske gradnje 
na zahodu. Velikost in zmogljivost objektov, ki se načrtujejo v 
obravnavanem OPPN:

– dva niza večstanovanjskih objektov, tlorisne velikosti 
147,7 m2. Predvideni višinski gabariti objektov bodo od P+1 
do P+3+M,

– garažna hiša tlorisne velikosti 926,59 m2. Predvideni 
višinski gabarit objekta bo K+P+1 ali P+1. V garažni hiši bo 
zagotovljenih od 70 do 100 parkirnih mest in prostor za zbiranje 
ločenih frakcij komunalnih odpadkov,
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– ureditev zunanjega okolja: na obravnavanem območju 
nameravamo zagotoviti 30 parkirnih mest, ureditev zelenice 
znotraj območja, na južni strani zasaditev zelene meje v obliki 
grmovnic in drevesnih vrst ter urediti cestni priključek znotraj 
območja,

– na zahodni strani obravnavanega območja se uredijo 
otroška igrišča z igrali v skupni površini 220 m2,

– tlorisna velikost zelenih površin znaša 2032,39 m2, kar 
predstavlja faktor zazidanosti 0,61,

– priključitev predvidenih objektov na javno gospodarsko 
infrastrukturo: vodovod, kanalizacijsko omrežje, plinovod, ele‑
ktrično omrežje, telefonsko omrežje, kabelsko omrežje.

10. člen
(ureditve okolice)

Na območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
– hortikularne ureditve (ureditve cvetličnjakov, zelenih 

površin, zasaditev dreves, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanje, ureditev pešpoti, zunanjih 

stopnic ipd.).

11. člen
(vrste dejavnosti)

Območje OPPN je namenjeno le za stanovanjsko grad‑
njo.

12. člen
(regulacijski elementi)

(1) Gradbena linija je črta, na katero morajo biti delno ali 
v celoti s fasado ali vsaj z eno točko fasade postavljeni objekti, 
ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.

(2) Parkirišče je površina, namenjena parkiranju osebnih 
in drugih vozil za stanujoče in obiskovalce. Na parkirišču je 
dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov in drugih 
spremljajočih objektov, dovoljene so vse zunanje ureditve, ni 
pa dovoljeno graditi stavb in nadstrešnic.

(3) Zelenice so površine, namenjene hortikulturnim in par‑
ternim ureditvam (cvetličnjaki, tlakovanja, grmovnice ipd.). Na 
zelenicah je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objek‑
tov, nezahtevnih in enostavnih objektov, vseh hortikulturnih in 
parternih ureditev, dovoljeno je urejati vhode na parcele, ni pa 
dovoljeno graditi stavb in drugih spremljajočih objektov.

13. člen
(stanovanjske stavbe)

(1) Za vse stanovanjske stavbe znotraj OPPN veljajo 
naslednji pogoji:

Tipologija zazidave: večstanovanjski prostostoječi objekti.
Velikost in zmogljivost objekta:
a) Objekt 1
Objekt 1 je etažnosti P+1, dimenzij 10,50x12,50 m z vho‑

dom dimenzij 3,00x5,50 m.
Število stanovanj: 4 stanovanja.
b) Objekt 2
Objekt 2 je etažnosti P+2, dimenzij 10,50x12,50 m z vho‑

dom dimenzij 3,00x5,50 m.
Število stanovanj: 6 stanovanj.
c) Objekt 3
Objekt 3 je etažnosti P+2+M, dimenzij 10,50x12,50 m z 

vhodom dimenzij 3,00x5,50 m.
Število stanovanj: 7 stanovanj.
d) Objekt 4
Objekt 4 je etažnosti P+3+M, dimenzij 10,50x12,50 m z 

vhodom dimenzij 3,00x5,50 m.
Število stanovanj: 9 stanovanj.
e) Objekt 5
Objekt 5 je etažnosti P+1, dimenzij 10,50x12,50 m z vho‑

dom dimenzij 3,00x5,50 m.
Število stanovanj: 4 stanovanja.

f) Objekt 6
Objekt 6 je etažnosti P+1+M, dimenzij 10,50x12,50 m z 

vhodom dimenzij 3,00x5,50 m.
Število stanovanj: 5 stanovanj.
g) Objekt 7
Objekt 7 je etažnosti P+2, dimenzij 10,50x12,50 m z vho‑

dom dimenzij 3,00x5,50 m.
Število stanovanj: 6 stanovanj.
h) Objekt 8
Objekt 8 je etažnosti P+3+M, dimenzij 10,50x12,50 m z 

vhodom dimenzij 3,00x5,50 m.
Število stanovanj: 9 stanovanj.
Skupaj predstavljajo 50 stanovanj.
(2) Tolerance in odstopanja
Dopustno odstopanje tlorisnih gabaritov objektov je +0,50 m 

in –1,50 m. Povečanje števila stanovanj do 30% je možno pod 
pogojem, da se ohranijo tlorisni in višinski gabariti objektov in 
uredi zadostno število parkirnih mest za osebna vozila v območju 
obravnavanega OPPN Dobrtešnica – Šempeter.

Odmiki objektov od sosednjih parcelnih meja in od ceste 
so prikazani na grafični prilogi št. 3, ki je sestavni del OPPN: 
Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.

14. člen
(zunanja podoba stanovanjskih objektov)

Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: določena je v grafični prilogi št. 4.2.: Za‑

zidalna situacija. Kota pritličja je lahko največ 1,20 m nad koto 
obstoječega terena.

– Kolenčni zid: maks. 2,7 m.
– Streha: dovoljena je enokapna streha, naklona 7°. Na 

streho je možno postaviti kolektorje, oddajnike, klimatske na‑
prave, svetlobne trake ipd.

– Kritina: temne barve.
– Fasada: omet, steklo, les, kamen ali fasadne obloge iz 

različnih materialov, svetlih barv, dopustna je kombinacija več 
materialov in barv. Prepovedana je uporaba vidne pocinkane 
pločevine ter svetlečih in reflektirajočih fasadnih materialov.

– Oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta.
– Osvetlitev podstrešij: po izbiri projektanta.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafični prilogi št. 4.2: 

Zazidalna situacija.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: najmanj 

4,80 m.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanj 4,50 m.
– Stanovanjski objekti so pravokotne oblike z vhodom, ki 

je lociran na severni strani objekta. Lega objektov na zemljišču 
je prikazana na grafični prilogi št. 4.1.: Arhitektonska situacija.

Ureditev okolice objekta:
– hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih 

površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih 

stopnic, brežin, opornih zidov ipd.).
Površine, namenjene izključno peš prometu, so tlakovane 

z drobnimi tlakovci. Parkirišča so lahko tlakovana ali izvedena s 
travnatimi ploščami. Medsosedska ograja je v obliki žive meje, 
transparentna železna, kamnita, lesena ali kombinirana, višine 
od 1,20 m do 2,00 m. Ostale zelene površine se zatravijo in 
zasadijo z grmovnicami in avtohtonimi drevesi. Brežine se 
zatravijo ali zasadijo z nizkimi grmovnicami, oporni zidovi so 
kamniti ali obloženi s kamnom.

15. člen
(garažna hiša)

Velikost in zmogljivost objekta:
Garažna hiša je etažnosti K+P+1 ali P+1, dimenzij 

21,70x42,70 m. Zagotovljenih je od 70 do 100 parkirnih pro‑
storov. V pritličju garažne hiše je predviden urejen prostor za 
ločeno zbiranje odpadkov.
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Dopustno odstopanje tlorisnih gabaritov objekta je 
+0,50 m in –1,50 m.

16. člen
(zunanja podoba garažne hiše)

Oblikovanje zunanje podobe garažne hiše:
– Konstrukcija: armirano betonska.
– Kota pritličja: določena je v grafični prilogi št. 4.2.: Za‑

zidalna situacija.
– Streha: dovoljena je sestavljena enokapna streha, na‑

klona 7°. Na streho je možno postavljati kolektorje, oddajnike.
– Kritina: temne barve.
– Fasada: omet, steklo, les, kamen ali fasadne obloge iz 

različnih materialov, svetlih barv, dopustna je kombinacija več 
materialov in barv. Prepovedana je uporaba vidne pocinkane 
pločevine ter svetlečih in reflektirajočih fasadnih materialov.

– Oblikovanje odprtin: po izbiri projektanta z upošteva‑
njem, da zahodna stran garažne hiše nima odprtin.

Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafični prilogi št. 4.2: 

Zazidalna situacija.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: objekt je možno 

postaviti na mejo.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanj 4,50 m.
– Zagotovljeni so minimalni odmiki garažne hiše (5,00 m) 

od zunanjega roba pločnika, ki poteka ob regionalni cesti.
Ureditev okolice objekta:
– hortikulturne ureditve (zasaditev brežin z nizkimi grmov‑

nicami ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih 

stopnic, brežin, opornih zidov ipd.).

17. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavljajo na 
celotni parceli s tem, da ne smejo izstopati iz gradbene linije 
stanovanjske stavbe, lahko pa so od nje odmaknjeni v globino 
parcele. Od parcelne meje morajo biti oddaljeni najmanj 0,5 
m. Možna je postavitev na mejo le ob predhodnem soglasju 
lastnika sosednjega zemljišča.

(2) Objekti za lastne potrebe so lahko lesene, zidane ali 
kovinske konstrukcije. Naklon strehe in kritina morata biti enaki 
naklonu strehe in kritini glavnega objekta na isti parceli. Ostali 
oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi glavnega 
objekta.

(3) Ekološki otoki se postavijo po potrebi, na betonsko 
podlago, ogradijo z leseno netransparentno ograjo višine do 
2,50 m ter se, če prostor dopušča, zakrijejo z visokim in nizkim 
grmičevjem.

(4) Oporni zidovi so v kamniti izvedbi ali obloženi s ka‑
mnom.

(5) Zunanje stopnice so lesene, kamnite ali iz drugega 
nedrsečega naravnega materiala.

18. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Zelene površine:
– zelenice na parcelah se zatravijo ali hortikulturno ure‑

dijo,
– brežine se zatravijo in zasadijo z nizkimi avtohtonimi 

grmovnicami,
– zelena meja v obliki grmovnic se izvede na južnem delu 

ob meji s parcelo št. 448/4, prav tako je predvidena zasaditev 
na južni in delno na severni meji območja OPPN z avtohtonimi 
rastlinami nižje rasti in manjših krošenj.

(2) Površine za otroška igrišča:
– na zahodni strani območja se uredi površina namenjena 

za otroška igrala in klopi. Površina se delno ogradi z ograjo 
višine 1,20 m.

(3) Peš površine:
– peš površine na parceli se tlakujejo, ob cesti so lahko 

tlakovane ali asfaltirane.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV  
IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  

NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  
IN GRAJENO JAVNO DOBRO

19. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Na severni strani obravnavanega območja poteka 
regionalna cesta RII‑447/0367 Žalec–Šempeter. Pred izdajo 
gradbenih dovoljenj za predvidene objekte v območju obrav‑
navanega OPPN je potrebno izvesti priključek na regionalno 
cesto RII‑447/0367 Žalec–Šempeter.

Dostop do obravnavanega območja poteka preko občin‑
ske ceste (po Šolski ulici) na parceli št. 445/5, 119/8, 1141/1, 
k.o. Šempeter, kot je prikazano na grafični prilogi št. 3: Prikaz 
vplivov in povezav s sosednjimi območji.

(2) Ureditev prometa znotraj območja OPPN obsega:
– cesto, ki vodi do garažne hiše,
– parkirne prostore v garažni hiši in parkirne prostore na 

prostem.
Prometne površine so opremljene s horizontalno in verti‑

kalno prometno signalizacijo.
(3) Za prometno omrežje in ostale utrjene površine velja 

naslednje:
– tehnični elementi notranje cestne mreže: cestišče širine 

5,50 m,
– za parkiriščem se uredijo pločniki širine 1,25 m,
– izvedba parkirnih mest na posameznih parcelah na 

obravnavanem območju v velikosti minimalno 2,50 x 5,0 m,
– predvideni sta minimalno dve parkirni mesti na eno 

stanovanje, od tega 5% rezerviranih za invalide.
(4) Peš promet znotraj območja predvidenega OPPN se 

načrtuje po predvidenih peš poteh, kjer je potrebno zagotoviti 
neovirano gibanje invalidov z vozički.

(5) Kolesarski promet znotraj območja obdelave poteka 
po cestišču.

(6) Pot za interventna vozila (rešilec, gasilec, policijsko 
vozilo, vozila za interventna vzdrževanja …) je načrtovana po 
cestišču, enako tudi dostavna pot. Interventna pot je predvide‑
na med objekti po prometni poti namenjeni izključno interven‑
tnim vozilom.

20. člen
(komunalno in energetsko urejanje)

(1) Komunalna in energetska infrastruktura se navezuje 
na obstoječo urbano infrastrukturo. Vse infrastrukturne ureditve 
se izvajajo podzemno. Odstopanja v izvedbi infrastrukture so 
možna v primeru ustreznejših tehničnih in ekonomskih rešite, 
vendar morajo biti usklajene z načrtovano prostorsko uredi‑
tvijo.

(2) Oskrba z vodo
Oskrba novih objektov z vodo na obravnavanem območju 

je možna preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi PE 
ø110 in SAL ø80. Za nove objekte bo potrebno zgraditi sekun‑
darno vodovodno omrežje. Novo razvodno vodovodno omrežje 
mora zagotoviti požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidran‑
tov. Pod utrjenimi površinami je obvezna uporaba materialov iz 
nodularne litine. Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgra‑
dnjo cestnih zapornih ventilov. Vodomeri se vgradijo v zunanje 
vodomerne jaške ali v zidne niše v skupnih prostorih.

(3) Elektrika
V območju predvidene ureditve potekata srednjenapeto‑

stni in nizkonapetostni elektroenergetski vod. Energija za na‑
pajanje objektov na obravnavanem območju je na voljo na NN 
zbiralkah v TP Dobrteša vas Aleš in TP Dobrteša vas Bloki.
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(4) Odvod odpadnih vod
Predviden je ločen sistem odvoda meteornih in fekalnih 

odpadnih voda.
Na obravnavanem območju se nahaja obstoječi fekalni 

kanal, ki je priključen na javno kanalizacijsko omrežje in se 
zaključuje s čistilno napravo. Predvideva se izgradnja novega 
kanala, ki bo potekal v neposredni bližini obstoječega revi‑
zijskega jaška RJ2. Novi in obstoječi objekti se priključijo na 
javni kanal preko revizijskih jaškov, v obravnavanem primeru 
na revizijski jašek RJ2. Za sekundarno kanalizacijsko omrežje 
se izdela projektna dokumentacija ob upoštevanju obstoječe 
poselitve.

Meteorne in druge odpadne vode ne smejo biti speljane v 
naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega telesa. Iz geome‑
hanskega poročila je razvidno, da na obravnavanem območju 
lahko meteorne vode ponikajo. Padavinske odpadne vode s 
prometnih površin razpršeno poniknejo. S streh objektov se 
vodijo v ponikalnice. S parkirišč na posameznih parcelah se 
vodijo v ponikalnice, vendar jih je potrebno predhodno prečistiti 
preko lovilcev olj.

(5) TK in KTV omrežje
Za potrebe predvidene pozidave se načrtuje ustrezno 

TK in KTV omrežje, ki bo izvedeno z navezavo na obstoječ 
razvodni sistem območja. Pri posegih v prostor je potrebno 
upoštevati trase TK omrežja in pridobiti soglasje upravljavca k 
projektnim rešitvam.

Za priključitev novih objektov na javno TK omrežje je 
potrebno predvideti in vrisati idejne trase TK vodov v idejne 
oziroma v lokacijsko dokumentacijo.

Predvideni so optični kabli, uvlečeni v kabelsko kanaliza‑
cijo iz PVC cevi in ustreznimi TK jaški s tipskimi pokrovi.

Trasa TK in KTV omrežja na obravnavanem območju je 
skupna, predvideni so ločeni jaški. Priključki do posameznih 
objektov se načrtujejo s projektno dokumentacijo.

(6) Ogrevanje – plinovodno omrežje
Na območju obravnavanega OPPN poteka nizkotlačno 

(20 mbar) plinovodno omrežje. Za oskrbo predvidenih objektov 
s plinom je načrtovano ustrezno plinovodno omrežje z naveza‑
vo na obstoječi plinovod, ki poteka na južni strani iz Šolske ulice 
v ulico Pod smrekami. Traso predvidenega novega plinovoda 
in mesto ter način postavitve plinomerov je potrebno določiti v 
sodelovanju s predstavnikom upravljavca. Plinovodno omrežje, 
priključke in inštalacije je potrebno projektno obdelati v skladu s 
tehničnimi pogoji, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

Do posameznih objektov se načrtujejo ustrezni priključki s 
projektno dokumentacijo. Posamezni objekti se lahko ogrevajo 
na plin ali alternativne vire energije.

(7) Odvoz komunalnih odpadkov
Za vsak stanovanjski objekt bo zagotovljeno zbirno me‑

sto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se 
postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odje‑
mno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. 
Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen 
nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov.

Zbirno mesto mora ustrezati splošnim zahtevam glede 
funkcionalnih, estetskih, higiensko‑tehničnih in požarno var‑
stvenih pogojev. Zbirno mesto ne sme ovirati ali ogrožati pro‑
meta na javnih površina in mora biti zasnovano po predpisih, 
ki zagotavljajo nemoten odvoz odpadkov. V primeru ureditve 
zbirnega mesta v objektih, morajo le‑ta biti urejena v skladu z 
zahtevami.

V predvidenem stanovanjskem naselju je v garažni hiši 
predvideno ustrezno mesto za zbiralnico ločenih frakcij komu‑
nalnih odpadkov. Dimenzije predvidenega utrjenega prostora 
za postavitev zbiralnice ločenih frakcij komunalnih odpadkov 
so: 5,00x3,80 m.

(8) Javna razsvetljava
Na območju OPPN se NN kabel za napajanje javne raz‑

svetljave položi ob rob pločnika v zaščitno PVC ali PE cev. V 
skupni jarek s kablom se položi ozemljitveni valjanec Fe/Zn 25 
x 4 mm, na katerega so priključeni vsi stebri javne razsvetljave. 

Ob vseh cestah na območju OPPN se montirajo svetilke javne 
razsvetljave višine do 4 m. Razdalja med svetilkami lahko zna‑
ša največ 20 m in je odvisna od višine stebrov, tipa sijalke ter 
potrebnega nivoja svetlosti.

(9) Odstopanja pri trasah komunalnih in energetskih vo‑
dov ter naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. V skladu 
s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih 
vodov, ki jih v fazi priprave OPPN ni bilo možno predvideti. Vsi 
komunalni vodi v ureditvenem območju OPPN naj se izvajajo v 
cestnem telesu, razen kadar to ni racionalno ali ni možno.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA,  
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

21. člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Del obravnavanega območja OPPN‑ja (skrajni severni 
rob) se nahaja v zavarovanem območju arheološke kulturne 
dediščine Šempeter v Savinjski dolini – Grobišče Dobrteša vas, 
večji del načrtovanega območja pa se nahaja izven zavarova‑
nih območij kulturne dediščine.

(2) Celotno območje načrtovanega OPPN‑ja naselja Do‑
brtešnica Šempeter se nahaja v območju s povečanim arheo‑
loškim potencialom, poleg tega so posegi načrtovani v bližini 
arheološkega spomenika državnega pomena Šempeter v Sa‑
vinjski dolini – Antična nekropola.

(3) Pred posegi v prostor ali pred gradnjo je potrebno 
zagotoviti predhodne arheološke raziskave – predhodno oceno 
arheološkega potenciala.

22. člen
(varovanje okolja)

(1) Varstvo pred hrupom
Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih hrupa v okolju 

(Uradni list RS, št. 105/05) se obravnavane parcele nahajajo 
v III. območju. Na območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki 
bi presegle predpisane obremenitve s hrupom.

Zagotoviti je potrebno ukrepe, da zakonsko opredeljene 
vrednosti ne bodo presežene. Pri posameznih virih prekomer‑
nega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti 
ustrezno protihrupno zaščito in sanacijo.

(2) Varstvo zraka
Na obravnavanem območju je potrebno upoštevati pred‑

pise s področja varstva zraka in lokalne predpise. Nameravan 
poseg ne sme vplivati na zmanjšanje kvalitete zraka. Med 
gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati:

– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri 
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,

– preprečevanje prašenja, vlaženje sipkih materialov in 
nezaščitenih površin.

(3) Varstvo voda
Na obravnavanem območju je potrebno upoštevati pred‑

pise s področja varstva voda in lokalne predpise. Nameravan 
poseg ne sme vplivati na zmanjšanje kvalitete podzemnih voda 
in vodotokov.

Obravnavano območje ni poplavno ogroženo, prav tako 
na tem območju ni vodotokov oziroma predvidenih posegov na 
vodna zemljišča vodotokov. Obravnavana lokacija se ne nahaja 
v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov.

(4) Ravnanje z odpadki
Odvoz in zbiranje odpadkov je potrebno urediti v skladu 

z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) in 
Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni 
list RS, št. 84/06).

Zbirno mesto za mešane komunalne odpadke bo urejeno 
ob posameznih objektih na prostem. Na območju se uvede 
ločeno zbiranje odpadkov. Javna higiena se zagotavlja z za‑
bojniki za različne vrste odpadkov, ki so postavljeni znotraj 
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garažne hiše in so v času odvažanja odpadkov dostopni vozilu 
pooblaščene organizacije. Na območju transporta zabojnikov 
je potrebno cestne robnike pogrezniti.

(5) Varstvo tal
Parkirišča in manipulativne površine ter cestne površine 

je potrebno izvesti vodotesno, da ni možen iztok v podtalje. 
Vodotesno morajo biti izvedeni tudi kanalizacija in priključki ter 
(lovilci olj in maščob). Pri ravnanju v času gradnje je potrebno 
upoštevati predpise iz področja varstva okolja. Z rodovitno 
plastjo tal, ki se odstrani iz matične podlage, je potrebno med 
gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se 
mora odstraniti tako, da se ohrani njena plodnost in količina.

23. člen
(ohranjanje narave)

(1) Na območju obravnavane OPPN ni naravnih vrednot, 
zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko razno‑
vrstnost.

(2) Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja 
in se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev 
zelenic in za zasaditev z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.

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

24. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi  

in drugimi nesrečami)
(1) Požar
Za območje predvidenega OPPN je potrebno zagotoviti 

požarno varnost v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje. Pri 
projektiranju je potrebno upoštevati požarna tveganja, ki so po‑
vezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe 
požarno nevarnih snovi ter širjenja požara med posameznimi 
poselitvenimi območji. Upoštevati je potrebno:

– cono potresne ogroženosti in temu primerno predvideti 
način gradnje,

– požarno ogroženost naravnega okolja.
Zagotoviti je potrebno:
– ukrepe varstva pred požarom (v skladu z 22. členom 

Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS, št. 3/07 – ura‑
dno prečiščeno besedilo),

– odmike med objekti ali protipožarne ločitve med objek‑
ti za preprečevanje širjenja požara (Odmiki med objekti so 
prikazani na grafični prilogi št. 3: Prikaz vplivov in povezav s 
sosednjimi območji),

– skupno količino vode za gašenje, ki predstavlja pomem‑
ben vhodni podatek za načrtovanje vodooskrbe obravnavane‑
ga območja, hidrantno omrežje mora izpolnjevati pogoje glede 
pritiska in kapacitete,

– intervencijske in postavitvene površine za gasilce v 
skladu z veljavnim standardom,

– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premo‑
ženja.

Graditev objektov
– pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za 

varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov,
– naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi, sklopi 

konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni oziroma izdelani tako 
in iz takih materialov, da je zagotovljena požarna varnost v 
skladu s predpisi,

– ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna 
varnost objektov ne sme zmanjšati.

(2) Intervencijske poti in površine
Vsa zemljišča v ureditvenem območju OPPN so v primeru 

požara dostopna po predvidenih dovoznih poteh, ki omogočajo 
obračanje tudi na površinah za mirujoči promet. Poti, namenjene 
intervencijskim vozilom, morajo biti označene skladno s predpisi. 

Intervencijske poti so prikazane na grafični prilogi št. 7: Prikaz 
ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

(3) Hidrantna mreža
V primeru požara se bo za gašenje uporabljala voda iz 

predvidenega hidrantnega omrežja. Hidranti so predvideni na 
medsebojni razdalji ne manj kot 5,00 m in ne več kot 80,00 m 
od objektov in so prikazani na grafični prilogi št. 7: Prikaz uredi‑
tev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

(4) Na obravnavanem območju ni nevarnosti:
– poplav,
– visoke podtalnice,
– erozivnosti ali plazovitosti terena.

VII. NAČRT PARCELACIJE

25. člen
(načrt parcelacije)

Mejne točke gradbenih parcel in objektov so razvidne iz 
grafičnega dela OPPN.

26. člen
(javno dobro)

Na območju obravnavanega OPPN ni zemljišč, ki bi pred‑
stavljala javno dobro. Lastnik zemljišč bo po izgradnji gospo‑
darske javne infrastrukture le to predal v javno dobro.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE  
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

27. člen
(etapnost gradnje)

Izvedba OPPN je možna v več medsebojno neodvisnih 
fazah, pri čemer je prva faza izgradnja javne gospodarske 
infrastrukture ter nato gradnja posameznih objektov v medse‑
bojno časovno neodvisnih fazah pod pogojem, da je garažna 
hiša zgrajena istočasno s prvim večstanovanjskim objektom. 
Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za prvi zgrajeni 
stanovanjski objekt je tako izgradnja s tem OPPN predvidene 
garažne hiše. Posamezna faza predstavlja gradnjo objekta z 
vso potrebno zunanjo ureditvijo.

Namembnost zemljišč do vzpostavitve gradbene parcele 
ostaja enaka sedanji. Možne so le tiste gradnje in prostorske 
ureditve, ki ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.

28. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pred gradnjo mora investitor opraviti predhodne arhe‑
ološke raziskave in upoštevati rezultate le‑teh.

(2) Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekte pred‑
videne v območju obravnavanega OPPN je potrebno izvesti 
priključek na regionalno cesto RII‑447/0367 Žalec–Šempeter.

(3) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan 
zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje 
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in 
upoštevati pogoje tega odloka.

(4) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je 
potrebno urediti okolico, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni 
material in ostale gradbene odpadke.

29. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

Pri izvajanju OPPN so dopustni premiki tras komunalnih 
vodov in naprav ter prometnih ureditev od prikazanih, kolikor 
gre za prilagajanje stanju na terenu, izboljšave tehničnih reši‑
tev, ki so primernejše z oblikovnega, prometno tehničnega in 
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okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati 
prostorski in okoljski pogoji ali se zaradi takih rešitev v naprej 
določa in ovira bodoče ureditve. Spremembe morajo biti skla‑
dne s predpisi. Pod enakimi pogoji je možno uvesti tudi dodatne 
komunalne naprave, ki v OPPN niso predvidene.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
(projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja)

Projektiranje prometne, energetske, komunalne in druge 
gospodarske infrastrukture se izvede v skladu z veljavnimi 
predpisi na posameznem področju.

31. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine 
Žalec in Upravni enoti Žalec.

32. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpek‑
cijske službe.

33. člen
(uveljavitev)

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

Št. 350‑03‑0002/2008
Žalec, dne 21. decembra 2009

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel l.r.

5072. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi 50. člena Zako‑
na o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) 
ter 16., 24. in 36. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, 
št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 95/05, 
23/06) je župan Občine Žalec dne 21. 12. 2009 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da 

se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za LIKO Liboje, ki ga je pod 
št. projekta UP 07‑030 izdelala Mojca Kalan Šabec s.p.; Šabec 
Kalan Šabec‑Arhitekti, iz Ljubljane.

II.
V ureditveno območje so vključena zemljišča naslednjih 

parc. št.: 196/2, 196/3, 196/4 – del, 196/6, 196/7, 196/8, 196/9, 
196/10, 196/11, 197, 198, 200/1, 200/2, 202/10 – del, 202/8, 
204/2 – del, 204/3 – del, 204/4, 204/5, 123/1 – del,123/2 – del, 
*35/2, 1008/3, 1008/4 in 1010/1 – del, vse k.o. Liboje.

III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgr‑

njen v prostorih Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora 
Občine Žalec in v prostorih KS Liboje. Javna razgrnitev bo 

trajala od 1. 2. 2010 do 3. 3. 2010. V času javne razgrnitve bo 
dne 10. 2. 2010 ob 16. uri izvedena javna obravnava v sejni 
sobi Občine Žalec.

IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni 

osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične 
in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo 
na Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora Občine Žalec 
ali na KS Liboje.

V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 

na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si), na oglasni 
deski Občine Žalec in KS Liboje ter v časopisu Utrip ali Večer. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 350‑05‑0005/2004‑2/3
Žalec, dne 21. decembra 2009

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel l.r.

ŽETALE

5073. Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v 
obdobju januar–marec 2010

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT‑B, 56/02 
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) 
in 30. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99, 
11/01, 5/03 in 24/04) je župan Občine Žetale dne 8. 12. 2009 
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju  

Občine Žetale v obdobju januar–marec 2010

1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 

Občine Žetale v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2010.

2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 

2009. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in 
drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 
– ZDT‑B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 
109/08 in 49/09; v nadaljevanju: Zakon o javnih financah) in 
Odlokom o proračunu Občine Žetale za leto 2009 (Uradni list 
RS, št. 23/09 in 34/09; v nadaljevanju: Odlok o proračunu).

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi pre‑

jemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo 
v naslednjih zneskih:
Proračun januar – marec 2010:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 342.827
TEKOČI PRIHODKI(70+71) 204.114

70 DAVČNI PRIHODKI 187.021
700 Davki na dohodek in dobiček 223.682
703 Davki na premoženje –44.756
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704 Domači davki na blago in storitve 8.095
706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 17.093
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 1.210
711 Takse in pristojbine 50
712 Denarne kazni 50
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.785
714 Drugi nedavčni prihodki 12.998

72 KAPITALSKI PRIHODKI 507
720 Prihodki od prodaje osnovnih  
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemater. 
premoženja 507

73 PREJETE DONACIJE 300
730 Prejete donacije iz domačih virov 300
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 137.906
740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 137.906
741 Prejeta sredstva iz državnega  
proračuna iz sredstev EU
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 325.920

40 TEKOČI ODHODKI 104.640
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 18.252
401 Prispevki delodajalcev za socialne 
zadeve 3.152
402 Izdatki za blago in storitve 75.188
403 Plačila domačih obresti 8.048
409 Rezerve

41 TEKOČI TRANSFERI 78.874
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 40.944
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 7.630
413 Drugi tekoči domači transferi 30.300
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 140.758
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 140.758

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 1.648
431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb,  
ki niso prorač. uporab. 600
432 Invest. transferi proračunskim  
uporabnikom 1.048
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK  
(PRIMANJKLJAJ) (I.‑II.) 16.907

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV(440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV.‑V.)

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 16.907
55 ODPLAČILO DOLGA 16.907

550 Odplačilo domačega dolga 16.907
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I+IV.+VII.‑II‑V‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE(VII.‑VIII.) –16.907
XI. NETO FINANCIRANJE  
(VI.+VII.‑VIII.‑IX=‑III.) –16.907
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 
31.12. PRETEKLEGA LETA

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in 
izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki 
so tako opredeljeni s 43. členom Zakona o javnih financah ozi‑
roma z Odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem 
financiranju.

4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje zača‑

snega financiranja uporabljajo Zakon o javnih financah, zakon, 
ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije, pravilnik, 
ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
in Odlok o proračunu.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni upo‑

rabniki proračuna občine prevzemajo in plačujejo obveznosti iz 
istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki proračuna občine lahko v obdobju 
začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v 
breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe 
iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu 
Odloka o proračunu.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 
dalje.

Št. 032‑01‑0001/2009‑AB
Žetale, dne 23. decembra 2009

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l.r.

ŽIRI

5074. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Žiri

Na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 
97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO‑1, 15/03 – ZOPA), določil Nacio‑
nalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00) 
in Statuta Občine Žiri (UVG št. 18/99) je Občinski svet Občine 
Žiri na 16. redni seji dne 18. 12. 2009 sprejel

P R A V I L N I K 
o merilih za sofinanciranje letnega programa 

športa v Občini Žiri

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen pravilnika)

S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila, normativi 
ter postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih 
za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žiri, in 
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vsebuje kriterije za razvrstitev športnih panog v skupine glede 
na vsebino in glede na razširjenost in uspešnost, programe, ki 
so v javnem interesu in njihov obseg ter višino sofinanciranja 
izbranih programov, ki so v javnem interesu.

2. člen
(pravica do sofinanciranja)

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no‑
silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, oziro‑
ma da imajo organizacije v svoji dejavnosti registrirano športno 
dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano 
kakovost,

– da imajo sedež v Občini Žiri,
– da imajo društva urejeno evidenco o članstvu in doku‑

mentacijo kot to določa zakon o društvih,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno 

organizirano vadbo, v katero je vključenih odgovarjajoče število 
športnikov,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organiza‑
cijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih 
aktivnosti,

– da se prijavijo na razpis za dodelitev sredstev iz pro‑
računa Občine Žiri, namenjenih izvajanju letnega programa 
športa in dostavijo občinski upravi poročila o članstvu, reali‑
zaciji programov, doseženih rezultatih in planu aktivnosti za 
prihodnje leto.

3. člen
(izvajalci)

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega pro‑
računa lahko ob upoštevanju pogojev iz 2. člena pravilnika, 
kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva 

za posamezna področja oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge orga‑

nizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa

– javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja 
iz Občine Žiri,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti 
v športu in so splošno koristne in neprofitne.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi 
pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa.

VSEBINSKE DOLOČBE

4. člen
(programi financiranja)

Sofinancira se naslednja vsebina programov športa:
I. Športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovo‑

stni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 

(z motnjami v razvoju).
II. Športna dejavnost študentov.
III. Kakovostni šport.
IV. Vrhunski šport.
V. Športna rekreacija.
VI. Šport invalidov.
VII. Specifične športne panoge.
VIII. Posebne nagrade za izredne športne dosežke.
IX. Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
X. Športne prireditve.

XI. Založniška dejavnost.
XII. Športni objekti.
XIII. Informacijski sistem na področju športa.
XIV. Delovanje športnih društev.

5. člen
(javni razpis, komisija)

Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim 
programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature 
na javnem razpisu.

Občinska uprava vsako leto objavi javni razpis za sofi‑
nanciranje programov športa v občini. Župan imenuje 4‑član‑
sko strokovno komisijo za šport (1 predstavnik občinske upra‑
ve, 3 predstavniki dejavnosti športa v občini), katere mandat 
traja štiri leta. Njena naloga pa je vodenje postopka javnega 
razpisa.

6. člen
(vrednotenje programov)

Vrednost sofinanciranih športnih programov je odvisna od 
vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu za 
področje športne dejavnosti. Vrednost programov po pogojih 
in merilih, ki so opredeljeni v prilogi tega pravilnika, je izražena 
v točkah. Vrednost točke se določi po sprejetem proračunu in 
po ovrednotenih športnih programih izvajalcev za vsako leto 
posebej.

7. člen
(pogodbe)

Župan za vsako proračunsko leto sklene z izvajalci pro‑
gramov športa pogodbe o sofinanciranju izvedbe programov 
športa v občini (v nadaljevanju: pogodba).

Pogodba mora vsebovati sledeče elemente:
– vsebino, obseg in čas realizacije programov,
– pričakovani dosežki in rezultati,
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega pro‑

računa,
– rok in način izplačila sredstev,
– roke in načine predložitve poročil in dokazil o izvajanju 

programov in o namenski porabi sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti,
– način nadzora nad realizacijo programa in namensko 

porabo sredstev,
– posledice morebitnega kršenja pogodbenih obvez‑

nosti.

8. člen
(poročila)

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah ozi‑
roma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, občinski 
upravi predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Če 
izvajalec do rokov, navedenih v pogodbi, ne odda poročila, se 
smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana 
proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v 
občinski proračun.

V primeru, da komisija za šport po pregledu poročil ugo‑
tovi, da izvajalec ne izpolnjuje vseh obveznosti, določenih s 
pogodbo, se mu za ta del programa ustrezno zmanjšajo ali 
ukinejo finančna sredstva, dodeljena s pogodbo.

Če komisija za šport ugotovi, da je izvajalec prejel, ozi‑
roma so mu bila odobrena proračunska sredstva za namen 
znotraj vsebine, za katerega stroški dejansko ne obstajajo, 
mora izvajalec neupravičena sredstva, vključno z zamudnimi 
obrestmi, vrniti v občinski proračun.

Komisija za šport v zvezi z določili tega člena županu 
predlaga ustrezne ukrepe. Na podlagi predlogov komisije za 
šport izda župan ustrezne sklepe.

Župan lahko na predlog komisije za šport, na podlagi 
zadržanih ali vrnjenih sredstev, razpoložljiva sredstva s poseb‑
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nim sklepom razporedi izvajalcem, katerih dejanski obseg dela 
presega obseg, določen v pogodbah o sofinanciranju športnih 
programov, oziroma katerih rezultati opravičujejo povečan ob‑
seg sredstev.

9. člen
(kontrola izvajanja programov)

Komisija za šport do konca proračunskega obdobja spre‑
mlja izvajanje s pogodbo določenih športnih programov in 
izvaja nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja 
izvajalcev letnega programa športa v občini ter porabe dode‑
ljenih sredstev.

10. člen
(letni program športa)

Letni program športa v Občini Žiri določa programe špor‑
ta, vrsto dejavnosti in obseg sredstev, ki se zagotavljajo v 
proračunu občine.

Letni program športa zajema tiste programe športa in 
dejavnosti, ki so pomembne in perspektivne za občino ter pred‑
stavljajo že uveljavljeno tradicijo športnih panog v Občini Žiri.

Z letnim programom se določi prednostne športne pro‑
grame, vsebine, dejavnosti, ki se bodo sofinancirale, in sicer z 
upoštevanjem v prejšnjem odstavku navedenih kriterijev.

Z letnim programom športa se občina opredeli, katere 
vsebine oziroma programe iz 4. člena pravilnika bo občina 
sofinancirala v posameznem proračunskem letu.

Letni program športa pripravi Komisija za šport, sprejme 
ga občinski svet in predstavlja osnovo za javni razpis.

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA IZVAJANJE LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA

11. člen
Pogoji, merila in normativi za izvajanje letnega programa 

športa so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravilnika. 
Sprejme jih Občinski svet Občine Žiri.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
(veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega pravil‑
nika preneha veljati Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 4/05).

Št. 671‑5/2009
Žiri, dne 21. decembra 2009

Župan
Občine Žiri

Bojan Starman l.r.

Priloga
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Priloga          
 
POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI 
ŽIRI 
 
Pogoji, merila in normativi služijo za obdelavo in vrednotenje programov, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev. 
 
Razvrstitev športnih panog oziroma programov društev v skupine:  
 
Izvajalci športnih panog in programov so glede na vsebino razvrščeni v skupine:  
 

• V 1. skupini so izvajalci, ki izpeljujejo programe v individualnih športih, in v katerih športniki 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega 
prvaka.  

• V 2. skupini so izvajalci, ki izpeljujejo programe v kolektivnih športih, in v katerih športniki tekmujejo 
v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega 
prvaka.  

• V 3. skupini so izvajalci, ki izpeljujejo različne športno – rekreativne programe.  
• V 4. skupini so izvajalci miselnih športov. 

 
Komisija za šport na podlagi prispelih vlog na javni razpis razvrsti izvajalce športnih programov v zgoraj 
omenjene skupine.  
Glede na kazalce razširjenosti in uspešnosti Komisija za šport  izvajalce točkuje,  rangira  in s tem določi delež 
sofinanciranja prijavljenih programov.   
 
Kazalci za razširjenost športne panoge:  

• število članov s plačano članarino, 
• število registriranih tekmovalcev, 
• olimpijska disciplina, 
• razširjenost in tradicija v občini, 
• število vadbenih skupin (selekcij), 
• število kategoriziranih športnikov. 

 
Kazalci za ugotavljanje razširjenosti športne panoge ali društva                                                         Tabela 1 
Kazalci razširjenosti Kriterij in število točk 
  kriterij točke kriterij točke kriterij točke kriterij točke kriterij točke 
Število članov s plačano 
članarino 

do 50 
članov 500 

51-100 
članov 1000 

101-150 
članov 1500 

151-200 
članov 2000 

nad 200 
članov 2500 

Število registriranih 
tekmovalcev v nacionalni 
panožni zvezi 

do 20 
članov 1500 

do 40 
članov 3000 

do 60 
članov  4500 

do 80  
članov 6000 

nad 100 
članov  7500 

Olimpijska disciplina da 2000 ne 0             
Razširjenost in tradicija v 
občini do 10 let  1000 

10-20 
let 2000 

20-30 
let 3000 

30-40 
let 4000 

nad 40 
let 5000 

Število selekcij 
2 
selekciji 1000 

3 
selekcije 3000 

4 
selekcije 4000 

5 
selekcij  5000 

6 ali več 
selekcij 6000 

Kategorizirani športniki 
mladin. 
razred 1000 

državni 
razred 2000 

persp. 
razred 3000 

medn. 
razred 5000 

svetovni 
razred 6000 
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I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 
 
Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega 
programa ne glede na njegovo pojavno obliko, ima poleg sklopa pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni 
razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen.  
 

1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
 
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Programi morajo po 
kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa 
morajo vplivati tudi na zdravje predšolskih otrok.  

 
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:  

 
• Za izvajanje programa Športne značke – Zlati sonček  se sofinancira:  

- 10 ur strokovnega kadra,  
- 10 ur najemnine objekta. 

• Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira:   
- 10 ur najemnine objekta in strokovni kader za vsako skupino, v kateri je najmanj 8 in 

največ 12 otrok.  
• Za izvajanje akcije Ciciban planinec se sofinancira:  

- 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, v kateri je najmanj 10 in največ 20 otrok. 
• Za ostale športne programe, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci (v skupini je najmanj 

12 in največ 20 otrok):  
- 60 ur strokovnega kadra,  
- 60 ur najemnine objekta.  

• Za izvedbo tečajev (smučanje, plavanje, tenis, …) se sofinancira: 
- 15 ur strokovnega kadra in najemnine objekta, v kateri je najmanj 6 in največ 12 otrok. 

• Vrednotenje ure najema objekta in strokovnega kadra je v tabeli 9 in 10.  
 

Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru obveznega izobraževalnega programa ter so sofinancirane še iz drugih javnih 
sredstev, niso predmet sofinanciranja oz. se višina sofinanciranja za ta del zmanjša. 
 

2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 
 
2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:  

 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne 
programe.  
Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.  

• Za izvajanje programa Športne značke – Zlati sonček se sofinancira: 
- 10 ur najemnine objekta, 
- 10 ur strokovnega kadra.  

• Za izvajanje programa Krpan se sofinancira:  
- 10 ur najemnine objekta, 

             - 10 ur strokovnega kadra. 
• Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira: 

- 20 ur najemnine objekta in strokovni kader za vsako skupino, v kateri je najmanj 8 in največ 12 otrok.   
• Za izvajanje drugih 80 – urnih programov  za skupino, v kateri je najmanj 12 in  največ 20 otrok:  

- 80 ur strokovnega kadra,  
- 80 ur najemnine objekta. 

• Sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj:  
a) medobčinska šolska športna tekmovanja na področju regijskega centra gorenjske: sofinancira se 

strošek najugodnejšega prevoza,  
b) regijska in državna šolska športna tekmovanja:  

sofinancira se stroške najugodnejšega prevoza, prijavnina in dnevnica za strokovni kader. 
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• Za izvedbo tečajev (smučanje, plavanje, tenis, …) se sofinancira: 
- 15 ur strokovnega kadra in najemnine objekta, v kateri je najmanj 6 in največ 12 otrok. 

• Vrednotenje ure najema objekta in strokovnega kadra je v tabeli 9 in 10.  
 
Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru obveznega izobraževalnega programa ter so sofinancirane še iz drugih javnih 
sredstev, niso predmet sofinanciranja oz. se višina sofinanciranja za ta del zmanjša. 
 
2.2. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 
 
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno pripravo na športno uspešnost. V programe se vključujejo 
otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali 
vrhunski športniki. Člani vadbenih skupin so vključeni v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez. 
To so programi za otroke od 6. do 15. leta in jih lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.  
Programi so razdeljeni v tri stopnje, kjer je obseg treningov in tekmovanj odvisen od specifičnosti športne zvrsti.  
 
Športna društva lahko uveljavljajo otroške športne šole pod pogoji:  

- da je športna panoga pomembna za Občino Žiri in da je uvrščena v program športne vzgoje otrok  
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,  

- da ima izvajalec organizirani vsaj 2 kategoriji od I. do V. stopnje. 
 
Stopnje športnih šol:         
Stopnja Kategorija Maksimalno število 

vadbenih ur 
I. cicibani, cicibanke 240 
II. mlajši dečki in deklice 400 
III. starejši dečki in deklice 800 

 
Vrednoti se dejanski obseg vadbenih ur v okviru tabele »stopnje športnih šol« pri športni vzgoji otrok 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.   
 
Sofinancira se:  

- uporaba objekta,  
- strokovni kader, 
- materialni stroški programa. 

 
Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport Tabela 2 

 Cicibani / cicibanke     Mlajši dečki / deklice      Starejši dečki / deklice    

 Št. članov  
v skupini 

Str. kader  
(tč/uro) 

Mater. str. 
(tč/uro) 

Št. članov 
v skupini 

Str. kader 
(tč/uro) 

Mater. str. 
(tč/uro) 

Št. članov  
v skupini 

Str. kader  
(tč/uro) 

Mater. str. 
(tč/uro) 

Kolektivni šport          
KOŠARKA    12 15 15 12 15 20 
NOGOMET 15 15 15 15 15 25 15 15 35 
HOKEJ V DVORANI 8 15 10 8 15 15 8 15 20 
ODBOJKA 10 15 5 10 15 10 10 15 15 
          
Individualni šport          
ATLETIKA    4 15 15 4 15 20 
ALPSKO SMUČAN.    6 15 30 4 15 40 
PROSTO PLEZAN. 4 15 5 4 15 10 4 15 15 
SKOKI in NORD.K. 4 15 20 4 15 30 4 15 40 
JUDO    4 15 10 4 15 15 
BALINANJE       4 15 15 
KOLESARJENJE    8 15 20 4 15 30 
TENIS    5 15 15 4 15 20 
STRELSTVO       4 15 20 
NAMIZNI TENIS       4 15 15 
 
Vrednotenje ure najema objekta je v tabeli 9.  
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Ob manjšem /višjem številu športnikov v vadbeni skupini se sofinancira sorazmerni delež. 
Za drugo ekipo se šteje drugi najboljši rezultat.  
 
2.3. Športna vzgoja šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami:  
 
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.  
Sofinancira se:  
- strokovni kader in objekt za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok.  
- vrednotenje ure najema objekta in strokovnega kadra je v tabeli 9 in 10. 
 
3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE:  
 
3.1. Interesna športna vzgoja mladine:  
 
To je dejavnost mladine, ki se prostovoljno vključuje v športne programe. Programe za mladino od 15. do 20. 
leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.  
 
Sofinancira se:  
- strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 mladih, 
- vrednotenje ure najema objekta in strokovnega kadra je v tabeli 9 in 10 . 

 
3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport:  
 
To so programi redne vadbe in zajemajo načrtno vzgojo mladih registriranih športnikov, vključenih v uradne 
tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih športnih zvez, usmerjenih v doseganje kakovostnih in vrhunskih 
rezultatov. V programe se vključujejo mladi športniki v starosti od 15 do 20 let. Vadbene skupine morajo biti 
vključene v uradne tekmovalne sisteme nacionalnih panožnih zvez.  
Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. Izvajalci morajo zadostiti prostorskim, kadrovskim in drugim 
zahtevam za strokovno izpeljavo programa. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti.  
 
Športna društva lahko uveljavljajo mladinske športne šole pod pogoji:  
- da je športna panoga pomembna za Občino Žiri in da je uvrščena v kakovostni ali vrhunski šport mladine,  
- da ima izvajalec organizirani vsaj 2 kategoriji od I. do V. stopnje. 
 
Stopnje športnih šol: 
 
Stopnja Kategorija Maksimalno število 

vadbenih ur 
IV. mlajši mladinci, mladinke 1100 
V. starejši mladinci, mladinke 1100 

 
Vrednoti se dejansko število vadbenih ur v okviru tabele »stopnje športnih šol« pri športni vzgoji mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.  
 
Sofinancira se:  

- uporaba objekta, 
- strokovni kader. 
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Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport       Tabela 3 

 Mlajši mladinci / 
mladinke 

Starejši mladinci / 
mladinke 

 Št. članov 
v skupini 

Str. kader 
(tč/uro) 

Št. članov 
v skupini 

Str. kader  
(tč/uro) 

Kolektivni šport  
KOŠARKA 12 15 12 15 
NOGOMET 15 15 15 15 
HOKEJ V DVORANI 8 15 8 15 
ODBOJKA 10 15 10 15 
     
Individualni šport     
ATLETIKA 4 15 4 15 
ALPSKO SMUČAN. 4 15 4 15 
PROSTO PLEZAN. 4 15 4 15 
SKOKI in NORD.K. 4 15 4 15 
JUDO 4 15 4 15 
BALINANJE 4 15 4 15 
KOLESARJENJE 4 15 4 15 
TENIS 4 15 4 15 
STRELSTVO 4 15 4 15 
NAMIZNI TENIS 4 15 4 15 
 
Vrednotenje ure najema objekta je v tabeli 9.  
 
Ob manjšem/večjem številu športnikov v vadbeni skupini se sofinancira sorazmerni delež. 
Za drugo ekipo se šteje drugi najboljši rezultat.  
 
3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami:  
 
Športna dejavnost mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za 
vključevanje v vsakdanje življenje. Oblike dejavnosti so športna vadba, tekmovanje in tečaji ter posebni 
programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir. V programe so vključeni mladi od 15. do 20. leta.  
 
Sofinancira se:  
- strokovni kader in objekt za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je najmanj 5 in največ 10 otrok, 
- vrednotenje ure najema objekta in strokovnega kadra je v tabeli 9 in 10. 
 

II. ŠPORTNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV 
 
Študentom je šport dopolnilo intelektualnemu delu.  
 
Sofinancirajo se:  
- strokovni kader in objekt za 80 – urne programe na skupino, v kateri je najmanj 12 in največ 20 študentov in  
   študentk,  
- vrednotenje ure najema objekta in strokovnega kadra je v tabeli 9 in 10. 
 

III. KAKOVOSTNI ŠPORT 
 
Zajema vadbo in športna tekmovanja ekip ter posameznikov – članov in članic, registriranih pri panožnih 
športnih zvezah, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez. Nimajo 
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa ter 
jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa v občini.  
S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova 
državnega prvaka.  
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1. Individualne športne panoge:  
 
Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoje:  
- imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih 
športnih aktivnosti,  
- program je pomemben za Občino Žiri, 
- minimalno število vadbenih ur skupine je 320 ur letno,   
- v članski vadbeni skupini naj bo večina občanov Občine Žiri,  
- izvajalec organizira tekme na območju Občine Žiri, 
 
Sofinancira se:  

- uporaba objekta  
 
Kakovostni šport - individualni Tabela 4 
  Člani / članice 

 Športna panoga Št. članov 
v skupini 

Normativ 
vadb. ur 

ATLETIKA 4 320 
ALPSKO SMUČAN. 4 320 
PROSTO PLEZAN. 4 320 
SKOKI in NORD.K. 4 320 
JUDO 4 320 
BALINANJE 4 320 
KOLESARJENJE 4 320 
TENIS 4 320 
STRELSTVO   
NAMIZNI TENIS   

 
Vrednotenje ure najema objekta je v tabeli 9.  
 
Ob manjšem/večjem številu športnikov v vadbeni skupini se sofinancira sorazmerni delež. 
Za drugo ekipo se šteje drugi najboljši rezultat.  
 
2. Kolektivne športne panoge:  
 
Kdor kandidira, mora izpolnjevati pogoje:  
- imeti zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih 
športnih aktivnosti,  
- program je pomemben za Občino Žiri, 
- minimalno število vadbenih ur ekipe je 320 ur letno,   
- v članski ekipi naj bo večina občanov Občine Žiri,  
- izvajalec organizira tekme na območju Občine Žiri. 
 
Sofinancira se:  

• uporaba objekta. 
 

Kakovostni šport – kolektivni             Tabela 5 
  Člani / članice   

 Športna panoga Št. članov 
v skupini  

Normativ 
vadb. ur 

KOŠARKA 12 320 
NOGOMET 15 320 
HOKEJ V DVORANI   8 320 
ODBOJKA 10 320 
  

 
Vrednotenje ure najema objekta je v tabeli 9.  
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Ob manjšem/večjem številu športnikov v vadbeni skupini se sofinancira sorazmerni delež. 
Za drugo ekipo se šteje drugi najboljši rezultat.  

 
IV. VRHUNSKI ŠPORT 

 
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in 
perspektivnega razreda v panogah. 
Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja – združenja športnih zvez Slovenije.  
Vrhunski športniki v individualnih in kolektivnih športnih panogah: 
- minimalno število vadbenih ur skupine je 800 ur. 
 
Sofinancira se:  
• objekt in strokovni kader.  
 
Vrhunski šport                                             Tabela 6 
  Člani / članice 

 Športna panoga Št. članov 
v skupini 

Normativ vadb. 
ur 

Str. kader 
(tč/uro) 

Kolektivni šport 
KOŠARKA 12 800 do 1200 15 
NOGOMET 15 800 do 1200 15 
HOKEJ V DVORANI 8 800 do 1200 15 
ODBOJKA 10 800 do 1200 15 
    
Individualni šport    
ATLETIKA 4 800 do 1200 15 
ALPSKO SMUČAN. 4 800 do 1200 15 
PROSTO PLEZAN. 4 800 do 1200 15 
SKOKI in NORD.K. 4 800 do 1200 15 
JUDO 4 800 do 1200 15 
BALINANJE 4 800 do 1200 15 
KOLESARJENJE 4 800 do 1200 15 
TENIS 4 800 do 1200 15 
STRELSTVO 4 800 do 1200 15 
NAMIZNI TENIS 4 800 do 1200 15 
 
Vrednotenje ure najema objekta je v tabeli 9.  
 
Ob manjšem/večjem številu športnikov v vadbeni skupini se sofinancira sorazmerni delež. 
Za drugo ekipo se šteje drugi najboljši rezultat.  

 
V. ŠPORTNA REKREACIJA 

 
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, 
zmanjšati negativne posledice današnjega načina življenja, preprečevati upadanje vitalnosti, ter z navedenimi 
motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno 
izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. 
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani praviloma sami. Vendar zaradi javnega interesa po vključevanju 
čim večjega števila občanov v športno aktivnost se sofinancira iz občinskega proračuna sledeče:   
• največ 80 ur strokovnega kadra / skupino, le starejšim občanom od 65 let starosti (tabela 10). 
• največ 80 ur najemnine objekta / skupino (tabela 9). 
V skupini mora biti vsaj 12 udeležencev. 
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VI. ŠPORT INVALIDOV 
 
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, razvedrilu in 
tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.  
Za izvajanje programov športa invalidov se za posamezno skupino sofinancira:  
• največ 80 ur strokovnega kadra / skupino (tabela 10), 
• največ 80 ur najemnine objekta / skupino (tabela 9). 
V skupini mora biti najmanj 10 udeležencev. 
 

VII. SPECIFIČNE ŠPORTNE PANOGE 
 
Med specifične športne panoge spada šah, planinci, taborniki in skavti. Sofinancirajo se dejavnosti specifičnih 
športnih panog (pohodništvo, planinske šole, poleni tabori, zimovanja …). 
 
Za izvajanje programov specifičnih športnih panog  se za posamezno športno panogo sofinancira:  
• strokovni kader, 
• najem objekta. 
 

SPECIFIČNA 
ŠPORTNA 
PANOGA 

DEJAVNOST Min. število 
udeležencev

Št. ur 
trajanja

Objekt 
(tč./uro)

Strok. 
kader 

(tč./uro) 

PLANINCI POHODNIŠTVO 8 5 0 15 
PLANINCI PLANINSKA ŠOLA 5 40 15 15 
SKAVTI, 
TABORNIKI POLETNI TABOR 15 30 20 15 
SKAVTI, 
TABORNIKI ZIMOVANJE 10 20 40 15 
SKAVTI, 
TABORNIKI RED.TED.AKTIV. TAB. in SK. 15 30 15 15 
ŠAHISTI ŠAHOVSKI TURNIRJI 10 50 15 15 

 
VIII. POSEBNE NAGRADE ZA IZREDNE ŠPORTNE DOSEŽKE 

 
V letnem programu športa se formira rezerva za nagrade izrednih športnih dosežkov žirovskih športnikov na 
mednarodnih tekmovanjih, ligaških napredovanj in športnika leta, ki ga lahko imenuje Komisija za šport. 
 

PREDMET FINANCIRANJA ZNESEK NAGRADE (v EUR) 
nagrade za športne dosežke 1. mesto 2. mesto 3. mesto 

- olimpijske igre 2.000,00 1.700,00 1.400,00 
- člansko svetovno prvenstvo 1.700,00 1.300,00 900,00 
- skupna uvrst. v svetovnem pokalu 1.500,00 1.200,00 900,00 
- mladinsko svetovno prvenstvo 1.000,00 700,00 400,00 
- skupna uvrst. v evropskem pokalu 1.000,00 700,00 400,00 
- olimpiada mladih 800,00 600,00 400,00 
- neuradna svet. prvenstva mladih 500,00 400,00 300,00 
- evropsko prvenstvo 500,00 400,00 300,00 
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IX. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV 
 
Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki 
uresničujejo programe iz tega pravilnika.  
 
9.1. Šolanje amaterskih trenerjev, vodnikov (pridobitev naziva usposobljenosti, licenc, seminarji…)  
 
Pogoji za sofinanciranje šolanja so naslednji: 
• da vlogo posreduje izvajalec športnih programov, 
• da izvajalec športnih programov in kandidat se obvezujeta, da bo kandidat po končanem šolanju še najmanj 

štiri leta deloval kot strokovni delavec v športu,  
• da izvajalci programov športa v občini potrebujejo določen strokovni kader.  
Amaterskim trenerjem in vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se sofinancira šolnina 
izobraževanja v višini sredstev, ki ga predlaga komisija za šport, največ 100% dejanskih stroškov ob prijavi na 
razpis.  
 
Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec posreduje: 
• dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju. 
 
Sofinancira in točkuje se glede na stopnjo usposabljanja: 
Stopnje  1. stopnja*  2. stopnja  3. stopnja  
Oblika študija  Tečaj  Tečaj  Tečaj  
Število ur  40-120  min. 130**  min 300***  
Pogoji za 
vključitev v 
program  

Polnoletnost, 
najmanj končana 3 
letna poklicna šola  

Polnoletnost, najmanj končana 3 
letna poklicna šola, 4 leta 
tekmovalnih izkušenj in ali 1 leto 
športno pedagoških izkušenj  

Polnoletnost, najmanj 
končana 3 letna poklicna 
šola, 2 leti športno 
pedagoških izkušenj  

Obveznosti  Izpiti  Izpiti, seminarska  izpiti, praksa, seminarska 
Naziv  Strokovni delavec 

1****  
Strokovni delavec 2****  Strokovni delavec 3****  

točke 100 200 300 
 
* Prva stopnja se lahko realizira skozi dva nivoja, vendar prvi nivo ne sme obsegati manj kot 20 ur. Pogoj za 
vključitev v prvi nivo prve stopnje je starost najmanj 16 let, naziv je trener pripravnik, delokrog obsega iste 
vsebine kot delokrog prve stopnje, le da pri delu ni samostojen ampak lahko dela kot pomočnik.  
** V obsegu ur 2. stopnje se upoštevajo ure 1. stopnje, če ta obstaja in so jo slušatelji uspešno zaključili.  
*** V obsegu ur 3. stopnje se upoštevajo ure 1. in 2. stopnje, če ti obstajata in so jih slušatelji uspešno 
zaključili.  
**** Strokovni delavec in opredelitev stopnje je samo prvi del naziva, drugi del je odvisen od zahtev 
posameznega športa, kar je pogojeno z mednarodnimi zahtevami oz. pojavno obliko športa, npr. športno 
rekreacijo.  
 
9.2. Šolanje študentov na Fakulteti za šport  
 
Študenti, ki študirajo na fakulteti za šport se lahko prijavijo za sofinanciranje stroškov za izvajanje obveznih 
študijskih programov, ki se izvajajo izven sedeža fakultete. 
Pogoji za sofinanciranje zgoraj omenjenih stroškov so naslednji: 
• da študent aktivno dela v športnem društvu  v Občini Žiri, 
• da vlogo posreduje izvajalec športnih programov, v katerem študent aktivno dela, 
• da se študent pri izvajalcu športnih programov zavezuje, da bo po končanem šolanju še najmanj štiri leta 

opravljal dela kot trener ali vaditelj v športni organizaciji, 
• da študent redno opravlja študijske obveznosti. 
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Sofinanciranje se izvrši, ko študent posreduje: 
• potrdilo o aktivnem delu v športni organizaciji, 
• dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih. 
Višino dodeljenih sredstev določi komisija za šport, sofinancira se največ 100% dejanskih stroškov ob prijavi na 
razpis.  
 
Sofinancira in točkuje se: 
Izobraževanje (študijski programi izven sedeža fakultete) 1000 točk/posameznika.  
 
 

X. ŠPORTNE PRIREDITVE 
 

Zagotovijo se sredstva vseh uradnih športnih prireditev na občinski, medobčinski, regijski, državni in 
mednarodni ravni za:  

- turnirje, 
- prvenstva in pokali, 
- množično športno rekreativne prireditve. 
 

ORGANIZACIJA ŠPORTNIH PRIREDITEV IN TURNIRJEV:  
 
  

Pomen Do 30 
udeležencev 

Od 31 do 100 
udeležencev 

Nad 100 
udeležencev 

Občinsko 200 točk 400 točk 800 točk 
Medobčinsko 300 točk 500 točk 900 točk 
Regijsko 400 točk 600 točk 1000 točk 
Državno 800 točk 1000 točk 2000 točk 
Mednarodno 1000 točk 1200 točk 2200 točk 
 
 

XI. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 
Sofinancira in točkuje se izdaja zbornikov ob obletnicah društev, in sicer 100 točk/izdajo. Za posamezno izdajo 
se lahko dodelijo sredstva največ do višine 100% glede na razpoložljiva sredstva.  
 
 

XII. ŠPORTNI OBJEKTI 
 

Sofinancirajo se strokovne naloge na področju načrtovanja in gradnje novih ter posodobitve obstoječih športnih 
objektov v lasti Občine Žiri in gospodarjenja z njimi. Iz proračuna Občine Žiri se financira izgradnja in 
posodabljanje športnih objektov v skladu s sprejetim načrtom razvojnih programov. 
 
 

XIII. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA 
 
Pogoj za sofinanciranje iz informacijskega sistema na področju športa je redno vzdrževanje internetne strani. 
Sofinancira in točkuje se vzdrževanje internetne strani, in sicer 100 točk za redno vzdrževanje internetne strani.  
 
 

XIV. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV 
 

Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja društev je število članov s plačano članarino (Tabela 1). 
 
 
 
 



Stran 15142 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije

TABELE 
 

KOREKCIJSKI FAKTOR GLEDE NA RANG TEKMOVANJA IN DOSEŽENO MESTO 
           
Kolektivni šport                Tabela 7  

 KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA KOLEKTIVNE ŠPORTE 

RANG TEKMOVANJA 1. mesto do 
3. mesta 

do 
5. mesta 

do 
10. mesta 

do 
15. mesta 

do 
20. mesta 

do 
30. mesta 

do 
40. mesta 

1. nivo (občinski) 2 1,8 1,6 1,4 1,2    
2. nivo (medobčinski, gorenjski) 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1  
3. nivo (regijski) 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 
4. nivo (državni) 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 
5.nivo-Državno prvenstvo 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 
6.nivo-Evropski pokal, liga 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 
7.nivo-Evropsko prvenstvo 3,8 3,6 3,4 3,2 3 2,8 2,6 2,4 
8.nivo- Svetovni pokal, liga 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 
9.nivo-Svetovno prvenstvo, 
Olimpijske igre 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3,2 3 
 
Sistem rangiranja v nivoje za kolektivne športe:  
Sistem rangiranja do državnega prvenstva: 
- Za športne panoge, ki štejejo štiri ali pet nivojev ligaškega sistema tekmovanja do državnega prvaka, velja 
razvrstitev od 5. nivoja navzdol, ne glede na ime tekmovanja.  
- Za panoge, ki imajo tri nivoje tekmovanj, velja razvrstitev od 4. nivoja navzdol, ne glede na ime tekmovanja.  
- Za panoge, ki imajo dva ali en nivo tekmovanja, velja uvrstitev od 2. nivoja navzdol, ne glede na ime 
tekmovanja.  

 
Uradna pokalna tekmovanja in turnirji, ki jih organizirajo nacionalne panožne zveze: 
- Uradna pokalna tekmovanja in turnirji pod okriljem nacionalnih panožnih zvez so vzporedna tekmovanja 
ligaškim sistemom tekmovanj. Razvrstimo jih vzporedno v nivoje (od 1. do 4.) glede na področje, ki ga v 
tekmovalnem smislu pokriva določeno tekmovanje.  
- Za tekmovanja kjer sodelujejo tudi udeleženci z višjih nivojev tekmovanj kot jih sicer geografsko pokriva 
določeno tekmovanje se upošteva za eno stopnjo višji nivo.  
- Za tekmovanja kjer ne nastopajo najboljši tekmovalci iz regije, ki jo pokriva določeno tekmovanje, se upošteva 
za eno stopnjo nižji nivo 
 
Sistem rangiranja nad državnim prvenstvom:  
- Za vse mednarodne lige in tekmovanja na področju Evrope velja uvrstitev na 6. nivo.  
- Za uradno Evropsko prvenstvo velja 7. nivo.  
- Za vsa mednarodna tekmovanja na svetovnem nivoju velja 8. nivo.  
- Za uradno Svetovno prvenstvo in Olimpijske igre velja 9. nivo. 
 
KOREKCIJSKI FAKTOR GLEDE NA RANG TEKMOVANJA IN DOSEŽENO MESTO 
 
Individualni šport          Tabela 8  

  KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA INDIVIDUALNE ŠPORTE 

RANG TEKMOVANJA 1. mesto do 
3. mesta 

do 
5. mesta 

do 
10. mesta 

do 
15. mesta 

do 
20. mesta 

do 
30. mesta 

do 
40. mesta 

1. nivo (občinski) 1,5 1,3 1,1      
2. nivo (medobčinski, gorenjsk 1,8 1,5 1,3 1,2     
3. nivo (regijski) 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1   
4. nivo (državni) 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,1  
5. nivo-Državno prvenstvo 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 
6.nivo-Evropski pokal, liga 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2009 / Stran 15143 

  KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA INDIVIDUALNE ŠPORTE 

RANG TEKMOVANJA 1. mesto do 
3. mesta 

do 
5. mesta 

do 
10. mesta 

do 
15. mesta 

do 
20. mesta 

do 
30. mesta 

do 
40. mesta 

7. nivo-Evropsko 
prvenstvo 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 1,9 
8. nivo- Svetovni pokal, liga 3,6 3,4 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 2,1 
9. nivo-Svetovno 
prvenstvo, Olimpijske igre 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 

 
Sistem rangiranja v nivoje za individualne športe: 
 
Sistem rangiranja do državnega prvenstva: 
- Uradna tekmovanja pod okriljem nacionalnih panožnih zvez so razvrščena  v nivoje (od 1. do 4.) glede na 
področje, ki ga v tekmovalnem smislu pokriva določeno tekmovanje, ne glede na ime tekmovanja.  
- Za uradno Državno prvenstvo velja 5. nivo. 
 
Sistem rangiranja nad državnim prvenstvom: 
- Za vsa mednarodna in tekmovanja in pokale na področju Evrope velja uvrstitev na 6. nivo.  
- Za uradno Evropsko prvenstvo velja 7. nivo.  
- Za vsa mednarodna tekmovanja in pokale na svetovnem nivoju velja 8. nivo.  
- Za uradno Svetovno prvenstvo in Olimpijske igre velja 9. nivo. 
 
- Za tekmovanja kjer sodelujejo tudi udeleženci z višjih nivojev tekmovanj kot jih sicer geografsko pokriva 
določeno tekmovanje se upošteva za eno stopnjo višji nivo.  
- Za tekmovanja kjer ne nastopajo najboljši tekmovalci iz regije, ki jo pokriva določeno tekmovanje, se upošteva 
za eno stopnjo nižji nivo 
- Za tekmovanja kjer je v konkurenci število tekmovalcev manjše od 10, se upošteva za en rang nižji nivo. 
- Za ne-olimpijske discipline se upošteva za en rang nižji nivo. 
 
VREDNOST URE ZA NAJEM OBJEKTA           Tabela 9 
Vrsta objekta Število točk na uro 
Telovadnica 10  
Strelišče 10 
Smučarske skakalnice 30 
Nogometni stadion 30 
Smučišče 30 
Balinišče 5 
Tenis igrišče 10 
Zunanje površine (kolesarjenje) 5 
Zunanje površine (atletika) 10  
 
VREDNOST URE IN STROKOVNI KADER                  Tabela 10 
Vrsta športnega programa Vrednost ure 

v točkah 
Interesna športna  vzgoja predšolskih otrok 15 
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  15 
Interesna športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami 15 
Interesna športna vzgoja mladine 15 
Športna rekreacija 15 
Šport invalidov 15 
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5075. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o javnem financiranju visokošolskih in drugih 
zavodov od leta 2004 do leta 2009

Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 
list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip 
(63/07 – popr.), 15/08 – odl. US, 64/08 in 86/09) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem 

financiranju visokošolskih in drugih zavodov  
od leta 2004 do leta 2009

1. člen
V Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih 

zavodov od leta 2004 do leta 2009 (Uradni list RS, št. 134/03, 
72/04, 4/06, 132/06, 99/08 in 30/09; v nadaljnjem besedilu: 
uredba) se spremeni njen naslov, tako da se glasi: »Uredba 
o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 
2004 do leta 2010«.

2. člen
V 4. členu se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Navodila za izračun LS so kot priloga sestavni del te 

uredbe.«.

3. člen
V prvem in drugem odstavku 5. člena se številka »2008« 

nadomesti s številko »2009«, številka »2009« pa se nadomesti 
s številko »2010«.

4. člen
V drugem odstavku 12. člena se 3. in 6. točka spremenita 

tako, da se glasita:
»3. (21) umetnost – visokošolski strokovni študijski pro‑

grami, (48) računalništvo, (52) tehnika, brez podpodročja 524 
– kemijska tehnologija in procesno inženirstvo, (54) proizvodne 
tehnologije, (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo, (72) 
zdravstvo, podpodročje 723 – zdravstvena nega in oskrba ter 
(85) varstvo okolja: f = 2,50;«.

»6. (21) umetnost – univerzitetni študijski programi, (64) 
veterinarstvo ter (72) zdravstvo, podpodročji 721 – medicina in 
724 – zobozdravstvo: f = 4,50.«.

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

»16. člen
Sredstva za začetek dela novega visokošolskega zavoda 

in nove članice univerze ter njegova osnovna letna sredstva 
za trajanje študijskega programa za prvo vpisano generacijo, 
financirano po tej uredbi, se določijo ob upoštevanju ocene fi‑
nančnih sredstev, izdelane po metodologiji ministra, pristojnega 
za visoko šolstvo.«.

6. člen
Drugi in tretji odstavek 17. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»Število diplomantov se izračuna ob upoštevanju pov‑

prečnega števila diplom na študenta v zadnjih treh letih v 
posamezni študijski skupini. Pomnoži se s številom študentov, 
izračunanim po prejšnjem odstavku, ali številom študentov za‑
dnjega letnika, ki se izvaja. Tako dobljeni rezultat se pomnoži z 
utežjo za diplomanta. Število se zaokroži navzgor. Če je število 
študentov, vpisanih v zadnji financirani letnik, ki se izvaja, nižje 
od števila diplomantov, izračunanega po tem odstavku, se 

upošteva število vpisanih študentov v zadnjem financiranem 
letniku.

Normativna letna sredstva za nov visokošolski zavod 
oziroma novo članico univerze v novi študijski skupini se 
izračunajo po prvem odstavku tega člena za trajanje študij‑
skega programa za prvo vpisano generacijo, financirano po 
tej uredbi, in po drugem odstavku tega člena še za dodatno 
leto.«.

7. člen
V prvem odstavku 41. člena se v tretji alineji pred vejico 

doda besedilo, ki se glasi: »ter vključenost študentov«.

8. člen
Tretji in četrti odstavek 42. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»Razvojne naloge na področju kakovosti študija in pove‑

čanje vključenosti vseh študentov se uresničujejo predvsem 
s sofinanciranjem projektov, ki jih ni mogoče vključiti med 
sistemske dejavnosti na področju zagotavljanja kakovosti v vi‑
sokem šolstvu, a k njemu pomembno prispevajo (npr. uvajanje 
aktivnejših študijskih oblik, uvajanje novih metod študijskega 
dela, usposabljanje visokošolskih učiteljev in sodelavcev za 
pedagoško delo, specifični razvojni projekti s ciljem povečati 
zanimanje za študij in študijsko učinkovitost, zmanjšati osip, 
ustvarjanje pogojev za povečanje vključenosti študentov s po‑
sebnimi potrebami ipd.).

Razvojne naloge na področju mednarodnega sodelovanja 
se uresničujejo predvsem s sofinanciranjem tistih projektov, 
ki jih ni mogoče vključiti med sistemske dejavnosti na tem 
področju, kot so npr. program Vseživljenjsko učenje in drugi 
programi Evropskih skupnosti, multilateralni programi kot npr. 
CEEPUS, sklenjeni bilateralni programi ipd., lahko pa pomemb‑
no prispevajo k uveljavljanju slovenskega visokega šolstva v 
mednarodnem prostoru oziroma odpirajo nove možnosti za 
takšno uveljavljanje.«.

9. člen
Prilogi »Seznam dodiplomskih študijskih programov za 

leto 2009, razvrščenih po študijskih skupinah« in »Seznam 
študijskih programov druge stopnje za leto 2009, razvrščenih 
po študijskih skupinah« se nadomestita s prilogama »Seznam 
dodiplomskih študijskih programov za leto 2010, razvrščenih po 
študijskih skupinah« in »Seznam študijskih programov druge 
stopnje za leto 2010, razvrščenih po študijskih skupinah«, ki 
sta kot priloga sestavni del te uredbe.

10. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem 

financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od 
leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 99/08) se 22. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»22. člen
Ne glede na 4. člen uredbe se za izračun osnovnih letnih 

sredstev visokošolskega zavoda v letu 2009 v letna sredstva za 
študijsko dejavnost visokošolskega zavoda iz leta 2008 vštejejo 
tudi dodatna sredstva za izvajanje novega študijskega progra‑
ma, izvajanje rednega dodiplomskega študija za izobraževanje 
učiteljev in izobraževalne vede ter izvajanje rednega dodiplom‑
skega študija po programih na področju zdravstvene nege in 
oskrbe, dodeljena z javnim razpisom za dodelitev sredstev za 
razvojne naloge v letu 2008, in sredstva za odpravo plačnih 
nesorazmerij za leto 2008.«.

11. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem 

financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, 

VLADA
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od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 99/08) se prvi 
odstavek 23. člena spremeni tako, da se glasi:

»V letu 2009 se dodatno upošteva, da dodeljena sred‑
stva po 4. členu uredbe, drugem odstavku tega člena in 
24. členu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic 
univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 99/08) 
niso nižja od letnih sredstev za študijsko dejavnost iz leta 
2008, izračunana po 4. členu uredbe, povečana za delež 
povečanja, ki se izračuna kot razmerje med vsoto letnih 
sredstev za študijsko dejavnost iz leta 2009 in vsoto letnih 
sredstev za študijsko dejavnost iz leta 2008, izračunanimi 
po 4. členu uredbe.«.

PREHODNE DOLOČBE

12. člen
V letu 2009 se zagotovi do 3.724.000 eurov dodatnih 

sredstev za javne visokošolske zavode za študijsko dejavnost. 
Sredstva se razdelijo po formuli iz 6. člena uredbe in nakažejo 
na podlagi sklepa ministra.

13. člen
Ne glede na določbe 4. člena uredbe se za leto 2010 

letna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskega zavoda 
zmanjšajo za sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij, ki so 
bila visokošolskim zavodom nakazana v letu 2009 za odpravo 
druge četrtine plačnih nesorazmerij, in do 2.721.000 eurov za 
sredstva za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v skla‑
du s 50. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list 
RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09).

Sredstva za odpravo druge četrtine plačnih nesorazmerij 
iz prejšnjega odstavka se visokošolskim zavodom v letu 2010 
dodelijo v enakem znesku kakor v letu 2009.

14. člen
Ne glede na določbe 5. člena uredbe se kot osnova 

za izračun osnovnih letnih sredstev za leto 2010 upoštevajo 
naslednje vrednosti letnih sredstev za študijsko dejavnost za 
leto 2009 za:

– Univerzo v Ljubljani: 165.959.053,94 eura,
– Univerzo v Mariboru: 50.661.729,23 eura,
– Univerzo na Primorskem: 11.012.969,59 eura,
– Fakulteto za informacijske študije v Novem mestu: 

308.771,12 eura,
– Univerzo v Novi Gorici: 2.183.656,21 eura,
– Evropsko pravno fakulteto v Novi Gorici: 395.195,47 

eura,
– Fakulteto za državne in evropske študije: 259.766,19 

eura,
– Fakulteto za uporabne družbene študije v Novi Gorici: 

340.581,50 eura,
– Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije: 

512.107,96 eura,
– Geo College – Visoko šolo za podjetništvo: 489.679,21 

eura,
– Visoko šolo za dizajn v Ljubljani: 611.954,24 eura,
– Visoko šolo za tehnologije in sisteme: 264.682,29 

eura,
– Visoko šolo za tehnologijo polimerov: 286.865,49 

eura,
– Visoko šolo za upravljanje in poslovanje Novo mesto: 

704.222,27 eura,
– Visoko šolo za varstvo okolja: 289.957,39 eura,
– Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice: 663.892,13 

eura,
– Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto: 425.733,77 

eura.

15. člen
V letu 2010 se morebitna negativna razlika med višino 

normativnih letnih sredstev, ki članicam univerze pripadajo 
po tej uredbi, in višino normativnih letnih sredstev, izračuna‑
nih po Uredbi o javnem financiranju visokošolskih in drugih 
zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni 
list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06 in 132/06), dodeli univerzi za 
članico univerze kot dodatna normativna letna sredstva.

16. člen
V letu 2010 se dodatno upošteva, da dodeljena letna 

sredstva za študijsko dejavnost za leto 2010 (LS 2010) 
niso nižja od letnih sredstev za študijsko dejavnost za leto 
2009 (LS 2009), povečana za delež povečanja LS 2010 
na LS 2009 (v nadaljnjem besedilu: delež povečanja), pri 
čemer se pri izračunu deleža povečanja upošteva za LS 
2009 vsota sredstev, določena s 14. členom te Uredbe o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju 
visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009, 
zmanjšana za sredstva po prvem odstavku 23. člena Uredbe 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju 
visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 
do leta 2008 (Uradni list RS, št. 99/08), in za LS 2010 vsota 
sredstev, določena s 5. in 6. členom uredbe ter 15. členom 
te uredbe.

17. člen
Ne glede na 41., 42. in 43. člen uredbe se sredstva za 

razvojne naloge v letu 2010 dodelijo za odpravo negativne 
razlike iz 15. in 16. člena te uredbe.

18. člen
Ne glede na 6., 7., 8. in 9. člen uredbe se sredstva 

za financiranje študijske dejavnosti po študijskih programih 
druge stopnje v letu 2010 za visokošolski zavod izračunajo 
tako, da se število vpisanih študentov rednega študija druge 
stopnje brez absolventov pomnoži:

– v prvi študijski skupini z 2.500,00 eurov,
– v drugi študijski skupini s 3.250,00 eurov,
– v tretji študijski skupini s 4.000,00 eurov,
– v četrti študijski skupini s 4.500,00 eurov,
– v peti študijski skupini s 5.000,00 eurov in
– v šesti študijski skupini s 6.000,00 eurov.
K številu študentov rednega študija iz prejšnjega od‑

stavka se ne prištevajo študenti z že pridobljeno izobrazbo, 
ki ustreza najmanj drugi stopnji.

Študenti in diplomanti druge stopnje se pri določanju 
normativnih letnih sredstev iz 6. člena uredbe v letu 2010 
ne upoštevajo.

KONČNA DOLOČBA

19. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
1. januarja 2010, razen 10., 11. in 12. člena, ki se začnejo 
uporabljati z dnem uveljavitve te uredbe.

Št. 00723‑7/2009/5
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
EVA 2009‑3211‑0002

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

Priloge



Stran 15146 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije

 1

PRILOGA 
 
Seznam dodiplomskih študijskih programov za leto 2010, razvrščenih po študijskih skupinah 

Zap. 
št. 

Visokošolski 
zavod 

Članica 
univerze 

Kla-
sius 

Vrsta 
pro-

grama 

Oznaka, 
da gre za 
bolonjski 
program 

Študijski program 

Trajanje 
programa 

v 
semestrih 

Študijska 
skupina 

1 EVRO-PF – 38 UN b Pravo  6 1 

2 FDŠ – 34 UN b Javna uprava  6 1 

3 FIŠ – 31 VS b Informatika v sodobni družbi 6 1 

4 FIŠ – 31 UN b Informatika v sodobni družbi  6 1 

5 FUDŠ – 31 UN b Uporabne družbene študije 6 1 

6 MFDPŠ – 34 UN b Ekonomija v sodobni družbi 6 1 

7 MFDPŠ – 34 VS b Poslovanje v sodobni družbi  6 1 

8 UL AG 21 UN  Cerkvena glasba 8 6 

9 UL AG 21 UN  Dirigiranje 8 6 

10 UL AG 21 UN  Glasbena pedagogika 8 6 

11 UL AG 14 UN b Glasbena pedagogika  6 2 

12 UL AG 21 UN b Glasbena umetnost  6 6 

13 UL AG 21 UN  Godala in drugi inštrumenti s strunami 8 6 

14 UL AG 21 UN  Inštrumenti s tipkami 8 6 

15 UL AG 21 UN  Kompozicija in glasbena teorija 8 6 

16 UL AG 21 VS  Operna šola 6 6 

17 UL AG 21 UN  Petje 8 6 

18 UL AG 21 UN  Pihala, trobila in tolkala 8 6 

19 UL AGRFT 21 UN  Dramaturgija 8 6 

20 UL AGRFT 21 UN b Dramaturgija in scenske umetnosti  6 6 

21 UL AGRFT 21 UN b Dramska igra  8 6 

22 UL AGRFT 21 UN  Dramska igra in umetniška beseda 8 6 

23 UL AGRFT 21 UN b Film in televizija  6 6 

24 UL AGRFT 21 UN  Filmska in televizijska režija 8 6 

25 UL AGRFT 21 UN  Gledališka in radijska režija 8 6 

26 UL AGRFT 21 UN b Gledališka režija  8 6 

27 UL ALUO 21 UN b Industrijsko in unikatno oblikovanje  6 6 

28 UL ALUO 21 UN  Kiparstvo 8 6 

29 UL ALUO 21 UN b Kiparstvo  6 6 

30 UL ALUO 21 UN b Konserviranje in restavriranje likovnih 
del  6 6 

31 UL ALUO 21 UN  Oblikovanje 8 6 

32 UL ALUO 21 UN b Oblikovanje vizualnih komunikacij  6 6 

33 UL ALUO 21 UN  Restavratorstvo 8 6 

34 UL ALUO 21 UN  Slikarstvo 8 6 

35 UL ALUO 21 UN b Slikarstvo  6 6 

36 UL BF 42 UN  Biologija 8 4 

37 UL BF 42 UN b Biologija 6 4 
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38 UL BF 42 UN  Biotehnologija 8 4 

39 UL BF 42 UN b Biotehnologija 6 4 

40 UL BF 62 UN  Gozdarstvo 8 4 

41 UL BF 62 VS b Gozdarstvo  6 4 

42 UL BF 62 VS  Gozdarstvo in gospodarjenje z gozdnimi 
viri 6 4 

43 UL BF 62 UN b Gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri  6 4 

44 UL BF 62 UN b Kmetijstvo – agronomija  6 4 

45 UL BF 62 VS b Kmetijstvo – agronomija in hortikultura  6 4 

46 UL BF 62 UN  Kmetijstvo – zootehnika 8 4 

47 UL BF 62 VS  Kmetijstvo – zootehnika 6 4 

48 UL BF 62 UN b Kmetijstvo – zootehnika  6 4 

49 UL BF 62 VS b Kmetijstvo – živinoreja  6 4 

50 UL BF 62 UN  Kmetijstvo agronomija 8 4 

51 UL BF 62 VS  Kmetijstvo agronomija in hortikultura 6 4 

52 UL BF 58 UN  Krajinska arhitektura 8 3 

53 UL BF 58 UN b Krajinska arhitektura 6 3 

54 UL BF 54 UN  Lesarstvo 8 3 

55 UL BF 54 VS  Lesarstvo 6 3 

56 UL BF 54 UN b Lesarstvo 6 3 

57 UL BF 42 UN  Mikrobiologija 8 4 

58 UL BF 42 UN b Mikrobiologija 6 4 

59 UL BF 54 VS b Tehnologije lesa in vlaknatih 
kompozitov 6 3 

60 UL BF 54 UN  Živilska tehnologija 8 3 

61 UL BF 54 UN b Živilstvo in prehrana 6 3 

62 UL EF 31 UN  Ekonomija 8 1 

63 UL EF 31 UN b Univerzitetna poslovna in ekonomska 
šola 6 1 

64 UL EF 34 VS  Visoka poslovna šola 6 1 

65 UL EF 34 VS b Visoka poslovna šola 6 1 

66 UL FA 58 UN  Arhitektura 9 3 

67 UL FA 58 EM b Arhitektura  10 3 

68 UL FDV 31 UN b Analitska politologija  8 1 

69 UL FDV 31 UN b Analitska sociologija  8 1 

70 UL FDV 31 VS  Družbena informatika 6 1 

71 UL FDV 31 UN b Družboslovna informatika  8 1 

72 UL FDV 31 VS b Družboslovna informatika  6 1 

73 UL FDV 31 UN b Evropske študije – družboslovni vidiki  8 1 

74 UL FDV 31 UN b Komunikologija – medijske in 
komunikacijske študije  8 1 

75 UL FDV 31 UN  Komunikologija – teoretsko-
metodološka smer  8 1 
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76 UL FDV 31 UN  Komunikologija – trženje in tržno 
komuniciranje  8 1 

77 UL FDV 31 UN b Komunikologija – tržno komuniciranje 
in odnosi z javnostmi  8 1 

78 UL FDV 31 UN  Kulturologija  8 1 

79 UL FDV 31 UN b Kulturologija  8 1 

80 UL FDV 31 UN b Mednarodni odnosi  8 1 

81 UL FDV 32 UN  Novinarstvo  8 1 

82 UL FDV 32 UN b Novinarstvo  8 1 

83 UL FDV 32 UN  Novinarstvo (dvopredmetni) 8 1 

84 UL FDV 31 UN  Politiologija – smer analiza politik in 
javna uprava (dvopredmetni) 8 1 

85 UL FDV 31 UN b Politologija – analiza politik in javna 
uprava 8 1 

86 UL FDV 31 UN  Politologija – analiza politik in javna 
uprava  8 1 

87 UL FDV 31 UN  Politologija – mednarodni odnosi  8 1 

88 UL FDV 31 UN  Politologija - obramboslovje  8 1 

89 UL FDV 31 UN b Politologija - obramboslovje   8 1 

90 UL FDV 31 UN  Politologija – smer mednarodni odnosi 
(dvopredmetni) 8 1 

91 UL FDV 31 UN  Politologija – smer obramboslovje 
(dvopredmetni) 8 1 

92 UL FDV 31 UN  Politologija – teoretsko-analitska smer  8 1 

93 UL FDV 31 UN  Sociologija – analitsko-teoretska smer  8 1 

94 UL FDV 31 UN  Sociologija – družboslovna informatika  8 1 

95 UL FDV 31 UN b Sociologija – kadrovski menedžment  8 1 

96 UL FDV 31 UN  Sociologija – kadrovsko-menedžerska 
smer  8 1 

97 UL FE 52 VS b Aplikativna elektrotehnika 6 3 

98 UL FE 52 UN  Elektrotehnika 9 3 

99 UL FE 52 VS  Elektrotehnika 6 3 

100 UL FE 52 UN b Elektrotehnika  6 3 

101 UL FE 52 VS b Multimedijske komunikacije 6 3 

102 UL FF 22 UN  Angleški jezik  8 2 

103 UL FF 14 UN  Angleški jezik (dvopredmetni) 8 2 

104 UL FF 22 UN b Anglistika  6 2 

105 UL FF 22 UN b Anglistika (dvopredmetni) 6 2 

106 UL FF 22 UN b Antični in humanistični študiji  6 2 

107 UL FF 22 UN  Arheologija  8 2 

108 UL FF 22 UN b Arheologija  6 2 

109 UL FF 32 UN  Bibliotekarstvo  8 1 

110 UL FF 32 UN  Bibliotekarstvo (dvopredmetni) 8 1 

111 UL FF 32 UN b Bibliotekarstvo in informatika 6 1 
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112 UL FF 22 UN b Bohemistika (dvopredmetni) 6 2 

113 UL FF 22 UN  Češki jezik in književnost 
(dvopredmetni) 8 2 

114 UL FF 31 UN  Etnologija in kulturna antropologija 8 1 

115 UL FF 31 UN b Etnologija in kulturna antropologija 6 1 

116 UL FF 22 UN  Filozofija  8 2 

117 UL FF 22 UN b Filozofija  6 2 

118 UL FF 22 UN b Filozofija (dvopredmetni) 6 2 

119 UL FF 14 UN  Filozofija (dvopredmetni) 8 2 

120 UL FF 22 UN b Francistika (dvopredmetni) 6 2 

121 UL FF 22 UN b Francistika z romanistiko  6 2 

122 UL FF 14 UN  Francoski jezik (dvopredmetni) 8 2 

123 UL FF 31 UN  Geografija 8 1 

124 UL FF 31 UN b Geografija 6 1 

125 UL FF 31 UN b Geografija (dvopredmetni) 6 1 

126 UL FF 14 UN  Geografija (dvopredmetni) 8 2 

127 UL FF 22 UN b Germanistika 6 2 

128 UL FF 14 UN  Grški jezik (dvopredmetni) 8 2 

129 UL FF 22 UN b Grški jezik, književnost in kultura 
(dvopredmetni) 6 2 

130 UL FF 14 UN  Hrvaški, srbski in makedonski jezik 
(dvopredmetni) 8 2 

131 UL FF 14 UN  Italijanski jezik (dvopredmetni) 8 2 

132 UL FF 22 UN b Italijanski jezik in književnost 
(dvopredmetni) 6 2 

133 UL FF 22 UN b Japonologija  6 2 

134 UL FF 22 UN b Japonologija (dvopredmetni) 6 2 

135 UL FF 22 UN b Južnoslovanski študiji (dvopredmetni) 6 2 

136 UL FF 22 UN b Kulture Vzhodne Azije (dvopredmetni) 6 2 

137 UL FF 14 UN  Latinski jezik (dvopredmetni) 8 2 

138 UL FF 22 UN b Latinski jezik, književnost in kultura 
(dvopredmetni) 6 2 

139 UL FF 22 UN b Medjezikovno posredovanje 6 2 

140 UL FF 22 UN  Muzikologija  8 2 

141 UL FF 22 UN b Muzikologija  6 2 

142 UL FF 22 UN  Muzikologija (dvopredmetni) 8 2 

143 UL FF 22 UN b Nemcistika (dvopredmetni) 6 2 

144 UL FF 22 UN  Nemški jezik  8 2 

145 UL FF 14 UN  Nemški jezik (dvopredmetni) 8 2 

146 UL FF 14 UN  Pedagogika – andragogika 8 2 

147 UL FF 14 UN  Pedagogika – pedagogika 8 2 

148 UL FF 14 UN  Pedagogika (dvopredmetni) 8 2 

149 UL FF 14 UN b Pedagogika in andragogika  6 2 
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150 UL FF 14 UN b Pedagogika in andragogika 
(dvopredmetni) 6 2 

151 UL FF 22 UN  Poljski jezik in književnost 
(dvopredmetni) 8 2 

152 UL FF 22 UN b Polonistika (dvopredmetni) 6 2 

153 UL FF 22 UN  Prevajalski študij – usmeritev  
angleščina-italijanščina  8 2 

154 UL FF 22 UN  Prevajalski študij – usmeritev 
angleščina-francoščina 8 2 

155 UL FF 22 UN  Prevajalski študij – usmeritev 
angleščina-nemščina 8 2 

156 UL FF 22 UN  Prevajalski študij – usmeritev nemščina -
angl., franc., ital. 8 2 

157 UL FF 22 UN  Primerjalna književnost 8 2 

158 UL FF 22 UN  Primerjalna književnost (dvopredmetni) 8 2 

159 UL FF 22 UN b Primerjalna književnost in literarna 
teorija  6 2 

160 UL FF 22 UN b Primerjalna književnost in literarna 
teorija (dvopredmetni) 6 2 

161 UL FF 22 UN  Primerjalno jezikoslovje 8 2 

162 UL FF 22 UN b Primerjalno jezikoslovje (dvopredmetni) 6 2 

163 UL FF 22 UN  Primerjalno jezikoslovje (dvopredmetni) 8 2 

164 UL FF 22 UN b Primerjalno slovansko jezikoslovje 
(dvopredmetni) 6 2 

165 UL FF 22 UN  Primerjalno slovansko jezikoslovje 
(dvopredmetni) 8 2 

166 UL FF 31 UN  Psihologija  8 1 

167 UL FF 31 UN b Psihologija  6 1 

168 UL FF 22 UN b Rusistika (dvopredmetni) 6 2 

169 UL FF 14 UN  Ruski jezik (dvopredmetni) 8 2 

170 UL FF 22 UN b Sinologija  6 2 

171 UL FF 22 UN b Slovakistika (dvopredmetni) 6 2 

172 UL FF 14 UN  Slovaški jezik in književnost 
(dvopredmetni) 8 2 

173 UL FF 22 UN b Slovenistika  6 2 

174 UL FF 22 UN b Slovenistika (dvopredmetni) 6 2 

175 UL FF 22 UN  Slovenski jezik 8 2 

176 UL FF 14 UN  Slovenski jezik (dvopredmetni) 8 2 

177 UL FF 31 UN b Sociologija (dvopredmetni) 6 1 

178 UL FF 14 UN  Sociologija (dvopredmetni) 8 2 

179 UL FF 22 UN b Sociologija kulture 6 1 

180 UL FF 31 UN  Sociologija kulture (dvopredmetni) 8 1 

181 UL FF 22 UN  Splošno jezikoslovje  8 2 

182 UL FF 22 UN b Splošno jezikoslovje (dvopredmetni) 6 2 

183 UL FF 22 UN  Splošno jezikoslovje (dvopredmetni) 8 2 

184 UL FF 14 UN  Španski jezik (dvopredmetni) 8 2 



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2009 / Stran 15151 

 6

Zap. 
št. 

Visokošolski 
zavod 

Članica 
univerze 

Kla-
sius 

Vrsta 
pro-

grama 

Oznaka, 
da gre za 
bolonjski 
program 

Študijski program 

Trajanje 
programa 

v 
semestrih 

Študijska 
skupina 

185 UL FF 22 UN b Španski jezik in književnost 
(dvopredmetni) 6 2 

186 UL FF 22 UN  Umetnostna zgodovina 8 2 

187 UL FF 22 UN b Umetnostna zgodovina 6 2 

188 UL FF 22 UN b Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) 6 2 

189 UL FF 14 UN  Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) 8 2 

190 UL FF 22 UN  Vzhodnoazijske študije – Japonologija 
(dvopredmetni) 8 2 

191 UL FF 22 UN  Vzhodnoazijske študije – Sinologija 
(dvopredmetni) 8 2 

192 UL FF 22 UN  Zgodovina 8 2 

193 UL FF 22 UN b Zgodovina  6 2 

194 UL FF 22 UN b Zgodovina (dvopredmetni) 6 2 

195 UL FF 14 UN  Zgodovina (dvopredmetni) 8 2 

196 UL FFA 727 UN  Farmacija 9 5 

197 UL FFA 727 EM b Farmacija 10 5 

198 UL FFA 727 VS  Laboratorijska biomedicina 6 5 

199 UL FFA 727 UN b Laboratorijska biomedicina 6 5 

200 UL FGG 58 UN  Geodezija 9 3 

201 UL FGG 58 VS  Geodezija 6 3 

202 UL FGG 58 UN b Geodezija in geoinformatika  6 3 

203 UL FGG 58 UN  Gradbeništvo 9 3 

204 UL FGG 58 VS  Gradbeništvo 6 3 

205 UL FGG 58 UN b Gradbeništvo  6 3 

206 UL FGG 58 VS b Operativno gradbeništvo 6 3 

207 UL FGG 52 VS b Tehnično upravljanje nepremičnin 6 3 

208 UL FGG 85 UN  Vodarstvo in komunalno inženirstvo 8 3 

209 UL FGG 58 UN b Vodarstvo in komunalno inženirstvo  6 3 

210 UL FKKT 44 UN  Biokemija 8 5 

211 UL FKKT 44 UN b Biokemija  6 5 

212 UL FKKT 44 UN  Kemija 8 5 

213 UL FKKT 44 UN b Kemija  6 5 

214 UL FKKT 524 VS  Kemijska tehnologija 6 5 

215 UL FKKT 524 VS b Kemijska tehnologija 6 5 

216 UL FKKT 524 UN  Kemijsko inženirstvo 8 5 

217 UL FKKT 524 UN b Kemijsko inženirstvo  6 5 

218 UL FKKT 52 UN b Tehniška varnost  6 3 

219 UL FKKT 86 VS  Varstvo pri delu in požarna varnost 6 2 

220 UL FMF 46 UN b Finančna matematika 6 4 

221 UL FMF 44 UN  Fizika 8 5 

222 UL FMF 44 UN b Fizika 6 5 

223 UL FMF 44 VS  Fizikalna merilna tehnika 6 5 
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224 UL FMF 44 VS b Fizikalna merilna tehnika 6 5 

225 UL FMF 46 UN  Matematika 8 4 

226 UL FMF 46 UN b Matematika 6 4 

227 UL FMF 44 UN b Meteorologija z geofiziko 6 5 

228 UL FMF 14 EM b Pedagoška matematika 10 2 

229 UL FMF 46 VS  Praktična matematika 6 4 

230 UL FMF 46 VS b Praktična matematika 6 4 

231 UL FPP 84 VS b Ladijsko strojništvo 6 2 

232 UL FPP 84 VS b Navtika 6 2 

233 UL FPP 84 VS  Pomorstvo 6 2 

234 UL FPP 84 VS b Prometna tehnologija in transportna 
logistika 6 2 

235 UL FPP 84 VS  Prometno-energetska tehnika 6 2 

236 UL FPP 84 UN  Tehnologija prometa 8 2 

237 UL FPP 84 VS  Tehnologija prometa 6 2 

238 UL FPP 84 UN b Tehnologija prometa  6 2 

239 UL FPP 84 UN  Transportna logistika 8 2 

240 UL FRI 48 UN  Računalništvo in informatika 9 3 

241 UL FRI 48 VS  Računalništvo in informatika 6 3 

242 UL FRI 48 VS b Računalništvo in informatika 6 3 

243 UL FRI 48 UN b Računalništvo in informatika  6 3 

244 UL FRI+FMF 48 VS  Računalništvo in matematika 8 3 

245 UL FRI+FMF 46 UN b Računalništvo in matematika  6 4 

246 UL FRI+FU 48 UN b Upravna informatika  6 3 

247 UL FS 52 UN  Strojništvo 9 3 

248 UL FS 52 VS  Strojništvo 6 3 

249 UL FS 52 UN b Strojništvo 6 3 

250 UL FS 52 VS b Strojništvo 6 3 

251 UL FSD 76 VS  Socialno delo 8 2 

252 UL FSD 76 UN  Socialno delo 8 2 

253 UL FSD 76 UN b Socialno delo  8 2 

254 UL FŠ 81 UN b Kineziologija  6 2 

255 UL FŠ 81 UN b Športna rekreacija  6 2 

256 UL FŠ 14 UN  Športna vzgoja 8 2 

257 UL FŠ 14 UN b Športna vzgoja  6 2 

258 UL FŠ 81 VS  Športno treniranje 6 2 

259 UL FŠ 14 UN b Športno treniranje  6 2 

260 UL FU 34 VS  Javna uprava 6 1 

261 UL FU 34 UN  Uprava 8 1 

262 UL FU 34 UN b Uprava 6 1 

263 UL FU 34 VS b Uprava 6 1 
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264 UL MF 724 UN  Dentalna medicina 12 6 

265 UL MF 724 EM b Dentalna medicina 12 6 

266 UL MF 721 UN  Medicina 12 6 

267 UL MF 721 EM b Medicina 12 6 

268 UL NTF 44 UN  Geologija 8 5 

269 UL NTF 44 UN b Geologija  6 5 

270 UL NTF 54 UN b Geotehnologija in rudarstvo 6 3 

271 UL NTF 54 VS b Geotehnologija in rudarstvo 6 3 

272 UL NTF 54 UN b Gospodarsko geoinženirstvo  6 3 

273 UL NTF 54 VS b Grafična in medijska tehnika 6 3 

274 UL NTF 54 VS  Grafična tehnika 6 3 

275 UL NTF 54 UN b Grafične in interaktivne komunikacije 6 3 

276 UL NTF 54 UN b Inženirstvo materialov  6 3 

277 UL NTF 54 VS  Konfekcijska tehnika 6 3 

278 UL NTF 52 UN  Metalurgija in materiali 8 3 

279 UL NTF 52 VS  Metalurške tehnologije 6 3 

280 UL NTF 54 VS b Metalurške tehnologije 6 3 

281 UL NTF 54 UN b Načrtovanje tekstilij in oblačil 6 3 

282 UL NTF 21 UN b Oblikovanje tekstilij in oblačil 6 6 

283 UL NTF 21 UN  Oblikovanje tekstilij in oblačil 8 6 

284 UL NTF 54 VS b Proizvodnja tekstilij in oblačil 6 3 

285 UL NTF 54 UN  Rudarstvo in geotehnologija 8 3 

286 UL NTF 54 VS  Rudarstvo in geotehnologija 6 3 

287 UL NTF 54 VS  Tekstilna tehnika 6 3 

288 UL NTF 54 UN  Tekstilstvo in grafična tehnologija 8 3 

289 UL PEF 14 UN  Biologija in gospodinjstvo 8 2 

290 UL PEF 14 UN b Dvopredmetni učitelj  8 2 

291 UL PEF 14 UN  Fizika in tehnika 8 2 

292 UL PEF 14 UN  Kemija in biologija 8 2 

293 UL PEF 14 UN  Kemija in fizika 8 2 

294 UL PEF 14 UN  Likovna pedagogika 8 2 

295 UL PEF 14 UN b Likovna pedagogika 8 2 

296 UL PEF 14 UN  Matematika in fizika 8 2 

297 UL PEF 14 UN  Matematika in računalništvo  8 2 

298 UL PEF 14 UN  Matematika in tehnika 8 2 

299 UL PEF 14 VS  Predšolska vzgoja 6 2 

300 UL PEF 14 VS b Predšolska vzgoja 6 2 

301 UL PEF 14 UN  Razredni pouk 8 2 

302 UL PEF 14 UN b Razredni pouk  8 2 

303 UL PEF 14 UN  Socialna pedagogika 8 2 



Stran 15154 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije

 9

Zap. 
št. 

Visokošolski 
zavod 

Članica 
univerze 

Kla-
sius 

Vrsta 
pro-

grama 

Oznaka, 
da gre za 
bolonjski 
program 

Študijski program 

Trajanje 
programa 

v 
semestrih 

Študijska 
skupina 

304 UL PEF 14 UN b Socialna pedagogika  8 2 

305 UL PEF 14 UN  Specialna in rehabilitacijska pedagogika 8 2 

306 UL PEF 14 UN b Specialna in rehabilitacijska pedagogika  8 2 

307 UL PEF 14 UN b Tiflopedagogika in pedagogika 
specifičnih učnih težav  8 2 

308 UL PF 38 UN  Pravo 8 1 

309 UL PF 38 UN b Pravo  8 1 

310 UL TEOF 22 UN  Teologija 10 2 

311 UL TEOF 22 VS  Teologija 6 2 

312 UL TEOF 22 EM b Teologija 10 2 

313 UL TEOF 22 UN  Teologija (dvopredmetni) 8 2 

314 UL TEOF 22 UN b Teološke in religijske študije  6 2 

315 UL TEOF 22 UN b Teološke študije (dvopredmetni) 6 2 

316 UL TEOF 22 UN b Teološke študije (skupni dvopredmetni 
program) 6 2 

317 UL VF 64 UN  Veterinarstvo 10 6 

318 UL VF 64 EM b Veterinarstvo 12 6 

319 UL ZF 723 VS  Babištvo 6 3 

320 UL ZF 723 VS b Babištvo 6 3 

321 UL ZF 726 VS  Delovna terapija 6 2 

322 UL ZF 726 VS b Delovna terapija 6 2 

323 UL ZF 726 VS  Fizioterapija 6 2 

324 UL ZF 726 VS b Fizioterapija 6 2 

325 UL ZF 725 VS b Laboratorijska zobna protetika 6 2 

326 UL ZF 725 VS  Ortopedska tehnika 6 2 

327 UL ZF 725 VS b Ortotika in protetika 6 2 

328 UL ZF 725 VS  Radiologija 6 2 

329 UL ZF 725 VS b Radiološka tehnologija 6 2 

330 UL ZF 725 VS  Sanitarno inženirstvo 8 2 

331 UL ZF 725 UN b Sanitarno inženirstvo  8 2 

332 UL ZF 723 VS  Zdravstvena nega 6 3 

333 UL ZF 723 VS b Zdravstvena nega 6 3 

334 UM EPF 34 UN  Ekonomija 8 1 

335 UM EPF 34 UN b Ekonomske in poslovne vede 6 1 

336 UM EPF 34 VS  Poslovna ekonomija 6 1 

337 UM EPF 34 VS b Poslovna ekonomija 6 1 

338 UM FE 54 UN b Energetika 6 3 

339 UM FE 54 VS b Energetika 6 3 

340 UM FERI 52 UN  Elektrotehnika 9 3 

341 UM FERI 52 VS  Elektrotehnika 6 3 

342 UM FERI 52 UN b Elektrotehnika  6 3 
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v 
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343 UM FERI 52 VS b Elektrotehnika  6 3 

344 UM FERI 52 UN b Informatika in tehnologije komuniciranja 6 3 

345 UM FERI 52 VS b Informatika in tehnologije komuniciranja 6 3 

346 UM FERI 48 UN  Medijske komunikacije 8 3 

347 UM FERI 48 UN b Medijske komunikacije 6 3 

348 UM FERI 52 VS b Računalništvo in informacijske 
tehnologije 6 3 

349 UM FERI 52 UN b Računalništvo in informacijske 
tehnologije  6 3 

350 UM FERI 48 UN  Računalništvo in informatika 9 3 

351 UM FERI 48 VS  Računalništvo in informatika 6 3 

352 UM FERI 52 UN  Telekomunikacije 8 3 

353 UM FERI 52 UN b Telekomunikacije 6 3 

354 UM FERI+FG
+FS 52 UN  Gospodarsko inženirstvo 8 3 

355 UM FERI+FG
+FS 52 UN b Gospodarsko inženirstvo 6 3 

356 UM FERI+FS 52 UN b Mehatronika  6 3 

357 UM FF 22 UN b Angleški jezik in književnost 
(dvopredmetni) 6 2 

358 UM FF 14 UN  Angleški jezik s književnostjo in ... 8 2 

359 UM FF 22 UN b Filozofija (dvopredmetni) 6 2 

360 UM FF 14 UN  Filozofija in .. 8 2 

361 UM FF 31 UN b Geografija (dvopredmetni) 6 1 

362 UM FF 14 UN  Geografija in ... 8 2 

363 UM FF 22 UN b Germanistika 6 2 

364 UM FF 22 UN b Madžarski jezik s književnostjo 
(dvopredmetni) 6 2 

365 UM FF 14 UN  Madžarski jezik s književnostjo in ... 8 2 

366 UM FF 22 UN b Medjezikovne študije (angleščina - 
dvopredmetni) 6 2 

367 UM FF 22 UN b Medjezikovne študije (madžarščina - 
dvopredmetni) 6 2 

368 UM FF 22 UN b Medjezikovne študije (nemščina - 
dvopredmetni) 6 2 

369 UM FF 22 UN b Nemški jezik in književnost 
(dvopredmetni) 6 2 

370 UM FF 14 UN  Nemški jezik s književnostjo 8 2 

371 UM FF 14 UN  Nemški jezik s književnostjo in ... 8 2 

372 UM FF 14 UN b Pedagogika (dvopredmetni) 6 2 

373 UM FF 14 UN  Pedagogika in ... 8 2 

374 UM FF 14 UN  Prevajanje in tolmačenje - angleščina 8 2 

375 UM FF 14 UN  Prevajanje in tolmačenje - nemščina 8 2 

376 UM FF 31 UN b Psihologija 6 1 

377 UM FF 22 UN b Slovenski jezik in književnost 6 2 
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378 UM FF 22 UN b Slovenski jezik in književnost 
(dvopredmetni) 6 2 

379 UM FF 14 UN  Slovenski jezik s književnostjo 8 2 

380 UM FF 14 UN  Slovenski jezik s književnostjo in ... 8 2 

381 UM FF 31 UN b Sociologija (dvopredmetni) 6 1 

382 UM FF 14 UN  Sociologija in ... 8 2 

383 UM FF 31 UN b Sociologija in interdisciplinarno 
družboslovje 6 1 

384 UM FF 14 UN  Teologija in … 8 2 

385 UM FF 22 UN b Umetnostna zgodovina (dvopredmetni) 6 2 

386 UM FF 22 UN b Zgodovina 6 2 

387 UM FF 22 UN b Zgodovina (dvopredmetni) 6 2 

388 UM FF 22 UN  Zgodovina (nepedagoška) 8 2 

389 UM FF 14 UN  Zgodovina in ... 8 2 

390 UM FG 58 UN b Arhitektura 6 3 

391 UM FG 58 UN  Gradbeništvo 8 3 

392 UM FG 58 VS  Gradbeništvo 6 3 

393 UM FG 58 UN b Gradbeništvo 6 3 

394 UM FG 58 VS b Gradbeništvo 6 3 

395 UM FG 84 UN  Promet 8 2 

396 UM FG 84 VS  Promet 6 2 

397 UM FG 52 VS b Prometno inženirstvo 6 3 

398 UM FG 52 UN b Prometno inženirstvo  6 3 

399 UM FKBV 62 VS b Agronomija – okrasne rastline, zelenjava 
in poljščine 6 4 

400 UM FKBV 62 VS  Agronomija – poljedelstvo in vrtnarstvo  6 4 

401 UM FKBV 62 VS  Agronomija – sadjarstvo in 
vinogradništvo 6 4 

402 UM FKBV 62 VS b Biosistemsko inženirstvo 6 4 

403 UM FKBV 62 VS b Ekološko kmetijstvo 6 4 

404 UM FKBV 62 VS  Kmetijska tehnika 6 4 

405 UM FKBV 62 UN  Kmetijstvo 8 4 

406 UM FKBV 62 UN b Kmetijstvo 6 4 

407 UM FKBV 62 VS b Managament v agroživilstvu in razvoj 
podeželja 6 4 

408 UM FKBV 62 VS b Vinogradništvo, vinarstvo in sadjarstvo 6 4 

409 UM FKBV 62 VS  Zootehnika 6 4 

410 UM FKBV 62 VS b Živinoreja 6 4 

411 UM FKKT 44 UN b Kemija  6 5 

412 UM FKKT 524 UN  Kemijska tehnologija 8 5 

413 UM FKKT 524 VS  Kemijska tehnologija 6 5 

414 UM FKKT 524 VS b Kemijska tehnologija 6 5 

415 UM FKKT 524 UN b Kemijska tehnologija  6 5 
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416 UM FL 84 VS b Gospodarska in tehniška logistika 6 2 

417 UM FL 84 UN b Logistika sistemov 6 2 

418 UM FNM 42 UN b Biologija  6 4 

419 UM FNM 14 UN  Biologija in ... 8 2 

420 UM FNM 42 UN b Ekologija z naravovarstvom 6 4 

421 UM FNM 14 UN  Fizika 8 2 

422 UM FNM 44 UN b Fizika  6 5 

423 UM FNM 14 UN  Fizika in ... 8 2 

424 UM FNM 14 UN b Izobraževalna biologija (dvopredmetni) 6 4 

425 UM FNM 14 UN b Izobraževalna fizika (dvopredmetni) 6 5 

426 UM FNM 14 UN b Izobraževalna kemija (dvopredmetni) 6 5 

427 UM FNM 14 UN b Izobraževalna matematika 
(dvopredmetni) 6 4 

428 UM FNM 14 UN b Izobraževalna tehnika (dvopredmetni) 6 3 

429 UM FNM 14 UN b Izobraževalno računalništvo 
(dvopredmetni) 6 3 

430 UM FNM 14 UN  Kemija in ... 8 2 

431 UM FNM 14 UN  Matematika 8 2 

432 UM FNM 46 UN b Matematika 6 4 

433 UM FNM 46 UN  Matematika (nepedagoška) 8 4 

434 UM FNM 14 UN  Matematika in ... 8 2 

435 UM FNM 14 UN  Proizvodno tehnična vzgoja in... 8 2 

436 UM FNM 14 UN  Računalništvo in … 8 2 

437 UM FNM 14 UN  Računalništvo z matematiko 8 2 

438 UM FOV 34 UN  Organizacija dela 8 1 

439 UM FOV 34 UN b Organizacija in managament 
informacijskih sistemov 6 1 

440 UM FOV 34 VS b Organizacija in managament 
informacijskih sistemov 6 1 

441 UM FOV 34 UN b Organizacija in managament kadrovskih 
in izobraževalnih sistemov 6 1 

442 UM FOV 34 VS b Organizacija in managament kadrovskih 
in izobraževalnih sistemov 6 1 

443 UM FOV 34 UN b Organizacija in managament poslovnih 
in delovnih sistemov 6 1 

444 UM FOV 34 VS b Organizacija in managament poslovnih 
in delovnih sistemov 6 1 

445 UM FOV 34 VS  Organizacija in management 6 1 

446 UM FOV 34 UN  Organizacija in management sistemov 8 1 

447 UM FS 52 UN b Oblikovanje in tekstilni materiali 6 3 

448 UM FS 52 UN  Strojništvo 9 3 

449 UM FS 52 VS  Strojništvo 6 3 

450 UM FS 52 VS b Strojništvo 6 3 

451 UM FS 52 UN b Strojništvo  6 3 
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452 UM FS 54 VS b Tehnologije tekstilnega oblikovanja 6 3 

453 UM FS 54 UN  Tekstilstvo 8 3 

454 UM FS 54 VS  Tekstilstvo 6 3 

455 UM FVV 86 VS  Varnost in notranje zadeve 6 2 

456 UM FVV 86 VS b Varnost in policijsko delo  6 2 

457 UM FVV 86 UN  Varstvoslovje 8 2 

458 UM FVV 86 VS  Varstvoslovje 6 2 

459 UM FVV 86 UN b Varstvoslovje  6 2 

460 UM FZV 723 VS  Zdravstvena nega 6 3 

461 UM FZV 723 VS b Zdravstvena nega 6 3 

462 UM MF 721 UN  Splošna medicina 12 6 

463 UM MF 721 EM b Splošna medicina 12 6 

464 UM PEF 14 UN  Glasbena pedagogika 8 2 

465 UM PEF 14 UN b Glasbena pedagogika  8 2 

466 UM PEF 14 UN  Likovna pedagogika 8 2 

467 UM PEF 14 UN b Likovna pedagogika  8 2 

468 UM PEF 14 VS b Predšolska vzgoja 6 2 

469 UM PEF 14 VS  Predšolska vzgoja  6 2 

470 UM PEF 14 UN  Razredni pouk 8 2 

471 UM PEF 14 UN b Razredni pouk  8 2 

472 UM PEF 14 VS b Športno treniranje 6 2 

473 UM PF 38 UN  Pravo 8 1 

474 UM PF 38 UN b Pravo  6 1 

475 UNG FAN 44 UN b Inženirska fizika  6 5 

476 UNG FH 22 UN b Kulturna zgodovina 6 2 

477 UNG FH 22 UN  Slovenistika 8 2 

478 UNG FH 22 UN b Slovenistika  8 2 

479 UNG FZO 42 UN b Okolje 6 4 

480 UNG FZO 85 UN  Okolje 8 3 

481 UNG PTF 54 VS  Ekonomika in vodenje proizvodnih in 
tehnoloških sistemov 6 3 

482 UNG PTF 54 VS b Gospodarski inženiring 6 3 

483 UNG VŠVV 62 VS b Vinogradništvo in vinarstvo  6 4 

484 UP FAMNIT 42 UN b Biodiverziteta  6 4 

485 UP FAMNIT 42 UN b Bioinformatika  6 4 

486 UP FAMNIT 46 UN b Matematika 6 4 

487 UP FAMNIT 46 UN b Matematika v ekonomiji in financah  6 4 

488 UP FAMNIT 48 UN b Računalništvo in informatika 6 3 

489 UP FAMNIT 62 UN b Sredozemsko kmetijstvo  6 4 

490 UP FHŠ 22 UN b Dediščina Evrope in Sredozemlja 6 2 

491 UP FHŠ 22 UN b Filozofija 6 2 
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492 UP FHŠ 31 UN b Geografija  6 1 

493 UP FHŠ 31 UN  Geografija kontaktnih prostorov 8 1 

494 UP FHŠ 22 UN b Italijanistika 8 2 

495 UP FHŠ 31 UN  Kulturni študiji in antropologija 8 1 

496 UP FHŠ 31 UN b Kulturni študiji in antropologija 6 1 

497 UP FHŠ 31 UN b Medijski študiji 6 1 

498 UP FHŠ 22 UN  Slovenistika 8 2 

499 UP FHŠ 22 UN b Slovenistika  6 2 

500 UP FHŠ 22 UN  Zgodovina 8 2 

501 UP FHŠ 22 UN b Zgodovina  6 2 

502 UP FM 34 VS  Management 6 1 

503 UP FM 34 VS b Management 6 1 

504 UP FM 34 UN b Management 6 1 

505 UP FM 34 VS b Mednarodno poslovanje 6 1 

506 UP FTŠ 81 VS  Hotelirstvo in turizem 6 2 

507 UP FTŠ 81 VS b Management turističnih destinacij 6 2 

508 UP FTŠ 81 VS b Mediacija v turizmu 6 2 

509 UP FTŠ 81 VS b Poslovni sistemi v turizmu 6 2 

510 UP FTŠ 81 UN b Turizem  6 2 

511 UP PEF 14 UN b Edukacijske vede  6 2 

512 UP PEF 14 UN  Matematika in računalništvo 8 2 

513 UP PEF 14 VS  Predšolska vzgoja 6 2 

514 UP PEF 14 VS b Predšolska vzgoja 6 2 

515 UP PEF 14 UN  Razredni pouk 8 2 

516 UP PEF 14 UN b Razredni pouk  8 2 

517 UP VZŠ 726 VS b Prehransko svetovanje - dietetika 6 2 

518 UP VZŠ 723 VS  Zdravstvena nega 6 3 

519 UP VZŠ 723 VS b Zdravstvena nega 6 3 

520 VITES – 54 VS b Tehnologije in sistemi  6 3 

521 VŠD – 21 VS b Dizajn 6 6 

522 VŠP – 34 VS  Podjetništvo 6 1 

523 VŠP – 34 VS b Podjetništvo 6 1 

524 VŠTP – 54 VS b Tehnologija polimerov  6 3 

525 VŠUP – 34 VS b Informatika v upravljanju in poslovanju 6 1 

526 VŠUP – 34 VS  Upravljanje in poslovanje  6 1 

527 VŠUP – 34 VS b Upravljanje in poslovanje  6 1 

528 VŠVO – 85 VS b Varstvo okolja in ekotehnologija  6 3 

529 VŠZ NM – 723 VS b Zdravstvena nega 6 3 

530 VŠZNJ – 723 VS b Zdravstvena nega 6 3 
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 Seznam študijskih programov druge stopnje za leto 2010, razvrščenih po študijskih skupinah 

Zap. 
št. 

Visokošolski 
zavod 

Članica 
univerze Klasius Študijski program 

Trajanje 
programa v 
semestrih 

Študijska 
skupina 

1 EVRO-PF – 38 Pravo 4 1 

2 EVRO-PF – 38 Pravo in management nepremičnin 4 1 

3 FDŠ – 34 Javna uprava 4 1 

4 FDŠ – 34 Mednarodne in diplomatske študije 4 1 

5 FIŠ – 31 Informatika v sodobni družbi 4 1 

6 FUDŠ – 31 Medkulturni menedžment 4 1 

7 MFDPŠ – 34 Management znanja 4 1 

8 UL AGRFT 21 Dramaturgija in scenske umetnosti 4 6 

9 UL AGRFT 21 Dramska igra 2 6 

10 UL AGRFT 21 Filmski, televizijski in medijski študiji 4 6 

11 UL AGRFT 21 Filmsko in televizijsko ustvarjanje 4 6 

12 UL AGRFT 21 Oblike govora 4 6 

13 UL AGRFT 21 Scensko oblikovanje 4 6 

14 UL BF 42 Biotehnologija 4 4 

15 UL BF 42 Ekologija in biodiverziteta 4 4 

16 UL BF 58 Krajinska arhitektura 4 3 

17 UL BF 54 Lesarstvo 4 3 

18 UL BF 42 Mikrobiologija 4 4 

19 UL BF 42 Molekulska biologija 4 4 

20 UL BF 42 Prehrana 4 4 

21 UL BF 42 Strukturna in funkcionalna biologija 4 4 

22 UL BF 54 Živilstvo 4 3 

23 UL EF 34 Bančni in finančni management 4 1 

24 UL EF 31 Denar in finance 4 1 

25 UL EF 31 Ekonomija 4 1 

26 UL EF 34 Finančni management 4 1 

27 UL EF 31 Javni sektor in ekonomika okolja (skupni program) 4 1 

28 UL EF 34 Management 4 1 

29 UL EF 34 Management v športu 4 1 

30 UL EF 31 Management in ekonomika v zdravstvenem varstvu 4 1 

31 UL EF 31 Mednarodna ekonomija 4 1 

32 UL EF 34 Mednarodno poslovanje 4 1 

33 UL EF 34 Podjetništvo 4 1 

34 UL EF 34 Poslovna informatika 4 1 

35 UL EF 34 Poslovna logistika 4 1 

36 UL EF 34 Poslovodenje in organizacija 4 1 
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Zap. 
št. 

Visokošolski 
zavod 

Članica 
univerze Klasius Študijski program 

Trajanje 
programa v 
semestrih 

Študijska 
skupina 

37 UL EF 34 Računovodstvo in revizija 4 1 

38 UL EF 34 Trženje 4 1 

39 UL EF 34 Turistični management (EMTM) - skupni program 4 1 

40 UL EF 34 Turizem 4 1 

41 UL FDV 31 Antropologija 2 1 

42 UL FDV 31 Družboslovna informatika 2 1 

43 UL FDV 31 Etnične študije 2 1 

44 UL FDV 31 Evropske študije - družboslovni vidiki 2 1 

45 UL FDV 31 Komunikologija - komuniciranje, mediji in družba 2 1 

46 UL FDV 31 Kulturologija - kulturne in religijske študije 2 1 

47 UL FDV 31 Mednarodni odnosi 2 1 

48 UL FDV 32 Novinarske študije 2 1 

49 UL FDV 31 Obramboslovje 2 1 

50 UL FDV 31 Odnosi z javnostmi 2 1 

51 UL FDV 31 Politologija - javna uprava 2 1 

52 UL FDV 31 Politologija - politična teorija 2 1 

53 UL FDV 31 Politologija - svetovne študije 2 1 

54 UL FDV 31 Razvojne študije 2 1 

55 UL FDV 31 Sociologija - analiza evropske socialne politike 2 1 

56 UL FDV 31 Sociologija - sociologija vsakdanjega življenja 2 1 

57 UL FDV 31 Sociologija - upravljanje človeških virov in znanja 2 1 

58 UL FDV 31 Strateško tržno komuniciranje 2 1 

59 UL FDV 31 Upravljanje javnih in neprofitnih organizacij 2 1 

60 UL FF 32 Bibliotekarstvo 4 1 

61 UL FF 32 Informacijska znanost z bibliotekarstvom 4 1 

62 UL FF 31 Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi 4 1 

63 UL FF 22 Prevajanje 4 2 

64 UL FF 14 Šolsko knjižničarstvo 4 2 

65 UL FF 22 Tolmačenje 4 2 

66 UL FF 32 Založniški študiji 4 1 

67 UL FF 22 Umetnostna zgodovina 4 2 

68 UL FF 22 Zgodovina 4 2 

69 UL FF 22 Zgodovina jugovzhodne Evrope (skupni program) 4 2 

70 UL FFA 727 Industrijska farmacija 4 5 

71 UL FFA 721 Laboratorijska biomedicina 4 6 

72 UL FGG 58 Gradbeništvo 4 3 

73 UL FGG 52 Prostorsko načrtovanje 4 3 
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Zap. 
št. 

Visokošolski 
zavod 

Članica 
univerze Klasius Študijski program 

Trajanje 
programa v 
semestrih 

Študijska 
skupina 

74 UL FGG 58 Stavbarstvo 4 3 

75 UL FMF 44 Medicinska fizika 4 5 

76 UL FMF 46 Finančna matematika 4 4 

77 UL FPP 84 Pomorstvo 4 2 

78 UL FPP 84 Promet 4 2 

79 UL FSD 76 Duševno zdravje v skupnosti 2 2 

80 UL FSD 76 Socialno delo z družino 2 2 

81 UL FSD 76 Socialno vključevanje in pravičnost na področju 
hendikepa, etničnosti in spola 2 2 

82 UL FU 34 Finance in računovodstvo v EU (skupni program) 4 1 

83 UL FU 34 Management v upravi (skupni program) 4 1 

84 UL FU 34 Uprava 4 1 

85 UL NTF 54 Grafične in interaktivne komunikacije 4 3 

86 UL NTF 54 Načrtovanje tekstilij in oblačil 4 3 

87 UL NTF 21 Oblikovanje tekstilij in oblačil 4 6 

88 UL PEF 14 Logopedija in surdopedagogika 2 2 

89 UL PEF 14 Poučevanje 2 2 

90 UL PEF 14 Predšolska vzgoja 4 2 

91 UL PEF 14 Socialna pedagogika 2 2 

92 UL PEF 14 Specialna in rehabilitacijska pedagogika 2 2 

93 UL PEF 14 Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje 4 2 

94 UL PF 38 Pravo 2 1 

95 UL TEOF 22 Religiologija in etika 4 2 

96 UL TEOF 22 Zakonske in družinske študije 4 2 

97 UL ZF 725 Radiološka tehnologija 4 2 

98 UM EPF 34 Ekonomske in poslovne vede 4 1 

99 UM FE 54 Energetika 4 3 

100 UM FKBV 62 Agrarna ekonomika 4 4 

101 UM FKBV 62 Kmetijstvo 4 4 

102 UM FKBV 62 Varnost hrane v prehrambeni verigi 4 4 

103 UM FKKT 524 Kemijska tehnika 4 5 

104 UM FKKT 44 Kemija 4 5 

105 UM FL 84 Logistika sistemov 4 2 

106 UM FOV 34 Organizacija in management informacijskih sistemov 4 1 

107 UM FOV 34 Organizacija in management kadrovskih in 
izobraževalnih sistemov 4 1 

108 UM FOV 34 Organizacija in management poslovnih in delovnih 
sistemov 4 1 

109 UM FS 52 Oblikovanje in tekstilni materiali 4 3 
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Zap. 
št. 

Visokošolski 
zavod 

Članica 
univerze Klasius Študijski program 

Trajanje 
programa v 
semestrih 

Študijska 
skupina 

110 UM FVV 86 Varstvoslovje 4 2 

111 UM FZV 725 Bioinformatika 4 2 

112 UM FZV 34 Management v zdravstvu in socialnem varstvu (skupni 
program z UM FOV) 4 1 

113 UM FZV 723 Zdravstvena nega 4 3 

114 UM PEF 14 Razredni pouk 2 2 

115 UM PF 38 Delovno pravo in kadri 4 1 

116 UM PF 38 Poslovno-gospodarsko pravo 4 1 

117 UM PF 38 Pravo 4 1 

118 UNG FH 22 Slovenistika 4 2 

119 UNG PTF 54 Gospodarski inženiring 4 3 

120 UP FAMNIT 46 Matematične znanosti 4 4 

121 UP FAMNIT 42 Morska biologija (skupni program) 4 4 

122 UP FAMNIT 48 Računalništvo in informatika 4 3 

123 UP FHŠ 22 Arheološka dediščina Sredozemlja 4 2 

124 UP FHŠ 22 Filozofija 4 2 

125 UP FHŠ 31 Kulturni študiji in antropologija 4 1 

126 UP FHŠ 22 Umetnostnozgodovinska dediščina Sredozemlja 4 2 

127 UP FM 31 Ekonomija in finance 4 1 

128 UP FM 34 Management 4 1 

129 UP FTŠ 81 Turizem 4 2 

130 UP PEF 14 Inkluzivna pedagogika 4 2 

131 UP PEF 14 Zgodnje učenje 4 2 

132 UP VŠZ 723 Zdravstvena nega 4 3 

 
Opomba: 
Klasifikacija področij temelji na mednarodni klasifikaciji izobraževanja ISCED-1997, in sicer v delu, ki se 
nanaša na področja izobraževanja (Metodološka pojasnila Klasiusa, Uradni list RS, št. 89/06). 
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Legenda kratic: 
UL UNIVERZA V LJUBLJANI 
UL AG Akademija za glasbo 
UL AGRFT Akademija za gledališče, radio, film in televizijo 
UL ALUO Akademija za likovno umetnost in oblikovanje 
UL BF Biotehniška fakulteta 
UL EF Ekonomska fakulteta  
UL FA Fakulteta za arhitekturo  
UL FDV Fakulteta za družbene vede  
UL FE Fakulteta za elektrotehniko  
UL FFA Fakulteta za farmacijo  
UL FGG Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo 
UL FKKT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  
UL FMF Fakulteta za matematiko in fiziko  
UL FPP Fakulteta za pomorstvo in promet  
UL FRI Fakulteta za računalništvo in informatiko  
UL FSD Fakulteta za socialno delo  
UL FS Fakulteta za strojništvo  
UL FŠ Fakulteta za šport  
UL FU Fakulteta za upravo  
UL FF Filozofska fakulteta  
UL MF Medicinska fakulteta  
UL NTF Naravoslovnotehniška fakulteta  
UL PEF Pedagoška fakulteta 
UL PF Pravna fakulteta 
UL TEOF Teološka fakulteta 
UL VF Veterinarska fakulteta  
UL ZF Zdravstvena fakulteta  

UM UNIVERZA V MARIBORU 
UM EPF Ekonomsko-poslovna fakulteta  
UM FERI Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 
UM FE Fakulteta za energetiko 
UM FG Fakulteta za gradbeništvo  
UM FKKT Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  
UM FKBV Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede 
UM FL Fakulteta za logistiko 
UM FNM Fakulteta za naravoslovje in matematiko 
UM FOV Fakulteta za organizacijske vede  
UM FS Fakulteta za strojništvo  
UM FVV Fakulteta za varnostne vede 
UM FZV Fakulteta za zdravstvene vede 
UM FF Filozofska fakulteta  
UM MF Medicinska fakulteta  
UM PEF Pedagoška fakulteta  

 20

UM PF Pravna fakulteta  

UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
UP FHŠ Fakulteta za humanistične študije Koper 
UP FM Fakulteta za management Koper 
UP 
FAMNIT Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper 

UP FTŠ Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica 
UP PEF Pedagoška fakulteta Koper 
UP VŠZ Visoka šola za zdravstvo Izola 

UNG UNIVERZA V NOVI GORICI 
UNG FAN Fakulteta za aplikativno naravoslovje 
UNG FH Fakulteta za humanistiko 
UNG FZO Fakulteta za znanosti o okolju 
UNG PTF Poslovno-tehniška fakulteta 
UNG VŠVV Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo 

  SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI 
EVRO-PF Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 
FDŠ Fakulteta za državne in evropske študije 
FIŠ Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 
FUDŠ Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
VŠP Gea College – Visoka šola za podjetništvo  
MFDPŠ Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 
VŠD Visoka šola za dizajn v Ljubljani 
VITES Visoka šola za tehnologije in sisteme  
VŠTP Visoka šola za tehnologijo polimerov  
VŠUP Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto  
VŠVO Visoka šola za varstvo okolja 
VŠZNJ Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 
VŠZ NM Visoka šola za zdravstvo Novo mesto 
    
UN Univerzitetni študijski program 
VS Visokošolski strokovni študijski program 
EM Enovit magistrski študijski program druge stopnje 
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UM PF Pravna fakulteta  

UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
UP FHŠ Fakulteta za humanistične študije Koper 
UP FM Fakulteta za management Koper 
UP 
FAMNIT Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper 

UP FTŠ Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica 
UP PEF Pedagoška fakulteta Koper 
UP VŠZ Visoka šola za zdravstvo Izola 

UNG UNIVERZA V NOVI GORICI 
UNG FAN Fakulteta za aplikativno naravoslovje 
UNG FH Fakulteta za humanistiko 
UNG FZO Fakulteta za znanosti o okolju 
UNG PTF Poslovno-tehniška fakulteta 
UNG VŠVV Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo 

  SAMOSTOJNI VISOKOŠOLSKI ZAVODI 
EVRO-PF Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici 
FDŠ Fakulteta za državne in evropske študije 
FIŠ Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu 
FUDŠ Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
VŠP Gea College – Visoka šola za podjetništvo  
MFDPŠ Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije 
VŠD Visoka šola za dizajn v Ljubljani 
VITES Visoka šola za tehnologije in sisteme  
VŠTP Visoka šola za tehnologijo polimerov  
VŠUP Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto  
VŠVO Visoka šola za varstvo okolja 
VŠZNJ Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice 
VŠZ NM Visoka šola za zdravstvo Novo mesto 
    
UN Univerzitetni študijski program 
VS Visokošolski strokovni študijski program 
EM Enovit magistrski študijski program druge stopnje 
  

 
 



Stran 15166 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije

 21

 
 
Navodilo za izračun letnih sredstev za študijsko dejavnost za leto 2010 
 
Letna proračunska sredstva za študijsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: LPS) so določena v 
proračunu Republike Slovenije s proračunsko postavko 5737, konto 413. 
 
Potek izračuna: 

 
1. V skladu s 13. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem 

financiranju visokošolskih in drugih zavodov od leta 2004 do leta 2009 (Uradni list 
RS, št. 110/09; v nadaljnjem besedilu: sprememba uredbe) se iz LPS izvzamejo: 

– sredstva, nakazana visokošolskim zavodom v letu 2009, za odpravo druge 
četrtine plačnih nesorazmerji, in se v letu 2010 dodelijo posameznim 
visokošolskim zavodom v enakem znesku kakor v letu 2009;  

– sredstva za odpravo tretje četrtine plačnih nesorazmerij v skladu s 50. členom 
Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09 in 91/09) v 
vrednosti do 2.721.000 eurov. 

 
2. Izračunajo se sredstva za financiranje študijske dejavnosti po študijskih programih 

druge stopnje v skladu s 18. členom spremembe uredbe.  
 
3. V skladu z 41. členom uredbe minister določi delež sredstev, ki se namenijo za 

razvojne naloge, in sicer največ 4 % LPS. V tem okviru se za pokritje sredstev iz 11. 
in 13. točke tega navodila lahko nameni največ do 3 % LPS. Če 3 % LPS ne zadostuje, 
se najprej proporcionalno znižajo sredstva dodeljena po 13. točki tega navodila.  

 
4. Letna sredstva za študijsko dejavnost visokošolskih zavodov iz 4. člena uredbe se 

določijo za dodiplomski študij in enoviti magistrski študij (v nadaljnjem besedilu: LS). 
LS za visokošolski zavod (univerzo oziroma samostojni visokošolski zavod) so 
seštevek normativnih letnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: NLS) iz 12. točke tega 
navodila in osnovnih letnih sredstev (v nadaljnjem besedilu: OLS) iz 5. in 6. točke 
tega navodila: 
 
LS = OLS + NLS. 
 
Sredstva za LS iz te točke se določijo tako, da se od LPS odštejejo: 

– sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij iz 1. točke tega navodila, 
– sredstva za financiranje študijske dejavnosti po študijskih programih druge 

stopnje iz 2. točke tega navodila in  
– sredstva za razvojne naloge iz 3. točke tega navodila. 

 
5. V nadaljevanju se določijo OLS visokošolskega zavoda za leto 2010. Osnova za 

izračun OLS so LS, določena s 14. členom spremembe uredbe. 
 

Osnova za izračun OLS za leto 2010 iz prejšnjega odstavka se pomnoži s 60 odstotki, 
razen pri Univerzi v Ljubljani za Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, 
kjer se pomnoži z 90 odstotki. Tako dobljena sredstva se povečajo za k. 
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Vrednost k je enaka letni stopnji inflacije v preteklem letu. Upošteva se povprečna 
letna inflacija v letu 2009. 
 

6. Za novoustanovljene javne visokošolske zavode v novi študijski skupini in nove 
visokošolske zavode s koncesijo se OLS izračuna v skladu s pravilnikom, ki ureja 
metodologijo za določitev sredstev za novi visokošolski zavod. 

 
7. Določijo se sredstva za NLS, in sicer tako, da se od LS odštejejo sredstva za OLS, 

izračunana po 5. in 6. točki tega navodila. 
 
8. Izračuna se letna izhodiščna vrednost (v nadaljnjem besedilu: LIV) iz 7. člena uredbe. 

Najprej se izračunajo točke, tako da se za vsak študijski program s faktorjem študijske 
skupine (f(s)), v katero je študijski program uvrščen, pomnoži seštevek števila 
študentov (Š) in zmnožek števila diplomantov (D) z utežjo diplomanta (Ud). Število 
študentov in diplomantov se določi v skladu z 8. in 9. členom uredbe: 

 
točke = Σ ((Š + D * Ud ) * f(s)). 

 
Izračunane točke za vse študijske programe vseh visokošolskih zavodov se seštejejo. 
LIV se izračuna tako, da se sredstva za NLS delijo s seštevkom vseh točk: 
 
LIV = NLS / Σ ((Š + D * Ud ) * f(s)). 

 
9. NLS visokošolskega zavoda iz 6. člena uredbe se izračunajo tako, da se LIV pomnoži 

s seštevkom točk iz 8. točke tega navodila na ravni posamezne članice univerze 
oziroma samostojnega visokošolskega zavoda: 
 
NLS = LIV * Σ (( Š + D * Ud) *  f(s)). 

 
10. V skladu s 15. členom spremembe uredbe se NLS izračunajo tudi v skladu z 10. in 12. 

členom Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic 
univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06 in 132/06). 
Torej se postopek iz 8. in 9. točke tega navodila ponovi ob upoštevanju, da se v 
študijske skupine, določene v letu 2008, uvrščajo članice univerz in ne študijski 
programi. 

 
11. Za članice univerze se v skladu s 15. členom sprememb uredbe izračuna razlika med 

sredstvi za NLS tako, da se NLS, izračunana po 9. točki tega navodila, odštejejo od 
NLS, izračunanih po 10. točki tega navodila. Morebitna negativna razlika dodeli 
univerzi kot absolutni znesek. Ta sredstva se dodelijo iz sredstev za razvojne naloge iz 
3. točke tega navodila. 

 
12. NLS visokošolskega zavoda za leto 2010 so seštevek sredstev, izračunanih po 9. in 11. 

točki tega navodila. 
 

13. V nadaljevanju se v skladu s 16. členom spremembe uredbe preveri, ali so dodeljena 
LS visokošolskemu zavodu za leto 2010 nižja od LS visokošolskega zavoda za leto 
2009, povečana za delež povečanja LS za leto 2010 na LS za leto 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: delež povečanja). To se izračuna, kakor je opisano v nadaljevanju.  
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Delež povečanja se izračuna tako, da se deli LS za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: 
LS2009) deli z LS za leto 2010 (v nadaljnjem besedilu: LS2010), pri čemer: 

 
LS2009 sestavljajo:  
– OLS za leto 2009,  
– sredstva za dodatna OLS po 24. členu Uredbe o spremembah in dopolnitvah 

Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, 
od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 99/08), 

– NLS za leto 2009, 
– dodatna sredstva za negativno razliko med višino NLS po drugem odstavku 23. 

člena Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic 
univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 99/08) in 

– sredstva za izvajanje rednega dodiplomskega študija po programih na področju 
poljskega, češkega in slovaškega jezika, dodeljena z javnim razpisom za 
razvojne naloge v letu 2009; 

 
LS2010 sestavljajo: 

– OLS za leto 2010, 
– NLS za leto 2010, 
– dodatna normativna letna sredstva po 15. členu spremembe uredbe; 

 
delež povečanja = LS2010 / LS2009. 

 
Če so LS2010 posameznega visokošolskega zavoda nižja od LS2009 posameznega 
visokošolskega zavoda, povečana za delež povečanja, se tako ugotovljena negativna 
razlika dodeli visokošolskemu zavodu kot absolutni znesek. Ta sredstva se dodelijo iz 
sredstev za razvojne naloge iz 3. točke tega navodila. 
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POPRAVKI
5076. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Gorje

Popravek
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Gorje (Uradni list RS, št. 

106/09 z dne 22. 12. 2009) se doda izpadla priloga, ki je priloga tega popravka.

Št. 039‑10/2009‑2
Gorje, dne 28. decembra 2009

Župan
Občine Gorje

Peter Torkar l.r.

PRILOGA  
 

POGOJI, MERILA IN NORMATIVI ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI GORJE 
 
 
I. PROGRAMI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE 
 
1. ŠPORTNA VZGOJA PREDŠOLSKIH OTROK 
 
1.1. Interesna  športna vzgoja predšolskih otrok 
 
Za izvajanje programa Športne značke - Zlati sonček v vzgojno varstveni organizaciji se zagotovijo: 
• športne knjižice in značke. 
 
Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira: 
• 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
• stroški prevoza otrok. 
 
Za izvajanje tečaja drsanja se sofinancira: 
• 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
• stroški prevoza otrok. 
 
Za izvajanje tečaja smučanja se sofinancira: 
• 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
• stroški prevoza otrok. 
 
Za ostale oblike športne vadbe se sofinancira: 
• 60 ur strokovnega kadra, 
• 60 ur najemnine objekta tistim skupinam, ki nimajo zagotovljene brezplačne vadbe. 
 
2. ŠPORTNA VZGOJA ŠOLOOBVEZNIH OTROK 
 
2.1. Interesna  športna vzgoja šoloobveznih otrok 
 
Za izvajanje programa Športne značke - Zlati sonček in Krpan se zagotovijo: 
• športne knjižice in značke. 
 
Za izvajanje akcije Naučimo se plavati se sofinancira: 
• 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
• stroški prevoza otrok. 
 
Za izvajanje tečaja drsanja se sofinancira: 
• 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
• stroški prevoza otrok. 
 
Za izvajanje tečaja smučanja se sofinancira: 
• 20 ur strokovnega kadra za vsako skupino, 
• stroški prevoza otrok. 
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Za ostale oblike športne vadbe se sofinancira: 
• 80 ur strokovnega kadra, 
• 80 ur najemnine objekta tistim skupinam, ki nimajo zagotovljene brezplačne vadbe. 
 
Sofinanciranje občinskih športnih prvenstev: 
• sodniški stroški, 
• stroški objekta, 
• medalje za posameznike, ki se uvrstijo od 1. do 3. mesta in pokal skupnemu zmagovalcu, 
• pri ekipnih tekmovanjih pokale od 1. do 3. mesta. 
Pogoj za vrednotenje tekmovanj je, da na občinskih prvenstvih sodelujejo vsaj štiri ekipe. 
 
Sofinanciranje tekmovanj na ravni regije: 
• stroški prevoza, 
• pri športnih panogah, ki imajo ekipna tekmovanja, se priznajo stroški prevoza samo eni ekipi. 
 
Sofinanciranje tekmovanj na ravni republike: 
• stroški prevoza in prehrane, 
• pri športnih panogah, ki imajo ekipna tekmovanja, se priznajo stroški prevoza in prehrane samo eni ekipi. 
 
Sofinanciranje redne športne vadbe: 
• 80 ur strokovnega kadra, 
• najemnina objekta za 80 ur vadbe tistim, ki nimajo zagotovljene brezplačne vadbe. 
 
Sofinanciranje dejavnosti tabornikov in planincev: 
 
Dejavnost tabornikov: 
• strokovni kader do deset dnevnih aktivnosti za vsako skupino. 
 
Dejavnost planincev: 
• strokovni kader za pohodno skupino do deset pohodov. 

 
2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

 
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov primerljivih z dosežki 
vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi morajo omogočati ob športnih uspehih tudi uspešno izobraževanje skladno s pravilnikom o 
prilagajanju šolskih obveznosti. Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. 
 
2.2.1. Športne panoge kjer tekmujejo posamezniki 
 
Med športne panoge, kjer tekmujejo posamezniki spadajo smučarski tek in biatlon, alpsko smučanje, karate,  badminton, drsanje, 
plavanje, sankanje, športno plezanje, smuč. skoki,  kolesarstvo, strelstvo. 
        
Športne šole 
Športna društva in klubi lahko uveljavljajo otroške in mladinske športne šole , pod pogoji:  

- da ima v tekmovalnem procesu poleg članov in članic vsaj še 2 kategoriji od I. do V. stopnje, 
- da je športna panoga pomembna za Občino Gorje in da je uvrščena v kakovostni ali vrhunski šport otrok in mladine, na 

predlog komisije za program športa. 
 
Stopnje športnih šol: 
• I. stopnja (cicibani, cicibanke), 
• II. stopnja (mlajši dečki, deklice), 
• III. stopnja (starejši dečki, deklice), 
• IV. stopnja ( mlajši mladinci, mladinke), 
• V. stopnja (starejši mladinci, mladinke). 

Število stopenj in število športnih šol določi komisija za program športa glede na specifičnost in razširjenost posamezne športne panoge. 
 
Sofinancira se: 
• strokovni kader (število ur iz tabele 1), 
• objekt ( število ur iz tabele 1), 
• materialni stroški programa (tabela 5), 
• stroški organizacije prireditev in turnirjev (tabela 6). 
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2.2.2. Športne panoge, ki imajo kolektivna ekipna tekmovanja 
 

Športna društva in klubi lahko uveljavljajo otroške in mladinske športne šole pod pogoji: 
• da ima v tekmovalnem procesu poleg članov ali članic vsaj še 2 kategoriji od I. do V. stopnje, 
• da je športna panoga pomembna za Občino Gorje, da je uvrščena v kakovostni in  vrhunski šport otrok in mladine, na 

predlog komisije za program športa. 
 
Športna društva in klubi lahko uveljavljajo otroške in mladinske športne šole, če izpolnjujejo enega od zgoraj navedenih pogojev. 
 
Stopnje športnih šol: 
• I. stopnja (cicibani, cicibanke), 
• II. stopnja (mlajši dečki, deklice), 
• III. stopnja (starejši dečki, deklice), 
• IV. stopnja (mlajši mladinci, mladinke), 
• V. stopnja (starejši mladinci, mladinke). 
 
Število stopenj in število športnih šol določi komisija za program športa glede na specifičnost in razširjenost posamezne športne 
panoge. 
 
Sofinancira se: 
• strokovni kader (število ur iz tabele 1), 
• objekt (število ur iz tabele1), 
• materialni stroški (tabela 5), 
• stroški organizacije prireditev in turnirjev (tabela 6). 
 
2.3. Športna vzgoja šoloobveznih otrok s posebnimi potrebami 

 
Sofinancira se: 
• 80-urni programi, 
• šolska tekmovanja na republiški ravni – materialni stroški. 
 
 

3. ŠPORTNA VZGOJA MLADINE 
 
3.1. Interesna  športna vzgoja mladine 
 
Sofinancira se: 
• 80-urni programi, 
• šolska tekmovanja na republiški ravni – materialni stroški. 
 
3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 
 
Programi športne vzgoje zajemajo načrtovano vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje kakovostnih in vrhunskih 
rezultatov primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi morajo omogočati ob športnih uspehih tudi uspešno 
izobraževanje skladno s pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma posebnih organizacijskih oblik (športni oddelki). 
Programi so lahko razdeljeni na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti. 
 
3.2.1. Športne panoge, kjer tekmujejo posamezniki 
 
Športne šole 
Športna društva in klubi lahko uveljavljajo otroške in mladinske športne šole pod pogoji: 

• da ima v tekmovalnem procesu poleg članov ali članic vsaj še 2 kategoriji od I. do V. stopnje, 
• da je športna panoga pomembna za Občino Gorje, da je uvrščena v kakovostni in  vrhunski šport otrok in mladine, na 

predlog komisije za program športa. 
 
Stopnje športnih šol: 
• I. stopnja (cicibani, cicibanke), 
• II. stopnja (mlajši dečki, deklice), 
• III. stopnja (starejši dečki, deklice), 
• IV. stopnja ( mlajši mladinci, mladinke), 
• V. stopnja (starejši mladinci, mladinke). 
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Število stopenj in število športnih šol določi komisija za program športa glede na specifičnost in razširjenost posamezne športne 
panoge. 
 
Sofinancira se: 
• strokovni kader (število ur iz tabele 1), 
• objekt (število ur iz tabele 1), 
• materialni stroški programa (tabela 5), 
• stroški organizacije prireditev in turnirjev (tabela 6). 
 
3.2.2. Športne panoge, ki imajo ekipna tekmovanja  

 
Športna društva in klubi lahko uveljavljajo otroške in mladinske športne šole pod pogoji: 

• da ima v tekmovalnem procesu poleg članov ali članic vsaj še 2 kategoriji od I. do V. stopnje, 
• da je športna panoga pomembna za Občino Gorje, da je uvrščena v kakovostni in  vrhunski šport otrok in mladine, na 

predlog komisije za program športa. 
 
Športna društva in klubi lahko uveljavljajo otroške in mladinske športne šole, če izpolnjujejo enega od zgoraj navedenih pogojev. 
 
Stopnje športnih šol: 
• I. stopnja (cicibani, cicibanke), 
• II. stopnja (mlajši dečki, deklice), 
• III. stopnja (starejši dečki, deklice), 
• IV. stopnja (mlajši mladinci, mladinke), 
• V. stopnja (starejši mladinci, mladinke). 
 
Število stopenj in število športnih šol določi komisija za program športa glede na specifičnost in razširjenost posamezne športne panoge. 
 
Sofinancira se: 
• strokovni kader (število ur iz tabele 1), 
• objekt (število ur iz tabele 1), 
• materialni stroški programa (tabela 5), 
• stroški organizacije prireditev in turnirjev (tabela 6). 
 
 
3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami 
 
Sofinancira se: 
• 80-urni programi, 
• tekmovanja na republiški ravni – materialni stroški. 
 
 
II. VRHUNSKI ŠPORT 
 
Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status športnika mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda 
v panogah, ki so na rednem programu Olimpijskih iger. 
V te programe so vključeni perspektivni športniki in športnice ter ostali športniki in športnice, ki tekmujejo v članskih kategorijah. 
Upoštevajo se kategorizirani športniki po kriterijih Olimpijskega komiteja - združenja športnih zvez Slovenije. 
 
Normativ za preračun kategoriziranih športnikov: 
•  1 športnik svetovnega razreda = 5 športnikov državnega razreda 
•  1 športnik mednarodnega razreda = 3 športnikov državnega razreda 
•  1 športnik perspektivnega razreda = 2 športnika državnega razreda 
•  2 športnika mladinskega razreda = 1 športnik državnega razreda 
 
Vsi športniki, ki so člani "A" članske reprezentance Slovenije v športnih panogah, ki tekmujejo v okviru programa olimpijskih iger in 
niso v kategorizaciji se štejejo kot športniki državnega razreda. 
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1. INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE 
 
V skupino individualnih športov spadajo tisti športi, ki nimajo organiziranih ekipnih državnih prvenstev. Sofinancirajo se programi 
vadbe za športnike perspektivnega, državnega, mednarodnega in svetovnega razreda: 
• objekt in strokovni kader (tabela 1 in 4), 
• materialni stroški programa (tabela 5). 
 
2. KOLEKTIVNE ŠPORTNE PANOGE IN INDIVIDUALNE ŠPORTNE PANOGE, KI IMAJO EKIPNA TEKMOVANJA 
 
Sofinancirajo se programi vadbe članskim ekipam, ki nastopajo v I. državni ligi oziroma najvišjem možnem tekmovanju v Sloveniji: 
• objekt in strokovni kader (tabela 1 in 4), 
• materialni stroški programa (tabela 5). 
Kategoriziranim športnikom po kriterijih Olimpijskega komiteja - Združenja športnih zvez Slovenije se izplačuje športni dodatek v 
višini: 
 
1. športnik mednarodnega razreda: 1200 točk 
2. športnik perspektivnega razreda: 900 točk 
3. športnik državnega razreda: 600 točk 
4. športnik mladinskega razreda: 300 točk 
 
Vrednost točke za vrhunski šport določi komisija za program športa in je odvisna od števila upravičencev in višine razpoložljivih 
sredstev v proračunu Občine Gorje. 
 
 
 
III. KAKOVOSTNI ŠPORT 
 
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja članskih ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, 
organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v programe vrhunskega športa in jih program rekreacijskega športa ne 
zadovoljuje. S svojimi tekmovanji v okviru svojih panožnih zvez nastopajo v uradnih sistemih tekmovanj do naslova državnih 
prvakov. Klubi, ki kandidirajo za ta sredstva morajo imeti:  
• zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 
• da je pomembna za Občino Gorje v vrhunskem, kakovostnem ali množičnem športu, 
• da ima organizirane vsaj štiri starostne  skupine (selekcije).  
 
Sredstva za nagrajevanje profesionalnih in amaterskih trenerjev so sestavni del letnega programa športa pod kategorijo kakovostni 
šport. Razdelitev sredstev in vrednost točke za nagrajevanje trenerjev določi komisija za program športa. Sredstva se delijo na: 
 
3.1. Športna dejavnost 
 
Sofinancira se število ur vadbe in tekmovanj v letu po tabeli 1 ali 2, število ur uporabe objekta (št. ur vadbe x vrednost ure za najem 
objekta – tabela 3), vrednost ure za strokovni kader (tabela 4) in materialni stroški tekmovanj (tabela 5). 
 
3.2. Profesionalni trenerji 
 
Športna društva in klubi, ki imajo zaposlene profesionalne trenerje morajo izpolnjevati sledeče pogoje: 
• da je športna panoga uvrščena v olimpijski proces tekmovanj in ima kategorizirane tekmovalce pri OKS, 
• da ima zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, 
• da je pomembna za Občino Gorje v vrhunskem, kakovostnem in množičnem športu, 
• da ima v tekmovalnem procesu poleg članske kategorije še vseh 5 stopenj športnih šol. 
Odločitev o upravičenosti posameznega društva ali kluba iz določene športne panoge do profesionalnih trenerjev in višini sredstev 
sprejme komisija za program športa. 
 
3.3. Amaterski trenerji  
 
Za izvedbo kvalitetnih programov v športnih panogah, v selekcijski proces, se zagotovijo tudi sredstva za nagrade amaterskih 
trenerjev, višino sredstev določi komisija za program športa. 
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IV. ŠPORTNA REKREACIJA 
 
Cilji rekreacije odraslih so ohranjati in izboljšati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjšati negativne 
posledice današnjega načina življenja, preprečevati upadanje vitalnosti, ter z motivi pritegniti čim več ljudi v redne oblike dejavnosti. 
Pri tem gre za aktivno koristno in prijetno izpopolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. 
To vrsto športne dejavnosti plačujejo občani sami.  
Sofinancirajo se: 
• 80 ur strokovnega kadra / skupino, starejšim občanom od 65 let starosti, 
• 80 ur najemnine objekta / skupino. 
V skupini mora biti najmanj 10 udeležencev. 
 
 
V. ŠPORT INVALIDOV 
 
Za izvajanje programov športa invalidov se za posamezno skupino sofinancira: 
• 80 ur strokovnega kadra / skupino, 
• 80 ur najemnine objekta / skupino. 
V skupini mora biti najmanj 10 udeležencev. 
 
 
VI. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV 
 
Za sofinanciranje šolanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov lahko kandidirajo le tisti izvajalci, ki uresničujejo programe iz tega 
pravilnika. 
 
6.1. ŠOLANJE AMATERSKIH TRENERJEV, VODNIKOV   
 
Pogoji za sofinanciranje šolanja so naslednji: 
• da vlogo posreduje izvajalec športnih programov, 
• da izvajalec športnih programov, Športna zveza Radovljica in kandidat podpišejo pogodbo, v kateri se kandidat zavezuje, da bo 

po končanem šolanju še najmanj štiri leta deloval kot trener, vodnik pri tem izvajalcu, 
• da šolanje za pridobitev ustreznih strokovnih nazivov ni možno organizirati na območju Občine Gorje. 
Amaterskim trenerjem in vodnikom, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje, se  sofinancira šolnina izobraževanja v razpoložljivi višini 
sredstev. 
  
Izobraževanje 100 točk/kand. 
Usposabljanje 3.st. 70 točk/kand. 
Usposabljanje 2.st. 50 točk/kand. 
Usposabljanje 1.st. 30 točk/kand. 
Licenciranje 10 točk/kand. 
 
Sofinanciranje se izvrši, ko izvajalec posreduje: 
• dokumentacijo o uspešno opravljenem šolanju, 
• podpisano pogodbo s kandidatom. 
 
6.2. ŠOLANJE ŠTUDENTOV NA FAKULTETI ZA ŠPORT 
 
Študenti, ki študirajo na fakulteti za šport se lahko prijavijo za sofinanciranje stroškov za izvajanje obveznih študijskih programov, ki 
se izvajajo izven sedeža fakultete. 
Pogoji za sofinanciranje zgoraj omenjenih stroškov so naslednji: 
• da študent aktivno dela v športnem društvu ali klubu v Občini Gorje, 
• da vlogo posreduje izvajalec športnih programov, v katerem študent aktivno dela, 
• da imajo izvajalec športnih programov, Športna zveza Radovljica in študent sklenjeno pogodbo, v kateri se študent zavezuje, da 

bo po končanem šolanju še najmanj štiri leta opravljal dela kot trener ali vaditelj v športni organizaciji, 
• da študent redno opravlja študijske obveznosti. 
 
Sofinanciranje se izvrši, ko študent posreduje: 
• potrdilo o aktivnem delu v športni organizaciji, 
• podpisano pogodbo, 
• dokazilo o opravljenih študijskih obveznostih. 
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VII. DELOVANJE ZVEZ  ŠPORTNIH DRUŠTEV 
 
Za nemoteno delovanje organov, izvajanje programov, del in nalog zvez društev, se zagotovijo sredstva v okviru občinskega 
proračuna: 
 
1. organizacija športnih prireditev, ki so navedena v nacionalnem programu športa, 
2. množične športno rekreativne prireditve na ravni občine: 
množične športno rekreativne prireditve v kolektivnih in posamičnih športih morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
- da je prireditev primerna za vse starostne kategorije, 
- da prireditev poteka na dostopnem terenu, 
- da na njej sodeluje najmanj 50 udeležencev.  
3. množične športne prireditve na ravni države, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da so v programu republiške panožne strokovne zveze, 
- da na njih nastopa občinska reprezentanca, 
4. priznanja športnikom in športnim delavcem: 
- sprejem športnikov in športnih delavcev na prireditvi Športniki leta, 
- priznanja in nagrade, 
- stroški najema prostora za prireditev, 
Za prireditve se sofinancirajo materialni stroški. 
Zveza opravlja tudi ostala strokovna dela na področju športa za Občino Gorje. 
 
Zveza , društvo -  strokovna dela in naloge 700 točk 
Zveza, društvo – organizacija in izvedba prired. 300 točk 
 
 
 
VIII. INFORMATIKA IN ZALOŽNIŠTVO 
 
Sofinancira se: 

 
1. izdajo mesečnih informacij o gorjanskem športu, 
2. za izdelavo in vzdrževanje spletnih strani na internetu (predstavitev organiziranja športnih organizacij, sestava organov 
športnih organizacij, predstavitev športnih objektov, urniki treningov in tekmovanj uporabe športnih objektov, koledar športnih 
prireditev, povezava športnih klubov in društev na skupno spletno stran) 
3. za izdajo strokovne in zgodovinske literature s področja športa 
4. vodenje evidence o športu v Občini Gorje. 

Alinea 1 50 točk 
Alinea 2 50 točk 
Alinea 3 100 točk 
Alinea 4 100 točk 
 
 

 
IX. PROPAGANDNA DEJAVNOST V ŠPORTU 
 
Sredstva za promocijsko dejavnost so namenjena za sofinanciranje: 

1. sofinanciranje propagandnega materiala s področja športa, 
2. financiranje pomembnejših jubilejnih prireditev in športnih manifestacij, 
3. sofinanciranje predstavitev športnih klubov, 
4. sofinanciranje predstavitev novih športnih panog. 

Alinea 1 50 točk 
Alinea 2 50 točk 
Alinea 3 50 točk 
Alinea 4 50 točk 
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TABELE 

 
1. ŠTEVILO UR VADBE IN TEKMOVANJ V LETU  

 
Športne panoge, kjer tekmujejo posamezniki in ekipe 
 
TABELA 1 
 
ŠPORTNA  K A T E G O R I J A  

PANOGA I. stopnja II. stopnja III. stopnja IV. stopnja V. stopnja Člani oz. 
članice 

 V T V T V T V T V T V T 

Alpsko smučanje, 
smuč. skoki, teki 

200 8 300 18 800 40 700 40 800 40 800 40 

Badminton 120 4 200 8 450 15 300 10 450 15 450 15 

Drsanje 150 6 250 8 800 25 650 20 800 25 800 25 

Strelstvo   140 10 300 20 250 15 300 20 300 20 

Plavanje 200 12 280 15 550 30 500 20 550 30 550 30 

Sankanje   180 10 350 25 300 20 350 25 350 25 

Športno plezanje 200 10 240 15 450 20 360 15 450 20 450 20 

Športni ribolov, 
jadralno padalstvo 

      250 12 300 15 300 15 

Balinanje     120 6 250 12 300 20 300 30 

Karate 120 10 180 15 200 20 300 25 400 25 400 30 

Kegljanje 120 8 200 10 250 15 300 20 400 30 500 40 

Košarka 200 16 240 20 300 30 300 30 350 25 500 40 

Namizni tenis 200 12 280 15 360 15 400 30 400 40 500 40 

Tenis 150 10 200 15 280 18 400 30 400 30 500 40 

Nogomet 150 20 200 30 250 35 350 40 400 40 500 40 

Odbojka M 150 16 200 20 300 30 400 30 450 40 500 40 

Odbojka Ž 150 16 200 20 300 30 350 30 450 40 500 40 

Šah 200 16 280 16 300 16 400 25 400 25 300 30 
 
OKRAJŠAVE: 
V ......... vadbene ure / leto 
T ......... število tekmovanj / leto 
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ŠTEVILO ŠPORTNIKOV V VADBENI SKUPINI 
  
TABELA 2 
 
Športna  panoga I. stopnja II. stopnja III. stopnja IV. stopnja V. stopnja   Člani, članice Inter. 

dejavnos
ti 

Alpsko smučanje, 
smuč.skoki, teki 

6 6 6 6 4 4 10 

Badminton 
15 15 12 6 6 6 10 

Balinanje 
  10 8 8 8 10 

Drsanje 
15 12 10 10 8 4 10 

Karate 
8 8 8 8 4  10 

Kegljanje 
10 10 8 8 8 8 10 

Keglanje na  ledu   12 8 8 8 10 

Namizni tenis 
15 15 12 6 6 6 10 

Plavanje 
12 10 8 6 4 4 10 

Sankanje 
10 10 8 6 6 6 10 

Strelstvo 
 6 6 6 6 6 10 

Športno plezanje 
12 10 8 8 8 8 10 

Tenis 
15 15 12 6 4 4 10 

Hokej 
25 22 22 22 22 22 10 

Košarka 
8 8 8 8 8 8 10 

Odbojka 
10 10 10 10 10 10 10 

Nogomet 
11 11 11 11 11 11 10 

Šah, ostali 12 12 12 8 8 8 10 
 
V primeru manjšega števila vadečih v skupini o tem odloča komisija.  
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VREDNOST URE ZA NAJEM OBJEKTA 
 
TABELA 3 
 
VRSTA OBJEKTA Število točk /uro 
POKRITE POVRŠINE  
drsališče 40 
telovadnica – vadbena enota 20 
namizno teniška dvorana 10 
fitnes kabinet 10 
karate kabinet 20 
steza na kegljišču 6 
strelišče - strelno mesto  4 
bazen - steza 20 
ODPRTE POVRŠINE  
glavno nogometno igrišče 25 
pomožno nogometno igrišče 15 
asfaltne površine za športne igre 5 
peščena igrišča (tenis) 15 
balinišče 20 
smučišče (s karto) 80 
sankaška proga, skakalnica 25 
bazen odprt - steza 5 
 
 

2. VREDNOST URE ZA STROKOVNI KADER 
 

TABELA 4 
 
VSEBINA ŠPORTNEGA PROGRAMA Vrednost ure v točkah 
športna vzgoja otrok in mladine 20 
športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 20 
selektivni šport otrok in mladine 20 
športno - rekreativna dejavnost odraslih 20 
šport invalidov 20 
taborniki in planinci 40 točk / dan 
 
 

3. MATERIALNI STROŠKI TEKMOVANJ (skupina  po  tabeli 1 in 3): 
 

TABELA 5 
 
Rang tekmovanja I.do III.stopnja IV.do V. stopnja Člani/članice 
Občinsko 40 60  
Področno 60 80 80 
2. in 3. državna liga 60 80 120 
1. državna liga (DP) 80 150 200 
Mednarodno tekmovanja 100 250 400 
 
 

4. ORGANIZACIJA PRIREDITEV IN TURNIRJEV : 
(stroški propagande, priznanj, drugi funkcionalni stroški)   
                       
TABELA 6   
 
pomen Do 100 udeležencev Od 101 do 300 Nad 301 
lokalnega značaja 100 200 300 
Državnega značaja 200 300 600 
Mednarodnega značaja 300 600 1200 
 
Vrednost točke je odvisna od razpoložljivih sredstev. 
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DRŽAVNI ZBOR
4984. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

davčnem postopku (ZDavP‑2B) 14945
4985. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o elektronskih komunikacijah (ZEKom‑B) 14965
4986. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o gospodarskih zbornicah (ZGZ‑A) 14974
4987. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

glavnem mestu Republike Slovenije (ZGMRS‑A) 14975

VLADA
5075. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

javnem financiranju visokošolskih in drugih zavo‑
dov od leta 2004 do leta 2009 15144

MINISTRSTVA
4988. Pravilnik o krmnih dodatkih 14976
4989. Pravilnik o izvajanju poskusa Mednarodnega pro‑

grama Osnovne šole Danile Kumar 14978
4990. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih in nači‑

nu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah 
ter o tranzitnih smereh za izredne prevoze v Re‑
publiki Sloveniji 14980

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

4991. Sklep o revizijskem pregledu letnega poročila vza‑
jemnega pokojninskega sklada 14981

4992. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 
2010 14982

4993. Tarifa o vrednosti točke za leto 2010 za plačilo na 
podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih 
frekvenc in za plačilo za uporabo elementov ošte‑
vilčenja 14982

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4994. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za 

podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje 
nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti 14983

4995. Pravilnik o priznanju dodatnega izobraževanja za 
podaljšanje veljavnosti dovoljenja za opravljanje 
nalog pooblaščenega revizorja 14985

4996. Stališče 8 Dodatni revizijski pregled glede izpol‑
njevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in 
hranilnicah 14987

OBČINE

BISTRICA OB SOTLI
4997. Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v 

Občini Bistrica ob Sotli 14990

DOBREPOLJE
4998. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega 

načrta obrtne cone Predstruge v Občini Dobrepo‑
lje 14990

KAMNIK
4999. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2010 14999
5000. Odlok o spremembi meje med naseljema Podgorje 

in Tunjiška Mlaka 15001

KUZMA
5001. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2010 15002

LAŠKO
5002. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini 
Laško 15004

5003. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju prireditev in projektov v Občini 
Laško 15004

5004. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve 
pomoč družini na domu za leto 2010 15004

LJUBLJANA
5005. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev 
v plačne razrede 15005

5006. Odredba o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se 
plačuje občinska taksa 15005

LOG ‑ DRAGOMER
5007. Odlok o proračunu Občine Log ‑ Dragomer za leto 

2010 15006
5008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

preoblikovanju javnega vzgojno‑izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Log ‑ Dragomer 15009

5009. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nado‑
mestila za uporabo stavbnih zemljišč na območju 
Občine Log ‑ Dragomer za leto 2010 15011

5010. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine za leto 2010 15011

MEDVODE
5011. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno‑izobraževalnega zavoda – Osnovne šole 
Medvode 15013

5012. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno‑izobraževalnega zavoda – Osnovne šole 
Simona Jenka 15013

5013. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno‑izobraževalnega zavoda – Osnovne šole 
Pirniče 15013

5014. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno‑izobraževalnega zavoda – Osnovne šole 
Preska 15014

VSEBINA



Stran 15180 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije

5015. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno‑izobraževalnega zavoda Vrtca Medvode 15014

METLIKA
5016. Odlok o proračunu Občine Metlika za leto 2010 15014
5017. Sklep o višini točke za izračun nadomestila 

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Metlika 
v letu 2010 15017

MORAVSKE TOPLICE
5018. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za 

leto 2010 15017
5019. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno infrastrukturo za območje 
Občine Moravske Toplice 15020

MURSKA SOBOTA
5020. Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o 

upravičenosti do enkratne občinske socialne po‑
moči na Center za socialno delo Murska Sobota 15024

5021. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sprejetju zazidalnega načrta za območje Lenda‑
vska–sever v Murski Soboti (za območje bivšega 
kompleksa Mesne industrije Pomurka) 15025

5022. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni ob‑
čini Murska Sobota 15027

5023. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado‑
mestila za uporabo stavbnega zemljišča na obmo‑
čju Mestne občine Murska Sobota za leto 2010 15028

5024. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgo‑
je in plačila staršev v javnem vzgojno varstvenem 
zavodu »VRTEC« Murska Sobota za leto 2010 15028

POLZELA
5025. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini 
Polzela 15029

5026. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nado‑
mestila za uporabo stavbnega zemljišča 15029

POSTOJNA
5027. Odlok o določitvi objektov za izvedbo vzdrževalnih 

del v območju, ki se ureja z Občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom Center v Postojni 15030

5028. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospo‑
darske javne službe oskrba s paro in vročo vodo v 
Občini Postojna 15030

5029. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Špice 15037

PREVALJE
5030. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega 

načrta »Brančurnikov dol – območje trgovskih de‑
javnosti« 15039

RADEČE
5031. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radeče 15042

RAVNE NA KOROŠKEM
5032. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v 

Vrtcu Ravne na Koroškem 15044

RAZKRIŽJE
5033. Sklep o začasnem financiranju Občine Razkrižje 

januar–marec 2010 15045

REČICA OB SAVINJI
5034. Odlok o občinskih cestah v Občini Rečica ob Savi‑

nji 15045

5035. Pravilnik o nagrajevanju in oglaševanju v občinskem 
glasilu 15054

5036. Pravilnik o spremembah Pravilnika o enkratni de‑
narni pomoči za novorojence v Občini Rečica ob 
Savinji 15055

5037. Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadome‑
stila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010 15055

5038. Sklep o določitvi višine enkratne denarne pomoči 
za novorojence v Občini Rečica ob Savinji 15056

5039. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgo‑
je v JVIZ Mozirje OE Vrtec Mozirje 15056

5040. Sklep o ukinitvi javnega dobra 15056

ROGAŠKA SLATINA
5041. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje širitve zdravilišča 
v Rogaški Slatini 15056

SEMIČ
5042. Obvezna razlaga Odloka o zazidalnem načrtu Se‑

mič ‑ Mladica 15057
5043. Odlok o koncesiji za obstoječe žičniške naprave na 

območju Smučarskega centra Bela 15058
5044. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kul‑

turne dejavnosti v Občini Semič 15060
5045. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 15063
5046. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena v lasti Občine Semič 15063

SLOVENJ GRADEC
5047. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec 

za leto 2010 15068
5048. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ure‑

ditvi cestnega prometa v Mestni občini Slovenj 
Gradec 15070

5049. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini 
Slovenj Gradec 15070

5050. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne 
opreme in določitvi višine komunalnega prispevka 
za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini 
Slovenj Gradec 15071

5051. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 12.2.‑
536) 15071

SLOVENSKA BISTRICA
5052. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑

tu za ureditev javne poti JP št. 943911 Ingoličeva 
ulica na Zgornji Polskavi 15071

5053. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadome‑
stila za uporabo stavbnega zemljišča 15074

ŠKOFJA LOKA
5054. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta vzhodni del nekdanje vojašni‑
ce 15074

ŠKOFLJICA
5055. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o preoblikovanju javno vzgojno‑izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno‑
izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Ško‑
fljica 15076

ŠTORE
5056. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Štore za leto 2009 15076
5057. Odlok o proračunu Občine Štore za leto 2010 15078



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2009 / Stran 15181 

5058. Odlok o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode na obmo‑
čju Občine Štore 15080

5059. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe 
predšolske vzgoje v vrtcu Lipa 15097

TURNIŠČE
5060. Sklep o višini najemnine za grobne prostore na 

pokopališčih v Občini Turnišče 15097

VERŽEJ
5061. Sklep o začasnem financiranju Občine Veržej 

v obdobju januar–marec 2010 15097

VITANJE
5062. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vi‑

tanje za leto 2008 15098
5063. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o proračunu Občine Vitanje za leto 2009 15098
5064. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2010 15099

VRANSKO
5065. Odlok o spremembah Odloka o ureditvi statusa, 

upravljanja in organizacije Javnega komunalnega 
podjetja Žalec d.o.o. 15101

ZAGORJE OB SAVI
5066. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi 

za leto 2010 15102

ŽALEC
5067. Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2010 15105
5068. Odlok o javno‑zasebnem partnerstvuza izvedbo 

projekta OŠ Griže s telovadnicoin vrtcem 15107
5069. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑

tu stanovanjske soseske Žalec zahod 15109
5070. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč 

in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec ‑ 
Zahod« 15119

5071. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu za naselje Dobrtešnica Šempeter 15122

5072. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom 15128

ŽETALE
5073. Sklep o začasnem financiranju Občine Žetale v 

obdobju januar–marec 2010 15128

ŽIRI
5074. Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega progra‑

ma športa v Občini Žiri 15129

POPRAVKI
5076. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika za vrednotenje programov športa v Ob‑
čini Gorje 15169



Stran 15182 / Št. 110 / 29. 12. 2009 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 110 / 29. 12. 2009 / Stran 15183 

45

EKONOMSKA ANALIZA PRAVA 
V SLOVENIJI

Zbornik Ekonomska analiza prava v Sloveniji je zbirka prispevkov, 
s katero avtorji uvajajo pri nas novo metodo preučevanja prava, 
tj. ekonomsko analizo prava. Povezava med pravom in ekonomijo 
za avtorje ni presenetljiva, saj si tako pravo kot ekonomika 
prizadevata za odpravljanje konfl iktov v družbi. 

Knjiga temelji na ideji, da lahko tudi na pravna pravila gledamo kot 
na ceno, določeno za posamezna dejanja, in sledi spoznanju, da se 
ekonomski koncepti, kot so maksimiranje, ravnotežje 
in učinkovitost, lahko smiselno uporabljajo tudi za analiziranje 
prava. 

Široka paleta preučevanih področij kaže na uporabnost ekonomske 
analize prava v praksi. 

Prispevki v knjigi aplicirajo ekonomsko analizo prava na različna 
pravna področja:

– obligacijsko in dedno pravo, 
– športno pravo, 
– korporacijsko, konkurenčno in civilno procesno pravo, 
– pravo pri trgovanju s človeškimi organi in 
– ekološko pravo. 

Zbornik je namenjen tako pravnikom kot ekonomistom: spodbuditi 
jih želi, da bi na svoje delo gledali tudi drugače. 
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ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU 
(ZNP)

neuradno prečiščeno besedilo, z uvodnimi 
pojasnili dr. Vesne Rijavec in dr. Andreja Ekarta 
ter stvarnim kazalom mag. Janeza Topliška

Izšel je dolgo pričakovani Zakon o nepravdnem postopku 
(ZNP) z uvodnimi pojasnili avtorjev dr. Vesne Rijavec, redne 
profesorice na katedri za civilno, primerjalno in mednarodno 
zasebno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, 
in dr. Andreja Ekarta, asistenta za področje civilnega prava. 

V uvodnih pojasnilih avtorja podajata sistematičen pregled 
Zakona o nepravdnem postopku in pojasnjujeta vpliv 
materialnih zakonov na ZNP. 

Poleg uvodnih pojasnil knjiga vsebuje tudi stvarno kazalo 
mag. Janeza Topliška.
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