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DRŽAVNI ZBOR
2648. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o urejanju statusa državljanov drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji 
(ZUSDDD-B)

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

U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa 
državljanov drugih držav naslednic nekdanje 

SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD-B)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ 
v Republiki Sloveniji (ZUSDDD‑B), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji 8. marca 2010.

Št. 003‑02‑6/10‑6
Ljubljana, dne 16. junija 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O UREJANJU STATUSA DRŽAVLJANOV DRUGIH 
DRŽAV NASLEDNIC NEKDANJE SFRJ  
V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZUSDDD-B)

1. člen
V Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav 

naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 61/99, 54/00 – odločba US, 64/01 in 36/03 – odločba US) 
se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

»1. člen
Tujcu, ki je bil na dan 25. 6. 1991 državljan druge repu‑

blike nekdanje SFRJ (v nadaljnjem besedilu: tujec) in je imel 
23. 12. 1990 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče 
ter od tega dne dalje v Republiki Sloveniji tudi dejansko živi, 
oziroma tujcu, ki je na dan 25. 6. 1991 prebival v Republiki 
Sloveniji in od tega dne dalje v njej tudi dejansko neprekinjeno 

živi, se ne glede na določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, 
št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo) na prošnjo izda do‑
voljenje za stalno prebivanje, če izpolnjuje pogoje, določene 
v tem zakonu.

Če se po tem zakonu dovoljenje za stalno prebivanje izda 
tujcu, ki mu je dne 26. 2. 1992 oziroma dne, ko so zanj začele 
veljati določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91‑I, 44/97, 
50/98 – odločba US in 14/99 – odločba US), v Republiki Slove‑
niji v registru stalnega prebivalstva prenehala prijava stalnega 
prebivališča (v nadaljnjem besedilu: izbris iz registra stalnega 
prebivalstva), se šteje, da je imel v Republiki Sloveniji dovo‑
ljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče, 
na naslovu, na katerem je bil prijavljen ob izbrisu iz registra 
stalnega prebivalstva, tudi v času od izbrisa iz registra stalne‑
ga prebivalstva do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje, 
o čemer se tujcu hkrati z dovoljenjem za stalno prebivanje po 
uradni dolžnosti izda posebna odločba.

Če se po Zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – ura‑
dno prečiščeno besedilo) dovoljenje za stalno prebivanje izda 
tujcu, ki je bil dne 26. 2. 1992 oziroma dne, ko so zanj začele 
veljati določbe Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91‑I, 44/97, 
50/98 – odločba US in 14/99 – odločba US) izbrisan iz registra 
stalnega prebivalstva, se šteje, da je imel v Republiki Sloveniji 
dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivali‑
šče, na naslovu, na katerem je bil prijavljen ob izbrisu iz registra 
stalnega prebivalstva, tudi v času od izbrisa iz registra stalnega 
prebivalstva do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje, o 
čemer se tujcu na prošnjo izda posebna odločba.«.

2. člen
Za 1. členom se dodajo novi 1.a, 1.b, 1.c, 1.č in 1.d člen, 

ki se glasijo:

»1.a člen
Osebi, ki je bila rojena po 25. 6. 1991 v Republiki Sloveniji 

in katere vsaj eden od staršev je bil izbrisan iz registra stalnega 
prebivalstva, po njenem rojstvu pa je pridobil dovoljenje za 
stalno prebivanje ali je bil sprejet v državljanstvo Republike 
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: otrok), se na prošnjo izda 
dovoljenje za stalno prebivanje, pod pogojem, da v Republiki 
Sloveniji dejansko živi od rojstva dalje.

Če se po tem zakonu dovoljenje za stalno prebivanje izda 
otroku, se šteje, da je imel v Republiki Sloveniji dovoljenje za 
stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče, na istem 
naslovu kot tisti od staršev, ki je bil izbrisan iz registra stalnega 
prebivalstva, tudi v času od rojstva do pridobitve dovoljenja za 
stalno prebivanje, o čemer se otroku hkrati z dovoljenjem za 
stalno prebivanje po uradni dolžnosti izda posebna odločba.

Za otroka, ki je že pridobil dovoljenje za stalno prebivanje 
ali je bil sprejet v državljanstvo Republike Slovenije, se šteje, 
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da je imel v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje 
in prijavljeno stalno prebivališče, na istem naslovu kot tisti od 
staršev, ki je bil izbrisan iz registra stalnega prebivalstva, v času 
od rojstva do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje oziroma 
do sprejema v državljanstvo Republike Slovenije, o čemer se 
mu na prošnjo izda posebna odločba.

1.b člen
Za državljana Republike Slovenije, ki je bil izbrisan iz 

registra stalnega prebivalstva, kasneje pa je bil sprejet v drža‑
vljanstvo Republike Slovenije, ne da bi mu bilo pred tem izdano 
dovoljenje za stalno prebivanje, se šteje, da je imel v Republiki 
Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno 
prebivališče, na naslovu, na katerem je bil prijavljen ob izbrisu 
iz registra stalnega prebivalstva, v času od izbrisa iz registra 
stalnega prebivalstva do pridobitve državljanstva Republike 
Slovenije, o čemer se mu na prošnjo izda posebna odločba.

1.c člen
Za osebo, kateri je ministrstvo, pristojno za notranje za‑

deve leta 2004 na podlagi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije, št. U‑I‑246/02 z dne 3. 4. 2003 (Uradni list 
RS, št. 36/03) izdalo dopolnilno odločbo o ugotovitvi stalnega 
prebivanja, se šteje, da je imela v Republiki Sloveniji dovoljenje 
za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče, na naslo‑
vu, na katerem je bila prijavljena ob izbrisu iz registra stalnega 
prebivalstva, tudi v obdobju, za katerega je bilo v odločbi ugo‑
tovljeno, da ima v Republiki Sloveniji stalno prebivanje.

1.č člen
Dejansko življenje v Republiki Sloveniji po tem zakonu 

pomeni, da ima posameznik v Republiki Sloveniji središče ži‑
vljenjskih interesov, ki se presoja na podlagi njegovih osebnih, 
družinskih, ekonomskih, socialnih ali drugih vezi, ki kažejo, da 
med posameznikom in Republiko Slovenijo obstajajo dejanske 
in trajne povezave. Upravičena odsotnost iz Republike Slove‑
nije zaradi razlogov iz tretjega odstavka tega člena ne pomeni 
prekinitve dejanskega življenja v Republiki Sloveniji.

Pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji je izpol‑
njen, če je oseba zapustila Republiko Slovenijo in odsotnost v 
neprekinjenem trajanju ni trajala dlje kot leto dni, ne glede na 
razlog odsotnosti.

Pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji je izpol‑
njen tudi v primeru, če je odsotnost trajala več kot leto dni in gre 
za upravičeno odsotnost iz naslednjih razlogov:

– če je oseba zapustila Republiko Slovenijo zaradi posle‑
dic izbrisa iz registra stalnega prebivalstva;

– če je oseba zapustila Republiko Slovenijo, ker jo je 
poslala na delo, študij ali na zdravljenje pravna oseba iz Re‑
publike Slovenije ali v primeru mladoletne osebe njeni starši 
oziroma skrbniki, ali če je bila zaposlena na ladji z matično 
luko v Republiki Sloveniji, za čas napotitve na delo, študij ali 
zdravljenje oziroma za čas zaposlitve na ladji;

– če je oseba zapustila Republiko Slovenijo, ker ni mogla 
pridobiti dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji zaradi 
neizpolnjevanja pogojev in ji je bila prošnja za izdajo dovoljenja 
zavrnjena, zavržena ali je bil postopek ustavljen;

– če se oseba ni mogla vrniti v Republiko Slovenijo zaradi 
vojnih razmer v drugih državah, naslednicah nekdanje SFRJ ali 
iz zdravstvenih razlogov;

– če je bila oseba prisilno odstranjena iz Republike Slo‑
venije na podlagi 28. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, 
št. 1/91‑I, 44/97, 50/98 – odločba US in 14/99 – odločba US) 
ali 50. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno 
prečiščeno besedilo), razen če je bila prisilno odstranjena 
zaradi izrečene stranske kazni izgona tujca iz države, zaradi 
storjenega kaznivega dejanja;

– če je bil osebi zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, 
razen v primeru, če ji je bil vstop zavrnjen zaradi izrečene 

stranske kazni izgona tujca iz države, zaradi storjenega kazni‑
vega dejanja, ali zaradi razlogov iz prve, druge, pete ali sedme 
alineje 10. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91‑I, 
44/97, 50/98 – odločba US in 14/99 – odločba US), iz razlo‑
gov iz prve, druge ali šeste alineje prvega odstavka 9. člena 
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99, 87/02 in 93/05) ali iz 
razlogov iz točke d ali e prvega odstavka 5. člena Uredbe (ES) 
št. 562/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. marca 
2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb 
prek meja (UL L št. 105, 13. 4. 2006).

Če je odsotnost zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka, 
razen iz druge alineje, trajala več kot pet let, se šteje, da je 
bil pogoj dejanskega življenja izpolnjen za obdobje petih let, 
v nadaljnjem obdobju petih let pa samo, če ravnanja osebe 
kažejo na to, da se je v času odsotnosti poskušala vrniti v 
Republiko Slovenijo in nadaljevati z dejanskim življenjem v 
Republiki Sloveniji.

Po tem zakonu izdano dovoljenje za stalno prebivanje ali 
izdana posebna odločba glede dovoljenja za stalno prebivanje 
in prijavljenega stalnega prebivališča za nazaj ali na podla‑
gi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 
št. U‑I‑246/02‑28 z dne 3. 4. 2003 (Uradni list RS, št. 36/03) 
izdana dopolnilna odločba, ne pomenijo izpolnjenega pogoja 
dejanskega življenja v Republiki Sloveniji v postopkih, ki se 
vodijo po zakonu, ki ureja državljanstvo Republike Slovenije.

1.d člen
Tujec, kateremu se dovoljenje za stalno prebivanje izda 

po tem zakonu in ki v času izdaje dovoljenja zaradi upravičene 
odsotnosti iz tretjega odstavka 1.č člena tega zakona dejansko 
ne živi v Republiki Sloveniji, ali otrok, ki v času izdaje dovolje‑
nja za stalno prebivanje ne živi v Republiki Sloveniji, se mora 
v roku enega leta od vročitve dovoljenja preseliti v Republiko 
Slovenijo in nadaljevati z dejanskim življenjem v Republiki Slo‑
veniji. V nasprotnem primeru mu organ, ki je dovoljenje izdal, 
dovoljenje za stalno prebivanje razveljavi.

Iz zdravstvenih, družinskih ali drugih utemeljenih razlogov 
se na prošnjo tujca oziroma otroka ta rok lahko podaljša za 
čas trajanja razloga, vendar ne dlje kot za eno leto. Prošnja za 
podaljšanje roka mora biti vložena pri organu, ki je dovoljenje 
za stalno prebivanje izdal, pred pretekom roka iz prejšnjega 
odstavka.«.

3. člen
V 2. členu se prvi in drugi odstavek črtata.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane prvi odstavek, se 

spremeni tako, da se glasi:
»Za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje po tem zakonu, 

izdajo odločbe iz drugega in tretjega odstavka 1. člena, odločbe 
iz drugega in tretjega odstavka 1.a člena in odločbe iz 1.b člena 
tega zakona je pristojna upravna enota, na območju katere 
tujec, otrok ali državljan Republike Slovenije prebiva. Če tujec 
ali otrok ne prebiva v Republiki Sloveniji, je za izdajo dovoljenja 
za stalno prebivanje po tem zakonu pristojna upravna enota, na 
območju katere namerava tujec ali otrok prebivati po preselitvi 
v Republiko Slovenijo.«.

Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.

4. člen
V prvem odstavku 3. člena se beseda »ministrstvo« na‑

domesti z besedama »upravna enota«.
V četrti alinei se pika nadomesti z vejico in doda besedilo 

»ali obsojen za kaznivo dejanje iz štirinajstega, triintridesete‑
ga, štiriintridesetega ali petintridesetega poglavja Kazenskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. 39/09, 55/09 
– odločba US),«.

Doda se nova peta alinea, ki se glasi:
»– obsojen s strani tujega ali mednarodnega sodišča 

za kaznivo dejanje genocida, hudodelstva zoper človečnost 
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ali vojnega hudodelstva, ne glede na to, kje je bilo dejanje 
storjeno.«.

V drugem odstavku se beseda »ministrstvo« nadomesti z 
besedama »upravna enota«.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če je zoper tujca v Republiki Sloveniji, v drugi državi ali 

pred mednarodnim sodiščem uveden kazenski postopek za 
kaznivo dejanje iz tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 
tega člena, se postopek izdaje dovoljenja za stalno prebivanje 
prekine do pravnomočne odločitve v kazenskem postopku.«.

5. člen
V 4. in 5. členu se beseda »ministrstvo« v različnih sklonih 

nadomesti z besedama »upravna enota« v ustreznem sklonu.

6. člen
V prvem odstavku 7. člena se beseda »ministrstvo« na‑

domesti z besedama »upravna enota«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Upravna enota podatke iz evidenc posreduje ministr‑

stvu, pristojnemu za notranje zadeve, ki upravlja centralno 
evidenco.«.

V tretjem odstavku se za 7. točko doda nova 8. točka, ki 
se glasi:

»8. državljanstvo na dan 25. 6. 1991;«.
Dosedanja 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. točka posta‑

nejo 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. točka.

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

»7.a člen
V postopku izdaje odločbe iz tretjega odstavka 1. člena, 

tretjega odstavka 1.a člena in 1.b člena tega zakona, ki se 
uvede na prošnjo stranke, se za vlogo in odločbo ne plača 
takse.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8. člen
Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje tujcu 

po prvem odstavku 1. člena zakona se vloži v roku treh let 
od uveljavitve tega zakona. Tujec, kateremu je bila prošnja 
za sprejem v državljanstvo Republike Slovenije po 40. členu 
Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 24/07 – uradno prečiščeno besedilo) zavrnjena, zavržena ali 
je bil postopek ustavljen, lahko vloži prošnjo za izdajo dovolje‑
nja za stalno prebivanje po prvem odstavku 1. člena zakona v 
roku treh let od uveljavitve tega zakona oziroma od dokončnosti 
odločbe ali sklepa, če postane odločba ali sklep dokončen po 
uveljavitvi tega zakona.

Prošnja za izdajo odločbe tujcu po tretjem odstavku 
1. člena zakona se lahko vloži v roku treh let od uveljavitve 
tega zakona.

Prošnja za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje otroku 
po prvem odstavku 1.a člena zakona in za izdajo odločbe 
otroku po tretjem odstavku 1.a člena zakona se lahko vloži v 
roku treh let od uveljavitve tega zakona oziroma do njegovega 
21. leta starosti, če je ta rok daljši.

Oseba iz 1.b člena zakona lahko prošnjo za izdajo odloč‑
be vloži v roku treh let od uveljavitve tega zakona.

9. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se 

nadaljujejo in zaključijo ob upoštevanju določb tega zakona.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za vodenje 

in odločanje v že začetih in do objave tega zakona v Uradnem 
listu Republike Slovenije še nedokončanih postopkih pristojno 
ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.

10. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 213‑04/09‑16/57
Ljubljana, dne 8. marca 2010
EPA 735‑V

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

Predsednik

2649. Sklep o razrešitvi sodnice Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije

Na podlagi prve alineje 164. člena Ustave Republike 
Slovenije, prvega in tretjega odstavka 19. člena Zakona o 
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno preči‑
ščeno besedilo) ter 112. in 201. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) 
je Državni zbor na seji dne 18. junija 2010 sprejel

S K L E P 
o razrešitvi sodnice Ustavnega sodišča 

Republike Slovenije

Razreši se: mag. Marija KRISPER KRAMBERGER 
funkcije sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije 

z dnem 13. 9. 2010.

Št. 020‑13/10‑9/7
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EPA 1072‑V

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

Predsednik

2650. Sklep o imenovanju generalnega državnega 
pravobranilca

Na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o držav‑
nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči‑
ščeno besedilo in 77/09) ter 112. člena Poslovnika državnega 
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) 
je Državni zbor na seji 18. junija 2010 sprejel

S K L E P 
o imenovanju generalnega državnega 

pravobranilca

Imenuje se: dr. Boštjan TRATAR 
za generalnega državnega pravobranilca za dobo še‑

stih let.

Št. 700‑08/10‑8/7
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EPA 1097‑V

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

Predsednik
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2651. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Čile

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 331/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

U K A Z 
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Čile

Odpoklicujem Avguština Vivoda, izrednega in pooblašče‑
nega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile s 
sedežem v Buenos Airesu.

Št. 501‑04‑13/10‑2
Ljubljana, dne 15. junija 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2652. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Federativni 
republiki Braziliji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 331/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

U K A Z 
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Federativni 
republiki Braziliji

Odpoklicujem Avguština Vivoda, izrednega in pooblašče‑
nega veleposlanika Republike Slovenije v Federativni republiki 
Braziliji s sedežem v Buenos Airesu.

Št. 501‑04‑14/10‑2
Ljubljana, dne 15. junija 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2653. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Peru

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 331/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

U K A Z 
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Peru

Odpoklicujem Avguština Vivoda, izrednega in pooblašče‑
nega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Peru s 
sedežem v Buenos Airesu.

Št. 501‑04‑15/10‑2
Ljubljana, dne 15. junija 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2654. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki 
Paragvaj

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 331/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

U K A Z 
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Republiki Paragvaj

Odpoklicujem Avguština Vivoda, izrednega in pooblašče‑
nega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Paragvaj 
s sedežem v Buenos Airesu.

Št. 501‑04‑16/10‑2
Ljubljana, dne 15. junija 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2655. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni 
republiki Urugvaj

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 331/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

U K A Z 
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni 
republiki Urugvaj

Odpoklicujem Avguština Vivoda, izrednega in pooblašče‑
nega veleposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republiki 
Urugvaj s sedežem v Buenos Airesu.

Št. 501‑04‑17/10‑2
Ljubljana, dne 15. junija 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije
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2656. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Bolivarski 
republiki Venezueli

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 331/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

U K A Z 
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije v Bolivarski 
republiki Venezueli

Odpoklicujem Avguština Vivoda, izrednega in pooblašče‑
nega veleposlanika Republike Slovenije v Bolivarski republiki 
Venezueli s sedežem v Buenos Airesu.

Št. 501‑04‑18/10‑2
Ljubljana, dne 15. junija 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2657. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije  
v Argentinski republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 331/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

U K A Z 
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Argentinski republiki

Odpoklicujem Avguština Vivoda, izrednega in pooblašče‑
nega veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski repu‑
bliki.

Št. 501‑04‑19/10‑2
Ljubljana, dne 15. junija 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2658. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini 
Monako

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 331/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08, 108/09) izdajam

U K A Z 
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Kneževini Monako

Odpoklicujem dr. Janeza Šumrado, izrednega in poobla‑
ščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kneževini Mona‑
ko s sedežem v Parizu.

Št. 501‑04‑20/10‑2
Ljubljana, dne 15. junija 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2659. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Francoski 
republiki

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 331/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 
69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1, 20/06 – 
ZNOMCMO, 76/08, 108/09) izdajam

U K A Z 
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 

veleposlanika Republike Slovenije  
v Francoski republiki

Odpoklicujem dr. Janeza Šumrado, izrednega in poo‑
blaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Francoski 
republiki.

Št. 501‑04‑21/10‑2
Ljubljana, dne 15. junija 2010

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

VLADA
2660. Uredba o državnem prostorskem načrtu za 

daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič

Na podlagi šestega odstavka 34. člena v povezavi s prvim 
odstavkom 94. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ura‑
dni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO‑1B in 108/09) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o državnem prostorskem načrtu za daljnovod  

2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o Strategiji pro‑
storskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07 
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– ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list 
RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni prostorski 
načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič (v nadaljnjem 
besedilu: državni prostorski načrt).

(2) Državni prostorski načrt je v marcu 2010 pod številko 
projekta 5130 izdelal LUZ, d.d., Ljubljana.

2. člen
(vsebina)

(1) Ta uredba določa prostorske ureditve, ki se načrtujejo 
z državnim prostorskim načrtom, območje državnega prostor‑
skega načrta, zahteve glede namembnosti posegov v prostor, 
njihovo lego, velikost in oblikovanje, zahteve za priključevanje 
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, 
zahteve za celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranja‑
nje narave, varstvo okolja in naravnih dobrin ter varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, zahteve za varovanje zdravja 
ljudi ter kakovosti bivalnega in delovnega okolja, postopnost 
izvedbe prostorske ureditve, druge zahteve za izvajanje držav‑
nega prostorskega načrta ter dopustne odmike.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so razložene in gra‑
fično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj 
z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in 
prostor Republike Slovenije, Direktoratu za prostor, in pri služ‑
bah, pristojnih za urejanje prostora v Mestni občini Ljubljana in 
Občini Škofljica.

II. PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO  
Z DRŽAVNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)

(1) Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z državnim pro‑
storskim načrtom, so:

– gradnja nadzemnega dela daljnovoda (v nadaljnjem 
besedilu: nadzemni vod): postavitev stebrov in napenjanje vo‑
dnikov, ureditev ozemljitev in telekomunikacijskih povezav;

– gradnja podzemnega dela daljnovoda (v nadaljnjem 
besedilu: podzemni vod): gradnja kabelske kanalizacije in pri‑
padajočih jaškov, polaganje kablov, ureditev spojk, ureditev 
ozemljitev in optičnih telekomunikacijskih povezav;

– ureditev dostopnih poti ter preureditve obstoječih infra‑
strukturnih vodov, ki jih načrtovani daljnovod križa;

– krajinske ureditve: ureditev gozdnega roba, nadome‑
stna zasaditev vegetacije.

(2) Državni prostorski načrt ureja tudi rušitev obstoječega 
daljnovodnega stebra, rušitev obstoječih enostavnih in nezah‑
tevnih objektov, odstranitev vegetacije ter ureditev površin po 
gradnji daljnovoda.

(3) Poleg načrtovanih prostorskih ureditev, ki so povezane 
z daljnovodom, je v območju državnega prostorskega načrta na 
Studencu načrtovana tudi gradnja kanalizacijskega zadrževal‑
nega kanala Fužine–Zalog.

III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
(obseg območja državnega prostorskega načrta)

(1) Območje državnega prostorskega načrta zajema po‑
vršine, potrebne za gradnjo in obratovanje daljnovoda z vsemi 
pripadajočimi krajinskimi in infrastrukturnimi ureditvami, od‑
stranitvami vegetacije in rušitvami objektov ter zadrževalnega 
kanala Fužine–Zalog znotraj območja državnega prostorskega 
načrta.

(2) Območje državnega prostorskega načrta obsega par‑
cele oziroma dele parcel:

1. območje varovalnega pasu nadzemnega voda:
– k. o. Bizovik (1733): 695, 697, 698, 699, 700, 701/1, 

702, 721, 1049/3, 1050/2;

– k. o. Dobrunje (1773): 1458, 1459/1, 1472, 1499/1, 
1501, 1502/2, 1505, 1512, 1567, 1568, 1570, 1571, 1572, 
1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1807;

– k. o. Karlovško predmestje (1695): 246/16, 246/17, 
246/18, 246/19, 246/20, 246/62, 246/71, 246/74, 246/85, 
246/98, 246/109, 246/110, 246/121, 246/122, 246/133, 246/134, 
246/145, 246/154, 246/155, 246/186, 247/1, 247/2, 247/3, 
247/4, 247/5, 248/7, 248/13, 248/14, 248/15, 248/16, 248/17, 
248/18, 248/19, 248/20, 248/21, 248/22, 248/23, 248/24, 
248/25, 248/26, 248/67, 248/68, 248/77, 248/88, 248/89, 
248/95, 248/96, 248/101, 248/113, 248/116, 248/124, 350/203, 
350/204, 350/205, 350/239, 350/691, 350/694, 350/695, 
350/701, 350/704, 350/705, 350/706, 350/707, 350/708, 
350/713, 536/59, 536/69, 536/70, 536/71, 547/4, 548/3, 550/4, 
551/5, 552/6, 553/2, 554/2, 555/2, 556/2, 557/2, 558/2, 559/2, 
560/2, 562/2, 562/6, 562/7, 563/1, 564/3, 565/3, 565/4, 566/2, 
567/2, 567/3, 569/1, 569/10, 571/2, 571/3, 572/2, 572/3, 573/2, 
574/2, 575/2, 576/2, 576/4, 577/1, 577/4, 578/2, 579/2, 580/2, 
581/2, 582/2, 582/4, 583/1, 584/2, 584/4, 585/2, 586/5, 586/7, 
587/6, 587/9, 588/2, 588/5, 589/2, 589/5, 590/2, 591/2, 591/3, 
591/10, 592/4, 592/6, 592/7, 592/10, 592/14, 592/16, 592/18, 
592/19, 592/21, 592/23, 592/24, 592/25, 592/26, 592/35, 
592/40, 592/41, 592/43, 592/44, 592/45, 592/46, 592/47, 
592/48, 592/49, 592/50, 592/54, 592/55, 592/56, 592/57, 
592/58, 592/59, 592/60, 592/61, 592/62, 592/63, 592/64, 
592/65, 592/66, 592/67, 592/69, 594/6, 626/36, 626/41, 627/8, 
627/33, 627/34, 635/1, 635/13;

– k. o. Rudnik (1696): 51/1, 51/3, 211/2, 211/4, 211/6, 
215/1, 215/2, 215/3, 216/1, 216/5, 216/14, 227/1, 227/3, 
227/7, 228/3, 229/3, 230/1, 230/5, 230/6, 230/7, 231/1, 231/4, 
232/1, 232/2, 233/1, 233/2, 306/2, 307, 308/1, 311/1, 311/3, 
316/4, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 318/1, 318/2, 
318/3, 318/4, 318/5, 318/6, 322/4, 322/5, 322/6, 323/1, 323/2, 
323/3,1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619/1, 1619/2, 1619/3, 
1620/2, 1620/3, 1621/1, 1621/2, 1621/3, 1621/5, 1628/1, 
1628/2, 1631/1, 1631/2, 1631/3, 1631/4, 1631/5, 1631/6, 
1632/1, 1632/3, 1633/5, 1633/6, 1633/7, 1633/8, 1633/10, 
1650/3, 1650/4, 1650/5, 1652/5, 1656/3, 1656/5, 1656/6, 
1656/10, 1657/3, 1658/4, 1659/3, 1659/7, 1659/9, 2270/2, 
2304/5, 2327/1, 2334/1;

– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 515/1, 517/1, 517/2, 
517/3, 517/4, 517/5, 517/6, 664/1, 664/2, 730/2, 730/3, 730/4, 
730/5, 730/20, 1799/2, 799/6, 1699/5, 1699/6, 1747, 1753;

2. območje varovalnega pasu podzemnega voda:
– k. o. Bizovik (1733): 1/2, 1/26, 1/27, 1072/1;
– k. o. Dobrunje (1773): 963/1, 963/2, 963/4, 963/13, 

963/15, 970/3, 970/4, 980/2, 980/3, 993/1, 993/2, 993/3, 998/1, 
998/2, 1005/2, 1011/2, 1011/3, 1018/3, 1018/5, 1018/6, 1023/5, 
1032/1, 1036/1, 1036/3, 1043/2, 1043/4, 1043/6, 1046/2, 
1046/4, 1053/1, 1056/1, 1056/2, 1081/3, 1081/5, 1081/6, 
1082/3, 1082/5, 1082/6, 1082/7, 1085/3, 1086/1, 1089/1, 
1090/1, 1093/1, 1094/1, 1097/1, 1098/1, 1099/1, 1101/2, 
1102/2, 1104/1, 1106/2, 1106/3, 1106/4, 1109/2, 1109/3, 1109/4, 
1111/1, 1111/3, 1111/4, 1459/2, 1468/1, 1468/3, 1468/6, 1469/1, 
1469/15, 1469/16, 1469/4, 1469/5, 1472, 1499/1, 1834/4, 
1834/7, 1840/12, 1840/13, 1840/14, 1841/1, 1842/1, 1842/2, 
1842/6, 1859/3, 1859/9, 1947/3, 1947/4;

– k. o. Karlovško predmestje (1695): 539/6, 539/7, 539/10, 
539/11, 539/12, 539/13, 541/10, 541/18, 541/21, 542/3, 542/13, 
542/14, 542/23, 543/2, 543/15, 543/16, 543/17, 543/19, 543/20, 
544/2, 544/8, 544/12, 545/1, 545/2, 546/1, 547/1, 548/1, 548/2, 
548/3, 549/1, 549/2, 623/8, 623/13, 633/8, 667/2, 667/4;

– k. o. Slape (1772): 315/1, 315/22, 316/1, 316/3, 316/6, 
316/8, 317/1, 317/2, 317/5, 317/6, 317/8, 317/13, 317/14, 
317/16, 317/18, 317/19, 318/6, 318/7, 325/1, 325/9, 325/10, 
492/1, 493/1, 493/2, 505/4, 506/1, 511/1, 511/3, 511/5, 512/1, 
512/4, 512/5, 512/6, 513/1, 513/2, 513/3, 514/2, 514/5, 515/1, 
515/6, 515/8, 516/2, 516/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7, 516/8, 
516/9, 541/10, 541/11, 541/2, 983/1, 983/2, 1107/1, 1107/3, 
1109/6, 1109/11, 1109/12, 1109/13, 1110/1, 1110/11, 1110/12, 
1111/1, 1111/9, 1111/10, 1112/1, 1113/1, 1113/2, 1113/5, 1116/1, 
1117/2, 1118/1, 1119/1, 1120/2, 1123/1, 1127/1, 1127/3, 1127/4, 
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1128/1, 1143/13, 1143/14, 1143/15, 1143/16, 1143/17, 1525/8, 
1526/4, 1530/40, 1530/44, 1533/1, 1537;

– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 792/4, 792/5, 799/2, 
799/6, 799/7, 800/2, 800/3, 800/4, 809/2, 812/2, 841/4, 841/5, 
841/9, 841/13, 841/17, 841/19, 841/23, 841/24, 841/25, 
841/26, 885/4, 885/8, 888/6, 888/7, 890/22, 890/23, 890/4, 
890/8, 894/115, 894/116, 894/117, 894/118, 894/119, 894/120, 
894/121, 894/122, 894/124, 894/125, 894/128, 896/6, 896/96, 
897/16, 897/2, 897/4, 897/5, 897/17, 897/18, 897/19, 897/20, 
897/21, 897/22, 897/23, 898/16, 898/19, 898/26, 982/15, 986/2, 
987/2, 987/3, 988/2, 988/3, 989/2, 989/3, 990/1, 990/2, 990/11, 
990/12, 991/9, 992/9, 993/5, 995/7, 995/8, 995/16, 995/17, 
995/25, 996/5, 996/6, 996/7, 996/14, 996/15, 996/16, 997/4, 
997/5, 997/6, 998/4, 998/5, 999/4, 999/5, 999/6, 1515, 1700/1, 
1700/8, 1706/2, 1709/8, 1709/9, 1709/14, 1709/15, 1709/23, 
1754, 1755, 1756, 1758, 1759, 1760;

– k. o. Zadobrova (1771): 383/1, 384/2, 622/1, 622/2, 
622/3, 622/4, 622/5, 622/6, 622/7, 623/1, 623/2, 623/3, 623/5, 
623/6, 623/7, 623/10, 623/11, 624/10, 624/9, 1455/4, 1455/6, 
1455/7, 1455/9, 1456/7, 1459/4, 1459/9;

3. območje selektivne odstranitve vegetacije:
– k. o. Bizovik (1733): 695, 697, 699, 700, 701/1, 702, 

721, 1050/2;
– k. o. Dobrunje (1773): 1458, 1459/1, 1472, 1499/1, 

1501, 1502/2, 1505, 1512, 1513, 1566, 1567, 1568, 1570, 
1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1807;

– k. o. Karlovško predmestje (1695): 248/7, 248/88, 
350/706, 627/34, 627/35;

– k. o. Rudnik (1696): 211/6, 215/1, 215/3, 216/14, 216/15, 
227/1, 227/3, 227/7, 228/3, 229/3, 230/7, 306/2, 307, 308/1, 
311/1, 311/3, 316/4, 317/4, 318/3, 318/4, 318/5, 323/2, 323/3, 
1616, 1617, 1618/1, 1618/2, 1619/2, 1620/2, 1621/3, 1621/5, 
1628/2, 1632/3, 1633/6, 1633/7, 1633/8, 1656/3, 1656/5, 
1656/6, 1656/9, 1657/3, 1657/5, 1658/4, 2270/2, 2304/5;

– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 515/1, 664/2, 730/4, 
730/5, 730/10, 730/20, 730/21, 799/2;

4. območje delovnega pasu:
– k. o. Bizovik (1733): 1/1, 1/2, 15/1, 1041/6;
– k. o. Dobrunje (1773): 963/1, 963/4, 970/1, 970/3, 

970/4, 977/2, 980/1, 980/2, 993/1, 993/2, 998/1, 1005/2, 
1043/2, 1046/2, 1046/4, 1053/1, 1053/2, 1056/1, 1056/2, 
1081/3, 1081/5, 1081/6, 1082/3, 1082/5, 1082/6, 1085/3, 
1086/1, 1089/1, 1090/1, 1093/1, 1094/1, 1097/1, 1098/1, 
1101/1, 1101/2, 1102/2, 1104/1, 1106/2, 1109/2, 1111/1, 1112/1, 
1459/2, 1468/1, 1468/6, 1469/1, 1469/15, 1469/16, 1469/5, 
1472, 1834/4, 1834/7, 1841/1, 1842/1, 1842/2, 1842/3, 1859/3, 
1947/3, 1947/4;

– k. o. Karlovško predmestje (1695): 539/10, 539/11, 
539/12, 539/13, 541/10, 541/13, 541/18, 542/2, 542/12, 542/13, 
543/19, 543/20, 545/1, 545/2, 546/1, 547/1, 548/1, 548/2, 
548/3, 549/1, 549/2, 550/1, 623/13, 633/8;

– k. o. Slape (1772): 316/6, 317/13, 325/1, 328/4, 490/1, 
491, 492/1, 493/1, 503/36, 503/37, 504/3, 504/4, 505/4, 506/1, 
511/1, 511/4, 511/5, 512/1, 512/3, 512/4, 512/6, 513/2, 513/3, 
514/2, 514/4, 514/5, 515/1, 515/5, 515/6, 515/8, 515/9, 516/2, 
516/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/9, 516/10, 522/1, 541/1, 541/2, 
541/9, 541/10, 541/11, 983/1, 983/2, 983/3, 1107/1, 1109/6, 
1109/11, 1109/12, 1109/13, 1110/1, 1111/1, 1112/1, 1113/1, 
1116/1, 1117/2, 1118/1, 1119/1, 1120/2, 1123/1, 1127/1, 1127/3, 
1127/4, 1128/1, 1143/13, 1143/14, 1143/15, 1143/16, 1143/17, 
1526/4, 1530/26, 1530/30, 1530/40, 1530/44, 1530/47;

– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 517/1, 517/2, 799/2, 
799/6, 800/2, 800/3, 809/2, 812/2, 841/3, 841/4, 841/5, 841/9, 
841/11, 841/12, 841/13, 841/17, 841/19, 841/23, 841/24, 
841/25, 841/26, 864/17, 885/4, 885/8, 888/6, 888/7, 888/19, 
890/1, 890/2, 890/4, 890/7, 890/8, 890/22, 890/23, 894/115, 
894/116, 894/117, 894/118, 894/119, 894/120, 894/121, 
894/122, 894/124, 894/125, 894/127, 894/128, 896/6, 896/96, 
897/2, 897/4, 897/5, 897/13, 897/14, 897/16, 897/17, 897/18, 
897/19, 897/20, 897/21, 897/22, 897/23, 897/24, 898/19, 
898/26, 982/7, 982/15, 986/2, 987/2, 987/3, 987/4, 988/2, 
988/3, 988/4, 989/2, 989/3, 989/4, 990/1, 990/2, 990/11, 990/12, 

990/13, 990/19, 991/1, 991/3, 991/9, 991/10, 992/1, 992/3, 
992/9, 993/1, 993/5, 993/6, 993/7, 995/1, 995/7, 995/8, 995/14, 
995/15, 995/16, 995/17, 995/24, 995/25, 995/26, 995/31, 996/5, 
996/7, 996/14, 996/15, 996/16, 997/4, 997/5, 997/6, 998/4, 
998/5, 998/6, 999/5, 1700/1, 1700/8, 1709/7, 1709/8, 1709/9, 
1709/15, 1709/16, 1709/23, 1709/24, 1754, 1755, 1756, 1757, 
1758, 1759, 1760;

– k. o. Zadobrova (1771): 377/1, 377/2, 377/4, 383/1, 
384/1, 384/2, 622/1, 622/2, 622/3, 622/4, 622/5, 622/6, 622/10, 
623/1,, 623/2, 623/3, 623/4, 623/5, 623/8, 623/111, 455/4, 
1455/5, 1455/6, 1455/7, 1455/9, 1456/7, 1459/4, 1459/9;

5. območje dostopnih poti:
– k. o. Bizovik (1733): 546, 695, 700, 701/1, 702, 704, 

705, 1050/2;
– k. o. Dobrunje (1773): 1370/3, 1370/4, 1371/1, 1390, 

1433, 1445, 1457, 1458, 1468/3, 1468/4, 1468/5, 1469/1, 
1469/3, 1469/4, 1469/6, 1469/7, 1469/8, 1469/10, 1469/11, 
1469/12, 1469/14, 1469/16, 1472, 1478/1, 1478/2, 1478/8, 
1478/9, 1478/13, 1478/14, 1494, 1498/1, 1499/1, 1501, 1502/1, 
1502/2, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 
1512, 1513, 1514, 1567, 1568, 1570, 1571, 1574, 1575, 1576, 
1577, 1578, 1579/1, 1580, 1807, 1943/1;

– k. o. Karlovško predmestje (1695): 246/19, 246/64, 
246/65, 246/73, 246/76, 246/83, 246/88, 246/95, 246/98, 
246/99, 246/100, 246/107, 246/112, 246/119, 246/124, 246/131, 
246/136, 246/143, 246/147, 246/154, 246/156, 246/157, 
246/158, 246/159, 247/33, 247/34, 248/21, 248/22, 248/89, 
248/122, 248/123, 350/713, 564/3, 564/7, 564/8, 576/4, 577/1, 
577/4, 577/12, 578/2, 578/5, 579/2, 579/6, 580/2, 580/5, 581/2, 
581/5, 582/2, 582/4, 582/7, 582/12, 583/1, 583/5, 584/2, 584/4, 
585/2, 586/4, 586/5, 587/5, 587/6, 587/9, 587/10, 588/2, 588/5, 
588/6, 592/26, 592/27, 592/64, 592/66, 594/4, 594/5, 594/7, 
595/3, 595/4, 626/9, 626/35, 626/36, 626/40, 626/41, 627/8, 
627/34, 627/35, 635/13;

– k. o. Rudnik (1696): 50/2, 51/14, 216/1, 216/14, 227/1, 
230/2, 230/3, 231/5, 232/1, 232/2, 232/4, 232/6, 232/7, 233/1, 
233/3, 304/1, 307, 308/1, 308/2, 311/1, 311/2, 318/4, 321/3, 
321/4, 321/5, 321/6, 339/5, 1617, 1618/2, 1619/2, 1620/2, 
1630, 1632/2, 1633/2, 1633/3, 1633/6, 1659/3, 1671/4, 1696, 
1697/1, 1741, 1742, 2299/2, 2299/4, 2299/6;

– k. o. Slape (1772): 316/6, 316/10, 325/1, 325/3, 325/8, 
325/9, 325/11, 328/9, 333/2, 355/1, 355/5, 355/6, 355/7, 355/13, 
1107/1, 1108, 1109/11, 1110/1, 1111/1, 1113/1, 1117/2, 1118/1, 
1123/1, 1124, 1127/1, 1128/1, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 
1135, 1143/14, 1143/16, 1143/17, 1143/8, 1530/40;

– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 515/1, 664/2, 664/7, 
664/8, 730/3, 730/10, 799/2, 799/6, 799/7, 800/3, 809/3, 812/3, 
1699/5, 1767;

– k. o. Zadobrova (1771): 622/4, 622/7.
(3) Stojna mesta stebrov nadzemnega voda se nahajajo v 

območju državnega prostorskega načrta na parcelah:
– k. o. Bizovik (1733): 695, 697, 700, 701/1, 1050/2;
– k. o. Dobrunje (1773): 1472, 1499/1, 1512, 1567, 1570, 

1575, 1577;
– k. o. Karlovško predmestje (1695): 246/19, 246/20, 

246/98, 246/186, 248/21, 248/22, 248/89, 350/713, 548/3, 
564/3, 565/3, 577/1, 577/4, 589/5, 592/19, 592/21, 592/54, 
592/56;

– k. o. Rudnik (1696): 211/4, 211/6, 229/3, 230/7, 311/1, 
317/4, 1619/2, 1619/3, 1620/2, 1621/5, 1656/6, 1658/4;

– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 515/1, 517/1, 517/6, 
664/2, 730/3, 799/2.

(4) Jaški podzemnega voda se nahajajo v območju držav‑
nega prostorskega načrta na parcelah:

– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 841/23, 894/117, 
998/5;

– k. o. Slape (1772): 515/1, 1143/16.
(5) Objekti, predvideni za rušitev, se nahajajo v območju 

državnega prostorskega načrta na parcelah:
– k. o. Karlovško predmestje (1695): 543/19, 543/20;
– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 517/5, 517/6, 841/26, 

896/6, 1699/5.



Stran 7370 / Št. 50 / 24. 6. 2010 Uradni list Republike Slovenije

(6) Prestavitve obstoječih infrastrukturnih vodov potekajo 
v območju državnega prostorskega načrta po parcelah:

1. srednjenapetostni elektroenergetski vodi:
– k. o. Trnovsko predmestje (1722): 898/16, 897/4, 

897/5;
– k. o. Zadobrova (1771): 622/4;
– k. o. Slape (1772): 506/1, 511/3, 512/4, 512/5, 513/3, 

514/2, 516/5, 541/2, 1530/40;
2. vodovod:
– k. o. Slape (1772): 983/1, 983/2, 1109/12, 1530/26;
3. plinovod:
– k. o. Slape (1772): 511/1, 514/4, 514/5, 516/11.
(7) Zadrževalni kanal Fužine–Zalog poteka v območju 

državnega prostorskega načrta po parcelah:
– k. o. Slape (1772): 1108, 1111/1, 1118/1, 1128/1, 1130, 

1135.

5. člen
(vloga območja državnega prostorskega načrta)

Območje državnega prostorskega načrta je razdeljeno 
na območje varovalnega pasu nadzemnega voda, območje 
varovalnega pasu podzemnega voda, območje selektivne od‑
stranitve vegetacije, območje delovnega pasu ter območje 
dostopnih poti:

– območje varovalnega pasu nadzemnega voda: območje 
širine 15 m levo in desno od osi daljnovoda, namenjeno gradnji, 
obratovanju in vzdrževanju daljnovoda, selektivni odstranitvi 
vegetacije, rušitvi daljnovodnega stebra, ureditvi gozdnega 
roba, nadomestni zasaditvi vegetacije ter ureditvi začasnih de‑
lovnih površin in dostopnih poti v tem območju. Celotno obmo‑
čje varovalnega pasu nadzemnega voda se šteje za II. območje 
varstva pred elektromagnetnim sevanjem;

– območje varovalnega pasu podzemnega voda: območje 
širine 3 m levo in desno od osi kabelskega sistema, namenje‑
no gradnji, obratovanju in vzdrževanju daljnovoda, ureditvi 
pripadajočih infrastrukturnih ureditev, selektivni odstranitvi ve‑
getacije, rušitvi nezahtevnih in enostavnih objektov, zatravitvi 
v območjih vrtičkov ter ureditvi začasnih delovnih površin in 
dostopnih poti v tem območju. Celotno območje varovalnega 
pasu podzemnega voda se šteje za II. območje varstva pred 
elektromagnetnim sevanjem;

– območje selektivne odstranitve vegetacije: območje 
zunaj območja varovalnega pasu nadzemnega in podzemne‑
ga voda ter območja dostopnih poti, na katerem se selektivno 
odstrani vegetacija zaradi gradnje, obratovanja in vzdrževanja 
daljnovoda ter dostopnih poti in uredijo začasne delovne poti;

– območje delovnega pasu: območje zunaj območja va‑
rovalnega pasu nadzemnega in podzemnega voda, območja 
selektivne odstranitve vegetacije ter območja dostopnih poti, 
na katerih se uredijo začasne delovne površine in dostopne 
poti zaradi gradnje, obratovanja in vzdrževanja daljnovoda, 
pripadajočih infrastrukturnih ureditev in rušitev daljnovodnega 
stebra;

– območje dostopnih poti: območje zunaj območja va‑
rovalnega pasu nadzemnega in podzemnega voda, območja 
selektivne odstranitve vegetacije ter območja delovnega pasu, 
na katerem se uredijo začasne dostopne poti za gradnjo, obra‑
tovanje in vzdrževanje daljnovoda, pripadajočih infrastrukturnih 
ureditev in rušitve daljnovodnega stebra.

6. člen
(raba zemljišč)

(1) V območju državnega prostorskega načrta so glede na 
omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje vrste zemljišč:

– zemljišča v območju varovalnega pasu nadzemnega 
voda, razen zemljišč stojnih mest stebrov in dostopnih poti: 
zemljišča se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje 
oziroma so na novo urejena v skladu z zahtevami državnega 
prostorskega načrta za gradnjo nadzemnega voda ter celo‑
stno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstvo 

okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter varovanja zdravja ljudi, razen na gozdnih povr‑
šinah oziroma živicah, na katerih se po selektivni odstranitvi 
vegetacije na gozdnih površinah uredi gozdni rob, na živicah 
pa zasadi nadomestna vegetacija; namenska raba zemljišč se 
ne spreminja, upoštevajo se zahteve omejene rabe iz 7. člena 
te uredbe;

– zemljišča stojnih mest stebrov v območju varovalnega 
pasu nadzemnega voda: na zemljiščih se naredi daljnovodni 
steber; namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo 
se zahteve omejene rabe iz 7. člena te uredbe;

– zemljišča v območju varovalnega pasu podzemnega 
voda, razen zemljišč jaškov, gozda in živic ter zatravitev: ze‑
mljišča se po končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje 
oziroma so na njih nove ureditve v skladu z zahtevami dr‑
žavnega prostorskega načrta za gradnjo podzemnega voda 
ter celostno ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanja narave, 
varstvo okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter varovanja zdravja ljudi; namenska raba 
zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se zahteve omejene rabe 
iz 7. člena te uredbe;

– zemljišča podzemnih jaškov v območju varovalnega 
pasu podzemnega voda: na zemljiščih se naredi podzemni 
jašek; namenska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se 
zahteve omejene rabe iz 7. člena te uredbe;

– zemljišča gozda in živic v območju varovalnega pasu 
podzemnega voda: gozd oziroma živice se odstranijo; na‑
menska raba zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se zahteve 
omejene rabe iz 7. člena te uredbe;

– zemljišča zatravitev v območju varovalnega pasu pod‑
zemnega voda: zemljišča v območjih vrtičkov se po končani 
gradnji zatravijo; namenska raba zemljišč se ne spreminja, 
upoštevajo se zahteve omejene rabe iz 7. člena te uredbe;

– zemljišča v območju delovnega pasu: zemljišča se po 
končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje; namenska raba 
zemljišč se ne spreminja;

– zemljišča v območju selektivne odstranitve vegetacije 
nadzemnega voda v gozdu: na zemljiščih se selektivno poseka 
gozd, po končani gradnji se na gozdnih površinah uredi gozdni 
rob; namenska raba zemljišč se ne spreminja;

– zemljišča za ureditev dostopnih poti: zemljišča se po 
končani gradnji vzpostavijo v prejšnje stanje; namenska raba 
zemljišč se ne spreminja, upoštevajo se zahteve omejene rabe 
iz 7. člena te uredbe.

(2) V varovalnem pasu nadzemnega voda (15 m levo in 
desno od osi daljnovoda) in v varovalnem pasu podzemnega 
voda (3 m levo in desno od osi kabelskega sistema) lokalna 
skupnost ne sme spreminjati namenske rabe zemljišč v rabo, 
ki se uvršča v I. območje varstva pred elektromagnetnim se‑
vanjem.

IV. ZAHTEVE GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV  
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI  

IN OBLIKOVANJA

7. člen
(posegi v območju državnega prostorskega načrta)
(1) Poleg ureditev, načrtovanih s tem državnim prostor‑

skim načrtom, so v območju državnega prostorskega načrta 
dovoljene kmetijske, gozdnogospodarske in vodnogospodar‑
ske ureditve.

(2) V varovalnem pasu nadzemnega in podzemnega voda 
velja omejena raba v skladu s predpisi, ki določajo tehnične 
normative za graditev elektroenergetskih vodov z nazivno na‑
petostjo do 110 kV in predpisujejo obvezne odmike grajenih 
in naravnih struktur ter mejne vrednosti elektromagnetnega 
sevanja v naravnem in življenjskem okolju.

(3) V varovalnem pasu nadzemnega voda so ob upošteva‑
nju predpisov iz drugega odstavka tega člena dovoljeni gradnja 
novih objektov, obnovitve, vzdrževanje objektov, sprememba 
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namembnosti, nadomestne gradnje in odstranitve vseh zahtev‑
nih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, razen 
objektov za dejavnosti oziroma rabe, ki se uvrščajo v I. območja 
varstva pred elektromagnetnim sevanjem, in objektov za skladi‑
ščenje vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih snovi. Na parkiriščih v 
koridorjih nadzemnih vodov je prepovedano parkiranje vozil, ki 
prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne snovi.

(4) V varovalnem pasu podzemnega voda je ob upošte‑
vanju predpisov iz drugega odstavka tega člena dovoljena 
gradnja linijskih infrastrukturnih objektov in tistih enostavnih 
objektov, ki se priključujejo nanje, ter tistih preostalih gradbenih 
inženirskih objektov, ki v koridorju ne zahtevajo gradnje nosilnih 
elementov, ki bi lahko vplivali na podzemni vod in niso name‑
njeni za dejavnosti, ki se uvrščajo v I. območje varstva pred 
elektromagnetnim sevanjem.

(5) Na območju načrtovane razdelilne transformatorske 
postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) Trnovo ob Hladnikovi ce‑
sti so v območju državnega prostorskega načrta dovoljene vse 
ureditve za gradnjo, obratovanje in vzdrževanje RTP Trnovo.

8. člen
(potek daljnovoda 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič)

(1) Daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič (v nadalj‑
njem besedilu: daljnovod) poteka od RTP Polje do obstoječega 
daljnovoda 2 x 110 kV RTP Kleče–RTP Vič na Cesti dveh 
cesarjev z vključitvijo v načrtovani RTP Trnovo. Daljnovod se 
naredi v petih odsekih, in sicer:

– od RTP Polje do Devc pri Dobrunjah kot podzemni 
vod;

– od Devc pri Dobrunjah do Ižanske ceste kot nadzemni 
vod;

– od Ižanske ceste do potoka Curnovec pri avtocestnem 
izvozu Ljubljana – Center kot podzemni vod;

– od potoka Curnovec pri avtocestnem izvozu Ljubljana – 
Center do vključitve v daljnovod RTP Kleče–RTP Vič na Cesti 
dveh cesarjev kot nadzemni vod;

– od avtocestnega izvoza Ljubljana – Center do načrtova‑
nega RTP Trnovo ob Hladnikovi ulici kot podzemni vod.

(2) Potek daljnovoda smiselno sledi poteku vzhodne in 
južne avtoceste v Ljubljani. Začetna točka daljnovoda je sti‑
kališče v RTP Polje, od koder daljnovod poteka kot podzemni 
vod ob zahodni strani vzhodne avtoceste po Poti spomina in 
tovarištva (ki je hkrati tudi dostopna pot do RTP Polje), prečka 
industrijski tir, Letališko cesto, železniško progo Ljubljana–Zi‑
dani Most in nadalje poteka po pešpoti in kolesarski stezi ob 
vzhodni avtocesti do Zaloške ceste. Po prečkanju Zaloške ce‑
ste poteka daljnovod po zahodnem robu območja Psihiatrične 
klinike na Studencu, prečka Pot spomina in tovarištva in Lju‑
bljanico ob avtocestnem mostu. Južno od Ljubljanice daljnovod 
prečka avtocesto in se po vzhodni strani vzhodne avtoceste 
nadaljuje do Litijske ceste. Daljnovod nadalje prečka Litijsko 
cesto in poteka ob avtocesti, prečka Dobrunjsko cesto in se 
čez stanovanjsko območje na Devcah pri Dobrunjah nadaljuje 
do točke prvega stojnega mesta nadzemnega voda na Devcah. 
Čez stanovanjsko območje na Devcah se potek izvede s pod‑
vrtavanjem na ustrezni globini. Po prehodu podzemnega voda 
v nadzemni vod daljnovod poteka kot nadzemni vod proti jugu 
po gozdu na Golovcu vzhodno od vzhodne avtoceste. Po preč‑
kanju razcepa Malence se daljnovod južno od južne avtoceste 
usmeri proti zahodu in poteka vzporedno z južno avtocesto, 
kjer prečka glavno cesto Ljubljana–Kočevje, železniško progo 
Ljubljana–Metlika, avtocestni priključek Ljubljana – Industrijska 
cona Rudnik in poteka do stanovanjskega območja ob Ižanski 
cesti. Po prehodu nadzemnega voda v podzemni vod daljno‑
vod poteka kot podzemni vod proti Iški, ob Iški do sotočja Iške 
in Ljubljanice, prečka sotočje obeh rek in poteka vzporedno z 
južno avtocesto. Pri avtocestnem priključku Ljubljana – Center 
se uredi podzemni jašek za ureditev odcepa do načrtovanega 
RTP Trnovo. Daljnovod se od odcepnega jaška pri avtoce‑
stnem priključku Ljubljana – Center nadaljuje ob južni avtocesti, 
kjer prečka avtocestni priključek Center in poteka po sedanjih 

vrtičkih do potoka Curnovec. Po prehodu podzemnega voda v 
nadzemni vod daljnovod poteka kot nadzemni vod do avtoce‑
stnega počivališča Barje in nadalje med golfiščem Trnovo in 
avtocestnim počivališčem ter se po prečkanju južne avtoceste 
in Ceste dveh cesarjev konča na novem stebru z vključitvijo v 
obstoječi daljnovod 2 x 110 kV RTP Kleče–RTP Vič ob Cesti 
v Mestni log.

(3) Od odcepnega jaška pri avtocestnem priključku Lju‑
bljana – Center poteka podzemni vod za vključitev RTP Trnovo 
v daljnovodno omrežje. Daljnovod po prečkanju južne avtoce‑
ste poteka neposredno ob Barjanski cesti, v križišču s Cesto 
dveh cesarjev se usmeri na zadnjo in poteka proti vzhodu po 
Marentičevi ulici in ob Poti spomina in tovarištva do načrtova‑
nega RTP Trnovo ob Hladnikovi cesti.

9. člen
(tehnična zasnova posegov v prostor)

(1) Načrtovani daljnovod je dvosistemski daljnovod na‑
zivne napetosti 2 x 110 kV, delno narejen kot nadzemni vod in 
delno kot podzemni vod. Dolžina daljnovoda je 15 600 m, od 
tega je 8 328 m nadzemni vod in 7 272 m podzemni vod.

(2) Nosilna konstrukcija nadzemnega dela daljnovoda so 
jekleni predalčni dvosistemski stebri, to so jeklene palične kon‑
strukcije, sestavljene iz štirih temeljev in stebra. Pri načrtova‑
nem daljnovodu so uporabljeni stebri z obliko glave »sod«, pri 
čemer so vodniki razporejeni v treh višinah za obešanje dveh 
trojk (sistemov) vodnikov in z zaščitno vrvjo na konici stebra. 
Na celotnem poteku je skupaj 40 stebrov, od tega 20 nosilnih 
in 16 napenjalnih, trije končni za prehod nadzemnega voda v 
podzemni vod ter en odcepni napenjalni za vključitev v obsto‑
ječi daljnovod 2 x 110 kV RTP Kleče–RTP Vič. Pri prečkanju 
Golovca od stojnega mesta 1 do stojnega mesta 19 so temelji 
razčlenjeni, po Barju od stojnega mesta 20 do stojnega mesta 
40 pa so grajeni na globokih pilotih. Stebri so visoki od 28 m do 
45 m, v tlorisu pa so stebri pravokotnega ali kvadratnega prere‑
za velikosti do 6 m x 6 m. Vsak steber je ozemljen v obliki štirih 
krakov s pocinkanim valjancem dolžine do 25 m, pri čemer se 
ozemljijo v varovalnem pasu nadzemnega voda. Za nadzemni 
vod se uporabijo jekloaluminijski vodniki vrste Al/Fe 240/40. 
Za zaščito daljnovodov pred udarom strele in za zagotavljanje 
telekomunikacijskih povezav se na konicah stebrov namesti za‑
ščitna vrv z optičnim kablom, ki se na stojnem mestu 40 vključi 
v zaščitno vrv daljnovoda 2 x 110 kV RTP Kleče–RTP Vič. Na 
zaščitno vrv se med stojnimi mesti 1 in 13 namestijo opozorilne 
zastavice, med stojnimi mesti 13 in 30 ter med stojnimi mesti 
31 in 39 pa opozorilne krogle za označitev daljnovoda. Vse de‑
lovne površine za gradnjo daljnovoda so v območju državnega 
prostorskega načrta.

(3) Podzemni vod se izvede na tri različne načine:
– s položitvijo dveh kabelskih sistemov s po tremi kabli v 

odprti jarek, pri dnu je širok 1,30 m in globok 1,50 m. Razdalja 
med osmi kabelskih sistemov je 0,70 m. Kable v kabelskem 
sistemu se položi v trikotni obliki na geotekstil in se zasuje s 
toplotno dobro prevodnim materialom;

– s poznejšim polaganjem kablov v kabelsko kanalizacijo 
za dva kabelska sistema s po tremi zaščitnimi cevmi velikosti 
do 200 mm v odprtem jarku, pri dnu je širok 1,30 m in globok 
1,50 m. Razdalja med osmi kabelskih sistemov je 0,70 m. Za‑
ščitne cevi v kabelskem sistemu se položi v trikotni obliki na ge‑
otekstil in se zasuje s toplotno dobro prevodnim materialom;

– s poznejšim polaganjem kablov v kabelsko kanalizacijo 
za dva kabelska sistema s po tremi zaščitnimi cevmi veliko‑
sti do 200 mm v dveh vodoravno vrtanih vrtinah velikosti do 
500 mm na globini do 3 m. Razdalja med osmi vodoravno 
vrtanih vrtin je 2 m.

(4) Način izvedbe podzemnega voda je odvisen od raz‑
mer na kraju samem, pri čemer se kabelska kanalizacija upo‑
rabi pri poteku vzdolžno s cestami ali pri njihovem prečkanju, 
vodoravno vrtanje pa pri prečkanju problematičnih in zahtevnih 
območij ali infrastrukturnih ureditev. Na celotnem poteku sta 
nad podzemne vode oziroma kabelsko kanalizacijo položeni 
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tudi dve cevi velikosti 50 mm za telekomunikacijske optične 
kable, ki se pri RTP Polje in RTP Trnovo vključijo v komandne 
prostore. Nad kable, razen kjer se podvrtava, se položijo armi‑
ranobetonske zaščitne plošče, nad njimi pa opozorilni trak. Na 
ustrezni medsebojni razdalji se naredi podzemni jašek za spa‑
janje kablov s kabelskimi spojkami. Pri avtocestnem priključku 
Center se kombinirajo jaški za odcep daljnovoda za RTP Trnovo. 
Za gradnjo podzemnega voda ali kabelske kanalizacije je treba 
zagotoviti delovno površino širine 6 m levo in desno od osi pod‑
zemnega voda, pri čemer se lahko delovna površina ponekod 
zaradi naravnih in grajenih ovir ali zaradi vodoravnega vrtanja 
zmanjša oziroma poveča, vendar ne za več kot širino varoval‑
nega pasu podzemnega voda. Na vseh območjih podzemnih 
jaškov in spajanja kablov ter na začetku in koncu odseka vrtanja 
za horizontalno vrtanje se zagotovi večja delovna površina zača‑
sne narave velikosti od 10 m x 25 m do 20 m x 25 m.

10. člen
(zahteve gradnje nadzemnega voda)

(1) Za stebre se uporabi jeklena predalčna konstrukcija, ki 
v prostoru deluje pregledno. Stebri daljnovoda se prepleskajo v 
ustrezni barvi ozadja, razen če je zaradi varnosti zračnega pro‑
meta določeno označevanje v izmenično beli in rdeči barvi.

(2) Pri poteku nadzemnega voda ob južni avtocesti od 
stojnega mesta 14 do stojnega mesta 30 ter od stojnega mesta 
31 do stojnega mesta 33 se stojna mesta nadzemnega voda 
postavijo tako, da so vedno oddaljena več kot 40 m od skraj‑
nega roba voznega pasu avtoceste.

(3) Pri poteku nadzemnega voda ob južni avtocesti od 
stojnega mesta 34 do stojnega mesta 38 se lokacije stojnih 
mest uskladijo z načrtovanim potekom razbremenilnika poplav‑
nih vod med Malim grabnom in Curnovcem.

(4) Pri poteku nadzemnega voda čez območja vrtičkov 
med Cesto v Mestni log in južno avtocesto se vrtički v varo‑
valnem pasu nadzemnega voda odstranijo in površina zatravi. 
Novi posegi v tem območju morajo biti usklajeni s 7. členom 
te uredbe.

(5) Zaradi postavitve stebra na stojnem mestu 39 se od‑
stranita dve vrtni lopi na območju vrtičkov med južno avtocesto 
in Cesto dveh cesarjev.

(6) Vsi poseki gozdne vegetacije na Golovcu in živic na 
Barju morajo biti selektivni. V območju državnega prostorskega 
načrta se na podlagi načrta sečnje, ki je v projektni dokumen‑
taciji, odstranijo le drevesa, ki presegajo zahtevano varnostno 
višino oziroma odmike, povečane za razdaljo letne rasti vegeta‑
cije. Grmovna vegetacija se ohrani. Za nove zasaditve gozdne‑
ga roba in živic se uporabijo avtohtona drevesa in grmovje.

(7) Po postavitvi stebrov se površina med vogalnimi teme‑
lji povrne v prvotno stanje. Stojna mesta 1, 30 in 31 se obsadijo 
z grmovjem.

(8) Na poplavnih območjih in območjih z visokim nivojem 
podzemne vode se pri določanju velikosti stebrov daljnovoda 
upoštevajo posebne zahteve gradnje v skladu z 28. členom 
te uredbe.

(9) Pri prečkanjih avtocest, hitrih cest in glavnih cest ter 
glavne železniške proge se med stojnimi mesti 13 in 14, 18 in 
20 ter 38 in 39 z opozorilnimi kroglami in nočnimi svetilkami za 
zračni promet označi zaščitna vrv kot najvišji del nadzemnega 
voda. Opozorilne krogle so v rdeči ali oranžni barvi ali kombi‑
naciji obeh.

(10) Pri poteku po Barju in Golovcu se zaradi ptic na za‑
ščitno vrv med stojnima mestoma 1 in 13 namestijo zastavice 
velikosti 30 cm x 30 cm, med stojnimi mesti 14 in 18, 20 in 30 
ter 31 in 38 pa opozorilne krogle. Zastavice in opozorilne krogle 
morajo biti v rdeči ali oranžni barvi ali kombinaciji obeh.

11. člen
(zahteve gradnje podzemnega voda)

(1) Podzemni vod je na celotnem poteku pod Potjo spo‑
mina in tovarištva ob Letališki cesti in na Marentičevi ulici 

na globini 1,5 m. Če bi bila med gradnjo kakor koli prizadeta 
drevesa, se ustrezno nadomestijo na istih mestih. Zaradi po‑
teka podzemnega voda se na tem odseku prestavi obstoječa 
srednjenapetostna elektroenergetska kabelska kanalizacija. Po 
gradnji podzemnega voda se vse površine Poti spomina in to‑
varištva povrnejo v prvotno stanje. Med opravljanjem gradbenih 
del se zagotovi stalna prehodnost Poti spomina in tovarištva za 
pešce, delovni pas na območju Poti spomina in tovarištva se 
razširi v smeri proti zahodu.

(2) Podzemni vod od Letališke ceste do vključno preč‑
kanja železniške proge Ljubljana–Zidani Most se naredi s 
podvrtavanjem na globini 3 m oziroma 1 m pod najglobljim 
komunalnim vodom. Na začetni in končni točki podvrtavanja 
ter južno od objektov na Letališki cesti se naredijo delovne 
ploščadi za vodoravno vrtanje. Pri globokih izkopih na območju 
Poti spomina in tovarištva se gradbena jama zaščiti tako, da bo 
zagotovljena čim manjša poraba prostora. Po podvrtavanju in 
gradnji podzemnega voda se Pot spomina in tovarištva povrne 
v prvotno stanje. Med opravljanjem gradbenih del se zagotovi 
normalna prehodnost Poti spomina in tovarištva za pešce.

(3) Podzemni vod od Rjave ceste do Zaloške ceste se 
naredi v kabelski kanalizaciji. Pri poteku podzemnega voda po 
kolesarski stezi in pešpoti ob vzhodni avtocesti se vsa gradbe‑
na dela opravijo zunaj voznih pasov avtoceste. Zaradi poteka 
podzemnega voda se na tem odseku prestavita srednjenape‑
tostna elektroenergetska kabelska kanalizacija in plinovod. 
Pod protihrupno ograjo mora biti narejen v skladu z zahtevami 
upravljavca avtoceste.

(4) Zaloška cesta se prečka s podvrtavanjem na globini 
3 m oziroma 1 m pod najglobljim komunalnim vodom. Na za‑
četni in končni točki podvrtavanja se naredijo delovne ploščadi 
za vodoravno vrtanje. Na severni strani se obstoječi vodovod 
prestavi na zahodno stran ploščadi.

(5) Podzemni vod mora biti na celotnem poteku po Psihi‑
atrični kliniki v globini 1,5 m.

(6) Od južnega roba območja Psihiatrične klinike do juž‑
nega (desnega) brega Ljubljanice na Marinkih se Pot spomina 
in tovarištva in Ljubljanica prečkata s podvrtavanjem. Na za‑
četni in končni točki podvrtavanja ter med Potjo spomina in 
tovarištva in Ljubljanico se naredijo delovne ploščadi za vodo‑
ravno vrtanje. Dostop do delovne ploščadi med Potjo spomina 
in tovarištva in Ljubljanico se naredi z začasno dostopno potjo 
z območja Psihiatrične klinike prek Poti spomina in tovarištva. 
Med opravljanjem gradbenih del se zagotovi stalna prehodnost 
Poti spomina in tovarištva za pešce.

(7) Južno od Ljubljanice na Marinkih podzemni vod prečka 
vzhodno avtocesto. To se naredi s podvrtavanjem.

(8) Litijska cesta se prečka s podvrtavanjem. Delovne plo‑
ščadi na začetni in končni točki podvrtavanja se naredijo tako, 
da se ohranijo obstoječa stojna mesta 10 kV elektroenergetskih 
nadzemnih vodov.

(9) Po stanovanjskem območju na Devcah se vkoplje v 
jarek in podvrta. Med stanovanjskima objektoma Dobrunjska 
cesta 8 a in Dobrunjska cesta 12 a se podvrta na globini 4 m.

(10) Podzemni vod v skrajnem južnem delu območja 
Devc poteka do prvega stebra daljnovoda tako, da se poseka 
čim manj rastlin.

(11) Od RTP Polje do Devc podzemni vod poteka tako, 
da je vedno (razen pri prečkanjih med Rjavo in Zaloško cesto) 
oddaljen več kot 7 m od skrajnega roba voznega pasu avto‑
ceste.

(12) Na celotnem poteku ob južni avtocesti se podzemni 
vod prilagaja poteku visokotlačnega plinovoda.

(13) Podzemni vod se na Ižanski cesti čim bolj odmika 
od brežine Iščice. Most čez Iščico se prečka v raščenem delu 
ob Iščici pod mostom. Po prečkanju mostu se zaradi gradnje 
podzemnega voda poruši garaža ob Ižanski cesti.

(14) Ljubljanica se prečka s podvrtavanjem. Delovni plo‑
ščadi se uredita zunaj 15‑metrskega priobalnega zemljišča ob 
Ljubljanici.
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(15) Pri avtocestnem priključku Ljubljana – Center se na‑
redi odcepni jašek za vključitev RTP Trnovo. Jašek se naredi 
kot kombinacija vzdolžnega in prečnega jaška.

(16) Izvozno/uvozno cesto avtocestnega priključka Lju‑
bljana – Center podzemni vod prečka s podvrtavanjem.

(17) Na območju vrtičkov zahodno ob avtocestnem pri‑
ključku Ljubljana – Center in ob RTP Trnovo se vrtički in lope na 
njih v območju varovalnega pasu podzemnega voda odstranijo, 
površina pa zatravi. Novi posegi na tem območju morajo biti 
usklajeni s 7. členom te uredbe.

(18) Na območju vrtičkov ob avtocestnem priključku Lju‑
bljana – Center mora podzemni vod potekati po obstoječih 
dostopnih poteh.

(19) Podzemni vod po Marentičevi ulici, ki je hkrati tudi 
del Poti spomina in tovarištva, mora biti narejen skladno z zah‑
tevami gradnje na Poti spomina in tovarištva. Na Marentičevi 
ulici se prestavi srednjenapetostna elektroenergetska kabelska 
kanalizacija.

12. člen
(vključitev v elektroenergetski sistem)

Načrtovani daljnovod se na končnih točkah vključi v ob‑
stoječe elektroenergetsko omrežje v Ljubljani. Vključitev v RTP 
110/20/10 kV Polje na območju RTP Polje se izvede s priklo‑
pom na portal v stikališču, vključitev v RTP 110/20/10 kV Vič 
pa z vključitvijo v daljnovod 2 x 110 kV RTP Kleče–RTP Vič. V 
osrednjem delu se daljnovod vključi v načrtovani RTP 110/20 kV 
Trnovo.

13. člen
(krajinske ureditve)

(1) Pri poteku nadzemnega voda po gozdnih površinah 
se gozd v območju državnega prostorskega načrta poseka iz 
varnostnih razlogov. Poseki morajo biti selektivni, tako da se 
odstrani le visokoraslo drevje, ki presega zahtevano varnostno 
višino oziroma odmike, povečane za razdaljo letne rasti vege‑
tacije. Grmovje se ohrani. Kot omilitveni ukrep za posek gozda 
se predvidi ureditev gozdnih robov v presekah z zasaditvijo av‑
tohtonih dreves in grmovja. V prečnem prerezu se koridor skozi 
gozd oblikuje tako, da se pod nadzemnim vodom ohranita nižje 
drevje in grmičevje, proti robu poseke pa se višina vegetacije 
postopoma dviga.

(2) Pri poteku daljnovoda po Barju po območju živic se pri 
poteku nadzemnega voda v območju njegovega varovalnega 
pasu selektivno odstrani vegetacija in po gradnji nadzemnega 
voda se nadomestno zasadi grmovje. V območju varovalnega 
pasu podzemnega voda se odstranijo vsa drevesa in grmov‑
nice, na njihovem mestu pa nove zasaditve, razen zatravitev, 
niso dovoljene.

(3) Pri poteku podzemnega voda na območju Studen‑
ca, Devc, Barjanske ceste in načrtovanega RTP Trnovo se 
v varovalnem pasu podzemnega voda odstranijo grmovje in 
posamezna drevesa.

(4) Vsi stebri se ustrezno obsadijo z grmovnicami, ki za‑
krijejo betonske temelje stebrov in hkrati ne omejujejo dostopa 
do stebra. Stojna mesta 1, 30 in 31 se obsadijo tudi z višjim 
grmovjem, da se delno zakrije pogled na steber za prehod iz 
podzemnega v nadzemni vod, pri čemer so ureditve usklajene 
s predpisi in ne omejujejo dostopa do stebra.

(5) Pri vseh zasaditvah se upoštevajo naravne danosti 
prostora, od katerih je odvisna uspešna rast posameznih vrst 
rastlin. Pri načrtovanju zasaditve se predvidi avtohtona vege‑
tacija, ki uspeva v bližnji okolici. Gozd v koridorju daljnovoda 
se vzdržuje z občasnim odstranjevanjem previsoko zrasle in 
nezaželene vegetacije.

(6) Pri postavitvi stebrov v gozdnih površinah se vegetaci‑
ja med vogalnimi temelji odstrani, pri postavitvi stebrov na kme‑
tijskih površinah pa se ta površina povrne v prvotno stanje.

14. člen
(dostopne poti)

(1) Dostopne poti do poteka daljnovoda, stebrov, kabel‑
skih spojk, jaškov in delovnih ploščadi so praviloma v območjih 
varovalnega pasu podzemnega ali nadzemnega voda, delov‑
nega pasu podzemnega voda in območja selektivne odstrani‑
tve vegetacije pri nadzemnem vodu. Dostopne poti v območjih 
dostopnih poti so navezave na obstoječe javne ceste ali poti 
v javni rabi.

(2) Vse dostopne poti so začasne, uporabljajo se samo 
med gradnjo oziroma vzdrževanjem. Začasne dostopne poti 
do gradbišč se naredijo in uredijo tako, da ne prizadenejo 
ceste, podzemne infrastrukture, bivalnega okolja, naravnega 
okolja in obstoječe ureditve. Dostopne poti se uredijo kot 
začasna dostopna pot ali razširitev obstoječe poti in se po 
potrebi utrdijo. V primeru izvedbe dostopne poti prek podze‑
mne infrastrukture se le to ustrezno zaščiti v skladu s pogoji 
upravljavcev te infrastrukture. Na vlažnem in zamočvirjenem 
terenu se poti naredijo z nasutjem materiala in ureditvijo od‑
vodnjavanja zalednih in padavinskih vod. Po končanju del se 
vse dodatne ureditve odstranijo, poti pa se povrnejo v prvotno 
stanje ali ohranijo, če s tem soglašajo lastniki zemljišč. Glavne 
dostopne poti čez Golovec in Barje se uredijo na obstoječih 
poteh, neposredni dostopi od glavne dostopne poti oziroma 
obstoječih poti do stebrov pa se lahko uredijo tudi drugje, kot 
je določeno v tej uredbi, če se za dostop zagotovijo enake 
prostorske zahteve in se s tem strinja lastnik zemljišča. Ne‑
posredni dostopi do stebrov na Barju se uredijo tako, da se 
ne odstranjuje večja vegetacija.

(3) Dostop do poteka podzemnega voda na območju 
Studenca se zagotovi po internih dostopnih poteh Psihiatrične 
klinike. Zaradi gradnje podzemnega voda se ne sme motiti 
dostop drugih oseb do klinike.

(4) Dostop do poteka podzemnega voda med Potjo spo‑
mina in tovarištva in Ljubljanico na območju Studenca se zago‑
tovi z ureditvijo dostopne poti po Poti spomina in tovarištva. V ta 
namen se naredi začasna dostopna pot z območja Psihiatrične 
klinike, za katero se severno od Poti spomina in tovarištva 
izdela manjši nasip ter poruši del zidu. Po končani gradnji se 
nasip odstrani, Pot spomina in tovarištva na območju prečkanja 
dostopne poti in zid pa se povrneta v prvotno stanje.

(5) Dostop do stojnega mesta 30 se naredi po varovalnem 
in delovnem pasu podzemnega voda iz smeri Ižanske ceste.

(6) Dostop do stojnih mest 35, 36, 37 in 38 se uredi po 
dostopni poti za vzdrževanje golfišča na zahodni strani igrišča. 
Dela se opravijo pozimi, ko je golfišče zaprto, ali pa zunaj 
igralnih ur na igrišču.

(7) Širina koridorja posamezne dostopne poti je 4 m, v 
koridorju pa se uredi pot širine 3 m. Dolžine in lege poti so 
razvidne iz grafičnega načrta 2.1.1–2.1.8: »Prikaz umestitve 
načrtovanih ureditev v prostor – ureditvena situacija«.

(8) Na območjih kulturne dediščine dostopne poti potekajo 
po delovnem pasu daljnovoda ali po obstoječih poteh in po 
najkrajši mogoči poti od obstoječih poti do posameznih stojnih 
mest stebrov.

15. člen
(posegi v obstoječe objekte in naprave)

(1) Zaradi gradnje daljnovoda se porušijo in odstranijo 
navedeni nezahtevni oziroma enostavni objekti za lastne po‑
trebe:

– garaža ob Ižanski cesti,
– pet vrtnih lop na območju vrtičkov ob RTP Trnovo,
– dve vrtni lopi na območju vrtičkov med južno avtocesto 

in Cesto dveh cesarjev.
(2) Zaradi vključitve daljnovoda v daljnovod 2 x 110 kV 

RTP Kleče–RTP Vič se na daljnovodu 2 x 110 kV RTP Kleče–
RTP Vič odstrani steber, ki je tik ob stojnem mestu 40.
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16. člen
(odlaganje presežnega materiala)

(1) Pri gradnji podzemnega voda in temeljev stojnih mest 
nadzemnega voda nastane presežek materiala zaradi izkopa in 
zamenjave izkopanega materiala v spodnji plasti z drugim zasi‑
pnim materialom v predvideni skupni količini približno 3200 m3.

(2) Začasna odlagališča presežkov materiala, gradbiščni 
objekti, skladišča materiala itd. so samo v območju državnega 
prostorskega načrta na predhodno arheološko pregledanih po‑
vršinah, na katerih varstveni režim oziroma izsledki predhodnih 
arheoloških raziskav to dopuščajo.

(3) Presežek materiala od izkopa, ki se ne uporabi za 
izvedbo objektov na daljnovodu in ga ni mogoče izravnati v de‑
lovnem pasu, se odvaža na ustrezna odlagališča, ki se določijo 
v nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije na podlagi 
že obstoječih mogočih odlagališč gradbenega materiala, do‑
ločenih v prostorskih aktih občin, oziroma ki so na območju 
gradnje daljnovoda.

17. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) S presežkom materiala zaradi izkopa se ravna v skla‑
du s prejšnjim členom.

(2) Z odstranjeno lesno maso zaradi sečnje se ravna v 
skladu s 30. členom te uredbe.

(3) Ostanki gradbenega materiala (beton ipd.) se, če gre 
za večjo količino, oddajo v predelavo (drobljenje, separiranje) 
ali odstranjevanje. Mogoča je uporaba v gradbeništvu kot na‑
sipni material.

(4) Odpadna embalaža se na gradbišču zbira ločeno po 
vrstah materiala (papirna in kartonska embalaža, plastična 
embalaža, kovinska embalaža ipd.), hkrati pa se zagotovi od‑
voz na najbližje odlagališče komunalnih odpadkov ali v zbirni 
center za odpadke.

(5) Zagotovi se ločeno zbiranje embalaže epoksidnih 
smol, sredstev za antikorozijsko zaščito in organskih topil. 
To velja tudi za morebitno odpadno mazalno olje delovnih 
strojev.

V. ZAHTEVE GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

18. člen
(splošna določba)

(1) Zaradi gradnje daljnovoda se prestavijo ali uredijo 
objekti gospodarske javne infrastrukture državnega in lokal‑
nega pomena. Pri križanjih, prestavitvah in vzporednih potekih 
se upoštevajo ustrezne tehnične zahteve in zahteve upra‑
vljavcev posameznih komunalnih, energetskih in elektronsko 
komunikacijskih vodov in naprav, prestavitve vodov morajo biti 
javno dostopne. Pri nadaljnji projektni obdelavi se vsa križanja 
in vzporedni poteki daljnovoda s komunalnimi, energetskimi 
in elektronskimi komunikacijskimi vodi obdelajo in predvidijo 
ustrezne tehnične rešitve. Če se med izvedbo ugotovi, da je 
treba posamezen komunalni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, 
se to naredi v skladu s soglasjem lastnika oziroma upravljavca 
komunalnega voda.

(2) Potrebne prestavitve infrastrukture se ne prestavijo v 
območja kulturne dediščine, infrastruktura pa se križa tako, da 
ni prizadeta kulturna dediščina.

(3) Pred gradnjo se obstoječe komunalne, energetske 
in telekomunikacijske naprave in objekti zakoličijo in ustrezno 
zaščitijo. Pri opravljanju del ob križanjih in vzporednih pote‑
kih investitor zagotovi nadzor upravljavca oziroma lastnika 
posameznih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih 
vodov.

(4) Na Marentičevi ulici se ob gradnji daljnovoda hkrati 
prestavita vsa obstoječa gospodarska javna infrastruktura in 

gradnja načrtovane gospodarske javne infrastrukture, za kar 
je treba izdelati celovito in usklajeno projektno dokumentacijo.

19. člen
(zahteve glede priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Zaradi vključitve daljnovoda iz te uredbe v daljnovod 

DV 2 x 110 kV RTP Kleče–RTP Vič se na tem daljnovodu 
odstrani steber ob Cesti v Mestni log, ki se nadomesti z novim 
odcepnim stebrom – stojno mesto 40.

(2) Za telekomunikacijske povezave se naredi telekomu‑
nikacijska vključitev v RTP Polje, načrtovani RTP Trnovo ter 
v telekomunikacijski vod na nadzemnem vodu DV 2 x 110 kV 
Kleče–Vič na stojnem mestu 40. Vključitev v RTP Polje in na‑
črtovani RTP Trnovo se izpelje podzemno.

20. člen
(križanje in odmiki kanalizacijskih in vodovodnih vodov)

(1) Zaradi gradnje podzemnega voda se prestavi vodovod 
velikosti 150 mm na severnem delu Zaloške ceste.

(2) Pri poteku podzemnega voda po dostopnih poteh 
na območju Ižanske ceste se prestavi več hišnih vodovodnih 
priključkov.

(3) Pri križanju daljnovoda z vodovodom je treba upošte‑
vati, da se pri načrtovanju izrabe prostora za obstoječe in pred‑
videne javne vodovode na območju poteka vodovodov zagoto‑
vijo predpisani varovalni pasovi oziroma odmiki od preostalih 
objektov in naprav. Navpični odmik podzemnega električnega 
kabla od vodovoda mora biti najmanj 0,3 m, vodoravni odmik 
pa mora znašati najmanj 1,00 m. Na kraju križanja daljnovoda 
z vodovodom mora biti daljnovod položen v skupni cevi, potek 
daljnovoda pa označen z opozorilnim trakom.

(4) Najmanjši odmiki med podzemnimi temelji ali pod‑
zemnimi objekti, ki bodo grajeni v sklopu daljnovoda, in med 
vodovodom ne smejo biti manjši od 1,5 m. Izjemoma so odmiki 
lahko manjši, toda ne manjši od 0,5 m od zunanjega roba trajno 
grajenega objekta, a le če je daljnovod položen v neprepustno 
za vodo in na obeh straneh ustrezno zatesnjeno zaščiteno 
cev. Ob poteku vodovodov in v neposredni bližini ne smejo biti 
zasajena drevesa in grmičevje.

(5) Kadar je možnost, da se pojavijo blodeči in uhajavi 
tokovi, je treba vodovod ustrezno zaščititi.

(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju 
daljnovoda morajo biti upoštevani vsi veljavni predpisi in pra‑
vilniki pri oskrbi z vodo in odvajanju komunalnih odpadnih in 
padavinskih odpadnih voda.

21. člen
(križanje elektroenergetskih vodov)

(1) Zaradi gradnje podzemnega voda se prestavijo sre‑
dnjenapetostni elektroenergetski vodi v Poti spomina in tovari‑
štva med RTP Polje in Letališko cesto. Elektroenergetski vodi 
se prestavijo v skupni koridor s podzemnim vodom v skladu z 
11. členom te uredbe.

(2) Zaradi gradnje podzemnega voda se prestavijo sre‑
dnjenapetostni elektroenergetski vodi pod kolesarsko stezo 
oziroma pešpotjo ob avtocesti med Rjavo cesto in Zaloško 
cesto. Elektroenergetski vodi se prestavijo v skupni koridor s 
podzemnim vodom.

(3) Zaradi gradnje podzemnega voda se prestavijo sre‑
dnjenapetostni elektroenergetski vodi v Marentičevi ulici in ob 
Poti spomina in tovarištva v Trnovem. Elektroenergetski vodi se 
prestavijo v skupni koridor s podzemnim vodom.

(4) Zemeljska dela v pasu 1 m levo in desno od osi obsto‑
ječega srednjenapetostnega podzemnega voda se opravljajo 
le ročno v dogovoru in prisotnosti pooblaščenega predstavnika 
upravljavca tega voda, pri opravljanju del pa se upoštevajo 
njegove morebitne dodatne zahteve. Zasipava se šele, ko 
pooblaščeni predstavnik upravljavca tega voda pisno potrdi, 
da je obstoječi vod nepoškodovan oziroma je poškodba od‑
pravljena.
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22. člen
(križanje plinovodov)

(1) Zaradi gradnje podzemnega voda je treba prestaviti 
distribucijski plinovod velikosti 200 mm na kolesarski stezi ob 
avtocesti med Rjavo in Zaloško cesto. Plinovod se prestavi na 
zahodno stran podzemnega voda.

(2) Podzemni vod prečka 12‑barski plinovod 10 000 MRP 
Ljubljana–MRP Vevče velikosti 150–300 mm. Prečka se s 
podvrtavanjem na ustrezni globini pod plinovodom. Delovna 
površina za podvrtavanje je zunaj varnostnega pasu plinovoda, 
ki znaša 5 m levo in desno od osi plinovoda, kakršna koli dela 
nad plinovodom pa so prepovedana.

(3) Pri načrtovanju daljnovoda je treba upoštevati vzpore‑
dni potek in križanje z načrtovanim distribucijskim plinovodnim 
omrežjem na območju Ižanske ceste in Rakove jelše s potekom 
po javni površini in z odmiki v skladu s predpisi.

(4) Pri načrtovanju daljnovoda ob južni avtocesti po 
Barju je treba pri vzporednem poteku zagotoviti svetli odmik 
najmanj 8 m od obstoječega 10‑barskega distribucijskega 
plinovoda velikosti 250 mm. Pri načrtovanju daljnovoda, 
spremljajočih objektov in dovoznih poti ob južni avtocesti je 
treba zagotoviti geomehanske raziskave terena, na osnovi 
katerih se določi ukrepe za preprečitev vpliva gradnje dalj‑
novoda na obstoječi 10‑barski plinovod. V času gradnje je 
treba zagotoviti občasen inženirsko ‑ geološki nadzor glede 
vpliva gradnje daljnovoda na okoliški teren. Pri izvedbi plo‑
ščadi za podvrtavanje daljnovoda pod Ljubljanico je treba 
zagotoviti najmanjši svetli odmik 10–15 m od obstoječega 
10‑barskega plinovoda.

(5) Križanje podzemnega voda z obstoječo zaščitno cevjo 
distribucijskega plinovoda pri prečkanju avtoceste severno od 
Letališke ceste se uredi tako, da bo omogočena povezava 
načrtovanih plinovodov na to cev.

(6) Gradnja in obratovanje daljnovoda vpliva na obstoječi 
10‑barski distribucijski plinovod velikosti 250 mm s potekom ob 
južni avtocesti, naprave za njegovo katodno zaščito in naprave 
sistema telemetrije. Pred izvedbo daljnovoda je treba izve‑
sti dodatne zaščitne ukrepe za izničevanje vpliva daljnovoda 
na obstoječ katodno zaščiteni jekleni plinovod in telemetrični 
sistem. Pri načrtovanju daljnovoda je treba zato določiti in 
zagotoviti vgradnjo:

– dodatnih zaščitnih naprav za izničevanje vpliva trajne 
inducirane napetosti na plinovodu iz vidika zaščite obstoječih 
naprav katodne zaščite in naprav sistema telemetrije z vgra‑
dnjo npr. Kirckovih celic, prenapetostne zaščite, ozemljitve 
plinovoda preko diod, filtrov ipd.,

– zaščitnih naprav za izničevanje vpliva induciranih na‑
petosti v primeru kratkega stika z vgradnjo ustrezne zaščite z 
odvodniki oziroma iskrišči v protieksplozijski izvedbi na napra‑
vah plinovoda,

– dodatne prenapetostne zaščite elementov naprav te‑
lemetrije.

(7) Hkrati je treba zagotoviti ustrezno izvedbo in odmik 
ozemljitvenih krakov DV stebra stojnega mesta 38 od obsto‑
ječega 10‑barskega distribucijskega plinovoda. Vse rešitve v 
zvezi z vgradnjo naprav za zaščito obstoječega plinovoda in 
naprav katodne zaščite in telemetrije mora predhodno potrditi 
upravljavec distribucijskega plinovodnega omrežja. Po izgra‑
dnji daljnovoda in pred vključitvijo daljnovoda v obratovanje 
je treba izvesti meritve induktivnih vplivov na plinovod in na 
naprave plinovoda za preveritev primernosti dodatno vgrajenih 
zaščitnih naprav.

(8) Pri načrtovanju in gradnji v varovalnem pasu ob‑
stoječega distribucijskega plinovodnega omrežja mora biti z 
ustreznim varnostnim odmikom, ki zavisi od načina gradnje, 
strukture tal (geoloških razmer) in globine plinovoda, ali z dru‑
gimi ukrepi zagotovljena stabilnost, korozijska in druga zaščita 
plinovoda in naprav na plinovodu.

23. člen
(križanje elektronskih komunikacijskih vodov)

(1) Nadzemni vod prečka hrbtenično omrežje Telekoma 
Slovenije na Dolenjski cesti.

(2) Križanje podzemnega voda z obstoječimi signalnovar‑
nostnimi in telekomunikacijskimi kabli na območju železniških 
tirov železniške proge Ljubljana–Zidani Most in industrijskih 
tirov na Letališki cesti se izvede s podvrtavanjem.

24. člen
(križanje državnih in lokalnih cest)

(1) Daljnovod prečka državno avtocestno omrežje:
– avtocesto A 1 Ljubljana, Zaloška–Litijska (prečkanje 

podzemnega voda),
– avtocesto A 1 razcep Malence in avtocesta A 2 Lju‑

bljana–Malence–Šmarje ‑ Sap v razcepu Malence (prečkanje 
nadzemnega voda),

– avtocestni priključek A 1 Ljubljana – jug (Dolenjska 
cesta) (prečkanje nadzemnega voda),

– avtocestni priključek A 1 Ljubljana – Rudnik (Peruzzijeva 
cesta) (prečkanje nadzemnega voda),

– avtocestni priključek A 1 Ljubljana – Center (Barjanska 
cesta) (prečkanje podzemnega voda),

– avtocestni priključek A 1 Ljubljana, Dolenjska–Barjanska 
(prečkanje podzemnega voda),

– avtocesto A 1 Ljubljana, Barjanska–Vič ob Cesti v Me‑
stni log (prečkanje nadzemnega voda).

(2) Daljnovod prečka državno cestno omrežje:
– glavno cesto G 2–0215 Ljubljana – Rudnik–Škofljica na 

Dolenjski cesti (prečkanje nadzemnega voda),
– regionalno cesto R 3–1188 Ljubljana, Litijska–Zadvor 

(prečkanje podzemnega voda),
– regionalno cesto R 3–1360 Ig–Ljubljana, Peruzzijeva na 

Ižanski cesti (prečkanje podzemnega voda).
(3) Prečkanja in približevanja cestam se izvedejo ob upo‑

števanju predpisov, ki urejajo javne ceste. S projektno doku‑
mentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdela projekt 
prečkanja cest, ki zajema tudi vse posege daljnovoda v varovalni 
pas ali cestno telo. Najmanjša višina vodnika nadzemnega voda 
nad cesto znaša 7 m, podzemni vod pa prečka cesto tako, da je 
višina nadkritja nad podzemnim vodom vsaj 1,2 m.

(4) Vsa prečkanja državnih cest s podzemnim vodom se 
izvedejo s podvrtavanjem. Križanje načrtovanega daljnovoda 
z avtocestama A 1 in A 2 ne moti izvedbe veljavnega LN za 
vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne 
obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani.

(5) Prečkanje lokalnih cest in javnih poti se izvede v ka‑
belski kanalizaciji.

(6) Oddaljenost stebra od zunanjega roba cestišča avto‑
ceste znaša najmanj 40 m, od roba cestišča glavne ceste 20 m 
in od roba cestišča regionalnih in lokalnih cest 10 m. Križanje 
nadzemnega voda z odseki avtocest se izvede z ojačano ele‑
ktrično in mehansko izolacijo.

(7) Zaradi preglednosti na cesti se ves izkopani in preo‑
stali gradbiščni material odlaga na oddaljenosti od ceste naj‑
manj 3 m.

25. člen
(železniško omrežje)

(1) Prečkanje železniške proge Ljubljana–Zidani Most in 
industrijskega železniškega tira se izvede s podvrtavanjem. 
Teme kabelske kanalizacije je najmanj 2 m pod koto železni‑
škega tira. Pri gradnji se zagotovi stabilnost železniških na‑
prav.

(2) Prečkanje železniške proge z nadzemnim vodom se 
izvede z ojačano električno in mehansko izolacijo, varnostna 
višina nad tirnico pa je 14 m.

(3) Oddaljenost daljnovoda od signalnovarnostnih tele‑
komunikacijskih kablov (v nadaljnjem besedilu: SVTK) je pri 
križanju najmanj 1 m.
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VI. ZAHTEVE CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE 
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA 
IN NARAVNIH DOBRIN TER VARSTVA PRED NARAVNIMI 

IN DRUGIMI NESREČAMI

26. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Načrtovani podzemni vod s pripadajočimi ureditvami 
prečka oziroma poteka po enotah in območjih kulturne dedi‑
ščine:

– Ljubljana–Pot spomina in tovarištva (EŠD 1116),
– Ljubljana–Grobišče–Studenec (EŠD 14908),
– Ljubljana–kulturna krajina–Ljubljansko barje (EŠD 

11819),
– Ljubljana–spomenik dograditvi Ižanske ceste (EŠD 

11569),
– Ljubljana–arheološko najdišče Ižice (EŠD 11469),
– Ljubljana–Ižanska cesta (EŠD 12495),
– Podpeč–arheološko najdišče Ljubljanica (EŠD 11420),
– Ljubljana–spominsko območje sv. Urh (EŠD 101).
(2) Načrtovani nadzemni vod s pripadajočimi ureditvami 

prečka oziroma poteka po enotah in območjih kulturne dedi‑
ščine:

– Ljubljana–drevak na Rudniku (EŠD 11741),
– Ljubljana–kulturna krajina–Ljubljansko barje (EŠD 

11819).
(3) Na območju državnega prostorskega načrta se opra‑

vijo predhodne arheološke raziskave:
– na območju podzemnega dela poteka v širini območja 

državnega prostorskega načrta,
– na območju stojnih stebrov v območju delovnega pasu 

v obsegu 30 m x 30 m, na neutrjenih obstoječih in novih do‑
stopnih poteh.

(4) Njihov obseg opredeli pristojna služba za varstvo 
kulturne dediščine. Arheološke raziskave zagotovi investitor 
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Investitor zagotovi 
tudi izvedbo zaščitnega izkopavanja morebitno odkritih najdišč, 
vključno z vsemi postopki po njem. Za varovanje objektov in 
območij kulturne dediščine se na območju državnega prostor‑
skega načrta zagotovi stalen arheološki nadzor nad vsemi 
zemeljskimi deli.

(5) Pri gradnji daljnovoda na območju postavitve stebrov 
in polaganja kablovoda ter novih dostopnih poti na arheoloških 
območjih veljajo ukrepi za varstvo arheološke dediščine:

– predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheo‑
loških možnosti na območjih iz tretjega odstavka tega člena,

– morebitne dodatne raziskave na podlagi izsledkov pred‑
hodnih arheoloških raziskav,

– morebitna zaščitna izkopavanja in
– nadzor.
(6) Pri gradnji daljnovoda v območju arheološke dediščine 

se poseg zmanjša na najmanjšo mogočo površino, ki še omogo‑
ča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ugotovi lokacija 
pomembne arheološke dediščine, se mikrolokacija poteka dalj‑
novoda prilagodi tako, da arheološka dediščina ni ogrožena.

(7) Ljubljanica se prečka s podvrtavanjem tako, da bo 
teme podzemnega voda vsaj 1 m pod dnom Ljubljanice. Na ob‑
močju enot Ljubljana–arheološko najdišče Ižice (EŠD 11469) in 
Podpeč–arheološko najdišče Ljubljanica (EŠD 11420) se pred 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja opravi podvodni terenski 
pregled in izkop testnih vrtin na kraju podvrtavanja. Na podlagi 
podvodnih pregledov in testnih vrtin se določita način in obseg 
nadaljnjih predhodnih arheoloških raziskav.

(8) Potek daljnovoda vpliva na krajinsko sliko Ljubljanske‑
ga barja. Za omilitev vidnega vpliva se stojna mesta daljnovoda 
obsadijo z grmovjem, preseki v živicah pod nadzemnim vodom 
pa se dodatno zasadijo z nižjim avtohtonim grmovjem.

(9) Pri poteku podzemnega voda pod koreninskim sple‑
tom med dvema drevesoma na območju Poti spomina in to‑
varištva se podzemni vod vkoplje na globino najmanj 1,5 m. 
Podzemni vod se izvede na primerni oddaljenosti od drevoreda 
in na način, ki omogoča, da drevesa ostanejo nepoškodovana 
in da tudi v nadalje njihova rast ni ovirana. Koreninski sistem 

se varuje tudi ob sami gradnji. Po gradnji podzemnega voda 
se vse površine Poti spomina in tovarištva povrnejo v prvotno 
stanje. Med opravljanjem gradbenih del se zagotovi stalna pre‑
hodnost Poti spomina in tovarištva za pešce, začasna pešpot 
ob Letališki cesti mora biti na zahodni strani Poti spomina in 
tovarištva, kjer je razširjen delovni pas.

(10) Vsaj deset dni pred začetkom gradnje daljnovoda se 
o tem obvesti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 
Območna enota Ljubljana.

27. člen
(ohranjanje narave in naravnih vrednot)

(1) Načrtovani podzemni vod s pripadajočimi ureditvami 
posega na območja naravnih vrednot, ekološko pomembna 
območja in območja Nature 2000:

– območja naravnih vrednot: Ljubljanica, ev. št. 167, in 
Iščica, ev. št. 8075, Pot spomina in tovarištva, ev. št. 8706,

– ekološko pomembno območje Ljubljansko barje, koda 
31400,

– območja Nature 2000 Ljubljansko barje – SPA, koda 
SI5000014, in Ljubljansko barje – pSCI, koda 3000271.

(2) Daljnovod na območju Golovca in Ljubljanskega barja 
posega v območja pomembnejših habitatnih tipov. Gradbišča 
se pripravijo tako, da se poškoduje čim manjša površina, iz‑
kopani material se odlaga zunaj območij habitatnih tipov, na 
posekih se oblikujejo čim naravnejši gozdni robovi, pri prašenju 
je treba površine vlažiti.

(3) Na območjih Nature 2000, ekološko pomembnih ob‑
močjih, območjih naravnih vrednot in območjih habitatnih tipov 
se pri načrtovanju in izvajanju predvidenih posegov upoštevajo 
te varstvene usmeritve:

– čas izvajanja posegov se prilagodi življenjskim krogom 
živali in rastlin,

– rastlinstvo se poseka, gradbišča se pripravijo in gradi 
se, ko ni obdobje razmnoževanja, vzrejanja mladičev, gnez‑
ditvene sezone in prezimovanja, torej pozno jeseni in zgodaj 
spomladi;

– vsa redna vzdrževalna dela na območju Golovca in Lju‑
bljanskega barja se opravljajo, ko ni gnezditvena sezona ptic;

– pomembni deli življenjskega prostora živali se ohranijo 
v celoti;

– ohranja se povezanost habitatov;
– gradnja poteka zunaj vegetacijske dobe;
– vnašanje in naseljevanje tujerodnih rastlinskih in žival‑

skih vrst sta prepovedani;
– izberejo se tehnične rešitve, ki omogočajo, da se narav‑

na območja čim manj poškodujejo;
– območje gradbišča se čim bolj omeji;
– v varstvenih območjih se ne odlaga odkopan in drug 

material;
– med opravljanjem načrtovanih posegov se uporabljajo 

obstoječe dostopne poti, morebitne nove poti se izognejo vre‑
dnim habitatom;

– po gradnji se na območju gradbišča čim prej vzpostavi 
prvotno stanje; nadomestne zasaditve morajo biti takoj po 
končanih delih.

(4) Po vsej dolžini daljnovoda, ki poteka v neposredni 
bližini Ljubljanskega barja in na območju Golovca, je eviden‑
tirano ornitološko pomembno območje, zato se za prepreče‑
vanje zaletavanja ptic v vodnike namestijo vidne oznake na 
najvišji, to je zaščitni vodnik nadzemnega voda. Zaščitna vrv 
nadzemnega voda se na območju Golovca med stojnimi mesti 
1 in 13 opremi z zastavicami velikosti 30 cm x 30 cm vsakih 
40 m, na 60‑metrski pas ob stojnih mestih pa se zastavice ne 
nameščajo. Če pri poteku skozi gozdno območje na Golovcu 
vodniki ne segajo več kot 1 m nad drevesne krošnje, oznake 
niso potrebne. Zaščitna vrv nadzemnega voda se na območju 
Barja med stojnimi mesti 14 in 18, 20 in 30 ter 31 in 38 opremi 
z opozorilnimi kroglami velikosti 60 cm na vsakih 45 m, na 
60‑metrski pas ob stojnih mestih pa se krogle ne nameščajo. 
Zastavice in opozorilne krogle so v rdeči ali oranžni barvi ali v 
kombinaciji obeh.
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(5) Pred izdajo gradbenega dovoljenja se za izbrano 
različico proučijo mikrolokacije posameznih stebrov ter po‑
pišejo habitatni tipi v vplivnem območju na celotnem poteku 
daljnovoda, da bi se ugotovilo, ali se na območjih stojnih mest 
oziroma na poteku podzemnega voda pojavljajo pomembni 
oziroma ogroženi biotopi ali habitatni tipi. Ob ugotovitvi takega 
biotopa ali habitatnega tipa se mikrolokacija poteka prilagodi 
tako, da ne bo ogrožen.

(6) Poleg pogojev iz tretjega odstavka tega člena se pri 
sečnji gozda na območju Golovca, odstranitvi preostale vege‑
tacije ter ponovni zasaditvi oziroma obnovi izkrčenih površin 
upoštevata 13. in 30. člen te uredbe.

(7) Pristojna služba za varstvo narave nadzira gradnjo 
na območju naravnih vrednot. Med gradnjo je potreben tudi 
geološki naravovarstveni nadzor nad zemeljskimi deli. Ob najd‑
bi geoloških naravnih vrednot se obvesti pristojna služba za 
varstvo narave.

28. člen
(križanje vodotokov in varstvo voda)

(1) Podzemni vod prečka Ljubljanico, vodotok 1. reda, na 
območju Studenca in na območju Ižanske ceste.

(2) Podzemni vod poteka ob dveh vodotokih 2. reda, in 
sicer ob Iščici v dolžini približno 350 m in ob Curnovcu v dolžini 
približno 100 m.

(3) Ljubljanica se prečka s podvrtavanjem tako, da je 
teme podzemnega voda vsaj 1 m pod dnom struge Ljubljanice 
na urejenih odsekih vodotokov in vsaj 1,5 m pod dnom struge 
pri neurejenih vodotokih. Na tej globini podzemni vod poteka 
v razdalji med spodnjima robovoma brežin ter še 3 do 5 m 
na vsako stran pri urejenih vodotokih oziroma v razdalji med 
zgornjima robovoma brežin ter še 3 do 5 m na vsako stran pri 
neurejenih vodotokih. Delovne ploščadi za podvrtavanje so 
odmaknjene vsaj 15 m od zgornjega roba brežine Ljubljanice.

(4) Podzemni vod na odseku ob Iščici in ob Curnovcu 
zaradi hkratnega odmika od obstoječih objektov oziroma zaradi 
poteka v obstoječi cesti na krajši razdalji poteka v petmetrskem 
priobalnem zemljišču vodotoka 2. reda reke Iščice in Curnovca. 
Na teh dveh odsekih se delovni pas na strani proti vodotoku 
ukine in nadomesti na strani podzemnega voda, ki je bolj odda‑
ljena od roba brežine. Po potrebi se za čas gradnje in vzdrže‑
valnih del predvidi začasna zaščita brežine. Pri vseh potekih v 
petmetrskem priobalnem pasu ob Iščici se upošteva:

– da morajo biti vse prevozne poti in manipulacijske po‑
vršine izpeljane na tisto stran daljnovoda, ki je bolj oddaljena 
od roba brežine Iščice;

– vsa gradbena in strojna dela, povezana z gradnjo daljno‑
voda, morajo biti opravljena ob suhem vodostaju reke Save;

– dovoljen mora biti le prevoz lahkih gradbenih strojev, ki 
so nujno potrebni za opravljanje potrebnih del;

– gradbeni material se ne sme odlagati na mesta, na 
katerih je mogoča splavitev ali erodiranje;

– med opravljanjem del se na gradbišču zagotovi pri‑
sotnost pooblaščene osebe upravljavca vodotoka, ki lahko 
predpiše strožje varovalne ukrepe.

(5) Križanje in poseganje v struge vodotokov se opravita 
tako, da se ne spremenijo pretok vode, njena kakovost in biot‑
ska pestrost. Pri posegih v vodotoke:

– se čim bolj ohranja naravna obvodna zarast;
– med gradnjo se ne dovolijo posegi v strugo z materia‑

lom, ki vsebuje nevarne spojine;
– ob onesnaženju vodotokov se obvesti ribiška organiza‑

cija, ki upravlja ribiški okoliš;
– pri zemeljskih delih ni dovoljeno zasipavati izvirov, spro‑

žati erozije, rušiti ravnotežja na labilnih tleh ali preprečiti odtoka 
visokih voda ali hudournikov;

– med gradbenimi deli se zagotovi, da v vodotoku ne 
nastanejo razmere neprekinjene kalnosti;

– dela, ki posegajo v vodne površine, se opravljajo zunaj 
drstitvenih dob ribjih vrst.

(6) Načrtovani podzemni vodovod in vse delovne povr‑
šine so v zakonsko določenih odmikih od vodnega zemljišča 
oziroma od zgornjega roba brežine vodotoka, in sicer zunaj 

priobalnega pasu, ki znaša 15 m pri vodotokih 1. reda in 5 m 
pri vodotokih 2. reda.

(7) Vse delovne ploščadi za izvedbo podzemnega voda 
morajo biti zunaj zakonsko določenih odmikov od vodnega 
zemljišča oziroma od zgornjega roba brežine vodotoka.

(8) Območje ob Ljubljanici na Studencu ter Ljubljansko 
barje sta poplavni območji, zato se predvidijo tehnični ukrepi 
ob morebitni preplavitvi podzemnega voda in spodnjih delov 
stebrov nadzemnega voda, ureditve v poplavnih območjih pa 
morajo predvidevati obremenitve zaradi dinamike talne in po‑
vršinske vode. Na poplavnih območjih se zagotovi, da se za‑
radi organizacije gradnje ne poslabšajo razmere na poplavnih 
območjih oziroma da se na teh območjih zagotovijo ukrepi za 
odstranitev slabih vplivov gradnje na poplavno varnost. Gradnja 
poteka v suhem vremenu oziroma v obdobju, v katerem je 
mogoče pričakovati manj padavin.

(9) Zaradi posega v vodno ali priobalno zemljišče, ki je v 
lasti Republike Slovenije, investitor sklene pogodbo o ustano‑
vitvi služnosti.

29. člen
(urejanje na območjih kmetijskih zemljišč)

(1) Daljnovod poteka po kmetijskih območjih z izvedenimi 
hidromelioracijami na odseku na Marinkih in na delu barja med 
Curnovcem in avtocestnim počivališčem Barje jug. Podzemni 
vod poteka po skrajnem zahodnem robu hidromelioracij na Ma‑
rinkih, nadzemni vod pa poteka po hidromelioracijskem obmo‑
čju med Curnovcem in avtocestnim počivališčem Barje jug.

(2) Na območjih izvedenih hidromelioracij na Barju se dre‑
naža, ki se poškoduje pri gradnji temeljev stebrov, nadomesti z 
novo. Ker poteka podzemni vod po skrajnem zahodnem robu 
območja hidromelioracij na Marinkih, se pri izkopu jarka za 
podzemni vod drenaža, če je tam, na delu izkopa odstrani.

(3) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč z velikimi 
pridelovalnimi možnostmi je delovni pas čim ožji.

(4) V varovalnem pasu podzemnega voda velja omejitev 
kmetijske dejavnosti. V tem pasu se ne sadijo rastline s koreni‑
nami, globljimi kot 0,5 m, obdeluje zemljišče globlje kot 0,5 m in 
postavljajo opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu. V varoval‑
nem pasu nadzemnega voda se zasadijo le rastline, ki zrastejo 
do take višine, da je vedno zagotovljen odmik rastline od vodnika 
v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

(5) V vogalnih nosilnih elementih stebra nadzemnega 
voda so kmetijska opravila, razen košnje, onemogočena.

(6) Gradbena in montažna dela na daljnovodu se opravijo 
zunaj obdobij najbolj intenzivnih kmetijskih opravil.

(7) Predvidijo in upoštevajo se primanjkljaji in presežki 
materiala, odlagališča materiala se načrtujejo v sklopu držav‑
nega prostorskega načrta tako, da se ne posega na kmetijska 
zemljišča in da se proizvodne možnosti kmetijskih zemljišč ne 
poslabšajo.

(8) Po končani gradnji se začasno uporabljena kmetijska 
zemljišča vzpostavijo v prvotno stanje.

(9) Investitor omogoči lastnikom zemljišč dostop na njiho‑
va zemljišča med gradnjo daljnovoda in po njej.

30. člen
(urejanje na območjih gozdnih površin)

(1) Daljnovod poteka po obsežni gozdni površini Golovca, 
na kateri imajo gozdne površine poudarjeno socialno in eko‑
loško vlogo. Daljnovod, speljan čez Barje, poteka po parcelah 
vzdolžnih barjanskih živic.

(2) Zaradi gradnje nadzemnega voda se odstrani gozd 
prek Golovca v širini območja državnega prostorskega načrta, 
ki je razviden iz grafičnih prikazov. Novonastali gozdni rob 
se obnovi s stopničastim dvigovanjem proti robu poseke. Za 
obnovitev in nadomestne zasaditve se uporabljajo avtohtone 
drevesne in grmovne vrste v ustrezni sestavi.

(3) Večje gozdne površine se obnovijo na podlagi podrob‑
nejših načrtov sanacije, ki vsebujejo tudi ukrepe za postopno 
ustalitev gozdnega roba. Za vzdrževanje gozdnih presek se 
izdela načrt trajnega gospodarjenja na presekah.
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(4) Zaradi gradnje podzemnega voda se odstranijo živice 
v širini varovalnega pasu podzemnega voda. Poseke zunaj 
območja varovalnega pasu podzemnega voda niso dovoljene. 
Na posekah zaradi podzemnega voda poznejša zasaditev ra‑
stlin ni dovoljena.

(5) Gozd se seka strokovno po odkazilu pristojnega pred‑
stavnika Zavoda za gozdove.

(6) Odstranjeno drevje in grmovnice se odstranijo z ob‑
močja poseka in nadalje uporabijo v skladu z dogovorom z 
lastnikom zemljišča.

(7) Odstranjena lesna masa se uniči tudi s kurjenjem na 
kraju poseka, vendar le pod nadzorom in kadar za območje ne 
velja povečana nevarnost požarov v naravnem okolju.

(8) Med gradnjo in po izvedbi posega se omogočita go‑
spodarjenje z gozdom in dostop do sosednjih gozdnih zemljišč 
ter ohranijo gozdne ceste in pretok vodotokov.

(9) Za varovanje gozda in gozdnogospodarskih ureditev 
se poleg že navedenega upošteva še:

– v neposredni bližini daljnovoda se čim bolj ohrani seda‑
nja gozdna zarast,

– v gozdovih je delovni pas čim ožji,
– prepreči se vsako nepotrebno zasipanje in odstranjeva‑

nje podrasti v ureditvenem območju državnega prostorskega 
načrta in zunaj njega,

– pri izvajanju posegov in dejavnosti so potrebni vsi more‑
bitni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na rastnost 
sestoja ali rodovitnost rastišča, stabilnost ali trajnost gozda 
čim manjši,

– v gozdovih se ne urejajo začasna in stalna odlagališča 
izkopanega materiala in materiala za napeljavo daljnovoda,

– pri vzdrževanju gozdnih presek se ne uporabljajo arbo‑
ricidi in herbicidi,

– za vsa pripravljalna dela v gozdu in posege v gozd se 
h gradbenemu dovoljenju pridobi soglasje pristojnega Zavoda 
za gozdove,

– na strmih pobočjih se gozd krči z ruvanjem panjev le na 
zemljiščih stojnih mest stebrov, sicer se drevje le prirezuje,

– dostopi do gozda po gozdnih vlakah, poteh in stezah 
se ne zapirajo,

– posek in spravilo lesa morata biti skladna s predpisi, ki 
urejajo upravljanje gozda, načrtuje pa jih Zavod za gozdove 
Slovenije.

31. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Daljnovod poteka po območjih stoletnih katastrofalnih 
poplav Ljubljanice na Studencu ter Ljubljanice in Gradaščice 
na Ljubljanskem barju.

(2) Na poplavnem območju niso dovoljeni posegi ali de‑
javnosti, ki lahko ob poplavi škodljivo vplivajo na vode, vodna in 
priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost obmo‑
čja. Gradbena dela in napenjanje vodnikov se ne opravljajo na 
poplavljenih zemljiščih. Med gradnjo in delovanjem daljnovoda 
se izvedejo ukrepi, da ob poplavah ne bo škodljivih vplivov na 
vode in vodni režim, da se ne poslabša poplavna varnost ob‑
močja in da ne pride do drugih škodljivih vplivov na okolje.

(3) Stebri in podzemne vode, ki so v poplavnem območju, 
se ustrezno geotehnično zavarujejo.

(4) Pri velikosti stebrov se upošteva vrednost projektnega 
pospeška tal (potresna varnost) od 0,100 do 0,200 [g].

32. člen
(ukrepi za obrambo)

(1) Ureditveno območje državnega prostorskega načrta 
ne posega v območja ali objekte, pomembne za obrambo, zato 
posebni ukrepi za obrambo niso predvideni.

(2) Na celotnem poteku daljnovoda se za potrebe obram‑
be zagotovi rezervacijo dveh parov optičnih vlaken v optičnem 
kablu daljnovoda s priključki oziroma odcepi, ki bodo določeni 
pri pripravi projektne dokumentacije.

VII. ZAHTEVE ZA VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI  
TER KAKOVOSTI BIVALNEGA IN DELOVNEGA OKOLJA

33. člen
(varstvo tal)

(1) Posegi v tla se opravljajo tako, da so prizadete čim manj‑
še površine. Površine, ki se med gradnjo razgalijo, se ponovno 
zatravijo ali zasadijo oziroma usposobijo za prvotno rabo.

(2) V projektni dokumentaciji se določi način uporabe 
rodovitnega dela prsti. Prst se odstrani in odlaga tako, da se 
ohranita njena plodnost in količina. Prst se uporabi za ureditev 
opustošenih in razvrednotenih tal v okolici stebrov.

(3) Gradbeni posegi s težkimi stroji se opravljajo v suhem 
vremenu.

(4) Delovni stroji in prevozna vozila so tehnično brezhibni in 
ustrezno vzdrževani. Oskrbovanje delovnih strojev in prevoznih 
vozil, ki se uporabljajo pri gradnji daljnovoda, poteka le na vna‑
prej določenih in ustrezno utrjenih ter neprepustnih površinah. V 
območju državnega prostorskega načrta se med gradnjo hrani 
le sprotna količina maziva in goriva. Ob morebitni nesreči pri 
razlitju nevarnih snovi v tla se pripravi poslovnik za ukrepanje 
(načrt ravnanja), na gradbišču pa se določi kraj za opremo za 
takojšnje ukrepanje, ki je dostopno vsem zaposlenim.

34. člen
(varstvo pitne vode)

(1) Območje državnega prostorskega načrta posega na 
območja varstvenih virov pitne vode oziroma na vodovarstvena 
območja:

– na širše vodovarstveno območje z oznako VVO III vo‑
donosnika Ljubljanskega polja,

– na širše vodovarstveno območje z oznako VVO III vo‑
donosnika Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane.

(2) Na širših vodovarstvenih območjih je dovoljena gra‑
dnja prenosnih oziroma distribucijskih elektroenergetskih vo‑
dov. Pri gradnji, obratovanju in vzdrževanju daljnovoda se 
na vodovarstvenem območju upoštevajo predpisi s področja 
varstva vodonosnikov in poplavne varnosti, ki urejajo varstvene 
pasove pitne vode, in ukrepi za zavarovanje voda.

(3) Zaradi varovanja podtalnice se med gradnjo preprečita 
izlitje in spiranje goriva, maziva in drugih strupenih snovi v pod‑
talnico. Gradnja poteka v suhem vremenu oziroma v obdobju, 
v katerem je mogoče pričakovati manj padavin.

35. člen
(varstvo zraka)

Gradnja je organizirana in izvajana tako, da se čim bolj 
prepreči dodatno onesnaženje zraka, na kar vpliva izbira de‑
lovnih strojev in prevoznih vozil ter vremenskih razmer med 
gradnjo. Upoštevajo se predpisi, ki urejajo varstvo zraka. Po 
potrebi se poskrbi za:

– vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih 
poti v vetrovnem in suhem vremenu,

– preprečevanje nenadziranega raznosa materiala z grad‑
bišč s prevoznimi sredstvi in čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča 
na javne prometne površine,

– protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se 
uporabljajo za prevoz,

– upoštevanje emisijskih norm v skladu s predpisi, ki 
urejajo emisije snovi v zrak pri začasnih gradbenih objektih, 
uporabljenih delovnih strojih in prevoznih sredstvih,

– prilagoditev vožnje skozi naselja in po neutrjenih poteh.

36. člen
(varstvo pred čezmernim hrupom)

(1) Med gradnjo se ne sme preseči zakonsko določena 
raven hrupa, upoštevajo se ukrepi za varovanje pred hrupom:

– uporabljeni gradbeni stroji morajo imeti potrdila o zvočni 
moči, ki ne presega vrednosti;

– hrupna dela se opravljajo med 7. in 19. uro;
– zagotoviti je treba ustrezno organizacijo gradbišča 

(omejitev zvočnih signalov, motorji strojev ne obratujejo brez 
potrebe v prostem teku);
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– v gozdovih je treba podirati drevesa ter opravljati gradbe‑
na in montažna dela zunaj obdobja gnezditve in valjenja ptic.

(2) Posebni ukrepi za varstvo pred hrupom med delova‑
njem daljnovoda niso potrebni.

37. člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Vsi objekti in naprave, ki so viri elektromagnetnih se‑
vanj, upoštevajo predpise, ki urejajo elektromagnetno sevanje 
v naravnem in življenjskem okolju in so načrtovani ter izvedeni 
tako, da so vplivi na okolje čim manjši.

(2) Na območju Poti spomina in tovarištva med RTP Polje 
in Letališko cesto, na območju Psihiatrične klinike na Studencu 
in ob stanovanjskih objektih na Devcah se podzemni vod naredi 
na ustrezni globini vsaj 1,5 m ali več, tako da je gostota magne‑
tnega pretoka pod zakonsko predpisanimi mejnimi vrednostmi 
za I. območje varstva pred elektromagnetnim sevanjem.

(3) Magnetno polje podzemnega voda pri prehodu v nad‑
zemni vod na specialnem končnem stebru se z ustreznimi 
ukrepi omeji pod zakonsko predpisane mejne vrednosti.

(4) Na območju vrtičkov med južno avtocesto in Cesto v 
Mestni log se v varovalnem območju nadzemnega voda vrtički 
odstranijo, površina pa zatravi. Novi posegi v tem območju se 
izvedejo v skladu s 7. členom te uredbe.

38. člen
(zahteve glede varnosti pred požarom)

(1) Požarna varnost obstoječih objektov v koridorju dalj‑
novoda in njegovi bližini se zaradi gradnje in obratovanja dalj‑
novoda ne poslabša.

(2) Varstvo pred požarom se zagotavlja z zadostnimi od‑
miki objektov od vodnikov, zadostnimi odmiki drevja od stebrov 
daljnovoda, in sicer najmanj 3 m, in z uporabo negorljivega 
materiala na objektih pod daljnovodom in ob njem.

(3) Med gradnjo in preostalimi ureditvami se ne kuri v 
gozdu ali odmetavajo predmeti ali snovi, ki lahko povzročijo 
požar v naravnem okolju.

VIII. POSTOPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV

39. člen
(postopnost izvedbe)

(1) Daljnovod se lahko gradi v dveh etapah, in sicer v eni 
etapi za odsek daljnovoda od RTP Polje do vključitve v DV 2 
x 110 kV RTP Kleče–RTP Vič in v drugi etapi za odcep daljno‑
voda do RTP Trnovo med avtocestnim priključkom Ljubljana 
– Center in RTP Trnovo.

(2) Posamezna etapa je sklenjena funkcionalna ali teh‑
nološka celota. V posamezni etapi je mogoče dela opravljati 
v več fazah.

(3) Obstoječi infrastrukturni vodi se zaradi gradnje pod‑
zemnega voda prestavijo najpozneje hkrati z gradnjo podze‑
mnega voda.

IX. DRUGE ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

40. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Obveznosti investitorja in izvajalcev so:
– nadomestiti, obnoviti ali povrniti nastalo škodo za vse 

objekte, naprave in ureditve, ki jih ni v državnem prostorskem 
načrtu, pa se pri gradnji ugotovi, da so prizadeti z gradbenimi 
deli za gradnjo daljnovoda;

– če na objektih, napravah in ureditvah ob prevoznih po‑
teh in ob gradbišču nastane škoda, ki je posledica gradnje, je 
škodo treba odpraviti oziroma plačati odškodnino;

– da so odgovorni za dejansko škodo ribiški organizaciji, 
ki upravlja ribolovno vodo, če povzročijo škodo, povezano z 
ribami ali ribolovno vodo;

– pred začetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe 
infrastrukture skupaj z upravljavci;

– med gradnjo zagotoviti nemoteno komunalno in ener‑
getsko oskrbo objektov z obstoječimi infrastrukturnimi objekti 
in napravami;

– kriti stroške zaščite, prestavitev, nadzora, zakoličbe 
poteka, spremembe dokumentacije obstoječe infrastrukture in 
morebitnih poškodb ter prekinitve prometa, ki bi nastali zaradi 
izvedbe državnega prostorskega načrta.

41. člen
(monitoring)

(1) Investitor med pripravo projektne dokumentacije za‑
gotovi program monitoringa kot celosten načrt za spremljanje 
in nadzor v vseh fazah med gradnjo in obratovanjem s tem 
državnim prostorskim načrtom določenih prostorskih ureditev 
ter izvedbo tega spremljanja in nadzora.

(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke 
že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih se po možnosti 
spremljanje in nadzor prilagodita in uskladita z drugimi ob‑
stoječimi ali predvidenimi državnimi in lokalnimi monitoringi 
kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja 
se zagotovi vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi 
utemeljena informacija o stanju sestavine okolja. Točke moni‑
toringa morajo omogočati stalno pridobivanje podatkov. Moni‑
toring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo spremljanje stanja 
okolja, in usmeritvami poročila o vplivih na okolje. Ugotovitve 
spremljanja in nadzora so javne. Ugotovitve se enkrat letno 
predložijo lokalnim skupnostim. Med gradnjo se zagotovi stalen 
geološko‑geomehanski nadzor.

(3) Med gradnjo se spremlja določanje velikosti in kakovo‑
sti poseka vegetacije, nadzirajo se ekološko pomembna obmo‑
čja, območja naravnih vrednot in varovanih območij, arheološki 
nadzor na celotnem poteku daljnovoda, nadzor nad ravnanjem 
s humusom, nadzor nad čim manjšo porabo prostora za gra‑
dnjo, nadzor nad takojšnjo renaturacijo okrnjenih površin po 
dokončanju gradbenih del, nadzor nad hrupom.

(4) Med delovanjem daljnovoda se ptice gnezdilke spre‑
mljajo pet let, elektromagnetno sevanje daljnovoda pa v skladu 
s predpisi o elektromagnetnem sevanju.

(5) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih investitor izvede 
na podlagi izsledkov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve;
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve;
– ureditev poškodovanih območij, naprav ali drugih pro‑

storskih sestavin;
– spremembe rabe prostora;
– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).

42. člen
(organizacija gradbišč)

(1) Vse delovne površine za gradnjo daljnovoda morajo 
biti v območju državnega prostorskega načrta.

(2) Za gradbišča se čim bolj uporabljajo že obstoječe komu‑
nikacije. Če se med gradnjo naredijo dodatne začasne dostopne 
poti do gradbišča, se pridobi soglasje lastnikov zemljišča in upo‑
števa trenutna raba prizadetega in sosednjih zemljišč.

(3) Del projektne dokumentacije je načrt prevoznih poti za 
gradnjo stebrov in podzemnega voda ter lokacije stojnih mest 
strojev za vlečenje kablov v podzemno kabelsko kanalizacijo 
in podvrtavanje. Poteki prevoznih poti in lokacije se izberejo 
tako, da so čim manj prizadeti bivalno okolje, naravno okolje in 
obstoječe ureditve.

(4) Poleg vseh obveznosti, navedenih v 40. in 41. členu 
te uredbe, investitorji in izvajalci med gradnjo in po njej upo‑
števajo:

– med izvajanjem del mora investitor zagotoviti spremlja‑
nje stanja na gradbišču in nadzor nad njim,

– vse ceste in poti za obvoz ali prevoz med gradnjo se 
pred začetkom del ustrezno uredijo, po gradnji daljnovoda pa 
se odpravijo morebitne poškodbe,

– objekti in infrastrukturni vodi se obnovijo, če med gradnjo 
daljnovoda na njih pride do poškodb zaradi opravljanja del,
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– zgradijo se dostopi, ki v državnem prostorskem načrtu 
niso predvideni, so pa utemeljeno zahtevani v postopku zasli‑
šanih prizadetih strank ali med gradnjo,

– zagotovi se zavarovanje gradbišča, tako da sta zagotovlje‑
ni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,

– zemeljski material se odlaga zunaj območja vodotokov,
– med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi 

in organizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja 
in voda, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe 
tekočega goriva in drugih škodljivih snovi oziroma ob nezgodi 
zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. V 
najkrajšem mogočem času je treba odpraviti morebitne slabe 
posledice, ki bi nastale zaradi gradnje daljnovoda.

(5) Zaradi zagotovitve varnosti pred škodljivim delova‑
njem voda se gradnja organizira tako, da ni oviranega pretoka 
v vodotokih ali zadrževanja zalednih voda ob večjih nalivih.

(6) Morebitna začasna odlagališča presežkov zemeljske‑
ga materiala se uredijo tako, da se ne pojavlja erozija in da ni 
oviran odtok zalednih voda. Po končani gradnji se odstranijo 
vsi ostanki začasnih odlagališč.

43. člen
(razmejitev in primopredaja)

(1) Investitor daljnovoda pripravi ustrezne razmejitve, pre‑
da potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem in poskrbi za 
primopredajo vseh ureditev iz tega državnega prostorskega 
načrta, ki jih ne prevzame v upravljanje.

(2) Po končani gradnji drugi upravljavci te ureditve pre‑
vzamejo v upravljanje in vzdrževanje.

44. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za 
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in 
prostor.

X. DOPUSTNI ODMIKI

45. člen
(dopustni odmiki)

(1) Pri uresničevanju državnega prostorskega načrta so 
dopustni odmiki od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, 
če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, 
tehnoloških, prometnih, komunalnih, geoloških, hidroloških, 
geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki 
so primernejše z oblikovalskega, energetskotehničnega, oko‑
ljevarstvenega ali prostorskega vidika, s čimer pa se ne smejo 
poslabšati prostorske in okoljske razmere.

(2) Odmiki od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne 
smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati 
organi in organizacije, v delovno področje katerih spadajo. Tudi 
ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja in ne smejo 
poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega 
prostorskega načrta oziroma na sosednjih območjih.

(3) Dovoljeni so pomiki nosilnih stebrov v osi daljnovoda 
+/– 30 m glede na posamezne koordinate stebrov. Dovoljeni od‑
mik pri višini stebrov znaša +/– 20% njegove absolutne višine.

(4) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo 
križanja gospodarske javne infrastrukture, ki niso določena s to 
uredbo, s traso daljnovoda. K vsaki rešitvi takega križanja mora 
investitor gospodarske javne infrastrukture predhodno pridobiti 
soglasje investitorja oziroma upravljavca.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
(opravljanje dejavnosti do izvedbe prostorskih ureditev)

Do izvedbe ureditev iz 3. člena te uredbe so na območju 
državnega prostorskega načrta dopustni opravljanje kmetijskih 
in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih 
zemljiščih, gradnja ter redna investicijska vzdrževalna dela na 

prometni, komunalni, energetski in telekomunikacijski infra‑
strukturi ter vse druge dejavnosti, ki jih je mogoče opravljati 
skladno z merili in zahtevami te uredbe, če z njimi soglaša 
upravljavec elektroenergetskega omrežja.

47. člen
(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje državnega 
prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe šteje, da so spreme‑
njeni in dopolnjeni občinski prostorski akti:

1. Mestna občina Ljubljana:
– Odlok o dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za 

obdobje 1986–2000 za območje mestne občine Ljubljana (Ura‑
dni list SRS, št. 11/86, Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 
33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 
36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odločba US, 
64/04 in 69/04),

– Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 
plansko celoto V1 Rudnik (Uradni list RS, št. 6/88),

– Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 
plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list RS, 
št. 6/88),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostor‑
skih ureditvenih pogojih za plansko celoto V2 Trnovo–Tržaška 
cesta (Uradni list RS, št. 11/95),

– Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 
plansko celoto V4 Lavrica (Uradni list RS, št. 6/88),

– Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 
plansko celoto V5 Črna vas (Uradni list RS, št. 6/88),

– Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 
plansko celoto V6 Mestni log (Uradni list RS, št. 6/88),

– Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območji ureja‑
nja VM2/4 in VM6/1 – Motel (Uradni list RS, št. 27/88),

– Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za območje ureja‑
nja VS2/11 Rakova jelša (Uradni list RS, št. 9/89).

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
urejanja MP4/1 Letališče (Uradni list RS, št. 70/95),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celo‑
to M5 Selo – Nove Fužine (Uradni list RS, št. 3/88),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko ce‑
loto M6 Štepanjsko naselje–Hrušica–Bizovik (Uradni list RS, 
št. 3/88),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko ce‑
loto M9 Zadvor–Sostro (Uradni list RS, št. 3/88),

– Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ižanske 
ceste od križišča z Jurčkovo potjo do križišča s Peruzzijevo 
cesto (Uradni list RS, št. 70/95),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostor‑
skih ureditvenih pogojih za območje ŽG Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 29/06),

– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
zadrževalni kanal Fužine–Zalog z zadrževalnim bazenom pred 
centralno čistilno napravo v Zalogu (Uradni list RS, št. 101/09).

2. Občina Škofljica:
– Odlok o dolgoročnem planu občin in Mesta Ljubljane za 

obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljubljana Vič 
– Rudnik za obdobje 1986–1990 za območje Občine Škofljica 
(Uradni list RS, št. 77/98),

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih uredi‑
tvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica (Uradni list RS, 
št. 73/05).

48. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719‑20/2010/6
Ljubljana, dne 16. junija 2010
EVA 2010‑2511‑0049

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik
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2661. Uredba o Standardni klasifikaciji poklicev 2008

Na podlagi 31. člena Zakona o državni statistiki (Uradni 
list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O 
o Standardni klasifikaciji poklicev 2008

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

(1) S to uredbo Vlada Republike Slovenije določa Standar‑
dno klasifikacijo poklicev 2008 (v nadaljnjem besedilu: SKP‑08) 
kot obvezen nacionalni standard, ki se uporablja pri evidentira‑
nju, zbiranju, obdelovanju, analiziranju, posredovanju in izkazo‑
vanju statistično‑analitičnih podatkov, pomembnih za spremljanje 
stanj in gibanj na socialno‑ekonomskem področju.

(2) SKP‑08 se uporablja za razvrščanje dela oziroma 
poklicev v skupine poklicev v uradnih oziroma administrativnih 
zbirkah podatkov (evidence, registri, baze podatkov itd.), v sta‑
tističnih raziskovanjih in v statističnih registrih in tako omogoča, 
da se za statistično, analitično ter raziskovalno spremljanje 
poklicne strukture aktivnega prebivalstva ter povpraševanja po 
delu zagotavljajo konsistentni podatki.

2. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– delo je skupek nalog in dolžnosti, ki jih (jih je ali bi jih 

lahko) opravlja ena oseba;
– poklic tvori niz del, katerih poglavitne naloge in dolžnosti 

so si zelo podobne;
– ime poklica/dela, ki ga opravlja ena oseba, je beseda ali 

besedna zveza, ki se uporablja za označevanje posameznega 
poklica/dela, ki ga opravlja ena oseba;

– skupino poklicev tvori poklic ali več poklicev, ki so si 
podobni po ravni znanja oziroma po vrsti znanja, ki je potrebno 
za kompetentno opravljanje nalog in dolžnosti v poklicu;

– deskriptor skupine poklicev je besedna oznaka oziroma 
ime skupine poklicev;

– koda skupine poklicev je številčna oznaka skupine 
poklicev;

– struktura SKP‑08 je sistematični seznam hierarhično po‑
vezanih skupin poklicev, označenih s kodami in z deskriptorji;

– kodirni seznam SKP‑08 je seznam skupin poklicev, ki 
so mu dodana imena poklicev/dela, ki ga opravlja ena oseba. 
Poleg imen, ki se v delovnem okolju najpogosteje uporablja‑
jo za označevanje istega oziroma podobnega posameznega 
poklica/dela, ki ga opravlja ena oseba, so dodane tudi sopo‑
menke ter imena iz tujih jezikov, če se ta dejansko uporabljajo 
v delovnem okolju.

II. STANDARDNA KLASIFIKACIJA POKLICEV 2008

3. člen
(osnova)

SKP‑08 temelji na Resoluciji Mednarodne organizacije 
dela o posodobitvi Mednarodne standardne klasifikacije pokli‑
cev z dne 6. decembra 2007.

4. člen
(struktura)

(1) SKP‑08 ima naslednjo hierarhično strukturo:
– prva klasifikacijska raven s skupinami poklicev, imeno‑

vanimi glavne skupine poklicev, označenimi z 1‑mestno kodo 
in deskriptorji,

– druga klasifikacijska raven s skupinami poklicev, ime‑
novanimi podskupine poklicev, označenimi z 2‑mestno kodo 
in deskriptorji,

– tretja klasifikacijska raven s skupinami poklicev, ime‑
novanimi področne skupine poklicev, označenimi s 3‑mestno 
kodo in deskriptorji,

– četrta klasifikacijska raven s skupinami poklicev, ime‑
novanimi enote področnih skupin poklicev, označenimi s 
4‑mestno kodo in deskriptorji.

(2) Struktura SKP‑08 je priloga te uredbe in njen se‑
stavni del.

5. člen
(pripomočki za uporabo SKP‑08)

(1) Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: urad) pripravi naslednje pripomočke za lažjo in 
enotnejšo uporabo SKP‑08 (v nadaljnjem besedilu: pripo‑
močki):

– splošna metodološka pojasnila SKP‑08,
– opise skupin poklicev SKP‑08,
– pretvornik med SKP‑08 in ISCO‑08,
– pretvornik med SKP in SKP‑08 ter
– kodirni seznam SKP‑08.
(2) Urad pripomočke javno objavi na svoji spletni stra‑

ni.

6. člen
(vzdrževanje in usklajevanje SKP‑08 ter pripomočkov  

za uporabo SKP‑08)
Urad je zadolžen za izvajanje te uredbe, za vzdrževanje 

SKP‑08 in pripomočkov iz prvega odstavka 5. člena te ured‑
be ter za usklajevanje SKP‑08 z Mednarodno standardno 
klasifikacijo poklicev (ISCO).

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

7. člen
(objava pripomočkov za uporabo SKP‑08)

(1) Pripomočke iz prve, druge, tretje in pete alinee pr‑
vega odstavka 5. člena te uredbe urad javno objavi na svoji 
spletni strani najpozneje do 31. decembra 2010.

(2) Pretvornik med SKP in SKP‑08 urad javno objavi na 
svoji spletni strani najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi 
te uredbe.

8. člen
(prenehanje veljavnosti SKP)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev (Uradni 
list RS, št. 28/97 in 16/00), njene določbe pa se uporabljajo 
do začetka uporabe te uredbe.

9. člen
(začetek veljavnosti in uporabe SKP‑08)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 
1. januarja 2011.

Št. 00701‑13/2010
Ljubljana, dne 16. junija 2010
EVA 2009‑1522‑0039

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Priloga

 
PRILOGA 
STANDARDNA KLASIFIKACIJA POKLICEV 2008 (SKP-08) 
 
Koda  Deskriptor  

1 ZAKONODAJALCI/ZAKONODAJALKE, VISOKI URADNIKI/VISOKE URADNICE, 
MENEDŽERJI/MENEDŽERKE 

11 Zakonodajalci/zakonodajalke, visoki uradniki/visoke uradnice in člani/članice uprave družbe  

111 Zakonodajalci/zakonodajalke in visoki uradniki/visoke uradnice 
1111 Zakonodajalci/zakonodajalke 
1112 Visoki državni uradniki/visoke državne uradnice  
1114 Visoki uradniki/visoke uradnice interesnih organizacij 
112 Generalni direktorji/generalne direktorice in člani/članice uprave družbe 
1120 Generalni direktorji/generalne direktorice in člani/članice uprave družbe 
12 Menedžerji/menedžerke za splošne poslovne funkcije in komercialo 
121 Menedžerji/menedžerke za splošne poslovne funkcije 
1211 Finančni menedžerji/finančne menedžerke 
1212 Menedžerji/menedžerke za kadrovske in splošne zadeve 
1213 Menedžerji/menedžerke za oblikovanje politik in strateško načrtovanje 
1219 Menedžerji/menedžerke za splošne poslovne funkcije, d. n. 
122 Menedžerji/menedžerke za trženje, prodajo in razvoj  
1221 Menedžerji/menedžerke za trženje in prodajo  
1222 Menedžerji/menedžerke za oglaševanje in odnose z javnostmi 
1223 Menedžerji/menedžerke za raziskave in razvoj 

13 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo in specializirane strokovne in tehnične storitve 
131 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu 
1311 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v kmetijstvu in gozdarstvu 
1312 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v ribištvu in ribogojstvu 

132 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in distribuciji 

1321 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v predelovalnih dejavnostih in za oskrbo z energenti 
1322 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v rudarski dejavnosti 
1323 Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo v gradbeništvu 
1324 Menedžerji/menedžerke za nabavo, storitve na področju logistike, skladiščenja, transporta in pošte 
133 Menedžerji/menedžerke za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
1330 Menedžerji/menedžerke za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
134 Menedžerji/menedžerke za specializirane strokovne in tehnične storitve 
1341 Vodstveni poklici za varstvo otrok  
1342 Menedžerji/menedžerke v zdravstvu 
1343 Menedžerji/menedžerke za varstvo starejših občanov   
1344 Menedžerji/menedžerke za skupnostne in socialnovarstvene storitve (razen varstva starejših občanov) 
1345 Vodstveni poklici v vzgoji in izobraževanju  
1346 Menedžerji/menedžerke finančnih in zavarovalniških podružnic 
1347 Menedžerji/menedžerke v kulturi in umetnosti   
1349 Menedžerji/menedžerke za specializirane strokovne in tehnične storitve, d. n. 
14 Menedžerji/menedžerke v gostinstvu, trgovini in drugih storitvah 
141 Menedžerji/menedžerke v gostinstvu 
1411 Menedžerji/menedžerke v hotelirstvu 
1412 Menedžerji/menedžerke v restavracijah in podobnih gostinskih obratih 
142 Menedžerji/menedžerke v trgovini na drobno in v trgovini na debelo 
1420 Menedžerji/menedžerke v trgovini na drobno in trgovini na debelo 
143 Menedžerji/menedžerke v drugih storitvah 
1431 Menedžerji/menedžerke športnih, rekreativnih in razvedrilnih centrov 
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1432 Menedžerji/menedžerke turističnih in potovalnih agencij 
1439 Menedžerji/menedžerke v drugih storitvah, d. n.   

2 STROKOVNJAKI/STROKOVNJAKINJE 
21 Strokovnjaki/strokovnjakinje matematično-naravoslovnih in tehnično-tehnoloških ved 
211 Strokovnjaki/strokovnjakinje fizikalnih in zemeljskih ved 
2111 Fiziki/fizičarke in astronomi/astronomke 
2112 Meteorologi/meteorologinje 
2113 Kemiki/kemičarke 
2114 Geologi/geologinje in geofiziki/geofizičarke 
212 Matematiki/matematičarke, aktuarji/aktuarke in statistiki/statističarke 
2120 Matematiki/matematičarke, aktuarji/aktuarke in statistiki/statističarke 
213 Biologi/biologinje, agronomi/agronomke, ekologi/ekologinje ipd. 
2131 Biologi/biologinje, botaniki/botaničarke, zoologi/zoologinje ipd. 
2132 Strokovnjaki/strokovnjakinje v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu 
2133 Strokovnjaki/strokovnjakinje za varstvo okolja  
214 Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških strok (razen elektrotehnike) 
2141 Inženirji in tehnologi/inženirke in tehnologinje v industriji in proizvodnji 
2142 Inženirji/inženirke gradbeništva 
2143 Inženirji/inženirke za tehnično-tehnološke in organizacijske rešitve varovanja okolja 
2144 Inženirji/inženirke strojništva ipd.  
2145 Inženirji/inženirke kemije, živilstva ipd. 
2146 Inženirji/inženirke rudarstva, metalurgije ipd. 
2147 Strokovnjaki/strokovnjakinje za logistiko in tehnologijo prometa 
2149 Strokovnjaki/strokovnjakinje tehnično-tehnoloških strok (razen elektrotehnike), d. n. 
215 Inženirji/inženirke na področjih elektrotehnologije 
2151 Inženirji/inženirke elektrotehnike  
2152 Inženirji/inženirke elektronike 
2153 Inženirji/inženirke telekomunikacij 
216 Arhitekti/arhitektke, prostorski načrtovalci/prostorske načrtovalke, geodeti/geodetinje in oblikovalci/oblikovalke 
2161 Arhitekti/arhitektke 
2162 Krajinski arhitekti/krajinske arhitektke 
2163 Industrijski in modni oblikovalci/industrijske in modne oblikovalke ipd. 
2164 Prostorski in prometni načrtovalci/prostorske in prometne načrtovalke  
2165 Kartografi in geodeti/kartografinje in geodetinje 
2166 Grafični in multimedijski oblikovalci/grafične in multimedijske oblikovalke 
22 Zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinje 
221 Zdravniki/zdravnice 
2211 Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke splošne medicine 
2212 Zdravniki specialisti/zdravnice specialistke (razen splošne medicine) 
222 Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno in babiško nego 
2221 Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego 
2222 Strokovnjaki/strokovnjakinje za babiško nego 
223 Strokovnjaki/strokovnjakinje za tradicionalno in dopolnilno medicino 
2230 Strokovnjaki/strokovnjakinje za tradicionalno in dopolnilno medicino 
225 Veterinarji/veterinarke 
2250 Veterinarji/veterinarke 
226 Drugi zdravstveni strokovnjaki/druge zdravstvene strokovnjakinje 
2261 Zobozdravniki/zobozdravnice 
2262 Farmacevti/farmacevtke 
2263 Strokovnjaki/strokovnjakinje za okoljsko zdravstvo in higieno 
2264 Fizioterapevti/fizioterapevtke  
2265 Svetovalci/svetovalke za zdravo prehrano, dietetiko ipd.  
2266 Avdiologi in govorni terapevti/avdiologinje in govorne terapevtke 
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2267 Optometristi/optometristke 
2269 Zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinje, d. n. 
23 Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje 
231 Visokošolski in višješolski učitelji/visokošolske in višješolske učiteljice 
2311 Visokošolski učitelji in sodelavci/visokošolske učiteljice in sodelavke na visokošolskih zavodih 
2312 Učitelji in sodelavci/učiteljice in sodelavke višjih strokovnih šol 

232 Učitelji in sodelavci/učiteljice in sodelavke za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov in praktičnega pouka 

2321 Učitelji in sodelavci/učiteljice in /sodelavke za poučevanje poklicno-specifičnih predmetov in vsebin 
2322 Učitelji/učiteljice praktičnega pouka 

233 Učitelji/učiteljice splošnoizobraževalnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah in vzgojitelji/vzgojiteljice v 
dijaških domovih 

2331 Učitelji/učiteljice splošnoizobraževalnih predmetov v srednjih šolah in vzgojitelji/vzgojiteljice v dijaških domovih 
2332 Predmetni učitelji/predmetne učiteljice v osnovni šoli 
234 Učitelji/učiteljice razrednega pouka in vzgojitelji/vzgojiteljice predšolskih otrok 
2341 Učitelji/učiteljice razrednega pouka 
2342 Vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev/vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrok 
235 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje 
2351 Pedagoški svetovalci in šolski inšpektorji/pedagoške svetovalke in šolske inšpektorice 
2352 Strokovnjaki/strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami 
2353 Učitelji/učiteljice tujih jezikov v neformalnem izobraževanju 
2354 Učitelji/učiteljice glasbe v glasbenih šolah, zasebni vaditelji/zasebne vaditeljice glasbe 
2355 Učitelji/učiteljice plesa, slikanja in drugih umetnosti v neformalnem izobraževanju 
2356 Predavatelji/predavateljice tečajev informacijskih tehnologij v neformalnem izobraževanju 
2357 Strokovnjaki/strokovnjakinje za svetovanje in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela 
2359 Drugi strokovnjaki/druge strokovnjakinje za vzgojo in izobraževanje, d. n.   
24 Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje 
241 Strokovnjaki/strokovnjakinje za finančno poslovanje 
2411 Strokovnjaki/strokovnjakinje za računovodstvo, revizijo ipd. 
2412 Finančni in naložbeni svetovalci/finančne in naložbene svetovalke 
2413 Finančni analitiki/finančne analitičarke 
242 Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje procesov dela in ljudi  
2421 Analitiki/analitičarke poslovnih procesov in organizacije dela 
2422 Strokovnjaki/strokovnjakinje za oblikovanje, izvajanje in nadzor politik, programov in ukrepov 
2423 Strokovnjaki/strokovnjakinje za razvoj kadrov in karierno svetovanje 
2424 Strokovnjaki/strokovnjakinje za usposabljanje in izobraževanje kadrov v organizacijah 
243 Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo, trženje in odnose z javnostmi 
2431 Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo, oglaševanje in trženje 
2432 Strokovnjaki/strokovnjakinje za odnose z javnostmi 
2433 Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo tehničnih in medicinskih izdelkov (razen IKT) 
2434 Strokovnjaki/strokovnjakinje za prodajo izdelkov in storitev informacijsko-komunikacijske tehnologije 
2435 Strokovnjaki/strokovnjakinje za razvoj in prodajo turističnih produktov 
25 Strokovnjaki/strokovnjakinje za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
251 Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme in aplikacij 
2511 Sistemski analitiki/sistemske analitičarke 
2512 Razvijalci/razvijalke programske opreme 
2513 Razvijalci/razvijalke spletnih in multimedijskih rešitev 
2514 Programerji/programerke računalniških aplikacij 
2519 Razvijalci in analitiki/razvijalke in analitičarke programske opreme in aplikacij, d. n. 
252 Strokovnjaki/strokovnjakinje za podatkovne zbirke in računalniška omrežja 
2521 Snovalci in administratorji/snovalke in administratorke podatkovnih baz 
2522 Sistemski administratorji/sistemske administratorke  
2523 Strokovnjaki/strokovnjakinje za računalniška omrežja 
2529 Strokovnjaki/strokovnjakinje za podatkovne baze in računalniška omrežja, d. n. 

 6



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 24. 6. 2010 / Stran 7385 

26 Strokovnjaki/strokovnjakinje za pravo, družboslovje, kulturo ipd. 
261 Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje 
2611 Odvetniki/odvetnice, tožilci/tožilke, pravobranilci/pravobranilke 
2612 Sodniki/sodnice 
2619 Pravni strokovnjaki/pravne strokovnjakinje, d. n. 
262 Bibliotekarji/bibliotekarke, arhivarji in konservatorji/arhivarke in konservatorke  
2621 Arhivarji in konservatorji/arhivarke in konservatorke 
2622 Bibliotekarji/bibliotekarke, dokumentalisti/dokumentalistke ipd. 

263 Strokovnjaki/strokovnjakinje za družboslovje, socialno delo in poklici verskih delavcev/delavk 

2631 Ekonomisti/ekonomistke 
2632 Sociologi/sociologinje, antropologi/antropologinje ipd. 
2633 Filozofi/filozofinje, zgodovinarji in politologi/zgodovinarke in politologinje 
2634 Psihologi/psihologinje 
2635 Strokovnjaki/strokovnjakinje za socialno delo in svetovanje 
2636 Poklici verskih delavcev/delavk 
264 Pisatelji/pisateljice, novinarji/novinarke in jezikoslovci/jezikoslovke 
2641 Pisatelji/pisateljice ipd. 
2642 Novinarji/novinarke 
2643 Prevajalci/prevajalke, tolmači/tolmačke, lektorji/lektorice in drugi jezikoslovci/druge jezikoslovke  
265 Umetniški ustvarjalci, poustvarjalci/umetniške ustvarjalke, poustvarjalke 
2651 Vizualni umetniki/vizualne umetnice 
2652 Glasbeniki/glasbenice, pevci/pevke, skladatelji/skladateljice 
2653 Plesalci/plesalke, koreografi/koreografinje 
2654 Filmski, gledališki direktorji in producenti/filmske, gledališke direktorice in producentke ipd. 
2655 Igralci/igralke 
2656 Napovedovalci/napovedovalke na radiu, televiziji in v drugih medijih 
2659 Umetniški ustvarjalci, poustvarjalci/umetniške ustvarjalke, poustvarjalke, d. n. 

3 TEHNIKI IN DRUGI STROKOVNI SODELAVCI/TEHNICE IN DRUGE STROKOVNE SODELAVKE 
31 Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok 
311 Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok 
3111 Tehniki/tehnice za fiziko, kemijo ipd. 
3112 Tehniki/tehnice za gradbeništvo, geodezijo ipd. 
3113 Tehniki/tehnice za elektrotehniko ipd. 
3114 Tehniki/tehnice za elektroniko 
3115 Tehniki/tehnice za strojništvo ipd. 
3116 Tehniki/tehnice za kemijsko, živilsko tehnologijo ipd. 
3117 Tehniki/tehnice za rudarstvo, metalurgijo ipd. 
3118 Tehnični risarji/tehnične risarke 
3119 Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d. n. 

312 Nadzorniki/nadzornice v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu  

3121 Rudarski nadzorniki/rudarske nadzornice 
3122 Nadzorniki/nadzornice v predelovalnih dejavnostih 
3123 Gradbeni nadzorniki/gradbene nadzornice 
313 Tehniki/tehnice za nadzor procesov in naprav 
3131 Upravljavci/upravljavke energetskih procesnih strojev 
3132 Upravljavci/upravljavke sežigalnih, čistilnih naprav za vodo ipd. 
3133 Kontrolorji/kontrolorke kemijskih procesnih strojev in naprav  
3134 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za predelavo nafte in zemeljskega plina  
3135 Kontrolorji/kontrolorke metalurških proizvodnih procesov 
3139 Tehniki/tehnice za nadzor procesov in naprav, d. n. 
314 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biomedicini, biologiji, farmakologiji ipd. 
3141 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v biomedicini, biologiji, farmakologiji (razen v zdravstvu) 
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3142 Laboratorijski tehniki in asistenti svetovalci/laboratorijske tehnice in asistentke svetovalke v kmetijstvu  
3143 Laboratorijski tehniki in asistenti svetovalci /laboratorijske tehnice in asistentke svetovalke v gozdarstvu 
315 Kapitani/kapitanke ladij, piloti/pilotke letal, kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa ipd.  
3151 Častniki/častnice ladijskega stroja ipd. 
3152 Kapitani/kapitanke ladij ipd. 
3153 Piloti/pilotke letal ipd. 
3154 Kontrolorji/kontrolorke zračnega prometa 
3155 Tehniki/tehnice za varnost zračnega prometa 
32 Tehniki in strokovni sodelavci/tehnice in strokovne sodelavke v zdravstvu 
321 Tehniki/tehnice v zdravstvu in farmaciji 
3211 Operaterji/operaterke medicinskih naprav 
3212 Laboratorijski tehniki/laboratorijske tehnice v zdravstvu in patologiji  
3213 Farmacevtski tehniki in asistenti/farmacevtske tehtnice in asistentke 
3214 Tehniki/tehnice zobne protetike, ortopedskih in drugih zdravstvenih pripomočkov 
322 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za zdravstveno in babiško nego 
3221 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za zdravstveno nego 
3222 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za babiško nego 
323 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za tradicionalno in dopolnilno medicino 
3230 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za tradicionalno in dopolnilno medicino 
324 Veterinarski tehniki in asistenti/veterinarske tehnice in asistentke     
3240 Veterinarski tehniki in asistenti/veterinarske tehnice in asistentke 

325 Drugi tehniki in strokovni sodelavci/druge tehnice in strokovne sodelavke v zdravstvu 
3251 Zobozdravstveni asistenti/zobozdravstvene asistentke 
3254 Očesni optiki/očesne optičarke 
3257 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke  za okoljsko zdravstvo, higieno, zdravstvo pri delu ipd. 
3259 Drugi tehniki in strokovni sodelavci/druge tehnice in strokovne sodelavke v zdravstvu, d. n. 
33 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in upravljanje 
331 Finančni strokovni sodelavci, knjigovodje/finančne strokovne sodelavke, knjigovodkinje ipd. 
3311 Borzni posredniki/borzne posrednice 
3312 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za kredite 
3313 Knjigovodje in strokovni sodelavci/knjigovodkinje in strokovne sodelavke v računovodstvu 
3314 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za statistične, zavarovalne izračune in prikaze ipd. 
3315 Cenilci in strokovni sodelavci/cenilke in strokovne sodelavke za ocenitev škode 
332 Zastopniki in posredniki/zastopnice in posrednice za prodajo in nabavo 
3321 Zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki/zavarovalne zastopnice in zavarovalne posrednice 
3322 Komercialni zastopniki/komercialne zastopnice za prodajo ipd. 
3323 Nabavni referenti/nabavne referentke 
3324 Posredniki/posrednice za prevozništvo, trgovino ipd. 
333 Posredniki/posrednice za poslovne storitve ipd. 
3331 Špediterji/špediterke ipd. 
3332 Organizatorji/organizatorke konferenc in dogodkov 
3333 Posredniki/posrednice za zaposlovanje ipd. 
3334 Posredniki/posrednice, upravljavci/upravljavke nepremičnin 
3335 Tehniki in strokovni sodelavci/tehnice in strokovne sodelavke za logistiko, tehnologijo prometa 
3339 Posredniki/posrednice za poslovne storitve, d. n. 
334 Splošni in specializirani poslovni sekretarji/splošne in specializirane poslovne sekretarke 
3341 Nadzorniki/nadzornice uradnikov za poslovanje s strankami in pisarniško poslovanje ipd. 
3343 Poslovni sekretarji/poslovne sekretarke 
335 Cariniki, davkarji, referenti/carinice, davkarice, referentke za socialno varnost ipd. 
3351 Cariniki/carinice 
3352 Davkarji/davkarice 
3353 Referenti/referentke za socialno varnost ipd. 
3354 Referenti/referentke za koncesije, dovoljenja ipd. 
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3355 Policijski preiskovalci/policijske preiskovalke 
3359 Cariniki, davkarji, referenti//carinice, davkarice, referentke za socialno varnost ipd., d. n. 

34 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve, socialno delo, šport, kulturo, umetnost ipd. 

341 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve, socialno delo in verske skupnosti 

3411 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za pravne zadeve in zasebni detektivi/zasebne detektivke 
3412 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za socialno delo 
3413 Poklicni člani/poklicne članice verskih skupnosti 
342 Delavci/delavke na področju športa in prostočasnih gibalnih dejavnosti 
3421 Športniki/športnice  
3422 Športni trenerji/športne trenerke, športni sodniki/športne sodnice in druge uradne osebe 
3423 Inštruktorji in drugi voditelji/inštruktorice in druge voditeljice prostočasnih gibalnih dejavnosti 

343 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za kulturne, razvedrilne in umetniške dejavnosti ter kulinariko 
3431 Fotografi/fotografinje 
3432 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za oblikovanje, dekoraterji/dekoraterke, aranžerji/aranžerke ipd. 
3433 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke v galerijah, muzejih in knjižnicah 
3434 Glavni kuharji/glavne kuharice ipd. 
3435 Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za kulturne, razvedrilne in umetniške dejavnosti ter kulinariko, d. n. 
35 Informacijsko-komunikacijski tehniki/informacijsko-komunikacijske tehnice 
351 Tehniki/tehnice za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter podporo uporabnikom 
3511 Tehniki/tehnice za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo 
3512 Tehniki/tehnice za podporo uporabnikom na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije 
3513 Tehniki/tehnice za računalniška omrežja in sisteme 
3514 Tehniki/tehnice za vzdrževanje, nadzor in podporo delovanja spletnega okolja 
352 Tehniki/tehnice za telekomunikacije in oddajanje 
3521 Tehniki operaterji/tehnice operaterke oddajnih in avdiovizualnih naprav  
3522 Tehniki/tehnice za telekomunikacije 

4 URADNIKI/URADNICE 
41 Uradniki/uradnice za pisarniško poslovanje 
411 Uradniki/uradnice za splošno pisarniško poslovanje 
4110 Uradniki/uradnice za splošno pisarniško poslovanje 
412 Tajniki/tajnice 
4120 Tajniki/tajnice 
413 Strojepisci/strojepiske ipd. 
4131 Strojepisci/strojepiske in urejevalci/urejevalke besedil 
4132 Vnašalci/vnašalke podatkov 
42 Uradniki/uradnice za poslovanje s strankami 
421 Uradniki/uradnice za denarno in podobno poslovanje 
4211 Uradniki/uradnice na bankah, poštah za denarno poslovanje neposredno s strankami ipd. 
4212 Sprejemalci/sprejemalke stav, krupjeji/krupjejke ipd. 
4213 Zastavljalničarji in posojevalci denarja/zastavljalničarke in posojevalke denarja 
4214 Izterjevalci/izterjevalke dolgov, zbiralci/zbiralke darov za dobrodelne namene           
422 Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji/receptorke, telefonisti/telefonistke ipd. 
4221 Referenti/referentke v turističnih in potovalnih agencijah 
4222 Posredovalci informacij/posredovalke informacij v klicnih centrih 
4223 Telefonisti/telefonistke 
4224 Hotelski receptorji/hotelske receptorke 
4225 Uradniki/uradnice za reševanje pritožb in reklamacij 
4226 Receptorji/receptorke (razen v hotelu) 
4227 Anketarji/anketarke 

4229 Uradniki/uradnice v turističnih in potovalnih agencijah, receptorji/receptorke, telefonisti/telefonistke ipd., d. n. 

43 Uradniki/uradnice v računovodstvu, knjigovodstvu, statistiki, financah, skladiščih, prometu ipd. 

431 Uradniki/uradnice v računovodstvu, knjigovodstvu, statistiki, financah ipd. 
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4311 Uradniki/uradnice v računovodstvu in knjigovodstvu 
4312 Uradniki/uradnice v statistiki, financah, zavarovalništvu 
4313 Uradniki/uradnice za plače 
432 Uradniki/uradnice v skladiščih, prometu, nabavi, prodaji, ipd. 
4321 Skladiščniki in uradniki/skladiščnice in uradnice za nabavo in prodajo 
4322 Uradniki/uradnice za izračune količin materialov v proizvodnji, gradbeništvu ipd. 
4323 Prometni odpravniki/prometne odpravnice, referenti/referentke za promet ipd. 
44 Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje 
441 Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje 
4411 Knjižnični uradniki/knjižnične uradnice 
4412 Usmerjevalci in raznašalci/usmerjevalke in raznašalke pošte ipd. 
4413 Koderji/koderke, korektorji/korektorice ipd. 
4415 Arhivski uradniki/arhivske uradnice, uradniki/uradnice za kopiranje dokumentov ipd. 
4416 Uradniki/uradnice za kadrovske zadeve 
4419 Drugi uradniki/druge uradnice za pisarniško poslovanje, d. n. 

5 POKLICI ZA STORITVE, PRODAJALCI/PRODAJALKE 
51 Poklici za osebne storitve 
511 Stevardi/stevardese, sprevodniki/sprevodnice in vodniki/vodnice 
5111 Stevardi/stevardese ipd. 
5112 Sprevodniki/sprevodnice 
5113 Vodniki/vodnice 
512 Kuharji/kuharice 
5120 Kuharji/kuharice 
513 Natakarji/natakarice ipd. 
5131 Natakarji/natakarice 
5132 Točaji/točajke 
514 Frizerji/frizerke, kozmetiki/kozmetičarke ipd. 
5141 Frizerji/frizerke 
5142 Kozmetiki/kozmetičarke ipd. 
515 Poklici za gospodinjska dela, hišniki/hišnice  
5151 Delovodje v dejavnosti čiščenja in za gospodinjstvo v uradih, hotelih in drugih ustanovah 
5152 Gospodinjci/gospodinje v zasebnem gospodinjstvu 
5153 Vzdrževalci/vzdrževalke in upravljavci/upravljavke stavb 
516 Drugi poklici za osebne storitve 
5161 Astrologi/astrologinje, vedeževalci/vedeževalke ipd. 
5162 Družabniki/družabnice 
5163 Grobarji/grobarke, pogrebniki/pogrebnice ipd. 
5164 Oskrbniki/oskrbnice in negovalci/negovalke živali 
5165 Vozniški inštruktorji/vozniške inštruktorice 
5169 Drugi poklici za osebne storitve, d. n. 
52 Prodajalci/prodajalke 
521 Poulični prodajalci/poulične prodajalke hrane, prodajalci/prodajalke na stojnicah 
5211 Prodajalci/prodajalke na stojnicah 
5212 Poulični prodajalci/poulične prodajalke hrane  
522 Prodajalci/prodajalke v trgovinah  
5221 Trgovci/trgovke v lastnih trgovinah 
5222 Trgovski poslovodje/trgovske poslovodkinje 
5223 Prodajalci/prodajalke 
523 Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic ipd. 
5230 Blagajniki/blagajničarke, prodajalci/prodajalke vstopnic ipd. 
524 Drugi prodajalci/druge prodajalke ipd. 
5241 Modeli ipd. 
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5242 Demonstratorji/demonstratorke za prodajo 
5243 Prodajalci/prodajalke po domovih 
5244 Prodajalci/prodajalke po telefonu 
5245 Prodajalci/prodajalke na bencinskih črpalkah 
5246 Prodajalci/prodajalke hitre hrane (za strežnim pultom) 
5249 Prodajalci/prodajalke ipd., d. n. 
53 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo, varstvo otrok in pomoč pri pouku 
531 Varovalci/varuške otrok in delavci/delavke za pomoč pri pouku 
5311 Varovalci/varuške otrok 
5312 Delavci/delavke za pomoč pri pouku 
532 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo ipd. 
5321 Bolničarji negovalci/bolničarke negovalke v zavodih 
5322 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo na domu 
5329 Poklici za zdravstveno in socialno oskrbo ipd. d. n. 
54 Poklici za varovanje oseb in premoženja 
541 Poklici za varovanje oseb in premoženja 
5411 Gasilci/gasilke ipd. 
5412 Policisti/policistke 
5413 Pazniki/paznice v zaporu 
5414 Varnostniki/varnostnice 
5419 Poklici za varovanje oseb in premoženja, d. n. 

6 KMETOVALCI/KMETOVALKE, GOZDARJI/GOZDARKE, RIBIČI/RIBIČKE, LOVCI/LOVKE 

61 Kmetovalci/kmetovalke 
611 Poljedelci/poljedelke, vrtnarji/vrtnarice ipd. 
6111 Poljedelci in zelenjavarji/poljedelke in zelenjavarice 
6112 Sadjarji/sadjarke, vinogradniki/vinogradnice ipd. 
6113 Vrtnarji in drevesničarji/vrtnarice in drevesničarke 
6114 Kmetovalci/kmetovalke mešane rastlinske pridelave 
612 Rejci/rejke živali 
6121 Živinorejci/živinorejke 
6122 Perutninarji/perutninarke 
6123 Čebelarji/čebelarke ipd. 
6129 Rejci/rejke živali, d. n. 
613 Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah 
6130 Kmetovalci/kmetovalke na mešanih kmetijah 
62 Gozdarji/gozdarke, ribiči/ribičke, lovci/lovke 
621 Gozdarji/gozdarke ipd. 
6210 Gozdarji/gozdarke ipd. 
622 Ribiči/ribičke, lovci/lovke ipd. 
6221 Ribogojci/ribogojke ipd. 
6222 Obalni ribiči/obalne ribičke ipd. 
6223 Ribiči/ribičke na odprtem morju   
6224 Lovci/lovke ipd. 

7 POKLICI ZA NEINDUSTRIJSKI NAČIN DELA 
71 Gradbinci/gradbinke ipd. (razen elektroinštalaterjev/elektroinštalaterk) 
711 Gradbinci/gradbinke ipd. 
7112 Zidarji/zidarke ipd. 
7113 Kamnoseki/kamnosekinje  
7114 Betonerji/betonerke ipd. 
7115 Tesarji/tesarke ipd. 
7119 Gradbinci/gradbinke ipd., d. n. 
712 Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd. 
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7121 Krovci/krovke 
7122 Polagalci/polagalke podov ipd. 
7123 Izvajalci/izvajalke suhomontažne gradnje, štukaterji/štukaterke ipd. 
7124 Izolaterji/izolaterke 
7125 Zastekljevalci/zastekljevalke 
7126 Monterji/monterke in serviserji/serviserke vodovodnih, plinskih inštalacij in naprav ipd. 
7127 Monterji in serviserji/monterke in serviserke klimatskih in hladilnih naprav 
7129 Gradbinci/gradbinke zaključnih del ipd., d. n. 
713 Pleskarji/pleskarke ipd. 
7131 Pleskarji/pleskarke ipd. 
7132 Ličarji in loščilci/ličarke in /loščilke 
7133 Dimnikarji/dimnikarice, čistilci/čistilke fasad 
72 Kovinarji/kovinarke, strojni mehaniki/strojne mehaničarke ipd. 
721 Livarji/livarke, varilci/varilke, kleparji/kleparke, monterji/monterke konstrukcij ipd. 
7211 Livarji/livarke ipd. 
7212 Varilci/varilke ipd. 
7213 Kleparji/kleparke 
7214 Pripravljavci in monterji/pripravljavke in monterke kovinskih konstrukcij 
7215 Monterji in polagalci/monterke in polagalke kablov 
722 Kovači/kovačice, orodjarji/orodjarke ipd. 
7221 Kovači/kovačice 
7222 Orodjarji/orodjarke ipd. 
7223 Strugarji/strugarke ipd. 
7224 Polirci/polirke, brusilci/brusilke, ostrilci/ostrilke 
723 Mehaniki/mehaničarke, serviserji/serviserke strojev in vozil 
7231 Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke motornih vozil in koles 
7232 Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke letal 
7233 Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke kmetijskih, industrijskih in drugih strojev 
7234 Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke koles ipd. 
73 Poklici za rokodelskoobrtna in tiskarska dela 
731 Poklici za finomehanična in druga rokodelskoobrtna dela 
7311 Finomehaniki, drugi izdelovalci in serviserji/finomehaničarke, druge izdelovalke in serviserke preciznih instrumentov 
7312 Izdelovalci/izdelovalke, uglaševalci/uglaševalke glasbil 
7313 Izdelovalci/izdelovalke nakita in bižuterije 
7314 Keramiki/keramičarke ipd. 
7315 Steklarji/steklarke ipd. 

7316 Izdelovalci/izdelovalke izveskov, dekoraterji/dekoraterke, graverji/graverke, jedkalci/jedkalke stekla, keramike in drugih 
materialov 

7317 Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz lesa, vrbja in podobnih materialov 
7318 Izdelovalci/izdelovalke predmetov domače obrti iz tekstilij, usnja in podobnih materialov 
7319 Poklici za finomehanična in druga rokodelskoobrtna dela, d. n. 
732 Poklici za tiskarska dela 
7321 Poklici za pripravo tiska 
7322 Tiskarji/tiskarke  
7323 Poklici za zaključna tiskarska dela in knjigovezi/knjigovezke 
74 Monterji in serviserji/monterke in serviserke električnih in elektronskih naprav ipd. 
741 Monterji in serviserji/monterke in serviserke električnih naprav ipd. 
7411 Elektroinštalaterji/elektroinštalaterke 
7412 Elektromehaniki/elektromehaničarke 
7413 Monterji/monterke električnega omrežja  
742 Monterji in serviserji/monterke in serviserke elektronskih naprav ipd. 
7421 Mehaniki in serviserji/mehaničarke in serviserke elektronskih naprav 

7422 Monterji in serviserji/monterke in serviserke naprav s področja informacijsko-komunikacijske tehnologije in omrežja 
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75 Predelovalci/predelovalke živil, obdelovalci/obdelovalke lesa, oblačilni in drugi poklici za neindustrijski način dela 
751 Predelovalci/predelovalke živil ipd. 
7511 Mesarji/mesarke ipd. 
7512 Peki/pekinje, slaščičarji/slaščičarke ipd. 
7513 Predelovalci/predelovalke mleka 
7514 Predelovalci/predelovalke sadja, zelenjave ipd. 
7515 Kontrolorji in ocenjevalci/kontrolorke in ocenjevalke živil ipd. 
7516 Predelovalci/predelovalke tobaka ipd. 
752 Obdelovalci/obdelovalke lesa, mizarji/mizarke ipd. 
7521 Obdelovalci/obdelovalke lesa 
7522 Mizarji/mizarke ipd. 
7523 Upravljavci/upravljavke lesnoobdelovalnih strojev ipd. 
753 Oblačilni in drugi poklici za neindustrijski način dela 

7531 Krojači/krojačice, šiviljci/šivilje, izdelovalci/izdelovalke usnjenih in krznenih oblačil, klobučarji/klobučarke ipd. 

7532 Krojilci/krojilke ipd. 
7533 Šivalci/šivalke ipd. 
7534 Tapetniki/tapetnice ipd. 
7535 Usnjarji/usnjarke in izdelovalci/izdelovalke krzna 
7536 Izdelovalci/izdelovalke obutve, usnjene galanterije ipd. 
754 Drugi poklici za neindustrijski način dela ipd. 
7541 Potapljači/potapljačice 
7542 Minerji/minerke ipd. 
7543 Kontrolorji/kontrolorke in ocenjevalci/ocenjevalke kakovosti neživilskih proizvodov 
7544 Razkuževalci in drugi dezinsektorji/razkuževalke in druge dezinsektorke ipd. 
7549 Drugi poklici za neindustrijski način dela ipd., d. n. 

8 UPRAVLJAVCI/UPRAVLJAVKE STROJEV IN NAPRAV, INDUSTRIJSKI IZDELOVALCI/INDUSTRIJSKE 
IZDELOVALKE IN SESTAVLJALCI/SESTAVLJALKE 

81 Upravljavci/upravljavke strojev in naprav 
811 Upravljavci/upravljavke rudarskih procesnih strojev in naprav 
8111 Rudarji/rudarke, kamnolomci/kamnolomke ipd. 
8112 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za obdelavo rude in kamnin 
8113 Upravljavci/upravljavke geovrtalnih strojev in naprav ipd. 
8114 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo cementnih, mineralnih in drugih izdelkov iz kamna 

812 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovin ter površinsko obdelavo kovinskih 
delov 

8121 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev za pridobivanje in obdelavo kovin 
8122 Upravljavci/upravljavke strojev za površinsko obdelavo kovinskih delov 

813 Upravljavci/upravljavke kemijskih procesnih strojev in naprav za izdelavo fotografskih izdelkov ipd. 

8131 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za kemijsko predelavo in proizvodnjo kemijskih izdelkov 

8132 Upravljavci/upravljavke naprav za izdelavo fotografskih in mikrofilmskih izdelkov 

814 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo gumenih, plastičnih in papirnih izdelkov 
8141 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo gumenih izdelkov 
8142 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo plastičnih izdelkov 
8143 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo papirnih izdelkov 
815 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo tekstilnih, krznenih, usnjenih izdelkov 
8151 Upravljavci/upravljavke strojev za pripravo vlaken, predenje, previjanje ipd. 
8152 Upravljavci/upravljavke strojev za pletenje, tkanje ipd. 
8153 Upravljavci/upravljavke strojev za šivanje oblačil iz tekstilij, usnja, krzna ipd. 
8154 Upravljavci/upravljavke strojev za beljenje, barvanje ipd. obdelavo tekstilij, usnja, krzna 
8155 Upravljavci/upravljavke strojev za pripravo usnja in krzna 
8156 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo obutve in usnjene galanterije 
8157 Kemični čistilci/kemične čistilke, upravljavci/upravljavke pralnih strojev ipd. 
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8159 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo tekstilnih, krznenih, usnjenih izdelkov, d. n. 
816 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo prehrambnih in podobnih izdelkov 
8160 Upravljavci/upravljavke strojev za proizvodnjo prehrambnih in podobnih izdelkov 
817 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev za predelavo lesa in proizvodnjo papirja 
8171 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za pripravo papirjevine in proizvodnjo papirja 
8172 Upravljavci/upravljavke procesnih strojev in naprav za predelavo lesa  
818 Drugi upravljavci/druge upravljavke strojev in naprav 
8181 Upravljavci/upravljavke steklarskih, keramičnih in podobnih strojev in naprav 
8182 Upravljavci/upravljavke parnih strojev in kotlov 
8183 Upravljavci/upravljavke strojev za pakiranje, ustekleničenje in označevanje 
8189 Drugi upravljavci/druge upravljavke strojev in naprav, d. n. 
82 Sestavljavci/sestavljavke strojev, naprav in izdelkov 
821 Sestavljavci/sestavljavke strojev, naprav in izdelkov 
8211 Sestavljavci/sestavljavke mehanskih strojev in naprav  
8212 Sestavljavci/sestavljavke električne in elektronske opreme 
8219 Sestavljavci/sestavljavke strojev, naprav in izdelkov, d. n.     
83 Vozniki/voznice, upravljavci/upravljavke transportnih naprav in premičnih strojev 
831 Vozniki/voznice železniških vozil ipd. 
8311 Vozniki/voznice železniških vozil 
8312 Premikači/premikačke, pregledniki/preglednice vagonov ipd. 
832 Vozniki/voznice osebnih vozil, lahkih dostavnih vozil in motornih koles  
8321 Vozniki/voznice motornih koles  
8322 Vozniki/voznice osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil           
833 Vozniki/voznice težkih tovornjakov in avtobusov 
8331 Vozniki/voznice avtobusov ipd. 
8332 Vozniki/voznice težkih tovornjakov in vlačilcev 
834 Upravljavci/upravljavke premičnih naprav 
8341 Upravljavci/upravljavke premičnih kmetijskih in gozdarskih strojev 
8342 Upravljavci/upravljavke strojev za zemeljska dela ipd. 
8343 Upravljavci/upravljavke žerjavov, dvigal ipd. 
8344 Upravljavci/upravljavke težkih tovornjakov z dvigalom 
835 Krmarji/krmarke, ladijski /ladijske strojevodje, mornarji/mornarke ipd. 
8350 Krmarji/krmarke, ladijski/ladijske strojevodje, mornarji/mornarke ipd. 

9 POKLICI ZA PREPROSTA DELA 
91 Čistilci/čistilke, pralci/pralke, gospodinjski pomočniki/gospodinjske pomočnice ipd.  
911 Čistilci in gospodinjski pomočniki/čistilke in gospodinjske pomočnice ipd. 
9111 Čistilci in gospodinjski pomočniki/čistilke in gospodinjske pomočnice v zasebnih gospodinjstvih 

9112 Čistilci, strežniki, gospodinjski pomočniki/čistilke, strežnice in gospodinjske pomočnice ipd. v uradih, hotelih in drugih 
ustanovah 

912 Ročni čistilci in pralci/ročne čistilke in pralke vozil, oken, tekstilij ipd. 
9121 Ročni pralci in likalci/ročne pralke in likalke oblačil, tekstilij ipd.  
9122 Pralci/pralke vozil 
9123 Čistilci/čistilke oken 
9129 Drugi čistilci/druge čistilke 
92 Delavci/delavke za preprosta kmetijska, gozdarska in ribiška dela 
921 Delavci/delavke za preprosta kmetijska, gozdarska in ribiška dela 
9211 Delavci/delavke za preprosta poljedelska dela  
9212 Delavci/delavke za preprosta živinorejska dela 
9213 Delavci/delavke za preprosta kmetijska dela na mešanih kmetijah  
9214 Delavci/delavke za preprosta vrtnarska in hortikulturna dela 
9215 Delavci/delavke za preprosta gozdarska dela 
9216 Delavci/delavke za preprosta ribiška in akvakulturna dela 

93 Delavci/delavke za preprosta dela v rudarstvu, gradbeništvu, predelovalnih dejavnostih in transportu 
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931 Delavci/delavke za preprosta rudarska in gradbeniška dela 
9311 Delavci/delavke za preprosta rudarska in kamnolomska dela 
9312 Delavci/delavke za preprosta dela pri nizkih gradnjah 
9313 Delavci/delavke za preprosta dela pri visokih gradnjah 
932 Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih 
9321 Delavci/delavke za ročno pakiranje 
9329 Delavci/delavke za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, d. n. 
933 Delavci/delavke za preprosta transportna in skladiščna dela 
9331 Upravljavci/upravljavke ročnih vozičkov in vozil na pedale 
9332 Vozniki/voznice vprežnih vozil in strojev  
9333 Delavci/delavke za preprosta prekladalna dela 
9334 Delavci/delavke za polnjenje polic 
94 Pomočniki/pomočnice za pripravo hrane 
941 Pomočniki/pomočnice za pripravo hrane 
9411 Pripravljavci/pripravljavke hitre hrane 
9412 Kuhinjski pomočniki/kuhinjske pomočnice 
95 Delavci/delavke za preprosta poulična prodajna in storitvena dela   
951 Delavci/delavke za preprosta poulična storitvena dela  
9510 Delavci/delavke za preprosta poulična storitvena dela 
952 Poulični prodajalci/poulične prodajalke (razen hrane) 
9520 Poulični prodajalci/poulične prodajalke (razen hrane) 
96 Delavci/delavke za preprosta komunalna dela ipd. 
961 Delavci/delavke za preprosta komunalna dela  
9611 Delavci/delavke za odvoz odpadkov 
9612 Razvrščevalci/razvrščevalke odpadkov 
9613 Pometači/pometačice ipd. 
962 Drugi delavci/druge delavke za preprosta dela 
9621 Kurirji/kurirke, dostavljavci/dostavljavke ipd. 
9622 Delavci/delavke za preprosta priložnostna dela 
9623 Odčitovalci/odčitovalke števcev in oskrbovalci/oskrbovalke prodajnih in igralnih avtomatov 
9629 Drugi delavci/druge delavke za preprosta dela, d. n. 

0 VOJAŠKI POKLICI 
01 Častniki/častnice 
011 Častniki/častnice 
0110 Častniki/častnice 
02 Podčastniki/podčastnice 
021 Podčastniki/podčastnice 
0210 Podčastniki/podčastnice 
03 Vojaki/vojakinje 
031 Vojaki/vojakinje 
0310 Vojaki/vojakinje 
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2662. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o sestavi  
in označevanju živil, primernih za ljudi  
s preobčutljivostjo na gluten

Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vla‑
di Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o sestavi  
in označevanju živil, primernih za ljudi  

s preobčutljivostjo na gluten

1. člen
V Uredbi o izvajanju Uredbe Komisije (ES) o sestavi 

in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na 
gluten (Uradni list RS, št. 35/09), se v 2. členu za besedo 
»zdravje« dodata vejica in besedilo »za običajna živila iz 4. čle‑
na Uredbe 41/2009/ES pa ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano«.

2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 41/2009/ES in 

te uredbe izvaja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 41/2009/ES 

in te uredbe v delu, v katerem se nanašata na običajna živila 
iz 4. člena Uredbe 41/2009/ES, izvaja Inšpektorat Republike 
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

(3) Uradni nadzor nad izvajanjem Uredbe 41/2009/ES 
in te uredbe v delu, v katerem se nanašata na običajna živila 
živalskega izvora, izvaja Veterinarska uprava Republike Slo‑
venije.«.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00725‑12/2010/4
Ljubljana, dne 16. junija 2010
EVA 2010‑2711‑0030

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

2663. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike 
Slovenije v Potsdamu

Na podlagi 23. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura‑
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) in 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre‑
čiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje 
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P 
o razrešitvi častnega konzula Republike 

Slovenije v Potsdamu

I
Razreši se Eckehart Behncke, častni konzul Republike 

Slovenije v Potsdamu.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101‑53/2010/7
Ljubljana, dne 27. maja 2010
EVA 2010‑1811‑0147

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

2664. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Potsdamu

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura‑
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) in 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre‑
čiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje 
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P 
o zaprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Potsdamu

I
Zapre se Konzulat Republike Slovenije v Potsdamu, s 

konzularnim območjem, ki obsega zvezni deželi Brandenburg 
in Saška.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100‑9/2010/6
Ljubljana, dne 27. maja 2010
EVA 2010‑1811‑0148

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

2665. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije 
v Zürichu

Na podlagi 14. člena Zakona o zunanjih zadevah (Ura‑
dni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) in 21. člena Zakona o Vladi 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno pre‑
čiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje 
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P 
o odprtju Konzulata Republike Slovenije  

v Zürichu

I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Zürichu, ki ga 

vodi častni konzul.
Konzularno območje obsega kantone Zürich, Uri, Schwyz, 

Obwalden, Niedwalden, Zug, Schaffhausen, Appenzell Innerr‑
hoden, Appenzell Ausserrhoden, Luzern, St. Gallen, Aargau.
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Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, 
kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije s kantoni 
Zürich, Uri, Schwyz, Obwalden, Niedwalden, Zug, Schaffhau‑
sen, Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Luzern, 
St. Gallen, Aargau.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50100‑4/2010/6
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010‑1811‑0072

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

2666. Sklep o imenovanju častnega konzula 
Republike Slovenije v Zürichu

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zade‑
vah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) in 21. člena Zakona o 
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo in 109/08) na predlog ministra za zunanje 
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

S K L E P 
o imenovanju častnega konzula Republike 

Slovenije v Zürichu
I

Za častnega konzula Republike Slovenije v Zürichu se 
imenuje Zvonimir Petek.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101‑21/2010/6
Ljubljana, dne 25. marca 2010
EVA 2010‑1811‑0073

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

2667. Odločba o imenovanju državne pravobranilke 
na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem 
oddelku v Murski Soboti

Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o držav‑
nem pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno preči‑
ščeno besedilo in 77/09) in petega odstavka 21. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo in 109/08) je Vlada Republike Slovenije 
na predlog ministra za pravosodje, številka 110‑19/2010 z dne 
8. 6. 2010, na 86. redni seji dne 10. 6. 2010 izdala naslednjo

O D L O Č B O 

1. Irma WOLF, rojena 22. 4. 1952, se imenuje za državno 
pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem od‑
delku v Murski Soboti, za dobo osmih let.

2. Državna pravobranilka na Državnem pravobranilstvu 
na Zunanjem oddelku v Murski Soboti Irma WOLF nastopi 
delo 11. 6. 2010.

Št. 70201‑6/2010/6
Ljubljana, dne 10. junija 2010
EVA 2010‑2011‑0045

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2668. Pravilnik o vrsti, obliki in načinu dostave 

podatkov o plačilu dohodka osebi,  
ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona  
o davčnem postopku šteje za plačnika davka

Na podlagi sedmega odstavka 58. člena Zakona o davč‑
nem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 
125/08, 20/09 – ZDoh‑2D, 110/09, (1/10 popr.) in 43/10) izdaja 
minister za finance

P R A V I L N I K 
o vrsti, obliki in načinu dostave podatkov  
o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem 

odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku 
šteje za plačnika davka

1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način do‑

stave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem 
odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list 
RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh‑2D, 
110/09, (1/10 popr.) in 43/10; v nadaljnjem besedilu: ZDavP‑2) 
šteje za plačnika davka.

2. člen
Osebe, ki se po drugem odstavku 58. člena ZDavP‑2 ne 

štejejo za plačnika davka, davčnemu organu hkrati s plačilom 
dohodka dostavijo podatke o plačilu dohodka osebi, ki se po 
drugem odstavku navedenega člena šteje za plačnika davka. 
Podatke dostavijo po vrstah, v obliki in na način, določen v 
Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen
Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu 

eDavki na spletni naslov http://edavki.durs.si hkrati s pla‑
čilom dohodka.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 
2010.

Št. 007‑305/2010/8
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EVA 2010‑1611‑0079

dr. Franc Križanič l.r.
Minister 

za finance
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Priloga

 

MF-DURS obr. POPD  

               REPUBLIKA SLOVENIJA 
               MINISTRSTVO ZA FINANCE  
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE   

                                                                                                                      PRILOGA 
 

PODATKI O PLAČILU DOHODKA OSEBI, KI SE PO DRUGEM ODSTAVKU  
58. ČLENA ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU ŠTEJE ZA PLAČNIKA DAVKA  

 
0. Osnovni podatki  
Datum izplačila dohodka: _____________ 
Številka transakcije: _________________ 
 
1. Podatki o osebi, ki izplača dohodek (vpiše se oseba, ki se ne šteje za plačnika davka po drugem odstavku 
58. člena ZDavP-2) 
Oseba, ki izplača dohodek, je: 
□ oseba, ki v svoje breme izplača dohodek,  
□ DZU VS, ki izplača dohodek iz VS, 
□ oseba, ki za tuj račun prejme dohodek iz NFI, 
□ oseba, ki za tuj račun prejme dohodek, če oseba, ki jo dohodek bremeni, ni plačnik davka. 
 
Firma: __________________________________ 
Sedež: __________________________________ 
Davčna številka: ______________________________ 
 
Ime in priimek odgovorne osebe za dostavo podatkov: _____________________ 
Telefonska števila odgovorne osebe za dostavo podatkov: __________________ 
 
 
2. Podatki o plačniku davka (vpiše se oseba, ki se šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2) 

Firma: __________________________________________________ 
Sedež:__________________________________________________ 
Davčna številka: ___________________  
 

 
3. Podatki o dohodku 
Vrsta dohodka: najemnine  □, nagrade  □, obresti  □, obresti NFI  □, dividende  □, 
drugo:_________ 
 
Količina NFI:______________________________________ 
 
ISIN koda oziroma trgovalna koda NFI: _________________ 
 
Naziv NFI: __________________ _____________________ 
 
Znesek dohodka v EUR s centi: ______________________ 
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MF-DURS obr. POPD  

 
VRSTA, OBLIKA IN NAČIN DAJANJA PODATKOV  
 
Oseba, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, 
št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D, 110/09, (1/10 popr.) in 43/10) ne šteje za 
plačnika davka, mora davčnemu organu hkrati s plačilom dohodka dostaviti podatke o plačilu 
dohodka osebi, ki se po navedenem odstavku 58. člena šteje za plačnika davka. Podatki se davčnemu 
organu dostavijo v elektronski obliki po sistemu eDavki na spletni naslov: 
http://edavki.durs.si. 
 
 
0. Osnovni podatki 

 
Datum plačila dohodka  
Vpiše se datum (DDMMLLLL), ko oseba, navedena pod 1, to je oseba, ki izplača dohodek in se po 
drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 ne šteje za plačnika davka, plača dohodek osebi, ki je navedena 
pod 2 in se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 šteje za plačnika davka. 
 
Številka transakcije 
Številko transakcije določi oseba, ki se ne šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena 
ZDavP-2, za vsako posamezno izplačilo dohodka takole: DŠDŠDŠDŠ DDMMLLLL SKLIC, razen če 
gre za osebo iz 7. točke prvega odstavka 58. člena ZDavP-2 (oseba, ki za tuj račun prejme dohodek iz 
NFI). Pri tem se pod DŠDŠDŠDŠ navede davčna številka osebe iz polja 1, pod DDMMLLLL se 
navede datum izplačila dohodka in pod SKLIC trimestno numerično število, ki predstavlja zaporedno 
številko izplačila dohodka na dan izplačila. Če se v polje številka 1 vpisujejo podatki o osebi, ki za tuj 
račun prejme dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: NFI), se 
pod številko transakcije vpiše številka, ki jo ta oseba prejme od osebe iz 1. ali 6. točke prvega 
odstavka 58. člena ZDavP-2, ki izplača dohodek iz NFI. To je številka transakcije, ki jo oseba iz 1. ali 
6. točke prvega odstavka 58. člena ZDavP-2 vpiše na obrazec POPD, obvezno vložen hkrati s plačilom 
dohodka osebi, ki za tuj račun prejme dohodek iz NFI, če se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 
ne šteje za plačnika davka.  
 
1. Podatki o osebi, ki se ne šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena 

ZDavP-2 
 
Oseba, ki se ne šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2, je lahko: 

1. oseba, ki v svoje breme izplača dohodek, od katerega se v skladu s tem zakonom ali zakonom 
o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj (1. točka prvega odstavka 58. 
člena ZDavP-2), 

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 (2. točka prvega odstavka 58. člena ZDavP-2), 

3. 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 (7. 
točka prvega odstavka 58. člena ZDavP-2), 

4. 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 (6. točka 
prvega odstavka 58. člena ZDavP-2). 

 
Vpisujejo se ti podatki: firma in sedež (ulica, hišna številka, kraj in poštna številka) ter davčna številka 
osebe, ki se ne šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2.  
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2. Podatki o plačniku davka  
 
Vpišejo se podatki o osebi, ki se šteje za plačnika davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 in je 
lahko oseba iz 3., 4., 5., 7. ali 8. točke prvega odstavka 58. člena ZDavP-2. 
 
Ti podatki so: firma in sedež (ulica, hišna številka, kraj in poštna številka) ter davčna številka. 
 
 
3. Podatki o dohodku 
 
Označi se vrsta dohodka. Pod »drugo« se vpiše vrsta dohodka in sicer glede na opredelitev po ZDoh-
2 in ZDDPO-2, kadar je ta enaka. 
 
Količina NFI – vpiše se količina NFI, iz katerih izvira dohodek. 
 
ISIN koda oziroma trgovalna koda NFI – vpiše se ISIN koda oziroma trgovalna koda NFI, če teh ni, 
pa se vpiše naziv NFI. Podatki o NFI se vpišejo le v primeru, če dohodek izvira iz NFI.  
 
Znesek dohodka v EUR s centi – vpiše se znesek dohodka, izplačan osebi, ki se šteje za plačnika 
davka po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2. 
 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 24. 6. 2010 / Stran 7399 

2669. Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega 
odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih 
instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj 
račun

Na podlagi drugega odstavka 57. člena ter v zvezi s 
prvim in drugim odstavkom 383.c člena Zakona o davčnem 
postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 
20/09 – ZDoh‑2D, 110/09, 1/10 – popr. in 43/10) izdaja minister 
za finance

P R A V I L N I K
o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja  

od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov 
osebam, ki jih prejmejo za tuj račun

1. člen
S tem pravilnikom se določajo vsebina obrazca za ob‑

račun davčnega odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih 
instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun, od katerih se 
izračuna in odtegne davčni odtegljaj v skladu s prvim in drugim 
odstavkom 383.c člena Zakona o davčnem postopku (Uradni 
list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh‑2D, 
110/09, 1/10 – popr. in 43/10); navodilo za izpolnjevanje obraz‑
ca in način predložitve obrazca davčnemu organu.

2. člen
Plačniki davka davčnemu organu predložijo obračun 

davčnega odtegljaja na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni 
del tega pravilnika in ki ga izpolnijo v skladu z navodilom za 
izpolnjevanje obrazca, ki je kot Priloga 2 sestavni del tega 
pravilnika.

3. člen
Plačniki davka predložijo obračun davčnega odtegljaja 

iz prejšnjega člena v elektronski obliki po sistemu eDavki na 
spletni naslov: http://edavki.durs.si.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 
2010.

Št. 007‑304/2010/11
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EVA 2010‑1611‑0080

dr. Franc Križanič l.r.
Minister

za finance

Priloga
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               REPUBLIKA SLOVENIJA 
               MINISTRSTVO ZA FINANCE  
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE   

                                                                                                                                  PRILOGA 1 
                                                                                                                                  
OBRAČUN DAVČNEGA ODTEGLJAJA PO 383.c ČLENU ZAKONA O DAVČNEM 

POSTOPKU 
od dohodkov iz finančnih instrumentov 

 
 
Datum izplačila dohodka: _______________ 
 
Številka transakcije: ___________________ 
 
A. Podatki o plačniku davka:  
001 firma  
002 naslov sedeža  
003 davčna številka  

 
B. Podatki o pooblaščencu (izpolni se le, kadar pooblaščenca določi plačnik davka): 
101 firma   
102 naslov sedeža   
103 oznaka pooblaščenca □ 01 □ 02 
104 davčna številka   

 
C. Podatki o osebi, odgovorni za sestavo obrazca: 
201 ime in priimek:  
202 telefonska številka:  

 
D. Podatki o osebi, ki jo dohodek bremeni:  
301 firma  
302 naslov sedeža  
303 davčna številka  

 
E. Podatki o osebi, ki prejme dohodek za tuj račun: 
401 firma  

ulica   
hišna številka  
naselje  
poštna številka  

402 naslov sedeža  

pošta   
403 država sedeža  
404 država rezidentstva za davčne 

namene 
 

405 oznaka prejemnika □ 01   □ 02   □ 03 
406 identifikacijska številka    
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F. Podatki o dohodku 

 vrsta dohodka znesek dohodka v 
EUR s centi 

stopnja 
davka  

davek v EUR s centi 

 1 2 3 4 

     
     

DAVEK SKUPAJ:  
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PRILOGA 2 
NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA 
 
Obrazec za obračun davčnega odtegljaja po 383.c členu Zakona o davčnem postopku od dohodkov iz 
finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: obrazec NUI) je predpisan na podlagi drugega 
odstavka 57. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, – ZDDKIS, 125/08, 20/09 
– ZDoh-2D, 110/09, 1/10 - popr. in 43/10; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) v povezavi s 383.c 
členom ZDavP-2. Obrazec NUI mora plačnik davka predložiti davčnemu organu, pri katerem je 
zavezanec za davek vpisan v davčni register. Podatke o dohodku, odtegnjenem in plačanem davčnem 
odtegljaju in druge podatke iz obrazca NUI, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja, mora plačnik 
davka predložiti tudi osebi, ki dohodek iz finančnih instrumentov prejme za tuji račun.  
Obrazec NUI se uporabi za izplačila: 

– po 383. c členu ZDavP-2, ko gre za plačila dohodkov iz nematerializiranih in materializiranih 
finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun, 

– dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov pooblaščenemu tujemu posredniku (v 
nadaljnjem besedilu: PTP) iz 383.g člena ZDavP-2, če PTP 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 383.e člena ZDavP-2. Od te skupine dohodka se davčni 
odtegljaj obračuna po stopnji iz prvega in drugega odstavka 383.c člena ZDavP-2. 

 
Obrazec NUI se izpolni in predloži: 

– najpozneje na dan izplačila dohodka, kadar je dohodek iz materializiranih ali 
nematerializiranih finančnih instrumentov izplačan osebi, ki dohodek prejme za tuj račun, in 
plačnik davka v NUI pod E 405 označi 01 ali 02,  

– najpozneje do 14. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek iz nematerializiranih 
finančnih instrumentov izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni, osebi s statusom PTP in 
plačnik davka v NUI pod E 405 označi 03.  

 
Obrazec se predloži v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si. 
 
Datum izplačila dohodka: 
 
Če je dohodek izplačan osebi, ki je pridobila status PTP, plačnik davka vpiše datum izplačila dohodka, 
ko je dohodek izplačala oseba, ko jo tak dohodek bremeni. V ostalih primerih se vpiše datum izplačila 
dohodka, ko je plačnik davka dohodek iz finančnih instrumentov izplačal osebi, ki ga prejme za tuj 
račun in nima statusa PTP.  
 
Številka transakcije 
 
Številko transakcije določi sistem eDavki ob oddaji obračuna davčnega odtegljaja in se bo lahko 
uporabila kot eden od dodatnih dokazov glede davčne obveznosti po zakonu o obdavčenju in ZDavP-2 
ob morebitnih zahtevkih oziroma vlogah za vračilo preveč odtegnjenega in plačanega davka po 383.d 
členu ZDavP-2.  
 
 
A. Podatki o plačniku davka 
 
Vpišejo se naslednji podatki: 
001 firma plačnika davka, 
002 naslov sedeža: ulica, hišna številka, ime pošte, poštna številka in kraj,  
003 davčna številka osebe, ki se v skladu z 58. členom ZDavP-2 šteje za plačnika davka. 
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B. Podatki o pooblaščencu  
 
Podatki o pooblaščencu se navedejo le kadar plačnik davka v skladu s četrtim odstavkom 58. člena 
ZDavP-2 pooblasti drugo osebo, da v njegovem imenu izpolni obveznosti iz 59. člena ZDavP-2 in 
kadar plačnik davka iz prvega odstavka 383.e člena ZDavP-2 pooblasti osebo, ki ima status 
pooblaščenca po 383.f členu ZDavP-2, da v njegovem imenu izpolni obveznosti iz 59. člena ZDavP-2 
glede izplačil dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov z virom v Republiki Sloveniji 
osebam, ki so pridobile status PTP iz 383.g člena ZDavP-2. 
 
Vpišejo se naslednji podatki: 
101 firma pooblaščenca, 
102 naslov sedeža: ulica, hišna številka, ime pošte, poštna številka in kraj, 
103 oznaka pooblaščenca, označi se: 

01 – če je pooblaščenec po četrtem odstavku 58. člena ZDavP-2,  
02 – če je pooblaščenec po 383.f členu ZDavP-2, 

104 davčna številka osebe, ki je pooblaščena, da v imenu plačnika davka izpolni obveznosti iz 59. 
člena ZDavP-2. 
 
 
C. Podatki o osebi, odgovorni za sestavo obrazca 
 
Vpišeta se naslednja podatka: 
201 ime in priimek osebe, odgovorne za sestavo obrazca, 
202 telefonska številka osebe, odgovorne za sestavo obrazca. 
 
D. Podatki o osebi, ki jo dohodek bremeni 
 
Podatki o osebi, ki jo dohodek bremeni, se navedejo le, kadar ta oseba ni hkrati tudi plačnik davka in 
se za plačnika davka šteje oseba iz drugega odstavka 58. člena ZDavP-2.  
 
Vpišejo se naslednji podatki: 
301 firma osebe, ki jo dohodek bremeni, 
302 naslov sedeža: ulica, hišna številka, ime pošte, poštna številka in kraj, 
303 davčna številka osebe, ki jo dohodek bremeni. 
 
 
E. Podatki o osebi, ki prejme dohodek za tuj račun 
 
Vpiše se oseba, ki ji plačnik davka, naveden pod oznako A, izplača dohodek, od katerega se izračuna, 
odtegne in plača davčni odtegljaj od dohodkov iz finančnih instrumentov. 
 
Vpišejo se naslednji podatki:  
401 firma osebe, ki prejme dohodek za tuj račun, 
402 naslov sedeža: ulica, hišna številka, ime pošte, poštna številka in kraj, 
403 država sedeža osebe, ki prejme dohodek za tuj račun, 
404 država rezidentstva za davčne namene,  
405 oznaka prejemnika dohodka, označi se: 

01 – če oseba opravlja dejavnost, ki je ali katere del je prejemanje dohodka za tuj račun oziroma je 
za osebo znano, da nastopa, četudi občasno, kot oseba, ki prejema dohodke za tuj račun, 

02 – če je naslov za plačilo dohodka drugačen od registriranega naslova osebe, ki prejme dohodek 
iz finančnih instrumentov za tuj račun, 

03 – če je oseba s statusom PTP, 
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406 identifikacijska številka, ki se uporablja za davčne namene v državi, katere rezident je prejemnik 
dohodka (na primer davčna številka ali druga identifikacijska številka). 

 
 
F. Podatki o dohodku: 
 
V stolpec 1 se vpiše oznaka vrste dohodka: 
01 – dividenda,  
02 – obresti, 
03 – drugo. 
 
V stolpec 2 se vpiše znesek dohodka v EUR s centi, od katerega se obračuna davčni odtegljaj. 
 
V stolpec 3 se vpiše stopnja davka.  
 
V stolpec 4 se vpiše davek v EUR s centi; znesek dohodka iz stolpca 2 se pomnoži s stopnjo davka iz 
stolpca 3.  
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2670. Pravilnik o obliki, načinu in vsebini podatkov, 
ki jih mora pooblaščeni tuji posrednik 
zagotavljati plačniku davka oziroma 
pooblaščencu

Na podlagi tretjega odstavka 383.e člena Zakona o davč‑
nem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 
125/08, 20/09 – ZDoh‑2D, 110/09, (1/10 popr.) in 43/10) izdaja 
minister za finance

P R A V I L N I K 
o obliki, načinu in vsebini podatkov, ki jih mora 
pooblaščeni tuji posrednik zagotavljati plačniku 

davka oziroma pooblaščencu

1. člen
S tem pravilnikom se določajo oblika, način in vsebina 

podatkov, ki so potrebni za odmero davka, določanje davčne 
osnove in uveljavljanje davčnih olajšav, ugodnosti po medna‑
rodnih pogodbah ter identifikacijo upravičenega imetnika ne‑
materializiranih finančnih instrumentov, ki prejme dohodek na 
podlagi teh finančnih instrumentov, ki jih mora pooblaščeni tuji 
posrednik zagotavljati plačniku davka oziroma pooblaščencu.

2. člen
Pooblaščeni tuji posrednik iz 383.g člena Zakona o davč‑

nem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 
125/08, 20/09 – ZDoh‑2D, 110/09, (1/10 popr.) in 43/10; v na‑
daljnjem besedilu: ZDavP‑2) mora plačniku davka iz 58. člena 
ZDavP‑2 ali pooblaščencu iz 383.f člena ZDavP‑2 dostaviti 
podatke iz 2. točke prvega odstavka 383.e člena ZDavP‑2 
v obliki in na način, določen v Prilogi, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

3. člen
(1) Pooblaščeni tuji posrednik dostavi podatke iz 1. člena 

tega pravilnika plačniku davka iz 58. člena ZDavP‑2 oziroma 
pooblaščencu iz 383.f člena ZDavP‑2 do desetega dne v me‑
secu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek izplačala oseba, 
ki jo tak dohodek bremeni.

(2) Pooblaščeni tuji posrednik lahko dostavi podatke iz 
1. člena tega pravilnika plačniku davka iz 58. člena ZDavP‑2 
oziroma pooblaščencu iz 383.f člena ZDavP‑2 tudi po poteku 
roka iz prvega odstavka tega člena, vendar najmanj štiri dni 
pred potekom roka za predložitev popravka davčnega obraču‑
na iz petega odstavka 383.e člena ZDavP‑2.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 
2010.

Št. 007‑335/2010/9
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EVA 2010‑1611‑0104

dr. Franc Križanič l.r.
Minister 

za finance

Priloga
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          Priloga 
 
1.  O B L I K A   I N  N A Č I N  D O S T A V E  P O D A T K O V 
 
 
 
Podatki se zapišejo v datoteki z imenom: 
 

– VIRPUI.* 
 
Podatki se zapišejo v datoteko v poljubnem, vendar med pooblaščenim tujim 
posrednikom (v nadaljnjem besedilu: PTP) in plačnikom davka oziroma 
pooblaščencem dogovorjenem, formatu za elektronsko izmenjavo. 
 
PTP in plačnik davka oziroma pooblaščenec se glede vsebine podatkov dogovorita in 
določita način, ki bo zagotavljal vsaj nabor podatkov, opredeljen v tabeli individualnih 
podatkov 2.2. Datoteka s podatki se pripravi na način, ki bo obema, PTP in plačniku 
davka oziroma pooblaščencu, zagotavljal programsko razčlenjevanje atributov (npr. 
xml, csv, strukturiran txt ali drugo). V protokolu izmenjave PTP in plačnik davka 
oziroma pooblaščenec zagotovita varovanje podatkov z uporabo ene od metod za 
kriptiranje podatkov. 
 
 
 
2. PODATKI O POOBLAŠČENEM TUJEM POSREDNIKU, PLAČNIKU 

DAVKA TER UPRAVIČENIH IMETNIKIH NEMATERIALIZIRANIH  
FINANČNIH INSTRUMENTOV 

 
 
2.1  Priprava podatkov 
 
Datoteka VIRPUI.* mora vsebovati tri skupine podatkov: podatke o pooblaščenem 
tujem posredniku (PTP), podatke o plačniku davka (PD) in individualne podatke 
o upravičenem imetniku nematerializiranih finančnih instrumentov (UI). Datoteka se 
pravilno sestavi tako, da vsebuje podatke enega pooblaščenega tujega posrednika 
za enega plačnika davka in upravičene imetnike nematerializiranih finančnih 
instrumentov.  
 
2. 2. Tabelarični prikaz minimalnega nabora, oblike in strukture podatkov  
 

 
Zap. 
št. Dolžina 

Tip 
polja Opis polja 

Skupina 
podatkov 

1 8 D Datum dostave podatkov (LLLLMMDD)  PTP 
2 največ 25 AN Davčna ali druga identifikacijska številka 

pooblaščenega tujega posrednika (PTP) PTP 

3 največ 100 AN Naziv firme pooblaščenega tujega posrednika 
PTP PTP 

4 največ 100 AN Sedež firme pooblaščenega tujega 
posrednika PTP PTP 

5 2 A 

Koda države davčnega rezidentstva 
pooblaščenega tujega posrednika. Uporabi 
se tabela držav po standardu ISO 3166 (ISO 
3166-1-alpha-2 code) 

PTP 



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 24. 6. 2010 / Stran 7407 

   

6 največ 25 AN Številka odločbe o podelitvi statusa 
pooblaščenega tujega posrednika  PTP 

7 8 D Veljavnost statusa pooblaščenega tujega 
posrednika do (LLLLMMDD)  PTP 

8 8 N Davčna številka plačnika davka 
 PD 

9 največ 100 AN Naziv firme plačnika davka 
 PD 

10 največ 25 AN 
Davčna ali druga identifikacijska številka 
upravičenega imetnika nematerializiranih 
finančnih instrumentov, ki se uporablja za 
davčne namene v državi rezidentstva 

UI 

11 2 N 

Oznaka: 
01 – fizična oseba 
02 – pravna oseba 
03 – vzajemni sklad 
04 – investicijski sklad 
05 – pokojninski sklad 
06 – zavarovalnica, ki izvaja pokojninski načrt 

UI 

12 največ 20 AN Ime upravičenega imetnika nematerializiranih 
finančnih instrumentov UI 

13 največ 100 AN Priimek ali naziv upravičenega imetnika 
nematerializiranih finančnih instrumentov UI 

14 40 AN Naslov ali sedež upravičenega imetnika 
nematerializiranih finančnih instrumentov UI 

15 20 AN 
Koda poštne številke upravičenega imetnika 
nematerializiranih finančnih instrumentov – 
zipcode 

UI 

16 2 A 

Koda države davčnega rezidentstva 
upravičenega imetnika nematerializiranih 
finančnih instrumentov. Uporabi se tabela 
držav po standardu ISO 3166 (ISO 3166-1-
alpha-2 code). 

UI 

17 2 N 

Uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih 
pogodb: 
01 – DA 
02 – NE (če se označi 02, se polji 18 in 19 ne 
izpolnjujeta) 

UI 

18 največ 200 AN Naziv mednarodne pogodbe  UI 

19 2 N 
Način uveljavljanja ugodnosti iz mednarodnih 
pogodb: 
01 – oprostitev 
02 – uveljavljanje nižje davčne stopnje  

UI 
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20 2 N 

Uveljavljanje davčnih olajšav oziroma 
oprostitev  v obliki: 
01 – 70. člen ZDDPO-21 
02 – 71. člen ZDDPO-22 
03 – 72. člen ZDDPO-23 
04 – olajšave po ZDoh-2 in ZDDPO-2 

UI 

21 14 N 
Količina NFI – v polje se vpiše niz številk, ki  
je sestavljen iz desetih (10) številk za celi del 
količine in štirih (4) številk za decimalna 
mesta. Število je desno poravnano.  

UI 

22 12 AN Identifikacija NFI z uporabo ISIN oznak UI 

23 2 N 
Vrsta dohodka: 
01 – dividende  
02 – obresti  
03 – ostalo 

UI 

24 8 D 
Datum, ko je plačnik davka izplačal dohodek 
pooblaščenemu tujemu posredniku za 
upravičenega imetnika nematerializiranih 
finančnih instrumentov (LLLLMMDD) 

UI 

 
 
 
 

                                                 
1 70. člen  Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 
76/08, 5/09, 96/09, 110/09 – ZDavP-2B in 43/10; v nadaljnjem besedilu: ZDDPO-2) v povezavi s 
383.a členom (uveljavljanje neodtegnitve davka v skladu s tretjim in petim odstavkom 70. člena ZDDPO-
2) Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh-2D, 
110/09, (1/10 popr.) in 43/10; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2). 
 
2 71. člen ZDDPO-2 v povezavi s 375. členom ZDavP-2 (obdavčenje, ki velja za matične družbe in 
odvisne družbe iz različnih držav članic EU na podlagi Direktive Sveta 90/435/EGS z dne 23. julija 1990 
o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic, UL L št. 225, 
z dne 20. 8. 1990, str. 6, z vsemi spremembami). 
 
3 72. člen ZDDPO-2 v povezavi s 377. členom ZDavP-2 (obdavčenje, ki velja v zvezi s plačili obresti in 
plačili uporabe premoženjskih pravic med povezanimi družbami iz različnih držav članic EU na podlagi 
Direktive Sveta 2003/49/ES z dne 3. junija 2003 o skupnem sistemu obdavčevanja plačil obresti ter 
licenčnin med povezanimi družbami iz različnih držav članic, UL L št. 157, z dne 26. 6. 2003, str. 49). 
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2671. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih 
odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov  
in nerezidentov in načinu predložitve obrazca 
davčnemu organu

Na podlagi 57. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni 
list RS, št. 117/06, 24/08 – ZDDKIS, 125/08, 20/09 – ZDoh‑2D, 
110/09, (1/10 popr.) in 43/10) izdaja minister za finance

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

o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev  
od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov  

in načinu predložitve obrazca davčnemu organu

1. člen
V Pravilniku o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev 

od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu pre‑
dložitve obrazca davčnemu organu (Uradni list RS, št. 138/06 
in 117/08, v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se 2. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti obra‑
čun davčnega odtegljaja na obrazcu ODO‑1 najpozneje na 
dan izplačila dohodkov. Obrazec ODO‑1, ki je kot priloga 1 
sestavni del tega pravilnika, plačnik davka izpolni v skladu z 
metodologijo za izpolnjevanje obrazca ODO‑1, ki je kot priloga 
2 sestavni del tega pravilnika.

Ne glede na prejšnji odstavek mora plačnik davka, ki 
izplača dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov 
v skladu s 383.e členom ZDavP‑2, predložiti davčnemu or‑
ganu obračun davčnega odtegljaja na obrazcu ODO‑1‑NFI 
najpozneje do 14. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je 
dohodek izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni. Obrazec 
ODO‑1‑NFI je po obliki in vsebini enak obrazcu ODO‑1 ter se 
izpolnjuje v skladu z metodologijo za izpolnjevanje obrazca 
ODO‑1.«.

2. člen
Tretji člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Plačnik davka predloži obračun davčnih odtegljajev iz 

prejšnjega člena v elektronski obliki prek sistema eDavki na 
spletni naslov http://edavki.durs.si.«.

3. člen
V Prilogi 2 Pravilnika se črta drugi odstavek, ki se glasi:
»Obrazec ODO‑1 se izpolni in predloži najpozneje na dan 

izplačila dohodka.«.
Pod naslovom »Datum izplačila dohodka« se doda 

nov drugi stavek, ki se glasi: »Če plačnik davka predlaga 
ODO‑1‑NFI, se vpiše datum izplačila dohodka, ko je dohodek 
izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni.«.

Pod naslovom »Plačnik davka« se črta tretji odstavek, 
ki se glasi:

»Obrazec se na plačnika davka glasi tudi, če je plačnik 
davka v skladu z osmim odstavkom 58. člena ZDavP‑2 za 
izpolnitev obveznosti iz 59. člena ZDavP‑2 pooblastil drugo 
osebo.«.

Pod naslovom »Vrsta dohodka (stolpec 2)« se v točki 12 
– c. na koncu črta beseda »in«.

V točki 12 – d. se pika nadomesti z vejico in za vejico 
doda beseda »in«.

Za 12 – d. točko se doda nova točka 12 – e., ki se glasi:
»e. obresti na dolžniške vrednostne papirje, ki jih izda 

gospodarska družba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v 
Sloveniji, če

– ne vsebujejo opcije zamenjave za lastniški vrednostni 
papir (oziroma ne vsebujejo opcije imetnikov, z uresničitvijo 
katere dosežejo zamenjavo za lastniški vrednostni papir, če je 
izdajatelj dolžniškega vrednostnega papirja banka), in

– so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu ali se 
z njimi trguje v večstranskem sistemu trgovanja v državi čla‑
nici EU ali Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj 
(OECD),

razen v primeru dolžniških vrednostnih papirjev, ki so izdani 
za plačilo odškodnin v skladu z zakonom, ki ureja denaciona‑
lizacijo.«.

Pod naslovom »Odločba po 260. členu ZDavP‑2 (stolpec 
4)« se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»Če plačnik davka predlaga obračun ODO‑1‑NFI in se 
ugodnosti po mednarodni pogodbi uveljavljajo na podlagi po‑
datkov, ki jih pooblaščeni tuji posrednik (PTP) dostavi plač‑
niku davka v skladu z 2. točko prvega odstavka 383.e člena 
ZDavP‑2, se namesto številke in datuma odločbe vpiše naziv 
PTP in datum dostave podatkov (zap. št. 1 datoteke VIR‑
PUI.*).«.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. julija 
2010.

Št. 007‑319/2010/9
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EVA 2010‑1611‑0095

dr. Franc Križanič l.r.
Minister 

za finance

2672. Pravilnik o spremembi Pravilnika o celostni 
podobi organov državne uprave

Na podlagi drugega odstavka 162. člena Uredbe o uprav‑
nem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 
32/07, 63/07, 115/07, 122/07 – popr., 31/08 in 35/09) izdaja 
ministrica za javno upravo

P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o celostni podobi 

organov državne uprave

1. člen
V Pravilniku o celostni podobi organov državne uprave 

(Uradni list RS, št. 46/08, 97/08, 106/08 – popr., 122/08 in 
48/09) se spremeni 12. člen tako, da se glasi:

»12. člen
Organi lahko uporabljajo obstoječo celostno podobo do 

31. decembra 2010.«.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 020‑58/2010‑7
Ljubljana, dne 1. junija 2010
EVA 2010‑3111‑0032

Irma Pavlinič Krebs l.r.
Ministrica

za javno upravo
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2673. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi 
seznama tehničnih specifikacij za dvo- in 
trikolesna motorna vozila (2. dopolnitev)

Na podlagi 6. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvo‑
de in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno 
prečiščeno besedilo) in v zvezi z 8. členom Pravilnika o ES‑homo‑
logaciji dvo‑ in trikolesnih motornih vozil (Uradni list RS, št. 125/03, 
80/04, 75/05, 82/07 in 96/09) izdaja minister za promet

O D R E D B O
o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama 
tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna 

motorna vozila 
(2. dopolnitev)

1. člen
V Odredbi o določitvi seznama tehničnih specifikacij za 

dvo‑ in trikolesna motorna vozila (Uradni list RS, št. 96/09 in 
114/09) se v prilogi v stolpcu »Prenehanje veljavnosti« vnesejo 
naslednji podatki:

– pri TSV 307/01: »Prenehanje veljavnosti 1. junija 2010.
Homologacije ostajajo še naprej v veljavi.«.

V prilogi se v seznam na ustrezno mesto, po naraščajo‑
čih številkah številčnih oznak, doda nova vrstica, ki se glasi:

Številčna 
oznaka

Naslov tehnične specifikacije  
in področje njene veljavnosti

Začetek veljavnosti  
in začetek obvezne uporabe Prenehanje veljavnosti

…
»TSV 307/02 Tehnična specifikacija TSV 307/02 o predpisanih 

oznakah za dvo‑ in trikolesna motorna vozila.
Velja za vsa vozila kategorije L.

Začetek veljavnosti: 1. junij 2010.
Začetek obvezne uporabe: glej 
točko 5 tehnične specifikacije.«.

…

2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007‑103/2010/10
Ljubljana, dne 24. maja 2010
EVA 2010‑2411‑0054

dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister

za promet

USTAVNO SODIŠČE
2674. Odločba o ugotovitvi, da bi z zavrnitvijo 

Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o urejanju statusa državljanov drugih 
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki 
Sloveniji na referendumu nastale protiustavne 
posledice

Številka: U‑II‑1/10‑19
Datum:  10. 6. 2010

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku po prvem odstavku 21. čle‑
na Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, 
št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo), začetem z zahtevo 
Državnega zbora Republike Slovenije, na seji 10. junija 2010
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o d l o č i l o:

Z zavrnitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje 
SFRJ v Republiki Sloveniji (Poročevalec DZ, št. 149/09, EPA 
735‑V) na referendumu bi nastale protiustavne posledice.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Državni zbor je 8. 3. 2010 po skrajšanem zakono‑

dajnem postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolni‑
tvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav na‑
slednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju 
ZUSDDD‑B). Na podlagi drugega odstavka 90. člena Ustave 
in 12. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (v 
nadaljevanju ZRLI) je 12. 3. 2010 skupina enaintridesetih po‑
slank in poslancev Državnega zbora vložila zahtevo za razpis 
zakonodajnega referenduma o ZUSDDD‑B. Na podlagi prvega 
odstavka 21. člena ZRLI je Državni zbor na seji 18. 3. 2010 
sprejel sklep, da bi z odložitvijo uveljavitve oziroma z zavrnitvijo 
ZUSDDD‑B na referendumu lahko nastale protiustavne posle‑
dice, in zahteval, naj o tem odloči Ustavno sodišče. Zahtevi 
prilaga zahtevo skupine poslancev za razpis zakonodajnega 
referenduma, mnenje Zakonodajno‑pravne službe Državnega 
zbora z dne 16. 3. 2010, mnenje Vlade Republike Slovenije z 
dne 18. 3. 2010 ter magnetogram seje Državnega zbora, na 
kateri je bil sprejet sklep.

2. Protiustavne posledice, ki naj bi nastale zaradi zahte‑
vanega zakonodajnega referenduma, Državni zbor vidi v tem, 
da bi z odložitvijo uveljavitve oziroma z zavrnitvijo ZUSDDD‑B 
na referendumu lahko nastalo stanje, ki bi bilo v neskladju z 
2., 8., 14., 22. členom, drugim odstavkom 120. člena in drugim 
odstavkom 153. člena Ustave.

3. Državni zbor zatrjuje, da je namen ZUSDDD‑B pred‑
vsem odprava protiustavnosti, ki jih je ugotovilo Ustavno so‑
dišče v odločbah št. U‑I‑284/94 z dne 4. 2. 1999 (Uradni list 
RS, št. 14/99, in OdlUS VIII, 22) in št. U‑I‑246/02 z dne 3. 4. 
2003 (Uradni list RS, št. 36/03, in OdlUS XII, 24). V teh dveh 
odločbah je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost Zakona o 
tujcih (Uradni list RS, št. 1/91 in nasl. – v nadaljevanju ZTuj) in 
Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic 
nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99 
in 64/01 – v nadaljevanju ZUSDDD), protiustavnosti pa so 
bile ugotovljene z vidika 2. in 22. člena ter drugega odstavka 
120. člena Ustave. Državni zbor opozarja, da je od prve odloč‑
be Ustavnega sodišča minilo že enajst let, od druge pa sedem 
let, vsako zavlačevanje izvršitve navedenih odločb pa naj bi 
pomenilo nadaljevanje protiustavnega stanja. V zvezi s tem se 
Državni zbor sklicuje na sklep Ustavnega sodišča št. U‑II‑3/03 
z dne 22. 12. 2003 (OdlUS XII, 101) in odločbo Ustavnega sodi‑
šča št. U‑II‑2/09 z dne 9. 11. 2009 (Uradni list RS, št. 91/09).

4. Poleg odprave protiustavnosti, ugotovljenih v omenje‑
nih ustavnih odločbah, Državni zbor pojasnjuje, da ZUSDDD‑B 
ureja tudi nekatera druga vprašanja, ki niso zajeta v odločbah 
Ustavnega sodišča, so pa tesno povezana s temi protiustav‑
nostmi in jih je zato treba upoštevati pri celovitem in nediskri‑
minacijskem urejanju položaja državljanov drugih republik nek‑
danje SFRJ, ki jim je prijavljeno stalno prebivališče nezakonito 
prenehalo, ko se je začel zanje uporabljati ZTuj. ZUSDDD‑B 
tako ureja tudi izdajo dovoljenja za stalno prebivanje otrok 
državljanov drugih republik nekdanje SFRJ, ki so se rodili v 
Republiki Sloveniji po 25. 6. 1991, ker bi bili sicer otroci v slab‑
šem položaju kot njihovi starši. Če Zakon ne bi uredil položaja 
otrok, bi bili po stališču Državnega zbora kršeni 2. in 14. člen 
Ustave ter Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah 
(Uradni list SFRJ, št. 15/90, Akt o nostrifikaciji nasledstva 
glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, 
sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, Uradni 
list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 – v nadaljevanju KOP), zaradi 

neskladja zakonske ureditve s KOP pa posledično tudi 8. člen 
in drugi odstavek 153. člena Ustave. Druga skupina oseb, ki jo 
ZUSDDD‑B ureja, čeprav je ne zajemajo odločbe Ustavnega 
sodišča, so državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki so 
imeli ob osamosvojitvi v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno 
prebivališče, ki jim je prenehalo, ko je zanje začel veljati ZTuj, 
kasneje pa so bili sprejeti v državljanstvo Republike Slovenije, 
ne da bi pred tem pridobili dovoljenje za stalno prebivanje. Če 
Zakon ne bi uredil tudi položaja teh ljudi, naj bi bili ti neuteme‑
ljeno v slabšem položaju v primerjavi s tistimi, ki so pridobili 
dovoljenje za stalno prebivanje, kar bi bila kršitev 2. in 14. člena 
Ustave.

5. Državni zbor meni, da ZUSDDD‑B na ustavnoskladen 
način izvršuje odločbe Ustavnega sodišča in da so vse določbe 
Zakona pomembne za njihovo izvršitev. Ker je ustavnoskladno 
izvrševanje odločb Ustavnega sodišča obveznost, ki izhaja iz 
načel pravne države (2. člen Ustave), referendumska zahteva 
po mnenju Državnega zbora ne more vključevati zakonske 
ureditve, pri kateri gre za izvrševanje odločb Ustavnega so‑
dišča. Državni zbor še meni, da bi protiustavne posledice 
lahko nastale že zato, ker bi bila zaradi aktivnosti za razpis 
referenduma ali zaradi priprav na njegovo izvedbo odložena 
uveljavitev ZUSDDD‑B.

6. Vlada Republike Slovenije v svojem mnenju prav tako 
meni, da bodo zaradi odložitve uveljavitve ZUSDDD‑B oziroma 
zaradi njegove zavrnitve na referendumu nastale protiustavne 
posledice. V neskladju z 2. in 22. členom ter drugim odstavkom 
120. člena (kot naj bi to izhajalo iz odločbe Ustavnega sodišča 
št. U‑I‑246/02) naj bi bilo, da ZUSDDD državljanom drugih 
republik nekdanje SFRJ, ki so bili 26. 2. 1992 izbrisani iz re‑
gistra stalnega prebivalstva, od navedenega dne ne priznava 
stalnega prebivanja, da ne ureja pridobitve dovoljenja za stalno 
prebivanje državljanov drugih republik nekdanje SFRJ, ki so 
bili 26. 2. 1992 izbrisani iz registra stalnega prebivalstva in ki 
jim je bil izrečen ukrep prisilne odstranitve tujca iz države na 
podlagi 28. člena ZTuj, in da ne določa meril za ugotavljanje 
nedoločenega pravnega pojma dejanskega življenja, ki je pogoj 
za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje. Ker ZUSDDD ne 
določa roka za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja za stalno 
prebivanje (v odločbi št. U‑I‑246/02 je Ustavno sodišče razve‑
ljavilo trimesečni rok) in ker ne daje trajne zakonske podlage 
za izdajo dopolnilnih odločb, naj bi bili kršeni 2. člen, drugi od‑
stavek 3. člena, 87. člen in drugi odstavek 120. člena Ustave. 
Ker ne ureja izdaje dovoljenja za stalno prebivanje za otroke 
izbrisanih, ki so se rodili v Republiki Sloveniji po 25. 6. 1991, 
naj bi bil ZUSDDD v neskladju z 2., 8. in 14. členom ter drugim 
odstavkom 153. člena Ustave. Člena 2 in 14 Ustave naj bi bila 
kršena tudi zato, ker ZUSDDD ne ureja izdajanja posebnih 
odločb za državljane drugih republik nekdanje SFRJ, ki so imeli 
ob osamosvojitvi prijavljeno stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji in jim je to prenehalo z izbrisom iz registra stalnega 
prebivalstva, kasneje pa so bili sprejeti v državljanstvo Repu‑
blike Slovenije, ne da bi jim bilo pred tem izdano dovoljenje za 
stalno prebivanje.

7. Vlada poudarja, da je namen ZUSDDD‑B celovito po‑
praviti krivice izbrisanim prebivalcem Republike Slovenije v 
delu, ki se nanaša na odvzet status pred osemnajstimi leti. 
Poleg izvrševanja ustavnih odločb naj bi Zakon odpravljal tudi 
določene pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi ob izva‑
janju ZUSDDD in ki so prav tako posledica izbrisa iz registra 
stalnega prebivalstva. ZUSDDD‑B naj bi pomenil pravno ko‑
rektno in edino mogočo pot za ureditev statusa ljudem, ki so 
bili pred mnogimi leti protipravno izbrisani. Referendum o teh 
vprašanjih bi po mnenju Vlade porušil celoten sistem nadzora 
in ravnotežij, saj bi šlo za referendum o tem, ali je dopustno 
uresničiti odločbo Ustavnega sodišča. Vlada poudarja še, da 
bi z zavrnitvijo ZUSDDD‑B na referendumu nastalo stanje, ki 
ga zaradi določb ZRLI še eno leto po referendumu ne bi bilo 
mogoče uskladiti z Ustavo.

8. Predlagatelji referenduma v odgovoru naslavljajo vrsto 
očitkov na ZUSDDD‑B. V uvodu poudarjajo, da je ZUSDDD‑B 
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drugače uredil upravičence do dovoljenja za stalno prebivanje. 
Namesto »državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ« 
so po novem upravičenci »tujci, ki so bili na dan 25. 6. 1991 
državljani druge republike nekdanje SFRJ«. Taka sprememba 
se ne odraža v naslovu Zakona, ki še vedno govori o urejanju 
statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ. To 
naj bi vnašalo nejasnost v pravni red.

9. Po mnenju predlagateljev referenduma bi moral Držav‑
ni zbor sprejeti ZUSDDD‑B po rednem in ne po skrajšanem 
postopku. Zakon naj bi vseboval številne rešitve, ki presegajo 
zgolj uresničevanje odločbe Ustavnega sodišča, zato skrajšani 
postopek ni bil utemeljen in je pomenil očitno zlorabo postopka. 
Tudi navedba, da ZUSDDD‑B ne bo imel finančnih posledic za 
državni proračun, naj bi bila zavajajoča in povsem neresnična 
ter naj bi pomenila kršitev določb Poslovnika Državnega zbora 
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo – v 
nadaljevanju PoDZ) o zakonodajnem postopku. Predlagatelji 
referenduma opozarjajo, da bodo velike stroške povzročili že 
upravni in sodni postopki, še več pa naj bi davkoplačevalce 
stalo izplačilo odškodnin in zahtevki iz naslova raznih pravic. 
Zaradi dolgoročnih finančnih posledic naj bi bil referendum še 
posebej legitimen in pravno utemeljen.

10. ZUSDDD‑B naj bi bil po mnenju predlagateljev re‑
ferenduma sporen tudi z vidika občečloveških vrednot in še 
posebej temeljnih vrednot osamosvojitve, ker iz vrst upravičen‑
cev do materialnih koristi ne izloča špekulantov in tistih, ki naj 
bi samostojno Republiko Slovenijo napadli z orožjem. Zakon 
tako ustvarja nove krivice in pomeni ponižanje in grobo kršitev 
človekovih pravic vseh, ki so soustvarjali samostojno Republiko 
Slovenijo. ZUSDDD‑B naj bi pomenil hudo krivico tudi za vse ti‑
ste nove državljane, ki so si po osamosvojitvi uredili svoj status 
skladno z zakonodajo, sedaj pa naj bi morali kot davkoplače‑
valci plačevati odškodnine in druge stroške. Pravni absurd naj 
bi bil, da bo priznano stalno prebivanje za nazaj tudi tistim, ki 
tega statusa nekoč sami niso hoteli. V ponižujoč položaj naj bi 
bili postavljeni tudi vsi, ki so se borili za samostojno Slovenijo 
in med katerimi so nekateri plačali najvišjo ceno.

11. ZUSDDD‑B je po mnenju predlagateljev referenduma 
sporen tudi zato, ker ne ureja izdajanja odločb za vse upravi‑
čence na enak način, s čimer naj bi bil kršen drugi odstavek 
14. člena Ustave. Zakon bi moral predvideti obvezno revizijo 
vseh že izdanih odločb, da bi se za nazaj izenačili pogoji in 
postopek. Odločba Ustavnega sodišča naj ne bi mogla biti pod‑
laga za izdajanje konkretnih upravnih odločb in bi zato moral 
biti sprejet ustrezen zakon pred izdajo kakršne koli odločbe. 
Dopolnilne odločbe, ki so se do zdaj opirale na 8. točko izreka 
odločbe Ustavnega sodišča št. U‑I‑246/02, naj bi bile pravno 
sporne, njihovo izdajanje pa naj bi bilo v nasprotju s četrtim 
odstavkom 153. člena Ustave. Predlagatelji poudarjajo, da ves 
čas zagovarjajo načelo individualne obravnave; v konkretnih 
postopkih naj se ugotovi, ali je bila posamezniku storjena 
krivica. Prav bi bilo, menijo predlagatelji, da se za nazaj uredi 
status tistim, ki si ga niso mogli urediti iz objektivnih razlogov. 
Absurdno pa naj bi bilo, da se status daje tistim, ki si ga niso 
želeli urediti in so to celo hoteli s silo preprečiti drugim.

12. Predlagatelji referenduma tudi menijo, da bi moral 
ZUSDDD‑B vsebovati določbe, ki bi maksimalizirale oziroma 
pavšalizirale odškodnine. Ker Zakon v ničemer ne omejuje 
odškodnin, naj bi bilo to v nasprotju od uveljavljenega pristopa 
v drugih primerih. Odškodnine naj bi bile omejene za žrtve 
vojne in povojnega revolucionarnega nasilja, za tiste, ki so med 
drugo svetovno vojno trpeli v koncentracijskih taboriščih, in 
tudi za padle v vojni za Slovenijo. Zato naj bi bile »protipravno 
škandalozne« povsem neomejene možnosti za odškodnine za 
»agresorje« oziroma za »napadalce«.

13. Po mnenju predlagateljev referenduma je v ustav‑
nopravni stroki tudi vrsta spornih in »nerazčiščenih« pravnih 
vprašanj. Predlagatelji poudarjajo, da imata 13. člen Ustavnega 
zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije (v nadaljevanju UZITUL) in 
81. člen ZTuj naravo ustavnega zakona oziroma Ustave. Na 

podlagi teh določb naj bi imeli državljani drugih republik nek‑
danje SFRJ nesporno dolžnost, da si uredijo status, in sicer, da 
zaprosijo bodisi za državljanstvo bodisi za stalno prebivališče. 
Ker ti ljudje niso spoštovali veljavnega prava oziroma so opustili 
pravne možnosti, ki so jih imeli na voljo, naj bi pravilno ravnali 
pristojni državni organi, ko so ugotovili, da tisti, ki niso vložili 
vloge za ureditev statusa državljana ali tujca, ne želijo živeti v 
Republiki Sloveniji.

14. ZUSDDD‑B naj bi bil po mnenju predlagateljev referen‑
duma tudi diskriminacijski ter zato protipraven in nesprejemljiv, 
ker ob izdaji dovoljenja za stalno prebivanje omogoča izdajo 
posebne odločbe, po kateri se bo štelo, da je upravičenec ves 
čas stalno prebival na ozemlju Republike Slovenije, in se za 
določeno obdobje sploh ne bo ugotavljalo dejansko prebivanje 
v Sloveniji. Predlagatelji opozarjajo, da se pri več kot enoletni 
odsotnosti posameznika z ozemlja Republike Slovenije poleg 
izbrisa ne bodo upoštevale tudi druge okoliščine. Prav tako 
opozarjajo, da je pojem dejanskega življenja opredeljen neja‑
sno in bi to lahko povzročalo neenakosti pri izvajanju Zakona. 
Vsebinska nedoločnost in ohlapnost naj bi bila sporna z vidika 
načela jasnosti predpisov in tudi z vidika načela legalitete. 
Pogoj dejanskega življenja bi moral biti jasno opredeljen zato, 
da bi pristojni upravni organi imeli jasne smernice pri odločanju 
po prostem preudarku.

15. Zaradi vsega navedenega predlagatelji referenduma 
menijo, da so omenjene in številne druge določbe ZUSDDD‑B 
nejasne in nedoločne ter so zato v neskladju z načeli pravne 
države (2. člen Ustave), načelom ustavnosti in zakonitosti 
(153. člen Ustave) in z načelom legalitete (drugi odstavek 
120. člena Ustave). Ustavnemu sodišču predlagajo, naj ugotovi, 
da z odložitvijo uveljavitve oziroma zaradi zavrnitve ZUSDDD‑B 
na referendumu ne bi nastale protiustavne posledice, oziroma 
podredno, da bi uveljavitev ZUSDDD‑B imela protiustavne 
posledice.

B. – I.
16. S sprejetjem ZUSDDD‑B se je zakonodajalec odzval 

na protiustavnost veljavne ureditve, ki jo je Ustavno sodišče 
ugotovilo z odločbo št. U‑I‑246/02. Z njo je Ustavno sodišče 
ugotovilo protiustavnost ZUSDDD, ker državljanom drugih re‑
publik nekdanje SFRJ, ki so bili 26. 2. 1992 izbrisani iz registra 
stalnega prebivalstva, ne priznava stalnega prebivanja že od 
tega dne, ker ne ureja položaja tistih oseb, ki jim je bil izrečen 
ukrep prisilne odstranitve tujca iz države, in ker ne določa meril 
za opredelitev pogoja dejanskega življenja za pridobitev dovo‑
ljenja za stalno prebivanje.

17. Ustava v 90. členu ureja referendum »o vprašanjih, ki 
se urejajo z zakonom« (zakonodajni referendum). Državni zbor 
ga lahko razpiše na svojo pobudo, razpisati pa ga mora, če to 
zahteva najmanj tretjina poslancev, Državni svet ali 40.000 
volivcev. Ustavne določbe o zakonodajnem referendumu imajo 
pretežno organizacijsko in procesno naravo; njihov namen je 
konkretizacija temeljnega ustavnega načela, po katerem drža‑
vljanke in državljani izvršujejo oblast (tudi) neposredno (drugi 
odstavek 3. člena Ustave), in uresničitev človekove pravice 
iz 44. člena Ustave o pravici državljanov do neposrednega 
in posrednega sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Ker 
90. člen Ustave pomeni izpeljavo človekove pravice iz 44. člena 
Ustave, je tudi pravica do referendumskega odločanja člove‑
kova pravica. Zakonski posegi vanjo morajo biti zato podvrženi 
pravnemu režimu iz 15. člena Ustave, ki ureja uresničevanje 
in omejevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Po 
drugem odstavku 15. člena Ustave je mogoče predpisati način 
uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar 
tako določa Ustava ali če je to nujno zaradi same narave po‑
samezne pravice ali svoboščine. Po tretjem odstavku 15. člena 
Ustave so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene 
samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa Ustava.

18. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da je v prvem 
odstavku 90. člena Ustave postavljen tudi vsebinski okvir za 
neposredno sodelovanje državljanov pri upravljanju javnih za‑
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dev. V zvezi s tem je sprejelo stališče, da ta določba, po kateri 
lahko »Državni zbor […] o vprašanjih, ki se urejajo z zakonom, 
razpiše referendum«, pomeni, da je zakonodajni referendum 
dopusten o vseh vprašanjih, ki se urejajo z zakonom. V skladu 
s prvim odstavkom 21. člena ZRLI pa je Ustavnemu sodišču 
dana pristojnost, da na zahtevo Državnega zbora oceni, »ali bi 
bile z odložitvijo uveljavitve [...] zakona zaradi referenduma ali 
z njegovo neuveljavitvijo res prizadete tako pomembne ustavne 
pravice, da bi bilo zaradi tega – ob tehtanju prizadetih ustavnih 
dobrin – dopustno poseči v ustavno pravico do referendumske‑
ga odločanja« (odločba Ustavnega sodišča št. U‑I‑47/94 z dne 
19. 1. 1995, Uradni list RS, št. 13/95, in OdlUS IV, 4).

19. Ustava in odločbe Ustavnega sodišča ne zavezujejo 
samo Državnega zbora kot zakonodajalca, temveč tudi dr‑
žavljane, kadar oblast izvršujejo neposredno z odločanjem o 
posameznem zakonu na referendumu (sklep Ustavnega sodi‑
šča št. U‑II‑3/03). Na naknadnem zakonodajnem referendumu 
volivci odločajo o potrditvi oziroma zavrnitvi sprejetega zakona 
v celoti (po načelu vse ali nič – 9. člen ZRLI). Posameznih 
zakonskih vprašanj ni mogoče ločevati in odločitev, sprejeta 
na referendumu, pomeni, da je zakon kot celota bodisi potrjen 
bodisi zavrnjen. Ustavno sodišče mora pri presoji na podlagi 
prvega odstavka 21. člena ZRLI ob tehtanju prizadetih ustavnih 
vrednot z ustavnopravnih vidikov oceniti, ali je dopustno poseči 
v pravico do referenduma. O primernosti določene zakonske 
ureditve pa se Ustavno sodišče ne izreka, saj za to ni pristojno 
niti v okviru presoje ustavnosti zakonov niti v okviru izvrševanja 
pristojnosti iz prvega odstavka 21. člena ZRLI.

B. – II.
20. Protiustavnost zakonske ureditve, ki se nanaša na 

pravni položaj državljanov drugih republik nekdanje SFRJ, ki 
so bili v Sloveniji izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, 
je Ustavno sodišče prvič ugotovilo v odločbi št. U‑I‑284/94. 
Ugotovilo je, da je bil ZTuj v neskladju z Ustavo, ker ni določal 
pogojev za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje za dr‑
žavljane drugih republik nekdanje SFRJ, ki se niso odločili za 
državljanstvo Republike Slovenije oziroma jim je bila njihova 
vloga za sprejem v državljanstvo zavrnjena.1 Stališče Ustav‑
nega sodišča je bilo, da splošna ureditev dovoljenj za začasno 
in stalno prebivanje ni ustrezala položaju, v katerem so bili 
državljani drugih republik nekdanje SFRJ, in je tudi z upora‑
bo zakonske in pravne analogije za te osebe ni bilo mogoče 
uporabiti. Ker ZTuj v prehodnih določbah ni uredil pravnega 
položaja državljanov drugih republik nekdanje SFRJ tako, da bi 
upošteval, da so imeli v Republiki Sloveniji stalno prebivališče 
in so na njenem ozemlju tudi dejansko živeli, so se te osebe 
znašle v »negotovem pravnem položaju«. Iz prehodnih določb 
ZTuj »niso mogle razbrati, kakšen položaj naj bi imele kot tujci 
in katere določbe Zakona zanje veljajo«. Ustavno sodišče je v 
odločbi št. U‑I‑284/94 odločilo, da je bilo zaradi neurejenega 
pravnega položaja državljanov drugih republik nekdanje SFRJ 
kršeno načelo varstva zaupanja v pravo, ki je eno izmed načel 
pravne države (2. člen Ustave). Poleg tega je ugotovilo tudi kr‑
šitev načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave, ker 
je ZTuj neupravičeno razlikoval med državljani drugih republik 

1 Ustavno sodišče je v obrazložitvi zapisalo: »Navedene 
osebe so na ozemlju Slovenije imele prijavljeno stalno prebivali‑
šče v skladu z veljavnimi predpisi in so na območju Slovenije tudi 
dejansko prebivale. Stalno prebivališče in dejansko prebivanje na 
ozemlju Republike Slovenije pa sta bistveni okoliščini, ki dajeta po‑
seben pravni položaj obravnavanim osebam. Zato so bile določbe 
ZTuj, ki so urejale pridobitev stalnega ali začasnega prebivališča, 
zanje neustrezne. Zakonodajalec bi moral položaj obravnavanih 
oseb oziroma njihov prehod v status tujca urediti na poseben način 
v prehodnih določbah ZTuj ali v posebnem zakonu. Določbe, ki 
urejajo pravne položaje tujcev, namreč izhajajo iz predpostavke, 
da tujec pride v Republiko Slovenijo z namenom, da v njej ostane 
krajši ali daljši čas in si v skladu z določbami ZTuj postopoma (od 
dovoljenja za začasno prebivanje do dovoljenja za stalno prebiva‑
nje) začne urejati svoj pravni položaj kot tujec.«

nekdanje SFRJ in osebami, ki so že ob osamosvojitvi na oze‑
mlju Republike Slovenije prebivale kot tujci. Glede pravnega 
položaja oseb, ki so veljale za tujce že pred osamosvojitvijo 
Slovenije, je ZTuj namreč določil, da dovoljenja za stalno pre‑
bivanje veljajo še naprej za vse tujce, ki so ob uveljavitvi ZTuj 
imeli stalno prebivališče na območju Republike Slovenije.

21. Šlo je torej za to, da so bili državljani drugih republik 
nekdanje SFRJ na eni strani neenako obravnavani v primerjavi 
s tujci, državljani drugih držav (drugi odstavek 14. člena Usta‑
ve), na drugi strani pa je to povzročilo, da so se te osebe znašle 
v negotovem pravnem položaju, ki ga je Ustavno sodišče v 
odločbi št. U‑I‑284/94 opredelilo kot neskladnega z 2. členom 
Ustave. Vendar je to v resnici pomenilo, da se posameznik, ki 
se je prej zanesel na pridobljeno pravico do stalnega prebivanja 
v Sloveniji, ni več mogel čutiti varnega pred posegom države v 
to pridobljeno pravico, s čimer je bila okrnjena njegova pravica 
do varnosti iz 34. člena Ustave.2 Ker je prišlo do spremembe 
v pravnem položaju teh oseb, ne da bi obstajala potrebna za‑
konska podlaga za izdajo upravnih odločb pristojnih upravnih 
organov o spremembi pravnega statusa, v postopku izdaje 
katerih bi se te osebe lahko izjavile (22. člen Ustave) in zoper 
njih uveljavile pravici do pravnih sredstev (25. člen Ustave) in 
do sodnega varstva (prvi odstavek 23. člena Ustave), je bilo 
prizadeto tudi njihovo osebno dostojanstvo, ki ga Ustava prav 
tako varuje v 34. členu in ki vsakemu posamezniku kot temeljno 
zagotavlja, da je v postopkih, v katerih se odloča o njegovih 
pravicah, obveznostih ali pravnih interesih, obravnavan kot 
subjekt in ne kot objekt. Do posega v osebno dostojanstvo in 
varnost teh oseb je prišlo prav zaradi tega, ker je zakonodaja‑
lec opustil svojo ustavno dolžnost, ki jo je Ustavno sodišče v 
odločbi št. U‑I‑284/94 opredelilo kot dolžnost urediti položaj teh 
oseb v skladu z drugim odstavkom 2. člena in drugim odstav‑
kom 14. člena Ustave.

22. Na odločbo št. U‑I‑284/94 se je Državni zbor hitro (in 
pred iztekom roka, ki ga je določilo Ustavno sodišče) odzval s 
sprejetjem ZUSDDD. Zakon je bil sprejet že 8. 7. 1999. S tem 
zakonom je bilo omogočeno, da državljani drugih republik nek‑
danje SFRJ, izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, pridobijo 
dovoljenje za stalno prebivanje. Na tej podlagi je Ministrstvo za 
notranje zadeve do 10. 2. 2003 izdalo 11.746 dovoljenj za stal‑
no prebivanje.3 Z 19. členom Zakona o spremembah in dopol‑
nitvah Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 96/02 – v nadaljevanju ZDRS‑Č) je bila uveljavljena tudi 
možnost, da oseba, ki je imela na dan 23. 12. 1990 prijavljeno 
stalno prebivališče in je od tega dneva v Republiki Sloveniji tudi 
dejansko živela, pod ugodnejšimi pogoji pridobi državljanstvo 
Republike Slovenije.4 Na podlagi navedenega je mogoče ugo‑
toviti, da so lahko državljani drugih republik nekdanje SFRJ, 
izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, ki so dejansko živeli 
v Republiki Sloveniji, na podlagi ZUSDDD in celo ZDRS‑Č 
uredili svoj pravni položaj. S tem je prenehalo tudi omejevanje 
njihovih človekovih pravic iz drugega odstavka 14. člena in iz 
34. člena Ustave. Že pred uveljavitvijo ZUSDDD so te osebe 
lahko pred pristojnimi sodišči uveljavljale protiustavnost mo‑
rebitne izgube pravic, ki so bile povezane s stalnim prebivali‑

2 O pomenu človekove pravice do varnosti iz 34. člena Ustave 
glej odločbo Ustavnega sodišča št. U‑I‑266/95 z dne 20. 11. 1995 
(Uradni list RS, št. 69/95, in OdlUS IV, 116).

3 Dopis Ministrstva za notranje zadeve št. 1312/02‑016‑S‑
507/02‑2003 z dne 19. 2. 2003. Ministrstvo je hkrati sporočilo, da je 
bilo 288 prošenj zavrnjenih, 97 prošenj zavrženih in da je bil v 949 
primerih postopek ustavljen zaradi umika prošnje ali ker je tujec 
med postopkom postal državljan Republike Slovenije. Po tedanjih 
podatkih Ministrstva je bilo iz registra stalnega prebivalstva izbrisa‑
nih 18.305 državljanov drugih republik nekdanje SFRJ.

4 Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve (dopis št. 214‑
93/2010/2 z dne 23. 4. 2010) je bilo do 21. 4. 2010 sprejetih v 
državljanstvo Republike Slovenije 4117 oseb, izbrisanih iz registra 
stalnega prebivalstva, ki pred sprejemom v državljanstvo niso pri‑
dobile dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.
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ščem v Republiki Sloveniji,5 kar pa se seveda ni nanašalo na 
pravice, ki so pripadale le državljanom Republike Slovenije.6 
Vsekakor so imele osebe, ki so (vsaj ob uveljavitvi ZUSDDD) 
dejansko prebivale v Sloveniji, po odločbi Ustavnega sodišča 
št. U‑I‑284/94 in po uveljavitvi ZUSDDD možnost urediti svoj 
pravni položaj in doseči povrnitev morebiti izgubljenih pravic, 
povezanih z izgubljenim stalnim prebivališčem [poleg odločbe 
Ustavnega sodišča št. Up‑333/96 z dne 1. 7. 1999 (OdlUS VIII, 
286) glej še odločbe št. Up‑60/97 z dne 15. 7. 1999 (OdlUS 
VIII, 292), št. Up‑20/97 z dne 18. 11. 1999 (OdlUS VIII, 300) in 
št. Up‑152/97 z dne 16. 12. 1999 (OdlUS VIII, 302)]. Teh pravic 
pa niso mogli uveljaviti tisti posamezniki, ki jim je bil izrečen 
ukrep prisilne odstranitve tujca iz države oziroma ki zaradi 
drugih razlogov, neposredno povezanih z izbrisom iz registra 
stalnega prebivalstva, ob uveljavitvi ZUSDDD niso dejansko 
živeli v Republiki Sloveniji. Prav ureditev pravnega položaja 
teh oseb je bila v ospredju ob presoji ZUSDDD, ki jo je Ustavno 
sodišče opravilo z odločbo št. U‑I‑246/02.

23. Ustavno sodišče je v odločbi št. U‑I‑246/02 ugotovilo 
protiustavnost ZUSDDD (po uveljavitvi Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o urejanju statusa državljanov drugih 
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, Uradni 
list RS, št. 64/01 – v nadaljevanju ZUSDDD‑A), ker državljanom 
drugih republik nekdanje SFRJ, ki so bili 26. 2. 1992 izbrisani iz 
registra stalnega prebivalstva, ni priznal stalnega prebivanja za 
nazaj, torej za ves čas od dneva izbrisa. Z navedeno odločbo 
je Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost ZUSDDD tudi zato, 
ker ta ni uredil pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje tistih 
posameznikov, ki jim je bil izrečen ukrep prisilne odstranitve 
tujca iz države7 in ker za ugotavljanje stalnega prebivališča 
za nazaj ni opredelil, kaj pomeni pojem dejanskega življenja 
v Republiki Sloveniji, ki bi ga morali državljani drugih republik 
nekdanje SFRJ izkazati za pridobitev dovoljenja za stalno 
prebivanje, zlasti pa bi Zakon moral določiti čas odsotnosti, 
po katerem pogoj dejanskega življenja ni več izpolnjen. Pri 
tem položaj teh oseb ne bi smel biti slabši od položaja oseb, 
ki so imele položaj tujca že pred osamosvojitvijo Republike 
Slovenije. Razlaga pogoja dejanskega življenja pa tudi ne bi 
smela biti strožja od razlage, ki se je uveljavila v sodni praksi 
v zvezi s pridobitvijo državljanstva.8 Ustavno sodišče je zako‑
nodajalcu določilo rok šestih mesecev za odpravo ugotovljenih 
protiustavnosti.

24. Ugotovljeno protiustavnost je Ustavno sodišče opre‑
delilo v odločbi št. U‑I‑246/02 kot neskladje z načelom pravne 
varnosti kot enim izmed načel pravne države iz 2. člena Ustave, 
ki zahteva, da položaj navedenih oseb ne ostane v določenem 
obdobju pravno neurejen. Vendar je treba ugotoviti, da je pri 
osebah, ki so bile kot tujci prisilno odstranjene iz države oziro‑

5 Z odločbo št. Up‑336/98 z dne 20. 9. 2001 (Uradni list RS, 
št. 79/01, in OdlUS X, 225) je Ustavno sodišče ugodilo ustavni 
pritožbi pritožnice, ki so ji Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in sodišča za obdobje od 1. 5. 1996 do 18. 7. 1997 
odrekla pravico do varstvenega dodatka, ker zaradi izbrisa iz 
registra stalnega prebivalstva ni imela stalnega prebivališča v Re‑
publiki Sloveniji. Odločba Zavoda in vse sodbe sodišč, vključno s 
sodbo Vrhovnega sodišča, so bile izdane pred odločbo Ustavnega 
sodišča št. U‑I‑284/94. Ustavno sodišče je kršitev drugega odstav‑
ka 14. člena in 22. člena Ustave ugotovilo na podlagi razlogov iz 
odločbe št. U‑I‑284/94.

6 Takšna je bila na primer pravica do odkupa stanovanja po 
117. členu Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 
nasl. – SZ), ki so jo imeli le tisti imetniki stanovanjske pravice, ki so 
bili tedaj slovenski državljani.

7 Uporabo tega ukrepa je za državljane drugih republik nek‑
danje SFRJ Ustavno sodišče prepovedalo že z odločbo št. U‑I‑
284/94.

8 Pojem dejanskega življenja je v zvezi z državljani drugih 
republik nekdanje SFRJ uporabil UZITUL v 13. členu. V skladu z 
njim je 40. člen Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 1/91 in nasl. – v nadaljevanju ZDRS) določil dejansko 
življenje na območju Republike Slovenije kot enega od pogojev za 
pridobitev državljanstva Republike Slovenije.

ma so zaradi drugih razlogov, neposredno povezanih z izbrisom 
iz registra stalnega prebivalstva, zapustile Republiko Slovenijo 
in se vanjo niso mogle vrniti, po vsebini šlo tudi za neskladje s 
34. členom in drugim odstavkom 14. člena Ustave.

25. Glede odločitve o priznavanju stalnega prebivanja za 
nazaj, tj. od dneva izbrisa iz registra stalnega prebivalstva, je 
Ustavno sodišče izrecno poudarilo, da dovoljenje za stalno pre‑
bivanje v tem primeru ne ustanavlja novega pravnega položaja 
teh oseb, temveč glede na obstoječe dejansko stanje le ugo‑
tavlja pravni položaj, ki je dejansko že obstajal. Ta ugotovitev 
se je lahko nanašala le na osebe, ki so ves čas po izbrisu tudi 
dejansko živele v Republiki Sloveniji in so na podlagi ZUSDDD 
tudi pridobile dovoljenje za stalno prebivanje. Glede na to, da 
je večje število teh oseb na podlagi ZUSDDD že uredilo svoj 
pravni položaj za naprej, je Ustavno sodišče prav za te osebe 
v 8. točki izreka določilo način izvršitve svoje odločbe, in sicer, 
da se z dovoljenji za stalno prebivanje, ki so že bila izdana dr‑
žavljanom drugih republik nekdanje SFRJ, ugotavlja tudi stalno 
prebivanje za nazaj, to je od dneva izbrisa iz registra stalnega 
prebivalstva. Ministrstvu za notranje zadeve pa je naložilo, naj 
po uradni dolžnosti izda dopolnilne odločbe o ugotovitvi stal‑
nega prebivanja od 26. 2. 1992 dalje vsem tistim državljanom 
drugih republik nekdanje SFRJ, ki so bili tega dne izbrisani iz 
registra stalnega prebivalstva in so dovoljenje za stalno pre‑
bivanje že pridobili. Na navedenih podlagah so si vse osebe, 
ki so dejansko živele v Republiki Sloveniji, lahko uredile svoj 
pravni položaj za naprej, na podlagi 8. točke izreka odločbe 
Ustavnega sodišča št. U‑I‑246/02, ob pogoju dejanskega prebi‑
vanja v Sloveniji, pa tudi za nazaj, in to tudi, če se zakonodaja‑
lec na ugotovljeno protiustavnost iz 1. točke navedene odločbe 
sploh ne bi odzval. Državni organi, pristojni za izvršitev odločbe 
Ustavnega sodišča, morajo namreč ravnati po delu odločbe, ki 
ureja način izvršitve, dokler zakonodajalec, če se tako odloči, 
ne predpiše drugače, in to uredi na drugačen ustavnoskladen 
način (tako Ustavno sodišče v sklepu št. U‑II‑3/03).

26. Za odpravo ugotovljene protiustavnosti iz 2. in 3. točke 
izreka v povezavi s 1. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča 
št. U‑I‑246/02 pa je potrebna zakonska ureditev, kot izhaja tudi 
iz navedene odločbe. Za ureditev pravnega položaja oseb, 
ki so bile prisilno odstranjene iz države, oziroma oseb, ki 
so zapustile Republike Slovenijo zaradi razlogov, neposredno 
povezanih z izbrisom iz registra stalnega prebivalstva, pomeni 
priznanje stalnega prebivanja za nazaj vzpostavitev pravne 
fikcije,9 ki je (bila) potrebna zaradi morebitnega uveljavljanja 
pravic, ki jih imajo tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje v 
Republiki Sloveniji. Zato ta, razen tega, da služi dokazovanju 
obstoja pravice do stalnega prebivanja v morebitnih postopkih 
uveljavljanja pravic, vezanih na stalno prebivanje, ne more ime‑
ti nobenih drugih pravnih posledic. Kot izhaja iz citirane odločbe 
Ustavnega sodišča, mora za odpravo protiustavnega stanja 
zakonodajalec opredeliti tudi, kaj pomeni dejansko življenje v 
Republiki Sloveniji, zlasti pa mora določiti čas odsotnosti, po 
katerem pogoj dejanskega življenja ni več izpolnjen, in posebej 
urediti primere, ko je bil izrečen ukrep prisilne odstranitve tujca 
iz države.

27. Iz podatkov, pridobljenih od Ministrstva za notranje 
zadeve, izhaja, da so si nekateri državljani drugih republik nek‑
danje SFRJ, izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, pridobili 
dovoljenje za stalno prebivanje tudi na podlagi ZTuj ali Zakona 
o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo 
– v nadaljevanju ZTuj‑1),10 iz česar je mogoče sklepati celo to, 
da so si nekatere izmed teh oseb kljub odsotnosti zakonske 
ureditve svoj položaj za naprej že uredile. Prav tako je razvidno, 
da je v tem trenutku odprtih le manjše število upravnih po‑
stopkov in upravnih sporov v zvezi s pridobitvijo dovoljenja za 
stalno prebivanje in da se je Ministrstvo v skladu z odločitvami 

9 »V pravu je pravna fikcija soznačnica za pravno dejstvo, ki 
velja kot resnično, čeprav vemo, da ne obstaja.« M. Pavčnik, Teorija 
prava, prispevek k razumevanju prava, 3. razširjena, spremenjena 
in dopolnjena izdaja, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 422.

10 Do 21. 4. 2010 je takšno dovoljenje pridobilo 4388 oseb.
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Ustavnega sodišča obravnavanja teh vlog lotilo individualno, 
kar kažejo zlasti podatki o zavrnjenih in zavrženih prošnjah ter 
o ustavitvi postopkov. Vendar iz podatkov Ministrstva za notra‑
nje zadeve ni mogoče sklepati, da je položaj vseh navedenih 
oseb urejen za naprej,11 še manj pa je njihov položaj urejen za 
nazaj12 v smislu, kot izhaja iz odločbe št. U‑I‑246/02. Predvsem 
pa je treba, kot izhaja tudi iz zahteve Državnega zbora, z Za‑
konom urediti tudi nekatera vprašanja, povezana z izbrisom iz 
registra stalnega prebivalstva, ki so se odprla ob izvrševanju 
ZUSDDD; med njimi sta še posebej pomembni vprašanje ena‑
ke obravnave oseb, ki so pridobile državljanstvo, ne da bi pred 
tem pridobile dovoljenje za stalno prebivanje, in vprašanje otrok 
oseb, izbrisanih iz registra stalnega prebivalstva.

28. Zakonodajalec se daljši čas ni odzval na odločbo 
Ustavnega sodišča št. U‑I‑246/02. Ustavno sodišče je že v 
sklepu št. U‑II‑3/03 poudarilo, da so zaradi kršitve načel pravne 
države iz 2. člena in načela delitve oblasti iz drugega odstavka 
3. člena Ustave nastale protiustavne posledice (ki jih je kot 
razlog za protiustavnost zahteve za razpis naknadnega zako‑
nodajnega referenduma določal tedaj veljavni prvi odstavek 
16. člena ZRLI) že z neuspešnim potekom roka za izvršitev 
odločbe Ustavnega sodišča št. U‑I‑246/02.13 Poudarilo je tudi, 
da vsako zavlačevanje izvršitve navedene odločbe pomeni 
nadaljevanje protiustavnega stanja, zaradi česar mora Državni 
zbor odločbo v najkrajšem možnem času izvršiti. Z odločbo 
št. U‑II‑3/04 z dne 20. 4. 2004 (Uradni list RS, št. 44/04, in 
OdlUS XIII, 29) je Ustavno sodišče ponovno ugotovilo, da ne‑
urejeni položaj teh oseb traja že več kot dvanajst let in da zato 
vsako podaljševanje protiustavnega stanja, ki se lahko izraža 
tudi v preprečitvi sprejetja zakona, s katerim bi bilo vprašanje 
stalnega prebivanja teh oseb dokončno rešeno, že pomeni 
protiustavne posledice (v smislu tedanjega prvega odstavka 
16. člena ZRLI).

B. – III.
29. S sprejetjem ZUSDDD‑B se je Državni zbor odzval 

na protiustavnosti, ugotovljene v 1., 2. in 3. točki izreka odloč‑
be št. U‑I‑246/02.14 V predlaganem prvem odstavku 1. člena 
ZUSDDD v zvezi z upravičenci ne govori več o »državljanih 

11 Kolikšno je število oseb, katerih položaj je neurejen, tudi po 
pridobitvi podatkov od Ministrstva za notranje zadeve ni mogoče 
ugotoviti. Ministrstvo sicer navaja (dopis št. 214‑93/2010/7 z dne 
17. 5. 2010), da od 25.671 oseb, ki so bile (po ureditvi in uskladitvi 
vseh evidenc, kot navajajo) izbrisane iz registra stalnega prebival‑
stva, za 13.412 oseb ni podatka o tem, da bi imele urejen kakršen 
koli status v Republiki Sloveniji (niti državljanstva, niti dovoljenja za 
stalno prebivanje, niti dovoljenja za začasno prebivanje). Vendar 
Ministrstvo hkrati ugotavlja, da glede na način vodenja evidenc ni 
mogoče z gotovostjo vedeti, ali so vse te osebe še žive oziroma 
koliko izmed njih se jih je dejansko izselilo.

12 Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve je bilo »za 
nazaj« izdanih 6387 dopolnilnih odločb. 

13 Če se Državni zbor na odločbo Ustavnega sodišča, v kateri 
je to ugotovilo protiustavnost zakonske ureditve, ne odzove s spre‑
jetjem zakona, to ne pomeni samo podaljševanje že ugotovljenih 
protiustavnosti, temveč samo po sebi tudi nastanek nove protiu‑
stavnosti. Kadar Ustavno sodišče na podlagi 48. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno 
besedilo – v nadaljevanju ZUstS) ugotovi protiustavnost zakona ter 
naloži Državnemu zboru, naj ugotovljeno protiustavnost odpravi v 
določenem roku, mora Državni zbor, da bi to protiustavnost od‑
pravil, v tem roku sprejeti novo zakonsko ureditev. Neupoštevanje 
odločbe Ustavnega sodišča pomeni kršitev 2. člena in drugega 
odstavka 3. člena Ustave, na kar je Ustavno sodišče že večkrat 
opozorilo (prvič že v odločbi št. U‑I‑114/95 z dne 7. 12. 1995, Ura‑
dni list RS, št. 8/96, in OdlUS IV, 120). Vse dokler se zakonodajalec 
ne odzove na ugotovljene protiustavnosti, ta kršitev traja.

14 ZUSDDD‑B spreminja in dopolnjuje ZUSDDD (ki je bil 
spremenjen že z ZUSDDD‑A). Zakon ima deset členov, pri čemer 
se v posameznih členih spreminja več določb ZUSDDD oziroma se 
hkrati dodaja več novih členov. Zaradi večje jasnosti v nadaljevanju 
te odločbe zato ni govor o členih ZUSDDD‑B, temveč o »predlaga‑
nih« oziroma »novih« členih, odstavkih in alinejah ZUSDDD.

drugih držav naslednic nekdanje SFRJ«, temveč o »tujcih, ki 
so bili na dan 25. 6. 1991 državljani druge republike nekda‑
nje SFRJ«. Taka sprememba je pravzaprav nujna, saj so na 
ta način med upravičene osebe zaradi poteka časa pravilno 
vključene tudi osebe, ki so bile pred osamosvojitvijo državljani 
drugih republik nekdanje SFRJ, po izbrisu iz registra stalne‑
ga prebivalstva pa so morebiti postale državljani tretjih držav 
ali apatridi.15 Čeprav se ta sprememba ne odraža v naslovu 
ZUSDDD‑B, v pravni red to ne vnaša nejasnosti. V predlaga‑
nem drugem odstavku 1. člena Zakon priznava dovoljenje za 
stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče na naslovu, 
na katerem je bil posameznik prijavljen ob izbrisu, tudi v času 
od izbrisa do pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje. Zakon 
torej za osebe, ki dejansko ne živijo v Republiki Sloveniji, 
vzpostavlja fikcijo stalnega prebivanja, pri čemer priznava fik‑
tivno »stalno prebivališče na naslovu, kjer je bil [posameznik] 
prijavljen pred (…) izbrisom (…) za čas do sprejetja ZUSDDD 
oziroma do poteka rokov, ki jih bo za ureditev statusa določil ta 
zakon«, kar je v odločbah št. Up‑333/96 in št. Up‑60/97 izrecno 
zahtevalo Ustavno sodišče.

30. S predlaganim 1. členom ZUSDDD zakonodajalec na 
ustavnoskladen način odpravlja protiustavnost, ugotovljeno v 
1. točki izreka odločbe št. U‑I‑246/02. V obrazložitvi te odločbe 
(17. do 20. točka obrazložitve) je Ustavno sodišče pojasnilo, da 
je vprašanje stalnega prebivanja izbrisanih oseb mogoče urediti 
samo na en način in da je samo ta način v skladu z Ustavo.16 
Zato Državni zbor tega vprašanja ne bi mogel urediti drugače, 
kot da posameznikom, ki ob pogoju dejanskega prebivanja v 
Sloveniji pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje, prizna tudi 
stalno prebivanje za nazaj. Pri tem je treba upoštevati, da je 
stalno prebivanje v državi mogoče samo na podlagi dovoljenja 
za stalno prebivanje in da mora vsakdo, kdor v državi stalno 
prebiva, prijaviti stalno prebivališče.17 Zato je razumljivo, da je 
zakonodajalec državljanom drugih republik nekdanje SFRJ, iz‑
brisanim iz registra stalnega prebivalstva, ki dejansko ne živijo 
v Republiki Sloveniji, stalno prebivanje za nazaj priznal tako, 
da je vzpostavil pravno fikcijo, da so imeli dovoljenje za stalno 
prebivanje in so bili prijavljeni na svojem nekdanjem naslovu 
tudi v obdobju od izbrisa iz registra do pridobitve dovoljenja 
za stalno prebivanje, seveda ob pogojih, ki jih Zakon izrecno 
določa. Ta pravna fikcija, kot je bilo že poudarjeno, je (bila) 
namenjena le morebitnim postopkom, ki bi jih posamezniki 
sprožili v zvezi z uveljavljanjem njihovih pravic, vezanih na 
stalno prebivališče, drugih pravnih posledic pa sama po sebi 
ne more imeti, zlasti pa ne more za nazaj vzpostavljati pravnih 
razmerij, ki bi morebiti obstajala, če ne bi bilo izbrisa iz registra 
stalnega prebivalstva.

31. ZUSDDD‑B na ustavnoskladen način odpravlja tudi 
protiustavnost, ki jo je Ustavno sodišče ugotovilo v 2. točki 
izreka odločbe št. U‑I‑246/02, in sicer, da bi zakon moral 
urediti možnost pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje tudi 
za tiste državljane drugih republik nekdanje SFRJ, ki jim je bil 
izrečen ukrep prisilne odstranitve tujca. Ta protiustavnosti je 
odpravljena s predlaganim prvim odstavkom 1. člena v zvezi s 
peto alinejo tretjega odstavka novega 1.č člena ZUSDDD. Na 
tej podlagi je pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji 
izpolnjen tudi v primeru, če je odsotnost trajala več kot leto dni, 
če je bila oseba zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva 
prisilno odstranjena iz Republike Slovenije na podlagi določb 
ZTuj. Državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki so bili za‑
radi izbrisa prisilno odstranjeni iz Republike Slovenije, lahko 
zaprosijo za dovoljenje za stalno prebivanje, pri čemer se 
dejstvo, da so bili prisilno odstranjeni iz Slovenije, ne upošteva 

15 Zaradi preglednosti Ustavno sodišče v tej odločbi uporablja 
novo terminologijo.

16 »Zakonodajalec vprašanja časovnega učinkovanja pravne 
ureditve ne bi mogel urediti drugače, kot da bi določil, da imajo 
navedene osebe, ki so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje, 
priznano tudi stalno prebivanje za nazaj.« (20. točka obrazložitve)

17 Prijavo prebivališča ureja Zakon o prijavi prebivališča, 
Uradni list RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo in 111/07 – v 
nadaljevanju ZPPreb).
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pri ugotavljanju pogoja dejanskega življenja.18 Po oceni Ustav‑
nega sodišča Državni zbor tudi te protiustavnosti v njenem 
bistvenem delu ne bi mogel odpraviti na drugačen način. Samo 
zakonska ureditev, ki določa, da prisilna odstranitev tujca iz 
države zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva ne vpliva 
na pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje in na priznanje 
stalnega prebivanja za nazaj, je ustavnopravno sprejemljiva. 
Večje polje proste presoje ima zakonodajalec le pri odločitvi, 
kako dolga odsotnost zaradi odstranitve tujca iz države se ne 
upošteva pri ugotavljanju dejanskega življenja v Sloveniji in po 
kolikšnem času se od posameznika lahko pričakuje določena 
aktivnost, iz katere izhaja, da se je želel vrniti v Republiko Slo‑
venijo in tu nadaljevati s stalnim prebivanjem. S predlaganim 
tretjim odstavkom 1.č člena ZUSDDD19 je zakonodajalec očitno 
upošteval prav to, da so si nekatere osebe, izbrisane iz registra 
stalnega prebivalstva, po določenem času svoj položaj za na‑
prej lahko uredile tudi na podlagi ZTuj‑1. Zato tudi v tem delu 
ureditev iz ZUSDDD‑B sama po sebi ni protiustavna.

32. Tretja protiustavnost iz odločbe št. U‑I‑246/02 se na‑
naša na opredelitev nedoločnega pravnega pojma »dejansko 
življenje v Republiki Sloveniji«. ZUSDDD je pogoj dejanskega 
življenja za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje kot nedo‑
ločen pravni pojem predpisal po tem, ko je že preteklo sedem 
let od izbrisa iz registra stalnega prebivalstva in ko so različni 
položaji državljanov drugih republik nekdanje SFRJ, ki niso 
pridobili državljanstva Republike Slovenije, postali določljivi. Iz 
obrazložitve ustavne odločbe izhaja, da bi moral zakonodajalec 
opredeliti, kaj pomeni dejansko življenje po ZUSDDD, zlasti pa 
bi moral določiti čas odsotnosti, po katerem pogoj dejanskega 
življenja ni več izpolnjen. Ustavno sodišče je v obrazložitvi 
izrecno omenilo določene omejitve, in sicer, da položaj teh 
oseb ne bi smel biti slabši od položaja oseb, ki so imele položaj 
tujca že pred osamosvojitvijo Republike Slovenije,20 razlaga 
pogoja dejanskega življenja pa tudi ne bi smela biti strožja od 
razlage, ki se je uveljavila v sodni praksi v zvezi s pridobitvijo 
državljanstva. Torej je šlo za to, da je moral zakonodajalec za‑
dostiti zahtevi po enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 
14. člena Ustave.

33. Pojem dejanskega življenja v Republiki Sloveniji opre‑
deljuje predlagani 1.č člen ZUSDDD. Zakon dejansko življenje 
opredeljuje kot središče življenjskih interesov posameznika 
v Republiki Sloveniji. To se presoja po določenih, primeroma 
naštetih merilih – osebnih, družinskih, ekonomskih, socialnih ali 
drugih vezeh, ki kažejo, da ima posameznik s Slovenijo dejan‑

18 V skladu s peto alinejo tretjega odstavka predlagane‑
ga 1.č člena ZUSDDD je pogoj dejanskega življenja v Republiki 
Sloveniji izpolnjen tudi v primeru, če je odsotnost trajala več kot 
leto dni in gre za upravičeno odsotnost, ker »je bila oseba prisilno 
odstranjena iz Republike Slovenije na podlagi 28. člena Zakona 
o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91‑I, 44/97, 50/98 – odločba US in 
14/99 – odločba US) ali 50. člena ZTuj‑1, razen če je bila prisilno 
odstranjena zaradi izrečene stranske kazni izgona tujca iz države, 
zaradi storjenega kaznivega dejanja«.

19 Ta določba se glasi: »Če je odsotnost zaradi razlogov iz 
prejšnjega odstavka, razen iz druge alineje, trajala več kot pet let, 
se šteje, da je bil pogoj dejanskega življenja izpolnjen za obdobje 
petih let, v nadaljnjem obdobju petih let pa samo, če ravnanja 
osebe kažejo na to, da se je v času odsotnosti poskušala vrniti v 
Republiko Slovenijo in nadaljevati z dejanskim življenjem v Repu‑
bliki Sloveniji.« 

20 Ustavno sodišče je v odločbi št. U‑I‑284/94 ugotovilo, da 
pomeni opustitev pravne ureditve položaja teh oseb v primerjavi s 
pravnim položajem tujcev tudi kršitev načela enakosti iz drugega 
odstavka 14. člena Ustave (18. točka obrazložitve). Zato z vidika 
načela enakosti odsotnost do enega leta ne bi smela pomeniti, da 
pogoj dejanskega prebivanja ni podan. ZTuj, ki je veljal v času izbri‑
sa stalnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva, je namreč 
v drugi alineji 20. člena določal, da dovoljenje za stalno prebivanje 
tujca preneha, če se oseba izseli ali ostane v tujini neprekinjeno več 
kot eno leto in o tem ne obvesti pristojnega organa.

ske in trajne povezave.21 Takšnih povezav seveda ni mogoče 
pripisati nekomu, ki je Republiko Slovenijo zapustil z namenom 
izselitve, kar je bil že v času izbrisa in je še danes po ZTuj‑1 
(šesta alineja drugega odstavka 45. člena) razlog za prene‑
hanje veljavnosti dovoljenja za stalno prebivanje. Besedna 
zveza »ali drugih vezi« ne more pomeniti kakršne koli druge 
vezi, temveč je treba to zakonsko določbo razlagati s pomočjo 
analogije intra legem. To pomeni, da so lahko upoštevne samo 
tiste »druge vezi« posameznika, ki so po svoji kvaliteti in inten‑
zivnosti podobne izrecno določenim okoliščinam. Kumulativno 
razumevanje naštetih okoliščin, za kar se zavzemajo predla‑
gatelji referenduma, bi bilo protiustavno, ker bi brez obstoja 
razumnih razlogov Zakon zahteval, da morajo imeti državljani 
drugih republik nekdanje SFRJ, izbrisani iz registra stalnega 
prebivalstva, v Sloveniji trajno vzpostavljene vse navedene 
vezi, medtem ko taka zahteva ne velja za druge tujce (drugi 
odstavek 14. člena Ustave). Upoštevati je zato treba, da se po‑
goj dejanskega življenja presoja po tem, da ima posameznik v 
Sloveniji »središče življenjskih interesov«, torej da je »dejansko 
in trajno povezan« z Republiko Slovenijo.22 Osebne, družinske, 
ekonomske, socialne ali druge vezi so samo okoliščine, ki naj 
pristojnemu organu pomagajo sprejeti odločitev, ali posame‑
znik ta pogoj izpolnjuje. Odvisno od vsakokratnih okoliščin bo 
lahko v konkretnih primerih za ugotovitev dejanskega življenja 
zadostovala ena sama okoliščina, v drugih primerih pa bo za 
izpolnitev pogoja dejanskega življenja treba izkazati obstoj 
dveh okoliščin ali več. Vsekakor Zakon na podlagi aktivnosti 
(vloge) prosilcev za dovoljenje za stalno prebivanje zahteva 
individualno obravnavo teh vlog, kar je sicer veljalo za vse 
postopke po ZUSDDD, vključno s postopki po 8. točki izreka 
odločbe Ustavnega sodišča št. U‑I‑246/02.

34. Poleg opredelitve pogoja dejanskega življenja ZU‑
SDDD‑B določa še čas in razloge, ko je bil posameznik upra‑
vičeno odsoten z ozemlja Republike Slovenije. Drugi odstavek 
predlaganega 1.č člena Zakona določa, da je pogoj dejanskega 
življenja v Republiki Sloveniji izpolnjen, če je oseba zapustila 
Republiko Slovenijo in odsotnost v neprekinjenem trajanju ni 
trajala dlje kot leto dni, ne glede na razlog odsotnosti. Od‑
sotnost, ki je trajala več kot leto dni, pa ne vpliva na pogoj 
dejanskega življenja, če je šlo za upravičeno odsotnost iz do‑
ločenih razlogov.23 Vendar Zakon določa, da je tudi upravičena 

21 Prvi odstavek predlaganega 1.č člena ZUSDDD določa: 
»Dejansko življenje v Republiki Sloveniji po tem zakonu pome‑
ni, da ima posameznik v Republiki Sloveniji središče življenjskih 
interesov, ki se presoja na podlagi njegovih osebnih, družinskih, 
ekonomskih, socialnih ali drugih vezi, ki kažejo, da med posame‑
znikom in Republiko Slovenijo obstajajo dejanske in trajne pove‑
zave. Upravičena odsotnost iz Republike Slovenije zaradi razlogov 
iz tretjega odstavka tega člena ne pomeni prekinitve dejanskega 
življenja v Republiki Sloveniji.«

22 Gre za enake pogoje, kot jih ZPPreb določa pri opredelitvi 
pojma stalno prebivališče (3. točka 3. člena).

23 Tretji odstavek predlaganega 1.č člena ZUSDDD se glasi: 
»Pogoj dejanskega življenja v Republiki Sloveniji je izpolnjen tudi v 
primeru, če je odsotnost trajala več kot leto dni in gre za upravičeno 
odsotnost iz naslednjih razlogov:

– če je oseba zapustila Republiko Slovenijo zaradi posledic 
izbrisa iz registra stalnega prebivalstva;

– če je oseba zapustila Republiko Slovenijo, ker jo je poslala 
na delo, študij ali na zdravljenje pravna oseba iz Republike Slove‑
nije ali v primeru mladoletne osebe njeni starši oziroma skrbniki, 
ali če je bila zaposlena na ladji z matično luko v Republiki Slove‑
niji, za čas napotitve na delo, študij ali zdravljenje oziroma za čas 
zaposlitve na ladji;

– če je oseba zapustila Republiko Slovenijo, ker ni mogla pri‑
dobiti dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji zaradi neizpol‑
njevanja pogojev in ji je bila prošnja za izdajo dovoljenja zavrnjena, 
zavržena ali je bil postopek ustavljen; 

– če se oseba ni mogla vrniti v Republiko Slovenijo zaradi 
vojnih razmer v drugih državah, naslednicah nekdanje SFRJ ali iz 
zdravstvenih razlogov;



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 24. 6. 2010 / Stran 7417 

odsotnost lahko trajala največ pet let, več kot pet let pa samo, 
če se je oseba aktivno poskušala vrniti v Republiko Slovenijo 
in v njej nadaljevati z dejanskim življenjem.

35. Predlagane zakonske rešitve, ki se nanašajo na pogoj 
dejanskega življenja, po presoji Ustavnega sodišča na ustavno‑
skladen način odpravljajo protiustavnost, ugotovljeno v odločbi 
št. U‑I‑246/02. Določbe niso nejasne in vsebinsko ohlapne, 
vsaj ne bolj, kot je to pri podobnih zakonskih določbah, ki sicer 
urejajo pridobitev dovoljenja za prebivanje ali za sprejem v 
državljanstvo. Tem določbam ni mogoče očitati protiustavnosti 
z vidika 34. člena in 2. člena Ustave. Tudi z vidika drugega od‑
stavka 14. člena je zakonodajalec zadostil ustavnim zahtevam, 
saj je pri opredeljevanju pogoja dejanskega življenja upošteval 
tudi stališča, ki jih je Ustavno sodišče glede razlage tega po‑
goja sprejelo v odločbah v postopkih z ustavnimi pritožbami, 
zlasti v zvezi s pridobitvijo državljanstva.24 Tako je v odločbi 
št. Up‑73/95 z dne 27. 2. 1997 (OdlUS VI, 72) ugotovilo, da je 
bila kršena pravica do enakega varstva pravic (22. člen Ustave) 
z nezakonito razlago nedoločenega pravnega pojma »dejan‑
sko živi v Sloveniji«, in sicer s stališčem, da je za opredelitev 
pojma dejanskega življenja »bistvena [...] le dolgotrajna preki‑
nitev dejanskega življenja tožnikov v Republiki Sloveniji [...] in 
ne tožbena navedba o nemožnosti njune vrnitve v Republiko 
Slovenijo zaradi vojnih razmer [...]«. V odločbi št. Up‑77/94 z 
dne 16. 9. 1997 (OdlUS VI, 188) je Ustavno sodišče ugotovilo 
kršitev 22. člena Ustave, ker je bil pritožnikov odhod iz Repu‑
blike Slovenije skupaj z jugoslovansko vojsko že sam po sebi 
štet za prekinitev dejanskega življenja v Sloveniji, pri čemer se 
niso ugotavljala vsa upoštevna dejstva, ki bi lahko tako razlago 
potrdila ali ovrgla. Zaradi take protiustavne razlage nedoloče‑
nega pravnega pojma »dejanskega življenja« pristojni organ ni 
upošteval pritožnikove navedbe v vlogi za državljanstvo, da je 
v vojski po enem mesecu dal odpoved, »ker se ni želel seliti iz 
Republike Slovenije«. V odločbi št. Up‑199/95 z dne 5. 2. 1998 
(OdlUS VII, 100) je kršitev 22. člena Ustave ugotovilo zato, ker 
med odločilnimi okoliščinami za opredelitev pojma dejanskega 
življenja ni bila upoštevana pritožnikova trditev, da razlogi za 
več kot enoletno odsotnost niso bili na njegovi strani. V odločbi 
št. Up‑200/04 z dne 22. 6. 2006 (Uradni list RS, št. 76/06) je 
Ustavno sodišče ugotovilo kršitev 22. člena Ustave, ker je 
Upravno sodišče sprejelo stališče, da okoliščina, da se prito‑
žnica zaradi vojnih razmer oziroma zaradi poteka veljavnosti 
potne listine ni mogla vrniti v Republiko Slovenijo, ni bistvena, 
ampak naj bi bila upoštevna le okoliščina, da je pritožnica za 
dlje časa prekinila dejansko življenje v Republiki Sloveniji in da 
še vedno živi v tujini. V odločbi št. Up‑211/04 z dne 2. 3. 2006 

– če je bila oseba prisilno odstranjena iz Republike Slovenije 
na podlagi 28. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91‑I, 
44/97, 50/98 – odločba US in 14/99 – odločba US) ali 50. člena 
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno bese‑
dilo), razen če je bila prisilno odstranjena zaradi izrečene stranske 
kazni izgona tujca iz države, zaradi storjenega kaznivega dejanja;

– če je bil osebi zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, razen 
v primeru, če ji je bil vstop zavrnjen zaradi izrečene stranske kazni 
izgona tujca iz države, zaradi storjenega kaznivega dejanja, ali 
zaradi razlogov iz prve, druge, pete ali sedme alineje 10. člena 
Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91‑I, 44/97, 50/98 – odločba 
US in 14/99 – odločba US), iz razlogov iz prve, druge ali šeste 
alineje prvega odstavka 9. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, 
št. 61/99, 87/02 in 93/05) ali iz razlogov iz točke d ali e prvega od‑
stavka 5. člena Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega Parlamenta 
in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki 
urejajo gibanje oseb prek meja (UL L št. 105, 13. 4. 2006).«

24 ZDRS je v prvem odstavku 40. člena državljanom drugih 
republik, ki so imeli na dan plebiscita o neodvisnosti in samostojno‑
sti Republike Slovenije dne 23. 12. 1990 prijavljeno stalno prebiva‑
lišče v Republiki Sloveniji in so tukaj dejansko živeli, priznal pravico 
do pridobitve državljanstva z enkratno izjemno naturalizacijo. V 
delu, kjer določba govori o »in tukaj dejansko živi«, je zakonodaja‑
lec uporabil nedoločen pravni pojem, katerega razlago je Ustavno 
sodišče večkrat presojalo, predvsem z vidika kršitve pravice do 
enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave.

(Uradni list RS, št. 28/06, in OdlUS XV, 40), ki se je nanašala 
na pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, ki ga je pritožnik 
vložil na podlagi ZUSDDD, je Ustavno sodišče zavrnilo stališče 
sodišč, da okoliščina, da se pritožnik ni mogel vrniti v Republiko 
Slovenijo zaradi vojne, za odločitev o tem, ali pritožnik izpolnju‑
je pogoj dejanskega življenja v Sloveniji, ni bistvena. Stališče 
Ustavnega sodišča je bilo, da bi navedbe pritožnika o nemo‑
žnosti vrnitve zaradi vojnih razmer oziroma zaradi zavrnitve na 
meji lahko pomenile take okoliščine, ki bi mogle utemeljiti, da 
je bil pritožnik dlje časa odsoten zaradi okoliščin zunaj njegove 
sfere in da je treba te okoliščine šteti za odločilne pri opredelitvi 
pojma dejanskega življenja v Republiki Sloveniji. Seveda pa bo 
v postopkih odločanja na podlagi ZUSDDD tudi po tej zakonski 
spremembi še nadalje dolžnost upravnih organov, da skladno 
z načelom zakonitosti in načelom materialne resnice v vsakem 
posamičnem primeru z gotovostjo ugotovijo, ali so navedeni 
zakonski pogoji izpolnjeni ali ne, zato bo morala skladno s 
pravili upravnega postopka oseba, ki bo navedene pravice uve‑
ljavljala, tudi dokazati, da so bile upoštevne okoliščine podane 
ves čas, ki je pomemben za odločitev v tej zadevi.

B. – IV.
36. Za odločitev, ali bi z odložitvijo uveljavitve ZUSDDD‑B 

oziroma z njegovo zavrnitvijo na referendumu nastale takšne 
protiustavne posledice, kot jih zahteva prvi odstavek 21. člena 
ZRLI, je treba soočiti prizadete ustavne vrednote in presoditi, 
katerim izmed njih je treba dati prednost. Pravici do referen‑
duma, ki je na podlagi 90. člena v zvezi s 44. členom Ustave 
varovana kot človekova pravica, lahko stoji nasproti več ustav‑
nih vrednot. Te so tiste, ki jih je zakonodajalec zajel s pojmom 
»protiustavne posledice« v prvem odstavku 21. člena ZRLI. 
Od tega, katere so te ustavne vrednote, in od njihove teže je 
odvisno, ali se jim mora pravica do referenduma umakniti.

37. Dokler zakonodajalec ne odpravi protiustavne prav‑
ne praznine, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče z odločbo 
št. U‑I‑246/02, ostaja zakonska ureditev položaja državljanov 
drugih republik nekdanje SFRJ, izbrisanih iz registra stalne‑
ga prebivalstva, v neskladju z drugim odstavkom 14. člena, 
34. členom in 2. členom Ustave (glej 27. točko obrazložitve 
te odločbe). Poleg tega nespoštovanje odločbe Ustavnega 
sodišča že samo po sebi pomeni novo kršitev Ustave, in sicer 
2. člena in drugega odstavka 3. člena Ustave. Teža vseh teh 
kršitev je še toliko večja, ker je od druge odločbe Ustavnega 
sodišča (št. U‑I‑246/02) poteklo že več kot sedem let in ker 
zaradi njih lahko prihaja do kršitev pravic, med njimi tudi do 
kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin.25 Ustavno 
sodišče je medtem v svojih nadaljnjih odločitvah večkrat pou‑
darilo, da vsako podaljševanje protiustavnega stanja že pomeni 
protiustavne posledice v smislu prvega odstavka 21. člena 
ZRLI (še posebej poudarjeno v odločbi št. U‑II‑3/04), kar po‑
meni, da je Ustavno sodišče presojo, ki se tokrat zahteva od 
njega, v resnici že opravilo. Nadaljnji potek časa, ob tem, ko 
se zakonodajalec kljub jasnim opozorilom Ustavnega sodišča 
še nadaljnjih šest let ni odzval, to protiustavno stanje samo še 
poglablja. Dela ga ustavnopravno nevzdržnega.

25 Ustavno sodišče je v postopkih z ustavnimi pritožbami pra‑
viloma ugotovilo kršitev pravice do enakega varstva pravic (22. člen 
Ustave), ki je v postopkih pred sodišči poseben izraz splošnega 
načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Na primer 
v odločbi št. Up‑20/97 je ugotovilo, da je bil pritožnik postavljen 
v neenak položaj v primerjavi s tistimi tujci, ki niso bili državljani 
drugih republik nekdanje SFRJ, pa so imeli v času uveljavitve 
ZTuj stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, s čimer mu je bila 
glede prebivališča kršena pravica iz 22. člena Ustave. V odločbi 
št. Up‑336/98 je bila pritožnici glede prebivališča kršena pravica do 
enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave, ki 
se v postopku odločanja o pravicah, obveznostih in pravnih koristih 
posameznika kaže kot kršitev 22. člena Ustave, ker je bila pogoju 
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, kot enemu izmed po‑
gojev za pridobitev pravice do varstvenega dodatka, dana vsebina, 
ki je izhajala iz 81. člena ZTuj in za katero je Ustavno sodišče že z 
odločbo št. U‑I‑284/94 ugotovilo, da ni v skladu z Ustavo.
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38. Pri tehtanju ustavnopravnih vrednot je treba upošte‑
vati tudi to, ali zakonodajalec z zakonom, s katerim odpravlja 
protiustavnost, ureja tudi druga vprašanja, ki s samo odpravo 
protiustavnosti niso v neposredni zvezi. Predlagani 1.a člen 
ZUSDDD ureja izdajo dovoljenja za stalno prebivanje tudi za 
otroke izbrisanih državljanov drugih republik nekdanje SFRJ, in 
sicer za tiste, ki so se rodili v Republiki Sloveniji po 25. 6. 1991. 
Zakon na novo ureja tudi izdajo posebne odločbe za državlja‑
ne Republike Slovenije, ki so bili ob osamosvojitvi Republike 
Slovenije državljani drugih republik nekdanje SFRJ in so imeli 
v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, ki jim je 
prenehalo, ko so zanje začele veljati določbe ZTuj, kasneje pa 
so bili sprejeti v državljanstvo Republike Slovenije, ne da bi jim 
bilo pred tem izdano dovoljenje za stalno prebivanje (predlaga‑
ni 1.b člen). Zakon tudi izenačuje osebe, ki so leta 2004 dobile 
odločbe o priznanju stalnega prebivanja za nazaj na podlagi 
8. točke odločbe št. U‑I‑246/02, s tistimi, ki so take odločbe 
dobile leta 2009 (predlagani 1.c člen). V odločbah, izdanih leta 
2004, je bilo namreč le ugotovljeno stalno prebivanje za nazaj, 
od izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Z ZUSDDD‑B se te 
odločbe izenačujejo s tistimi, ki so bile izdane leta 2009 in v ka‑
terih sta bili za nazaj priznani dovoljenje za stalno prebivanje in 
prijavljeno stalno prebivališče. Druga vprašanja, ki jih še ureja 
ZUSDDD‑B, so na primer določitev roka, v katerem se mora 
tujec, ki mu bo izdano dovoljenje za stalno prebivanje in ki v 
času izdaje dovoljenja zaradi upravičene odsotnosti dejansko 
ne živi v Republiki Sloveniji, preseliti v Republiko Slovenijo in 
nadaljevati z dejanskim življenjem v Republiki Sloveniji (pre‑
dlagani 1.d člen); dopolnitev razlogov, zaradi katerih se lahko 
tujcu zavrne izdaja dovoljenja za stalno prebivanje (predlagane 
dopolnitve 3. člena); rok za vložitev prošnje za izdajo dovoljenja 
za stalno prebivanje (prehodne določbe); drugačna opredelitev 
pristojnih organov. V predlaganem 1. členu Zakon tudi omo‑
goča pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje (vendar samo 
za naprej) posebni skupini ljudi, in sicer tistim državljanom 
drugih republik nekdanje SFRJ, ki od 25. 6. 1991 neprekinjeno 
prebivajo v Sloveniji, čeprav niso imeli prijavljenega stalnega 
prebivališča in zato tudi niso mogli biti izbrisani iz registra stal‑
nega prebivalstva.

39. Pri urejanju navedenih vprašanj ne gre neposredno 
za odpravo ugotovljenih protiustavnosti in v tem delu Zakon 
ureja več, kot izhaja iz odločb Ustavnega sodišča. Vendar 
Državnemu zboru ni mogoče očitati, da je z vključitvijo teh 
rešitev v ZUSDDD‑B uredil vprašanja, ki z ugotovljenimi proti‑
ustavnostmi niso v neposredni zvezi. Prav tako mu ni mogoče 
očitati, da je to storil z namenom, da se o teh vprašanjih ne bi 
moglo odločati na referendumu, s čimer bi zlorabil svojo za‑
konodajno funkcijo. Državni zbor je ob odpravi protiustavnosti 
upravičen urediti vprašanja, ki se nanašajo na isto vsebino in so 
z odpravo protiustavnosti neločljivo povezana, še posebej, kot 
je to v tem primeru, da se preprečijo nove protiustavnosti. Po 
presoji Ustavnega sodišča je ureditev pravnega položaja otrok 
državljanov drugih republik nekdanje SFRJ, ki so bili izbrisani 
iz registra stalnega prebivalstva, na enak način, kot je določen 
za njihove starše, ustavnopravno nujna, kajti njihov položaj je 
neposredno povezan. Prav tako je treba priznati stalno pre‑
bivanje za nazaj slovenskim državljanom, ki pred sprejemom 
v državljanstvo niso pridobili dovoljenja za stalno prebivanje; 
v nasprotnem primeru bi bili iz registra stalnega prebivalstva 
izbrisani posamezniki, ki so postali državljani Republike Slo‑
venije, v slabšem položaju od tistih, ki so pridobili dovoljenje 
za stalno prebivanje in katerim so bile dopolnilne odločbe o 
priznanju stalnega prebivanja za nazaj izdane že na podlagi 
8. točke odločbe št. U‑I‑246/02. Čeprav ti dve skupini nista bili 
zajeti z odločbo Ustavnega sodišča, je Državni zbor s takim 
pristopom nedvomno preprečil nastanek novih protiustavnosti, 
saj bi opustitev zakonodajnega urejanja pomenila obstoj pro‑
tiustavne pravne praznine, ki bi se odražala v protiustavnem 
razlikovanju med posamezniki, ki so v bistveno enakem polo‑
žaju. Teh protiustavnosti pa tudi ne bi bilo mogoče odpraviti na 
drug ustavnoskladen način. Ob tem je treba upoštevati, da se je 

potreba po urejanju teh vprašanj v veliki meri pojavila kasneje, 
s potekom časa, za kar sta odgovorna Vlada (kot ustavno po‑
oblaščena predlagateljica zakonov) in Državni zbor, saj se že 
skoraj sedem let odlaša z odpravo ugotovljenih protiustavnosti. 
Glede drugih vprašanj Ustavno sodišče ocenjuje, da gre za 
manj pomembna oziroma stranska vprašanja, nekatera imajo 
samo procesno naravo (roki, prehodne določbe ipd.), druga so 
po vsebinski plati samo »pritiklina« ključnih vsebinskih vprašanj 
(na primer razlogi za odklonitev dovoljenja za stalno prebiva‑
nje), namen tretjih pa je samo, da se celovito razreši problem 
pravnega položaja državljanov drugih republik nekdanje SFRJ, 
ki dejansko živijo v Republiki Sloveniji (druga skupina upravi‑
čencev na podlagi predlaganega 1. člena ZUSDDD26).

40. Glede na navedeno je razvidno, da se je z ZUSDDD‑B 
zakonodajalec ustavnoskladno odzval na protiustavno stanje, 
ugotovljeno z odločbo Ustavnega sodišča št. U‑I‑246/02. Določ‑
be ZUSDDD‑B so jasne in določne, na njihovi podlagi bo mo‑
goče dokončno urediti pravni položaj tistih državljanov drugih 
republik nekdanje SFRJ, ki so bili izbrisani iz registra stalnega 
prebivalstva, če in kolikor njihov položaj še vse do danes ostaja 
neurejen. Pri tem pa ob odpravi protiustavnosti Zakon ne ureja 
vprašanj, ki s to odpravo niso neposredno povezana, oziroma 
ureja nekatera vprašanja, ki imajo le naravo manj pomembnih 
vprašanj, »pritiklin« h ključnim vsebinskim vprašanjem.

41. Predlagatelji zahteve za razpis referenduma na 
ZUSDDD‑B naslavljajo več očitkov. Pomembni so tisti, ki bi 
lahko imeli ustavnopravno težo. Poleg očitkov o nejasnosti in 
nedoločnosti Zakona ter o tem, da ta ureja več, kot bi bilo treba 
za odpravo protiustavnosti, kar se je izkazalo za neutemeljeno, 
predlagatelji referenduma očitajo še, da je Državni zbor kršil 
zakonodajni postopek, ker naj bi ZUSDDD‑B neutemeljeno 
sprejel po skrajšanem postopku, poleg tega pa naj bi v obrazlo‑
žitev predloga zakona zavajajoče zapisal, da Zakon ne bo imel 
nobenih finančnih posledic za državni proračun. Na podlagi 
tretjega odstavka 21. člena ZUstS je Ustavno sodišče pristojno 
odločati tudi o ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih 
so bili predpisi sprejeti. Vendar je Ustavno sodišče že večkrat 
ponovilo, da je pri presoji postopka, po katerem je bil zakon 
sprejet, pristojno presojati samo ustavnost postopka, torej kr‑
šitev pravil, ki so določena z Ustavo (glej na primer odločbo 
št. U‑I‑215/96 z dne 25. 11. 1999, Uradni list RS, št. 101/99, in 
OdlUS VIII, 265, odločbo št. U‑I‑104/01 z dne 14. 6. 2001, Ura‑
dni list RS, št. 52/01, in OdlUS X, 123, in sklep št. U‑I‑192/03 
z dne 13. 5. 2004). Kršitev PoDZ sama po sebi še ne pomeni, 
da je zakon protiustaven, za to je treba izkazati kršitev ustavnih 
določb, česar pa predlagatelji referenduma ne zatrjujejo.

42. Predlagatelji referenduma ZUSDDD‑B očitajo, da ne 
ureja odškodnin, ki naj bi jih na podlagi tega zakona zahtevali 
iz registra stalnega prebivalstva izbrisani državljani drugih repu‑
blik nekdanje SFRJ. Odškodnine bi po njihovem mnenju morale 
biti urejene tako, da bi se višina maksimalizirala oziroma bi se 
določila pavšalno, saj so omejene tudi odškodnine za žrtve 
druge svetovne vojne in povojnega revolucionarnega nasilja, za 
tiste, ki so med drugo svetovno vojno trpeli v koncentracijskih 
taboriščih, pa tudi za svojce tistih, ki so izgubili življenje v vojni 
za Slovenijo.

43. S sprejetjem ZUSDDD‑B, ki priznava dejansko prebi‑
vanje za nazaj, zakonodajalec vzpostavlja moralno zadoščenje 
kot posebno obliko odprave posledic kršitev človekovih pravic, 
ki so nastale zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. 
S tem je zakonodajalec opravil tudi nalogo, ki mu jo narekuje 
četrti odstavek 15. člena Ustave. Če je posameznikom zaradi 
izbrisa iz registra stalnega prebivalstva nastala škoda zato, 
ker so jim bile odvzete pravice, vezane na pogoj stalnega pre‑
bivanja v Republiki Sloveniji, bi se lahko zastavilo kvečjemu 
vprašanje morebitne odškodninske odgovornosti države, ki 

26 Gre za državljane drugih republik nekdanje SFRJ, ki so 
na dan 25. 6. 1991 prebivali v Republiki Sloveniji in od tega dne v 
njej tudi dejansko neprekinjeno živijo, kar je bilo uveljavljeno že z 
ZUSDDD leta 1999.
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izhaja iz 26. člena Ustave, ki na ustavni ravni zagotavlja odško‑
dninsko varstvo proti državi in njenim organom. Neutemeljen 
je očitek predlagateljev referenduma, da bi to vprašanje moral 
urediti prav ZUSDDD‑B in da je zato, ker tega vprašanja ne 
ureja, ta protiustaven. Urejanje odškodninske odgovornosti v 
ZUSDDD‑B bi pravzaprav pomenilo urejanje vprašanja, ki ni 
neposredno in neločljivo povezano z odpravo protiustavnosti, 
ugotovljenih v odločbi št. U‑I‑246/02. Izdaja odločb na podlagi 
ZUSDDD in ZUSDDD‑B pa sama po sebi ne vzpostavlja nove 
odškodninske odgovornosti države oziroma novih pravnih pod‑
lag za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov, da bi bilo zaradi 
tega vprašanje presoje v zvezi z novimi odškodninskimi zah‑
tevki zoper državo vsebinsko neposredno povezano z vsebino 
ZUSDDD‑B. Posebna ureditev odškodninske odgovornosti dr‑
žave na posameznem področju je vselej mogoča in dopustna, 
vendar pa dejstvo, da odškodnine niso predmet ZUSDDD‑B, 
samo po sebi ne more imeti posebne teže pri presoji, ali naj 
Ustavno sodišče ugotovi nastanek protiustavnih posledic v 
smislu prvega odstavka 21. člena ZRLI. Ne da bi se Ustavno 
sodišče spuščalo v vprašanje, ali opustitev dolžnega zakono‑
dajnega urejanja, ugotovljena z odločbo Ustavnega sodišča, 
sploh lahko pomeni protipravnost v smislu 26. člena Ustave,27 
in ne da bi se spuščalo v vprašanje, ali bi bili ob morebitni 
izkazani protipravnosti podani drugi elementi odškodninske 
odgovornosti države, je treba ugotoviti, da zakonodajalec lahko 
kadar koli navedena vprašanja posebej uredi. Ustavno sodišče 
je že v odločbi št. U‑II‑1/04 z dne 26. 2. 2004 (Uradni list RS, 
št. 25/04, in OdlUS XIII, 12) sprejelo stališče, da bi bila popolna 
izključitev pravice zahtevati odškodnino (seveda ob izpolnitvi 
vseh ustavno in zakonsko določenih pogojev zanjo) zaradi pro‑
tipravnega ravnanja države v nasprotju s 26. členom Ustave.28 
Vendar pa gre tudi v tem primeru za človekovo pravico, ki jo je v 
skladu s tretjim odstavkom 15. člena Ustave mogoče omejiti,29 
seveda pod pogoji t. i. strogega testa sorazmernosti.

44. Prav tako ne drži navedba predlagateljev referendu‑
ma, da se lahko na podlagi odločb, izdanih na podlagi ZUSDDD 
oziroma ZUSDDD‑B, uveljavljajo novi zahtevki iz naslova ra‑
znih pravic, razen kolikor se z njimi lahko v prihodnjih postopkih 
dokazuje izpolnjevanje pogoja stalnega prebivanja v Republiki 
Sloveniji. Ustavno sodišče poudarja, da se s priznavanjem 
stalnega prebivanja za nazaj v smislu odločbe št. U‑I‑246/02 
ne vzpostavljajo nove pravice navedenih oseb oziroma se z 
njim ne vzpostavljajo za nazaj pravna razmerja, ker to seveda 
ni mogoče. Prav tako izdaja odločb »za nazaj« na podlagi 
ZUSDDD‑B ne posega sama po sebi v prej izdane odločbe 
pristojnih organov v zvezi s posameznimi pravicami, poveza‑
nimi s stalnim prebivanjem. Te so postale pravnomočne, če jih 
posamezniki niso izpodbijali, in na podlagi ZUSDDD‑B vanje ni 
več mogoče posegati. Zoper upravne odločbe so bila namreč 
dovoljena pravna sredstva (vključno z ustavno pritožbo) in, kot 
je razvidno iz odločb Ustavnega sodišča, navedenih v 22. točki 
obrazložitve te odločbe, so posamezniki, ki so jih izkoristili, z 
njimi tudi uspeli zavarovati svoje pravice in pravne interese.

27 O vprašanju zakonodajne protipravnosti se je na primer 
že izreklo Vrhovno sodišče v sodbi št. II Ips 800/2006 z dne 24. 
6. 2009, v kateri je navedlo, da odškodninsko odgovornost za‑
konodajalca lahko utemeljijo le najhujše kršitve ustavnih določb 
oziroma temeljnih civilizacijskih standardov. Mednje ni uvrstilo tega, 
da je Ustavno sodišče kot protiustaven razveljavilo tretji odstavek 
40. člena ZDRS, kolikor se je nanašal med drugim na razlog ne‑
varnosti za javni red.

28 Ta ustavna določba vsakomur zagotavlja pravico do povra‑
čila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali katere druge 
dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca 
javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali 
organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.

29 Izključitev (razveljavitev) posameznih človekovih pravic 
dopušča Ustava samo v primeru vojnega ali izrednega stanja, in 
še to le začasno (16. člen Ustave), pri čemer za nekatere pravice 
prepoveduje tudi to. V tretjem odstavku 15. člena Ustava o razve‑
ljavitvi (izključitvi) človekovih pravic ne govori. Z zakonom jih zato 
ni mogoče razveljaviti, ampak jih je mogoče samo omejiti.

45. Iz nekaterih navedb predlagateljev zahteve za raz‑
pis referenduma v odgovoru na zahtevo Državnega zbora 
izhaja, da pravzaprav ne želijo referenduma, na katerem bi 
se odločalo o tem, ali sprejeti Zakon na ustavnoskladen način 
odpravlja ugotovljene protiustavnosti. Predlagatelji zatrjujejo, 
da protiustavnosti nikoli ni bilo. V veliki meri se sicer sklicujejo 
na neimenovane pravne strokovnjake in prek njih izražajo 
stališča, da so imeli državljani drugih republik nekdanje SFRJ 
»nesporno dolžnost, da zaprosijo za slovensko državljanstvo 
ali za status tujca s stalnim prebivališčem«. S sklicevanjem 
na neimenovane strokovnjake se tudi sprašujejo, ali si niso 
»t.i. izbrisani« sami krivi za nastali položaj »zaradi njihovega 
lastnega nespoštovanja veljavnega prava ali zaradi opustitve 
pravnih procesnih možnosti, ki so jih imeli«. Nadalje zatrjujejo, 
da je »pristojna državna uprava […] povsem zakonito ugotovila, 
da tisti, ki niso vložili vloge za ureditev državljanskega statusa 
ali statusa tujca, ne želijo živeti v Republiki Sloveniji oziroma 
jih tu sploh ni«. Predlagatelji referenduma odkrito napadajo in 
zavračajo odločbo Ustavnega sodišča št. U‑I‑246/02. Menijo, 
da bi zakon moral urediti »obvezno revizijo« odločb, ki so bile 
izdane na podlagi 8. točke izreka ustavne odločbe. Spet s 
sklicevanjem na neimenovane pravne strokovnjake izražajo 
stališče, da odločba Ustavnega sodišča »ne more biti temelj za 
izdajanje konkretnih upravnih odločb« in da so zato odločbe, 
izdane na podlagi 8. točke izreka navedene odločbe, »pravno 
sporne«, čeprav je Ustavno sodišče že v sklepu št. U‑II‑3/03 
izrecno poudarilo, da morajo državni organi ravnati po delu 
odločbe, ki na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS 
ureja način izvršitve, dokler zakonodajalec ne sprejme dru‑
gačne ureditve. V pravni državi se namreč spoštujejo odločbe 
Ustavnega sodišča, ki so po tretjem odstavku 1. člena ZUstS 
obvezne, in to ne glede na to, ali pravni strokovnjaki o njih iz‑
ražajo pomisleke. Za državne organe in s tem tudi za upravne 
organe je namreč obvezujoča odločitev Ustavnega sodišča, 
in te obvezujočnosti jih izraženi strokovni pomisleki, celo če bi 
bili utemeljeni, ne morejo odvezati. Referendum zaradi spošto‑
vanja odločbe Ustavnega sodišča ne sme vsebinsko pomeniti 
odločanja o tem, ali naj se določena vprašanja sploh uredijo 
na ustavnoskladen način. Tak zakonodajni referendum bi bil 
referendum o odločbi in avtoriteti Ustavnega sodišča (torej 
o tem, ali protiustavnost sploh obstaja in ali jo je sploh treba 
odpraviti); kot takšen pa bi bil referendum nedopusten (tako 
Ustavno sodišče že v sklepu št. U‑II‑3/03).

B. – V.
46. Na podlagi tehtanja prizadetih ustavnih vrednot in ob 

upoštevanju pomembnih okoliščin, med njimi dejstva, 1) da 
Državni zbor s predvideno ureditvijo odpravlja protiustavnosti, 
ugotovljene v odločbi Ustavnega sodišča št. U‑I‑246/02, 2) da 
je Državni zbor z ZUSDDD‑B uredil samo odpravo protiustav‑
nosti ter nekatera nujna in z njimi povezana vprašanja, 3) da 
ZUSDDD‑B ni mogoče očitati protiustavnosti, ki jih zatrjujejo 
predlagatelji referenduma, 4) da poglavitne protiustavnosti Dr‑
žavni zbor sploh ne bi mogel odpraviti na drugačen način, in to 
tudi v primeru, če bi bil ZUSDDD‑B na referendumu zavrnjen, 
in 5) da je od odločbe Ustavnega sodišča št. U‑I‑246/02 poteklo 
že več kot sedem let, je Ustavno sodišče presodilo, da je treba 
iz razlogov, navedenih v obrazložitvi te odločbe, dati prednost 
drugim ustavnim vrednotam. Z uveljavitvijo ZUSDDD‑B in z 
izdajo aktov na njegovi podlagi bodo odpravljene vse ugotovlje‑
ne protiustavnosti, ki so nastale kot posledica izbrisov oseb iz 
registra stalnega prebivalstva, s tem pa bo tudi vzpostavljeno 
ustavnoskladno varstvo njihovih človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, saj je s tem zakonodajalec izpolnil vse obveznosti, 
ki izhajajo iz odločb Ustavnega sodišča. V tem primeru je torej 
treba dati prednost načelom pravne države (2. člen Ustave), 
pravici do enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena 
Ustave), pravici do osebnega dostojanstva in varnosti (34. člen 
Ustave), pravici do odprave kršitev človekovih pravic (četrti 
odstavek 15. člena Ustave) ter avtoriteti Ustavnega sodišča 
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(2. člen in drugi odstavek 3. člena Ustave) pred pravico do 
referendumskega odločanja (90. člen v zvezi s 44. členom 
Ustave). Nadaljevanje protiustavnega stanja, ki bi ga povzročila 
zavrnitev ZUSDDD‑B na referendumu, bi bilo ustavnopravno 
nevzdržno. Zato je Ustavno sodišče pritrdilo predlagatelju, da bi 
z zavrnitvijo ZUSDDD‑B na referendumu nastale protiustavne 
posledice.

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

21. člena ZRLI in tretje alineje drugega odstavka 46. člena 
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v 
sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja 
Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramber‑
ger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, 
mag. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s sed‑
mimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Deisinger 
in Mozetič, ki sta dala odklonilni ločeni mnenji. Sodnici Pogačar 
in Sovdat ter sodnik Zobec so dali pritrdilna ločena mnenja.

Jože Tratnik l.r.
Predsednik

2675. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 
108. člena Zakona o pravdnem postopku

Številka: U‑I‑200/09‑14
Datum: 20. 5. 2010

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače‑
tem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani, na seji 20. maja 
2010

o d l o č i l o:

Drugi odstavek 108. člena Zakona o pravdnem postop‑
ku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
45/08) se razveljavi.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Predlagatelj predlaga oceno ustavnosti drugega od‑

stavka 108. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadalje‑
vanju ZPP), ki določa, da sodišče nerazumljivo ali nepopolno 
vlogo, ki jo je vložil odvetnik, takoj zavrže, ne da bi od vložnika 
zahtevalo popravo ali dopolnitev vloge. Meni, da je izpodbijana 
določba v neskladju s pravico do enakosti pred zakonom in s 
pravico do sodnega varstva v tistem delu, v katerem nalaga 
sodišču, da takoj zavrže vlogo, ko je ta nejasna ali ko je nepo‑
polna, ker zahtevek, vsebovan v njej, ni določen. Predlagatelj 
na načelni ravni ne oporeka razlikovanju glede na strokovno 
usposobljenost osebe, ki je sestavila vlogo, niti zavrženju vloge 
brez poprejšnje aktivnosti sodišča, ko gre za očitne formal‑
ne pomanjkljivosti, ki ne terjajo uporabe materialnega prava. 
Sankcija iz izpodbijane določbe pa naj bi bila pretirana, ko gre 
za zahtevnejša vprašanja. Po oceni predlagatelja je vprašanje 
določenosti tožbenega zahtevka lahko kompleksno in terja 
poznavanje tako procesnega kot materialnega prava, glede 
katerega praksa ni nujno enotna. Z vprašanjem razmejitve med 
popolnostjo in sklepčnostjo tožbe naj bi se ukvarjalo že Ustav‑
no sodišče. Predlagatelj navaja, da pravice do sodnega varstva 
ni mogoče zagotoviti drugače kot tako, da se stranka seznani 
s stališčem sodišča. Pri preizkusu sklepčnosti tožbe naj ZPP 

ne bi razlikoval med strankami glede na obstoj kvalificiranega 
zastopanja. Predlagatelj meni, da je tudi vprašanje jasnosti 
vloge občutljivo, obremenjeno s subjektivnim razumevanjem 
naslovnika in opredeljivo le s poznavanjem sodne prakse. 
Nejasnost vloge naj bi bila lahko tudi posledica specifičnih ali 
napačnih materialnopravnih stališč.

2. Državni zbor Republike Slovenije je odgovoril na zahte‑
vo. V odgovoru povzema veljavno ureditev ZPP glede vlog, še 
zlasti tistih, s katerimi se začne ali oblikuje pravdni postopek, 
in spoznanja pravne doktrine o splošnih načelih pravdnega 
postopka ter o pravni naravi tožbenega zahtevka. Opozarja, 
da sodišče nujno ne zavrže tožbe, če je tožbeni zahtevek vsaj 
določljiv. Državni zbor meni, da iz predlagateljeve zahteve 
izhaja, da se predlagatelj zavzema za razširitev materialnega 
procesnega vodstva na fazo preizkusa pravilnosti tožbe, ki jo je 
vložil odvetnik. Takšna razširitev naj bi bila v nasprotju s stališči 
teorije. V fazi preizkusa pravilnosti tožbe naj bi sodišče moralo 
oceniti le, ali tožba izpolnjuje osnovne elemente za nadaljnji 
postopek. Državni zbor navaja, da se poznavanje materialne‑
ga in procesnega prava od odvetnika pričakuje. Zanika težo 
argumenta predlagatelja, da ZPP pri preizkusu sklepčnosti ne 
razlikuje med strankami glede na njihovo kvalificirano zastopa‑
nje. Materialno procesno vodstvo naj bi se razlikovalo od preiz‑
kusa pravilnosti tožbe. Poleg tega naj bi bila tudi v tem primeru 
aktivnost sodišča v obratnem sorazmerju s stopnjo skrbnosti, 
ki se lahko pričakuje od stranke, ta pa je odvisna od tega, ali 
ima stranka kvalificiranega pooblaščenca. Državni zbor meni, 
da mora odvetnik vedeti, kdo je lahko stranka v pravdnem po‑
stopku in kako mora biti oblikovan tožbeni zahtevek. Ugotavlja, 
da predlagatelj v svoji zahtevi pravzaprav uveljavlja varstvo od‑
vetnikov, čeprav 14., 22. in 23. člen Ustave v postopku varujejo 
stranke. Namen izpodbijanega drugega odstavka 108. člena 
ZPP naj bi bil v okrepitvi odgovornosti odvetnika za hitrejše in 
učinkovitejše vodenje postopka ter za kvalitetno in strokovno 
zastopanje strank pred sodišči. Povezan naj bi bil tudi z načeli 
koncentracije, pospešitve in ekonomičnosti postopka in s tem 
zagotovitve sojenja v ustreznem in razumnem roku, ki ga 
zahteva 23. člen Ustave. Pozivanje k dopolnitvi vlog naj bi pov‑
zročalo dodatne stroške v postopku, ki jih mora pokriti država. 
Ureditev, ki strožje obravnava stranke, ki jih zastopa odvetnik, 
naj bi bila povezana z načelom pomoči prava neuki stranki, 
torej z utemeljeno ugodnejšo obravnavo strank, ki odvetnika 
nimajo. Stranki z odvetnikom naj sodišče ne bi bilo dolžno nu‑
diti pomoči, saj se od odvetnika pričakuje ustrezno opravljeno 
delo. Takšno razlikovanje med strankami po mnenju Državnega 
zbora ni samovoljno in naj bi celo temeljilo na 22. členu Ustave, 
ki od zakonodajalca zahteva, naj zagotovi enako varstvo pravic 
v postopkih.

3. Po oceni Državnega zbora je večja ali manjša primer‑
nost in učinkovitost procesnih sankcij del proste presoje zako‑
nodajalca, ki mora imeti pravico do izbire, dokler prekomerno 
ne poseže v človekove pravice. Državni zbor dvomi o tem, 
da bi posebna kazenska taksa za odvetnika enako učinkovito 
dosegla predvidene cilje. Obenem opozarja, da namen dru‑
gega odstavka 108. člena Ustave ni v kaznovanju odvetnika, 
ki je naredil napako, ampak v prevenciji. Zakonodajalec pri‑
čakuje, da bo določba vplivala na to, da se bodo odvetniki 
zavedali posledic in bodo vlagali vloge, primerne za takojšnjo 
obravnavo. V zvezi z izgubo pravice stranke zaradi poteka 
prekluzivnega roka (ki naj bi edino sprožala ustavnopravna 
vprašanja) Državni zbor meni, da bo do hudih posledic redko 
prihajalo. Prekluzivni roki naj bi bili prej izjema kot pravilo, 
zavrženje vloge naj ne bi vedno povzročilo izgube pravice, 
odvetniki pa morajo v takih primerih ravnati s posebno skrb‑
nostjo. Državni zbor obširno razlaga načela odškodninske in 
drugačne odgovornosti odvetnika za njegovo delo, ki naj bi v 
praksi blažile negativne učinke izpodbijane določbe ZPP na 
strankin pravni položaj. Uspeh zahteve naj bi izničil prizadeva‑
nja zakonodajalca za hiter in ekonomičen postopek. Državni 
zbor meni, da drugi odstavek 108. člena ZPP ni v neskladju s 
14. in 23. členom Ustave.
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4. Vlada Republike Slovenije je podala mnenje o zahtevi. 
Vlada pojasnjuje, da pride uporaba 108. člena ZPP v poštev 
pri formalno pomanjkljivih vlogah. Formalna pomanjkljivost naj 
bi bila stvar procesnega prava. Vlada meni, da lahko stranke 
oziroma njihovi odvetniki z ustreznostjo in popolnostjo vlog od‑
ločilno prispevajo k hitrejšemu pravdnemu postopku. Poudarja, 
da iz 23. člena Ustave izhaja pravica do sojenja brez nepotreb‑
nega odlašanja, ki je izjemnega pomena za kvaliteto sodnega 
postopka, z njo pa naj bi bili povezani načeli ekonomičnosti 
in pospešitve postopka. Procesne zahteve za popolnost vlog 
naj bi ZPP natančno določal. Vlada opozarja, da je odvetnik 
pravni strokovnjak z izkušnjami z zastopanjem pred sodišči, 
zato se od njega mora pričakovati večja stopnja skrbnosti 
kot od strank. Vestno in skrbno ravnanje pri zastopanju naj bi 
odvetnikom nalagala tudi zakonodaja. Izpodbijana sankcija 
naj bi bila primerna, ker drugi odstavek 108. člena ZPP od 
odvetnikov zahteva le, da vloga nima formalnih pomanjkljivosti. 
Izpodbijana določba bo po oceni Vlade vplivala na dvig kvalite‑
te vlog ter sodišča razbremenila dela v zvezi z nepopolnimi in 
nerazumljivimi vlogami.

5. Odgovor Državnega zbora in mnenje Vlade sta bila 
poslana predlagatelju, ta pa nanju ni odgovoril.

B. – I.
6. Člen 156 Ustave nalaga sodišču, ki pri odločanju v 

konkretni zadevi oceni, da je zakon, ki bi ga moralo uporabiti, 
protiustaven, da postopek prekine in začne postopek pred 
Ustavnim sodiščem. Prekinitev postopka in mnenje sodišča o 
nujnosti uporabe določenega zakona ali dela zakona v sodnem 
postopku sta kot pogoja za začetek postopka za oceno ustav‑
nosti določena tudi v 23. členu Zakona o Ustavnem sodišču 
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v 
nadaljevanju ZUstS). Okrožno sodišče v Ljubljani je z dve‑
ma sklepoma o prekinitvi pravdnega postopka do odločitve 
Ustavnega sodišča utemeljilo obstoj procesnih predpostavk za 
vsebinsko odločanje o zahtevi za oceno ustavnosti drugega 
odstavka 108. člena ZPP.

7. Predlagatelj navaja, da je drugi odstavek 108. člena 
ZPP v neskladju z Ustavo v delu, v katerem se nanaša na vlo‑
ge, ki jih vlagajo odvetniki, ki so nerazumljive, in na takšne po 
odvetnikih vložene vloge, ki so nepopolne, ker v njih vsebovan 
tožbeni zahtevek ni določen. Kot je razvidno iz zahteve, pre‑
dlagatelj v zadnjo kategorijo uvršča tudi primere vlog, v katerih 
ni navedenih dovolj dejstev za identifikacijo tožbenega zahtev‑
ka.1 Ustavno sodišče je opravilo presojo izpodbijane določbe v 
njeni celoti, saj bi omejitev zgolj na enega od njenih delov lahko 
pripeljala do ustavno nesprejemljivega rezultata.

B. – II.
8. Vloga je oblika, v kateri je izraženo pisno opravljeno 

pravdno dejanje.2 Pravna teorija vloge zgoščeno opredeljuje 
tudi kot pisne izjave strank (tudi stranskega intervenienta) 
sodišču,3 ZPP pa jih splošno opredeljuje kot »izjave, predloge 
in sporočila, ki se vlagajo zunaj obravnave« (prvi odstavek 

1 ZPP v 180. členu zahtevek pojmuje v smislu tožbenega 
predloga, saj govori posebej o zahtevku in posebej o dejstvih, ki 
ga utemeljujejo (glej pri A. Galič v: L. Ude, A. Galič (red.), Pravdni 
postopek, Zakon s komentarjem, 2. knjiga, Uradni list Republike 
Slovenije in GV Založba, Ljubljana 2006, str. 122–123). Formalno 
gledano je zato vprašanje določenosti zahtevka treba razumeti 
ločeno od vprašanja navedbe zadostne dejanske podlage (indivi‑
dualizacije zahtevka).   

2 Pravdno dejanje je ravnanje procesnega subjekta, ki ne‑
posredno proizvaja z zakonom določen procesnopravni učinek v 
pravdi (S. Triva, M. Dika, Građansko parnično procesno pravo, 
7. spremenjena in dopolnjena izdaja, Narodne novine, d. d., Zagreb 
2004, str. 343). 

3 H. W. Fasching, Lehrbuch des österreichischen Zivilpro‑
zessrechts, 2. predelana in dopolnjena izdaja, Manz, Dunaj 1990, 
str. 263. 

105. člena ZPP).4 Splošno zapoved o razumljivosti in popol‑
nosti vlog vsebuje drugi odstavek 105. člena ZPP, ki ureja 
tudi obvezne sestavine vseh vlog: navedbo sodišča, ime ter 
stalno oziroma začasno prebivališče oziroma sedež strank, 
morebitnih njihovih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev, 
sporni predmet in vsebino izjave. To določbo dopolnjujeta tretji 
odstavek 105. člena ZPP z zahtevo po podpisu vložnika in četrti 
odstavek istega člena, ki določa, da mora stranka, ki je v vlogi 
navedla kakšno zahtevo, navesti dejstva, na katera jo opira, in 
dokaze, kadar je to potrebno. ZPP na številnih mestih vsebuje 
posebne zahteve glede popolnosti določenih vlog in natančno 
opredeljuje njihove obvezne sestavine (za predlog za vrnitev 
v prejšnje stanje v 117. členu ZPP, za tožbo v 180. členu ZPP, 
za odgovor na tožbo v 278. členu ZPP, za pritožbo v 335. členu 
ZPP, za predlog za dopustitev revizije v 367.b členu ZPP itd.). 
Zahteve take vrste so lahko tudi v drugih zakonih.

9. Vloga je glede na navedeno nepopolna, če ne zadosti 
splošnim zakonskim zahtevam glede popolnosti in (morebitnim) 
za to vrsto vloge posebej zakonsko predpisanim zahtevam 
glede obveznih sestavin. Vloga je nerazumljiva zlasti, če iz nje 
ni mogoče razbrati, kaj stranka hoče, če je zaradi nečitljivosti 
ni mogoče obravnavati, če je napisana v jeziku, ki pri sodišču 
ni v uradni rabi (drugi odstavek 104. člena ZPP), če je napisa‑
na v tuji pisavi, če ni zapisana v predpisanem elektronskem 
formatu,5 če tožbeni zahtevek za plačilo več oblik nepremo‑
ženjske škode ni jasno opredeljen in drugo.6

10. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prav‑
dnem postopku (Uradni list RS, št. 45/08 – v nadaljevanju ZPP‑D) 
je v 108. členu ZPP dodal nov drugi odstavek, ki se glasi: »Ne 
glede na določbe prejšnjega odstavka sodišče nerazumljivo ali 
nepopolno vlogo zavrže, če jo je vložil odvetnik.« Izpodbijana 
določba tako pomeni izjemo od splošnega pravila za ravnanje 
z nepopolnimi vlogami (vloge, ki »ne vsebujejo vsega, kar je 
treba, da bi se lahko obravnavale«) in nerazumljivimi vlogami iz 
prvega odstavka 108. člena ZPP. Ta določa, da mora sodišče od 
vložnika formalno pomanjkljive vloge7 zahtevati, naj vlogo popra‑
vi ali dopolni. Za popravo ali dopolnitev sodišče vložniku določi 
rok (tretji odstavek 108. člena ZPP), v katerem mora sodišču 
izročiti popravljeno oziroma dopolnjeno vlogo, da bi se štelo, da 
je bila vložena tisti dan, ko je bila prvič vložena (četrti odstavek 
108. člena ZPP). Če vložnik zahtevi sodišča ne sledi, sodišče 
njegovo vlogo zavrže (peti odstavek 108. člena ZPP), vendar 
ga mora že v zahtevi opozoriti na to pravno posledico (sedmi 
odstavek 108. člena ZPP). Iz drugega odstavka 108. člena ZPP 
povsem jasno izhaja, da za odvetnike, ki so vložili formalno 
pomanjkljive vloge, ne velja opisani postopek s pozivanjem na 
popravo ali dopolnitev. Njihove vloge se takoj zavržejo.

B. – III.
11. Pravica do sodnega varstva iz prvega odstavka 

23. člena Ustave je pravica vsakogar, da o njegovih pravicah 
in dolžnostih ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega od‑
lašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustano‑
vljeno sodišče. Pravica do sodnega varstva zagotavlja možnost 
predložitve zadeve sodišču, ki bo v zadevi v razumnem času 
vsebinsko (meritorno) odločilo. Gre torej za jamstvo odločitve o 
pravicah in obveznostih oziroma odločitve o tem, ali je tožbeni 
zahtevek po materialnem pravu utemeljen ali neutemeljen; 
odločba, s katero sodišče zavrže tožbo kot nedopustno, ni taka 
odločitev, ampak je le odločitev, s katero sodišče izreče, da v 

4 Člen 105.b ZPP pove, kaj se šteje za pisno vlogo, in določa 
način njene vložitve pri sodišču. 

5 Minister za pravosodje sicer še ni predpisal pogojev in na‑
čina vložitve vlog v elektronski obliki oziroma po elektronski poti, 
oblike zapisa vloge v elektronski obliki ter organizacije in delovanja 
informacijskega sistema, za kar ga pooblašča četrti odstavek 105.b 
člena ZPP.

6 N. Betetto v: L. Ude, A. Galič (red.), Pravdni postopek, Za‑
kon s komentarjem, 1. knjiga, Uradni list Republike Slovenije in GV 
Založba, Ljubljana 2005, str. 437, in tam citirana sodna praksa. 

7 Tako pravna teorija označuje nerazumljive in nepopolne 
vloge (prav tam).
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postopku ni dopustno meritorno odločati.8 Določitev procesnih 
predpostavk za meritorno odločanje lahko pomeni omejitev 
človekove pravice do sodnega varstva.

12. Izpodbijana določba vsebuje sankcijo zaradi neizpol‑
njevanja procesne predpostavke razumljive in popolne odvetni‑
ške vloge. Sodišče vlogo zavrže, ne da bi dalo odvetniku mo‑
žnost v določenem roku popraviti ali dopolniti vlogo. Določba 
se nanaša tudi na tiste vloge, zavrženje katerih bo neposredno 
povzročilo, da o zahtevku, ki ga postavi (in kakor ga eventualno 
naknadno spremeni) stranka, v tem postopku ne bo meritorno 
odločeno. V prvi vrsti velja to za vse vloge, v katerih je vse‑
bovan, spremenjen ali dodan tožbeni zahtevek (od katerih je 
najpomembnejša tožba). Posredno lahko do zgolj procesne od‑
ločitve sodišča v zadevi pripelje tudi zavrženje katere od drugih 
vlog (npr. zavrženje nerazumljive vloge tožnika, s katero je želel 
zahtevati preložitev prvega naroka za glavno obravnavo zaradi 
zdravstvenih razlogov po drugem odstavku 115. člena ZPP – 
posledično sodišče na podlagi tretjega odstavka 282. člena 
ZPP zaradi neupravičene odsotnosti obeh strank šteje, da je 
tožnik tožbo umaknil, itd.). Izpodbijana sankcija pomeni poseg 
v pravico do sodnega varstva oseb, v imenu katerih je odvetnik 
vložil nepravilno ali nepopolno vlogo.

13. Pri tem je treba posebej poudariti, da je zaradi svoje 
splošnosti (velja za vse odvetniške vloge)9 drugi odstavek 
108. člena ZPP podlaga za veliko število različno intenzivnih 
posegov v pravico iz prvega odstavka 23. člena Ustave. V ne‑
katerih primerih zavrženja vlog nimajo trajnih in neodvrnljivih 
učinkov. Sodno varstvo določene pravice materialnega prava 
ni nepovratno izgubljeno. Zavrženo tožbo ali nasprotno tožbo 
je mogoče ponovno vložiti; če stranka to stori v treh mesecih 
od pravnomočnosti sklepa o zavrženju, se šteje, da je bilo 
zastaranje pretrgano že s prvo tožbo (prvi odstavek 367. člena 
Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno pre‑
čiščeno besedilo – v nadaljevanju OZ). Vendar v drugih situaci‑
jah (ki niso tako redke, da bi jih bilo moč zanemariti) izpodbijana 
določba na imetnike materialnih pravic deluje bistveno trše. Če 
je formalno pomanjkljiva vloga, ki jo je v njihovem imenu vložil 
odvetnik, zavržena, lahko pride do tega, da imetniki materialnih 
pravic svoje pravice ne bodo mogli nikoli več uveljaviti. Tako je 
posebej glede imetnikov pravic, za uveljavljanje katerih pravo 
določa prekluzivne roke, glede katerih ni pravila, enakega 
tistemu iz prvega odstavka 367. člena OZ,10 in kjer ni vrnitve 
v prejšnje stanje. Ker pozna ta institut le procesno pravo, ga 
za roke materialnega prava ni mogoče uporabiti. Prekluzivni 
roki so pogosto precej kratki.11 Pojavljajo se tudi na posebej 
občutljivih področjih, kjer je močno izražena potreba po varstvu 
šibkejših strank, med drugim na področju družinskih razmerij,12 

8 Primerjaj z A. Galič, Ustavno civilno procesno pravo, GV 
Založba, Ljubljana 2004, str. 129.

9 Razen za tiste, kjer je pravni temelj za obravnavo formalno 
pomanjkljivih odvetniških (lahko tudi drugih) vlog v drugi določbi 
ZPP (npr. četrti odstavek 98. člena in 336. člen ZPP itd.). 

10 Člen 345 OZ namreč določa, da se pravila o zastaranju 
ne uporabljajo v primerih, ko je v zakonu določen rok, v katerem 
je treba vložiti tožbo ali opraviti določeno dejanje, ker bi bila sicer 
pravica izgubljena (345. člen OZ). 

11 Subjektivni rok za vložitev tožbe za razveljavitev izpod‑
bojne pogodbe je eno leto (prvi odstavek 99. člena OZ). Stranka 
predpogodbe lahko zahteva sklenitev glavne pogodbe v šestih 
mesecih od izteka roka, določenega za njeno sklenitev, če pa ta rok 
ni določen, od dneva, ko bi po naravi posla in okoliščinah pogodba 
morala biti sklenjena (peti odstavek 33. člena OZ). 

12 Mož lahko izpodbija očetovstvo otroka, ki ga je njegova 
žena rodila v zakonski zvezi, v enem letu od tedaj, ko je izvedel za 
okoliščine, ki vzbujajo sum, da otrok ni njegov, vendar najkasneje 
pet let po rojstvu otroka (96. člen Zakona o zakonski zvezi in dru‑
žinskih razmerjih, Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno 
besedilo – v nadaljevanju ZZZDR). Otrok lahko s tožbo izpodbija, 
da je njegov oče tisti, ki po tem zakonu velja za njegovega očeta, 
in sicer v petih letih od dneva, ko postane polnoleten (98. člen 
ZZZDR). 

v delovnem pravu in na nekaterih drugih pravnih področjih.13 
V sporih nepremoženjske narave iz družinskih razmerij tudi 
morebitni odškodninski zahtevek zoper odvetnika, ki je ma‑
lomarno sestavil nepravilno ali nepopolno vlogo, ne pomeni 
ustreznega varstva.14

14. Človekove pravice je mogoče omejiti le v primerih, ki 
jih izrecno določa Ustava, in zaradi varstva človekovih pravic 
drugih (tretji odstavek 15. člena Ustave). Po ustaljeni ustavno‑
sodni presoji je mogoče omejiti človekovo pravico, če je zako‑
nodajalec zasledoval ustavno dopusten cilj in če je omejitev 
skladna z načeli pravne države (2. člen Ustave), in sicer s tistim 
izmed teh načel, ki prepoveduje prekomerne posege države 
(splošno načelo sorazmernosti).

15. Iz odgovorov Državnega zbora in Vlade ter iz stališč, 
ki jih je Vlada kot predlagatelj ZPP‑D izrazila v zakonodajnem 
gradivu,15 izhaja, da je namen izpodbijane ureditve pospešitev 
pravdnega postopka, zagotavljanje ustavno zajamčene pravice 
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja in povečanje odgo‑
vornosti odvetnikov za hitro in učinkovito vodenje postopka ter 
za kvalitetno in strokovno zastopanje strank. Ustavno sodišče 
meni, da so navedeni cilji ustavno dopustni cilji za omejitev 
človekove pravice do sodnega varstva. Vsebinsko izhajajo 
predvsem iz težnje po učinkovitem zagotavljanju iste človekove 
pravice nasprotne stranke, ki je prizadeta s podaljšanjem prav‑
dnega postopka, ki je posledica vlaganja formalno pomanjkljivih 
vlog in pozivanja sodišč na njihovo popravo ali dopolnitev.

16. Ker poseg v pravico iz prvega odstavka 23. člena 
Ustave zasleduje ustavno dopustne cilje in s tega vidika ni 
nedopusten, je treba oceniti še, ali je izpodbijana ureditev 
v skladu s splošnim načelom sorazmernosti. Oceno, ali ne 
gre morda za prekomeren poseg, opravi Ustavno sodišče na 
podlagi t. i. strogega testa sorazmernosti v skladu z ustaljeno 
ustavnosodno presojo.16

17. V obravnavani zadevi se Ustavnemu sodišču ni bilo 
treba opredeliti, ali pomeni izpodbijana ureditev primeren in 
nujen poseg v človekovo pravico do sodnega varstva. Očitno 
je namreč, da na podlagi drugega odstavka 108. člena ZPP 
prihaja tudi do zelo intenzivnih posegov v navedeno človekovo 
pravico in to tudi v primerih lapsusov, višje sile, nezakrivljenih 
napak in v drugih primerih, ki jim ni mogoče očitati nezadostne 
skrbnosti strokovnjaka. Zavrženje odvetniške vloge brez pozi‑
vanja na popravo ali dopolnitev ima za posledico trajno izgubo 
pravice do sodnega varstva stranke, ki je imetnik pravice ma‑
terialnega prava, če je že potekel prekluzivni rok za varstvo te 
pravice (13. točka obrazložitve te odločbe). Velika teža posledic 
izpodbijane določbe je očitno nesorazmerna z morebitnimi 
njenimi koristmi oziroma pozitivnim vplivom na pospešitev po‑
stopka. Pri oceni obsega koristi je namreč treba upoštevati, da 
pozivanje na dopolnitev formalno pomanjkljivih odvetniških vlog 
praviloma povzroči le krajši zastoj v postopku.

18. Ustavno sodišče meni, da izpodbijana ureditev preko‑
merno posega v pravico do sodnega varstva iz prvega odstav‑
ka 23. člena Ustave. Zato jo je razveljavilo.

19. Ker je Ustavno sodišče razveljavilo izpodbijano določ‑
bo že zaradi neskladja s prvim odstavkom 23. člena Ustave, ni 
ocenjevalo drugih očitkov predlagatelja.

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

43. člena ZUstS in druge alineje drugega odstavka 46. člena 
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v 

13 Glej 204. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 
št. 42/02 in nasl. – ZDR). Drugi odstavek 108. člena ZPP se v de‑
lovnih in socialnih sporih uporablja na podlagi napotila iz 19. člena 
Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04 in 
10/04 – popr. – ZDSS‑1). 

14 N. Betetto v: L. Ude, A. Galič (red.), Pravdni postopek, 
Zakon s komentarjem spremenjenih členov, 4. knjiga, Uradni list 
Republike Slovenije in GV Založba, Ljubljana 2010, str. 83. 

15 Poročevalec DZ, št. 21/08, str. 4 in 15. 
16 Glej odločbo št. U‑I‑18/02 z dne 24. 10. 2003 (Uradni list 

RS, št. 108/03, in OdlUS XII, 86); 25. točka obrazložitve.
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sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja 
Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramber‑
ger, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka 
Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo s sedmimi glasovi 
proti enemu. Proti je glasoval sodnik Mozetič.

Jože Tratnik l.r.
Predsednik

2676. Odločba o ugotovitvi, da 49.b člen Zakona  
o sistemu plač v javnem sektorju  
ni v neskladju z Ustavo

Številka: U‑I‑266/08‑12
Datum: 3. 6. 2010

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za‑
četem z zahtevo Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev 
Radia in televizije Slovenija, Ljubljana, ki ga zastopa predse‑
dnik Peter Kosmač, na seji 3. junija 2010

o d l o č i l o:

Člen 49.b Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ura‑
dni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo in 13/10) 
v delu, v katerem se nanaša na dodatek za stalnost javnih 
uslužbencev RTV Slovenija, ni v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Predlagatelj izpodbija 49.b člen Zakona o sistemu plač 

v javnem sektorju (v nadaljevanju ZSPJS). Zatrjuje, da je bil 
na njegovi podlagi javnim uslužbencem, zaposlenim v javnem 
zavodu RTV Slovenija (v nadaljevanju RTV), ukinjen dodatek 
za stalnost v višini 0,3% za vsako leto delovne dobe pri RTV. 
Z ukinitvijo tega dodatka naj bi jim bila odvzeta pravica iz 
116. člena Kolektivne pogodbe javnega zavoda RTV Slovenija 
(v nadaljevanju KP RTV), kar naj bi pri posameznikih povzročilo 
tudi do 12% znižanje plače. Javni uslužbenci RTV naj bi bili v 
neenakopravnem položaju v primerjavi z javnimi uslužbenci, 
pri katerih je bila prevedba nominalnih plač izvedena brez 
poseganja v pridobljene pravice, za kar naj bi šlo pri dodatku 
za stalnost.

2. Državni zbor Republike Slovenije meni, da zgolj z 
zatrjevanjem neenakosti ni mogoče utemeljiti protiustavnosti 
izpodbijane določbe. Znižanje ali celo ukinitev dodatka za 
stalnost po mnenju Državnega zbora sama po sebi ne moreta 
biti ustavnopravno sporna. Navaja, da je bil dodatek za stal‑
nost upoštevan pri določitvi osnovne plače, ki je bila podlaga 
za prevedbo v skladu z ZSPJS. Zato ga, glede na opredelitev 
dodatkov iz 15. točke 2. člena ZSPJS, ni mogoče upoštevati še 
dodatno. Opozarja, da je Aneks h Kolektivni pogodbi javnega 
zavoda RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 69/08 – Aneks h KP 
RTV), s katerim je bila razveljavljena določba o dodatku za 
stalnost, podpisal tudi predlagatelj. Podobno mnenje o zah‑
tevi je Ustavnemu sodišču posredovala tudi Vlada Republike 
Slovenije.

3. Predlagatelj v odgovoru na odgovor Državnega zbora 
in mnenje Vlade navaja, da je ves čas pogajanj za nov plač‑
ni sistem nasprotoval poseganju v pridobljene pravice javnih 
uslužbencev RTV. Izravnalni dodatek, ki naj bi bil umetno se‑
stavljen iz dodatka v višini 0,6% za vsako leto skupne delovne 
dobe in iz dodatka v višini 0,3% za vsako leto delovne dobe pri 

RTV, naj bi zakonodajalec sprejel samo za zaposlene v RTV in 
jih s tem postavil v neenakopraven položaj. Navaja, da se ob 
razlagi prevedbe plač javnih uslužbencev RTV dodatek za stal‑
nost nikoli ni omenjal kot sestavina prevedbe. Sklicevanje na 
socialni dialog po njegovem mnenju ni dopustno, ker bi lahko 
vsak uslužbenec RTV podal zahtevo za oceno ustavnosti 49.b 
člena ZSPJS, ne glede na podpisano Kolektivno pogodbo za 
javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 in nasl. – KPJS) in Aneks 
h KP RTV.

B. – I.
4. Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slo‑

venija je vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustav‑
nosti, ki pa jo je Ustavno sodišče obravnavalo kot zahtevo. 
Omenjenemu sindikatu je namreč Ustavno sodišče priznalo 
status predlagatelja. V skladu z enajsto alinejo prvega odstav‑
ka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, 
št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZUstS) 
lahko namreč reprezentativni sindikat za območje države za 
posamezno dejavnost ali poklic vloži zahtevo, če so ogrožene 
pravice delavcev. Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev 
RTV Slovenija je reprezentativni sindikat v dejavnosti. Ker naj 
bi bile z izpodbijano ureditvijo ogrožene pravice delavcev, ki 
jih zastopa, so izpolnjeni pogoji v smislu navedene določbe 
ZUstS.

B. – II.
5. Predlagatelj izpodbija 49.b člen ZSPJS. Kot je razvi‑

dno iz zahteve, dejansko nasprotuje tej določbi zgolj v delu, v 
katerem se nanaša na dodatek za stalnost javnih uslužbencev 
RTV. V tem delu se 49.b člen ZSPJS glasi:

»Za določitev osnovnih plač, ki so podlaga za prevedbo 
v skladu s tem zakonom, se upoštevajo dodatki, določeni z 
zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami:

Kolektivna pogodba Javnega zavoda RTV Slovenija (ve‑
ljavnost od 1. 8. 1992):

– 116. člen, četrti odstavek (dodatek za stalnost); za vse 
zaposlene v skladu s KP RTV Slovenija se upošteva enoten 
dodatek v višini 0,6% za vsako dopolnjeno leto delovne dobe. 
Dodatek, do katerega je upravičen javni uslužbenec, se prišteje 
k osnovnemu količniku in je sestavni del prevedene plače.«1

6. Predlagatelj ne navaja izrecno, s katero določbo Ustave 
naj bi bila izpodbijana ureditev v neskladju. Njegove navedbe, 
da so bili z ukinitvijo dodatka za stalnost javni uslužbenci RTV 
postavljeni v neenakopraven položaj v primerjavi z javnimi 
uslužbenci, pri katerih je bila prevedba nominalnih plač izve‑
dena brez poseganja v pridobljene pravice, je sicer mogoče ra‑
zumeti kot smiseln očitek o neskladju z načelom enakosti pred 
zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave. Vendar pa 
so te navedbe, na kar utemeljeno opozarja tudi Državni zbor, 
preveč pavšalne, da bi bilo z njimi mogoče utemeljiti zatrjeva‑
no neskladje z Ustavo. Predlagatelj namreč zgolj na splošno 
navaja, da so bili javni uslužbenci RTV obravnavani drugače 
od drugih javnih uslužbencev, pri katerih naj bi se prevedba 
opravila brez posega v pridobljene pravice, oziroma da je iz‑
ravnalni dodatek zakonodajalec sprejel samo za zaposlene v 
RTV. Iz takšnih navedb pa ne izhaja dovolj natančno, s katerimi 
javnimi uslužbenci konkretno primerja predlagatelj javne usluž‑
bence RTV in v čem točno naj bi se razlikoval njihov položaj. 
Poleg tega pa predlagatelj svojih trditev o neenaki obravnavi 
tudi z ničimer ne izkaže. Iz razlogov, ki jih navaja predlagatelj, 
zato izpodbijani ureditvi ni mogoče očitati neskladja z nače‑
lom enakosti pred zakonom. Glede na to je Ustavno sodišče 

1 Četrti odstavek 116. člena KP RTV se je glasil:
»Dodatek za delovno dobo
Delavcu pripada dodatek za delovno dobo od osnovne plače 

za vsako izpolnjeno leto delovne dobe po 0,6 % dodatka in 0,3 % 
za delovno dobo pri RTV.

Dodatek za delovno dobo se delavkam, ki imajo več kot 25 
let delovne dobe poveča še za 0,25 % za vsako izpolnjeno leto 
nad 25 let.«



Stran 7424 / Št. 50 / 24. 6. 2010 Uradni list Republike Slovenije

odločilo, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo. Ob 
tem Ustavno sodišče poudarja, da je predlagatelj z Ustavo 
predviden državni organ, ki mu ZUstS podeljuje privilegiran 
dostop do Ustavnega sodišča. Zato je utemeljeno pričakovati, 
da bodo njegove zahteve obrazložene strokovno in kvalitetno, 
da bodo kot takšne sposobne za obravnavo. Teh lastnosti pa 
obravnavana zahteva nima.

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

21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnici 
in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Ma‑
rija Krisper Kramberger, mag. Miroslav Mozetič in Jan Zobec. 
Odločbo je sprejelo soglasno.

Jože Tratnik l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

2677. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
podrobnejših pravilih za izračun minimalnega 
kapitala zavarovalnic

Na podlagi 9. točke 109. člena v zvezi s 140. členom in 
z 2. točko prvega odstavka 139. člena in na podlagi 2. točke 
256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 9/07, 102/07, 69/08, 19/09, 
49/09 in 83/09) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega 
kapitala zavarovalnic

1. člen
Obrazca MKP in MKZ‑3, ki sta priloga Sklepa o podrob‑

nejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic 
(Uradni list RS, št. 137/06) in sta njegov sestavni del, se nado‑
mestita z obrazcema, ki sta priloga tega sklepa.

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

listu Republike Slovenije.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejših pravilih 
za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic (Uradni list RS, 
št. 25/07).

Ljubljana, dne 16. junija 2010
EVA 2010‑1611‑0123

Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

dr. Mihael Perman l. r.

Priloga
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Zavarovalna skupina premoženjskih zavarovanj MKP
 

Izračun minimalnega kapitala

Zavarovalnica:
Na dan:

Rezultat na osnovi premijskega in škodnega količnika ter 2. odstavka 111. člena ZZavar

 Tekoče leto  Predhodno 
leto  Tekoče leto  Predhodno 

leto 

 Vsota obračunanih kosmatih zavarovalnih premij * 1
 Kosmate prenosne premije na začetku upoštevanega obdobja * 2
 Kosmate prenosne premije na koncu upoštevanega obdobja * 3
 Vsota kosmatih prihodkov od premij ([1] + [2] - [3]) 4
 Vsota zavarovalnih premij (večji od [1] oziroma [4]) 5

 vsota zavarovalnih premij do zneska A** x 18/100 6
 vsota zavarovalnih premij nad zneskom A** x 16/100 7
 vsota zavarovalnih premij do zneska A** x 18/300 8
 vsota zavarovalnih premij nad zneskom A** x 16/300 9

 Skupaj ([6] + [7] oziroma [8] + [9]) 10
 Lastni delež (večji od POM-1 [13] oziroma 0,50) 11
 Rezultat na osnovi premijskega količnika( [10] * [11] ) 12
 Upoštevano obdobje (če POM-2 [3] ≤ 0,5 zadnja 3 leta, drugače zadnjih 7 let) 13
 Obračunani kosmati zneski škod v upošt. obdobju* (POM-2 [i, 7 oziroma 13] ) 14
 Kosmate škodne rezerv. na začetku upošt. obdobja* (POM-2 [d ali h, 9 oz. 15]) 15
 Kosmate škodne rezerv. na koncu upošt. obdobja*   (POM-2 [a, 9 oziroma 15]) 16
 Uveljavljene regresne terjatve v upoštevanem obdobju* (POM-2 [i, 11 oziroma 17]) 17
 Letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin ( ([14] - [15] + [16] - [17]) / [13] ) 18

 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin do zneska B** x 26/100 19
 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin nad zneskom B** x 23/100 20
 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin do zneska B** x 26/300 21
 letna vsota terjatev na izplačilo odškodnin nad zneskom B** x 23/300 22

 Skupaj ( [19] + [20] oziroma [21] + [22] ) 23
 Rezultat na osnovi škodnega količnika ( [23] * [11] ) 24
 Kosmate rezervacije za starost 25
 Lastni delež (večji od POM-1 [16] oziroma 0,85) 26
 Rezultat na osnovi drugega odstavka 111. člena ZZavar ( 0,04 * [25] * [26] ) 27
* V zavarovalnih vrstah 11, 12 in 13 so zneski povečani za 50%.
** Zneska A in B sta določena v 110. členu ZZavar

Datum: Podpis odgovorne osebe:

v EUR

 Skupina premoženjskih 
zavarovanj, razen zdrav. zav., 

za katera veljajo določila 6. 
odst. 110. člena ZZavar 

  Zdravstvena zavarovanja, 
za katero veljajo določila 6. 

odst. 110. člena ZZavar 
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2679. Statut Javnega zavoda Razvojna agencija 

Sotla

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 8/96) in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega za‑
voda Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09) je svet 
zavoda na 36. seji dne 7. 1. 2010 sprejel

S T A T U T
Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Javni zavod Razvojna agencija Sotla (v nadaljevanju: za‑

vod) je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda 
Razvojna agencija Sotla (Uradni list RS, št. 71/09) in z vpisom 
v sodni register z dne 17. 11. 2009.

Ustanoviteljice zavoda so: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 
Kozje, Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, 
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška 
Slatina, Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec in Občina 
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja in izvršuje 
ustanovitelj prek sveta zavoda.

2. člen
S tem statutom se določa dejavnost, organizacija in način 

poslovanja zavoda, določbe in pristojnosti organov zavoda in 
način odločanja, pooblastila za zastopanje in podpisovanje, 
uporaba in hranjenje pečata, volitve ali imenovanja organov 
javnega zavoda, vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za 
delo zavoda, način razpolaganja s presežkom prihodkov nad 
odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda, 
pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prome‑
tu, določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda, 
medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda, 
druge vsebine, določene z Zakonom o zavodih (v nadaljevanju: 
zakon) ali Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Razvojna 
agencija Sotla.

3. člen
Zavod se lahko tudi združuje, včlanjuje, soustanavlja in 

ustanavlja različne asociacije in organizacije ter druge pravne 
osebe doma in v tujini pod pogojem, da njihova dejavnost ni v 
nasprotju z interesi in pravnim redom Republike Slovenije.

II. STATUSNA DOLOČILA

1. Ime, sedež, pečat

4. člen
Ime javnega zavoda je: Razvojna agencija Sotla.
Skrajšana ime javnega zavoda je: RA Sotla.
Sedež: Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah.

5. člen
Pečat agencije je pravokotne oblike dolžine 37 mm, z 

besedilom: RAZVOJNA AGENCIJA »SOTLA« ŠMARJE PRI 
JELŠAH.

S pečatom in podpisom direktorja oziroma druge poobla‑
ščene osebe zavoda se sklepajo pogodbe, podpisujejo listine 
in v pravnem prometu prevzemajo pravice, obveznosti in od‑
govornosti v imenu in za račun zavoda.

Uporabo pečata, število pečatov in način varovanja 
pečatov in poslovnih listin določi direktor zavoda s svojim 
aktom.

6. člen
Zavod je pravna oseba v skladu z zakonom, ki ureja sta‑

tusno pravno ureditev in položaj zavodov. 
Javni zavod posluje v skladu z veljavnimi predpisi in za 

svoje poslovanje odgovarja tretjim osebam z vsem svojim 
premoženjem.

2. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

7. člen
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor. 

Obseg upravičenja za zastopanje mu določi svet zavoda. More‑
bitna omejitev pooblastila se vpiše v sodni register. 

Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v 
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

3. Dejavnost zavoda

8. člen
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, 
razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskega 
sklada

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi 

storitvami povezane dejavnosti
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavno‑

sti, davčno svetovanje 
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
70.220 Drugo podjetniško svetovanje
71.129 Tehnično projektiranje in s tem povezano svetova‑

nje
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih podro‑

čjih naravoslovja in
tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
družboslovja in humanistike

72.220 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
družboslovja in humanistike

74.300 Prevajanje in tolmačenje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejav‑

nosti
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posa‑

mične pisarniške dejavnosti
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti 

za poslovanje
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.130 Urejanje gospodarskih področij, izpopolnjevanje 

in usposabljanje
85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 

in usposabljanje
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij.

9. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 

posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni regi‑
ster.
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III. ORGANIZACIJA ZAVODA

10. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– programski svet.

Svet zavoda

11. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda RA Sotla je sestavljen iz šestih članov:
– petih predstavnikov ustanovitelja (član sveta zavoda je 

župan občine ustanoviteljice),
– enega predstavnika, ki ga izvolijo zaposleni v zavodu.
Člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika sveta 

zavoda ter namestnika predsednika sveta zavoda. Predsedni‑
ka sveta zavoda in njegovega namestnika izvolijo člani sveta 
zavoda z večino glasov vseh članov s tajnim glasovanjem. 
Pravico predlagati kandidata za predsednika in namestnika 
predsednika ima vsak član sveta zavoda.

Prvo sejo novoizvoljenega sveta zavoda skliče direktor 
zavoda, ki sejo vodi do izvolitve predsednika in namestnika 
predsednika sveta zavoda.

12. člen
Mandat sveta zavoda traja štiri leta. Člani sveta so lahko 

po preteku mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Naloge sveta zavoda so:
1. sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
2. sprejema program dela in razvoja zavoda,
3. spremlja izvrševanje programa dela in razvoja zavo‑

da,
4. sprejema finančni načrt in zaključni račun,
5. ustanovitelju predlaga spremembe in razširitve dejav‑

nosti,
6. imenuje direktorja,
7. imenuje člane programskega sveta na predlog direk‑

torja,
8. druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom ter 

statutom.

13. člen
Svet zavoda dela na rednih, izrednih in dopisnih sejah.

14. člen
Redne seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik, v 

primeru njegove odsotnosti pa njegov namestnik. Seje sveta 
zavoda morajo biti sklicane najmanj dvakrat letno oziroma 
glede na potrebe. Sejo sveta zavoda skliče predsednik samo‑
iniciativno ali na predlog direktorja ali na zahtevo člana sveta 
zavoda ali člana programskega sveta zavoda.

V primeru sklica seje na zahtevo člana sveta zavoda ali 
programskega sveta zavoda je potrebno na predsednika sveta 
zavoda nasloviti pisno zahtevo za sklic seje, navesti vzroke za 
sklic ter priložiti pisno gradivo za obravnavo s predlogi sklepov, 
o katerih naj bi svet zavoda odločal.

Vabilo za redno sejo se s predlogom dnevnega reda in 
gradivom pošlje članom sveta zavoda najkasneje osem dni 
pred sejo.

15. člen
Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o 

nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo skliče predsednik sveta zavoda na predlog 

direktorja zavoda, na zahtevo vsaj treh članov sveta zavoda ali 
na lastno pobudo.

V predlogu za sklic izredne seje morajo biti navedeni 
razlogi za njen sklic. Vabilo za izredno sejo mora biti članom 
sveta zavoda vročeno najkasneje tri dni pred sejo.

Če izredna seja ni sklicana v roku sedem dni od predlo‑
žitve pisno obrazloženega predloga oziroma zahteve za sklic, 
jo skliče tisti upravičeni predlagatelj, ki je sklic zahteval. V tem 
primeru lahko predlagatelj sejo tudi vodi.

16. člen
Dopisna seja je dopustna samo v primeru, ko ni možno 

sklicati redne oziroma izredne seje sveta, odločitev sveta pa je 
potrebna takoj, ker bi v nasprotnem primeru nastale nepopra‑
vljive posledice za zavod.

Dopisna seja se lahko skliče tudi, kadar se odloča o manj 
pomembnih zadevah, glede katerih ne bi bilo smotrno sklicati 
redne ali izredne seje sveta zavoda.

Dopisna seja se opravi po telefonu, ali na drug ustrezen 
način, ki omogoča, da člani sveta zavoda lahko odločajo o po‑
samezni zadevi. O poteku dopisne seje se naredi zaznamek.

O sklicu seje odloči predsednik sveta, ki je dolžan o vse‑
bini sprejetih odločitev seznaniti svet zavoda na njegovi prvi 
seji, ki sledi dopisni seji.

17. člen
Vabilo za sejo sveta zavoda se pošlje tudi vsem, katerih 

navzočnost je glede na dnevni red seje potrebna.

18. člen
Svet zavoda na začetku seje odloča o predlaganem dnev‑

nem redu ter o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo 
z dnevnega reda ali da se dnevni red razširi.

Po sprejemu dnevnega reda sprejme svet zavoda zapi‑
snik zadnje seje, pri čemer ima vsak član sveta pravico dati 
pripombe na zapisnik.

Po sprejemu zapisnika predsednik sveta poda poročilo o 
realizaciji sklepov zadnje seje.

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po 
sprejetem dnevnem redu.

Na osnovi objektivnih razlogov lahko svet med sejo spre‑
meni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda.

19. člen
Na začetku vsake obravnavane točke dnevnega reda 

lahko poda predlagatelj dopolnilno obrazložitev.
Svet zavoda lahko odloži obravnavo zadeve in odločanje 

o njej, če ugotovi, da je potrebno dobiti informacije in mnenja, 
ki lahko bistveno vplivajo na odločanje.

Člani sveta zavoda odločajo o vsakem predlogu pose‑
bej.

20. člen
Predsednik sveta lahko prekine sejo, če so potrebna 

dodatna usklajevanja ali če seja ni sklepčna ter v drugih pri‑
merih, kadar to predlagajo člani sveta zavoda. O prekinitvi seje 
odloča svet z glasovanjem. Če je seja sveta prekinjena, ker ni 
več sklepčnosti in se je ne da zagotoviti niti v nadaljevanju, 
predsednik sejo prekine.

21. člen
Svet zavoda veljavno odloča, če na seji prisostvuje večina 

članov in tudi odloča z večino glasov prisotnih članov. Vsak član 
sveta zavoda ima en glas.

Navzočnost se ugotavlja na začetku seje. Za sklepčnost 
je odločilna dejanska navzočnost članov v prostoru, kjer poteka 
seja.

22. člen
Član sveta zavoda ima pravico obrazložiti glas, če to 

želi.
Predsednik sveta po vsakem opravljenem glasovanju 

ugotovi in objavi glasovanje.

23. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok ali s poimenskim 

izjavljanjem.
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Če svet predhodno, z večino glasov, tako odloči, se lahko 
glasuje tudi tajno. Tajno se glasuje z glasovnicami. Tajno gla‑
sovanje lahko predlaga katerikoli član sveta.

24. člen
O vsaki seji sveta zavoda se piše zapisnik.
Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa 

podatke o času in kraju seje, dnevni red seje, udeležbo na seji, 
vsebino razprav, predloge, izide glasovanja o posameznih pre‑
dlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti, čas zaključka seje. Sprejeti 
zapisnik podpiše predsednik sveta zavoda.

Za administrativna dela za svet zavoda, vključno s skrbjo 
za zapisnik, je zadolžen direktor zavoda oziroma od njega 
pooblaščeni delavec zavoda.

Zapisnik se pošlje članom sveta zavoda in direktorju za‑
voda z gradivom za naslednjo sejo sveta zavoda.

25. člen
Član sveta zavoda ima pravico:
– predlagati svetu zavoda v sprejem akte zavoda, za 

sprejem katerih je pristojen svet zavoda,
– glasovati o predlogih splošnih aktov zavoda, drugih 

aktov in o odločitvah sveta zavoda ter predlagati spremembe 
in dopolnitve teh predlogov,

– sodelovati pri oblikovanju dnevnega reda sej sveta 
zavoda,

– postaviti svetu zavoda, direktorju ter drugim strokovnim 
delavcem vprašanja,

– predlagati pobude in predloge, ki se nanašajo na delo 
sveta zavoda.

26. člen
Član sveta zavoda ima dolžnost varovati podatke zaupne 

narave, ki so označeni kot poslovna skrivnost in so v povezavi 
z izvrševanjem članstva v svetu zavoda.

27. člen
Delo sveta zavoda je javno. Javnost se lahko omeji ali 

izključi le, če tako sklene svet zavoda v primeru, da je potrebno 
v skladu z zakonom zagotoviti tajnost podatkov oziroma zadev, 
o katerih razpravlja.

Direktor

28. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Zavod predstavlja in zastopa direktor. Direktor organizira 

ter vodi delo in poslovanje in je odgovoren za strokovnost in 
zakonitost zavoda.

Direktor ima naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa zavod,
– predlaga svetu zavoda poslovno politiko, načrt dela in 

finančni načrt zavoda,
– pripravlja program dela in načrt razvoja zavoda,
– predlaga svetu zavoda spremembe in dopolnitve tega 

statuta,
– skrbi za sodelovanje zavoda z uporabniki in ustanovi‑

teljem,
– predlaga sklic sej sveta zavoda,
– pripravlja gradiva in sodeluje na sejah sveta zavoda,
– pripravlja predloge pravnih aktov in jih posreduje v 

sprejem svetu zavoda,
– sprejme akte zavoda, za katere ni določena pristojnost 

sveta zavoda,
– sodeluje pri delu sveta zavoda ter programskega sveta 

zavoda in drugih organov in teles zavoda,
– skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami 

v državi in tujini,
– sprejema sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja 

uslužbencem zavoda in o disciplinski odgovornosti delavcev,

– v skladu z veljavnimi predpisi odloča o nagrajevanju 
uslužbencev zavoda,

– kot prvostopenjski organ odloča o pritožbah in ugovorih 
delavcev zavoda s področja delovnih razmerij,

– pripravlja pogodbe in druge akte v skladu s sklepi in 
smernicami sveta zavoda,

– lahko opravlja funkcijo koordinatorja – svetovalca za 
lokalni razvoj,

– opravlja vse druge naloge na podlagi tega statuta, za‑
kona in drugih veljavnih predpisov.

29. člen
Direktor poroča svetu zavoda o:
– razvojnih projektih, ki so pomembni za razvoj lokalne 

skupnosti in regije,
– načrtovani in tekoči poslovni politiki in drugih vprašanjih 

poslovanja zavoda,
– rezultatih poslovanja in še posebej o finančnem stanju 

zavoda,
– zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na plačilno spo‑

sobnost zavoda,
– drugih vprašanjih, pomembnih za poslovanje zavoda, 

če tako zahteva svet zavoda.
Predlog letnega poročila o delu zavoda mora direktor po 

predhodni obravnavi na svetu zavoda predložiti občinskim sve‑
tom do 31. marca v letu po poročevalskem obdobju, medtem ko 
mora finančno poročilo oddati ob oddaji zaključnega računa.

30. člen
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne 

dobe je dotedanji direktor lahko ponovno imenovan.
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na osnovi 

javnega razpisa. Soglasje k imenovanju direktorja podajo usta‑
noviteljice v roku 40 dni od poziva. V primeru, da ustanoviteljica 
v določenem roku ne poda svojega soglasja, se smatra, da je 
soglasje podano.

31. člen
Razpis za imenovanje direktorja zavoda objavi svet zavo‑

da v sredstvih javnega obveščanja. Rok za prijavo na razpis ne 
sme biti krajši od 8 dni. Svet zavoda opravi izbor v 30 dneh po 
objavi razpisa in o svojem izboru obvesti prijavljene kandidate, 
vendar je odločitev o imenovanju direktorja pravno veljavna 
šele po sprejetem soglasju ustanoviteljev.

Prijavi morajo kandidati priložiti dokazila o izpolnjevanju z 
razpisom določenih pogojev ter svoj življenjepis.

32. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg 

splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje 
zahteve:

– univerzitetna izobrazba ali visokošolska z magisterijem ali 
specializacijo ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri,

– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– izkušnje na področju vodenja, na področju lokalnega 

in regionalnega razvoja, razvoja podjetništva ter na področju 
vodenja projektov,

– sposobnost odločanja, komunikacijske veščine, sposob‑
nost nastopanja v javnosti,

– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno zanje slovenskega jezika in znanje dveh tujih 

jezikov, od tega aktivno en svetovni jezik.
Zraven zgoraj navedenih pogojev lahko svet zavoda s 

sklepom določi, da morajo prijavljeni kandidati predložiti pro‑
gram razvoja dejavnosti zavoda ter ukrepe za dosego program‑
skih ciljev in eventualne druge zahteve.

33. člen
Svet zavoda imenuje direktorja zavoda s poprejšnjim so‑

glasjem ustanoviteljev in izbira izmed kandidatov, ki so pravo‑
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časno vložili popolno prijavo in izpolnjujejo pogoje iz 19. člena 
tega statuta in razpisa. O sprejemu sklepa svet zavoda obvesti 
vse prijavljene kandidate.

Če po prejšnjem odstavku tega člena ni bil nihče izmed 
prijavljenih kandidatov izbran za direktorja, se postopek izbire 
ponovi z novim razpisom.

34. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat oziroma če 

nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda 
imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih sode‑
lavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar 
največ za eno leto oziroma za največ eno leto podaljša mandat 
dosedanjemu direktorju.

35. člen
Svet zavoda lahko razreši direktorja pred potekom časa, 

za katerega je imenovan, v naslednjih primerih:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delov‑

nem razmerju preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splo‑

šnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organa 
zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,

– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom 
povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno 
opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale 
hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.

36. člen
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati 

sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev določeni 
postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev 
ali da niso podani razlogi za razrešitev, določeni v 22. členu 
tega statuta.

Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po prejemu 
sklepa o razrešitvi pri pristojnem sodišču.

37. člen
Poleg pravic in obveznosti, ki jih ima direktor po tem statu‑

tu, se druge pravice in obveznosti v skladu z veljavno zakonoda‑
jo določijo z individualno pogodbo med direktorjem in zavodom, 
ki jo v imenu zavoda sklene predsednik sveta zavoda.

Programski svet

38. člen
Zavod ima programski svet, ki je strokovni organ zavo‑

da in lahko vključuje predstavnike ustanoviteljic, zaposlene 
sodelavce zavoda, uporabnike storitev zavoda, predstavni‑
ke lokalnih razvojnih partnerjev oziroma druge zainteresirane 
javnosti. Imenuje ga svet zavoda na predlog direktorja. Delo 
programskega sveta vodi direktor zavoda.

39. člen
Programski svet obravnava strokovna vprašanja s podro‑

čja strokovnega dela, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru 
pooblastil, določenih v statutu zavoda, določa strokovne pod‑
lage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu zavoda in 
direktorju predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj 
dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
oziroma s tem statutom določene naloge.

40. člen
Število članov programskega sveta določa svet zavoda 

na predlog direktorja.

41. člen
Programski svet ima naslednje pristojnosti:
– pripravlja strokovne podlage za programe dela in ra‑

zvoja zavoda,

– daje svetu zavoda in direktorju predloge in priporočila za 
organizacijo dela in pogojev za razvoj dejavnosti zavoda,

– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela in 
predlaga rešitve,

– pripravlja dolgoročne razvojne usmeritve,
– ugotavlja učinkovitost strokovnega izvajanja dejavnosti 

zavoda ter predlaga izboljšave.

Drugi organi zavoda

42. člen
Zavod ima tudi stalna in občasna delovna telesa, kate‑

rih število, sestavo in naloge določa svet zavoda na predlog 
direktorja.

IV. ZAPOSLENI V ZAVODU

43. člen
Zavod lahko zaposluje delavce. Delovna razmerja delav‑

cev v zavodu se ureja v skladu z delovno‑pravno zakonodajo, 
kolektivnimi pogodbami, splošnimi akti zavoda ter pogodbo o 
zaposlitvi. Zaposlitve se sklepajo samo za delovna mesta, ki so 
sistemizirana z aktom o sistemizaciji delovnih mest.

V. FINANČNI VIRI, NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV 
ZA DELO ZAVODA IN POSLOVANJE

44. člen
Sredstva za ustanovitev zavoda zagotovijo ustanovitelji.
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanoviteljev na podlagi letnega programa 

dela,
– lastnih prihodkov zavoda,
– daril in dotacij,
– sredstev iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev 

in EU,
– iz sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev in s 

prodajo storitev na trgu,
– iz drugih zakonsko dopustnih virov.

45. člen
Svet zavoda na podlagi zaključnega poročila sprejme 

vsako leto odločitev o razpolaganju s presežkom prihodkov 
nad odhodki. Presežek prihodkov sme zavod porabiti zgolj za 
izvajanje osnovne dejavnosti in programa dela zavoda v skladu 
s finančnim načrtom zavoda.

 O načinu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je ni 
mogoče pokriti iz sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na 
osnovi predloga sveta zavoda.

46. člen
Zavod mora zagotavljati podatke o svojem finančnem 

in materialnem poslovanju ter evidence po načelih in pravilih, 
ki jih določa zakon ter drugi finančni in računovodski predpisi 
ter splošni akti zavoda s področja finančnega in materialnega 
poslovanja. 

Za organizacijo, pravilno in zakonito delo in vodenje raču‑
novodsko finančnih evidenc odgovarjata računovodja oziroma 
podjetje, ki vodi računovodstvo in direktor zavoda. 

Ob koncu poslovnega leta sprejme na predlog direktorja 
zavoda svet zavoda zaključni račun zavoda.

47. člen
Letno poslovno in finančno poročilo zavoda mora prika‑

zovati resnično stanje o premoženju in poslovanju zavoda ter 
mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskih standar‑
dov in določbami splošnih aktov zavoda. 

Letno poročilo pripravi direktor zavoda in ga predloži v 
obravnavo svetu zavoda in ustanovitelju. Svet zavoda o spre‑
jetju poročila glasuje. 
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Če poročilo ni sprejeto, mora svet zavoda ali ustanovitelj 
zavoda predlagati spremembe in dopolnitve poročila ter določiti 
rok direktorju zavoda, do katerega mora morebitne nepravilno‑
sti odpraviti.

48. člen
Za poslovno skrivnost se štejejo podatki, informacije, do‑

kumenti ali gradivo, za katere tako določijo organi zavoda v 
skladu z zakonom. 

Za poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, informacije in 
vednost o poslovanju, strokovni, raziskovalni ali znanstveni 
dejavnosti zavoda, za katere je očitno, da bi nastala zavodu 
občutna škoda oziroma škodljive posledice, če bi zanje izve‑
dela nepooblaščena oseba. 

Člani organov in delavci ter sodelavci zavoda so odgo‑
vorni za kršitev, če so vedeli ali bi morali vedeti za tak značaj 
podatkov oziroma informacij iz prvega in drugega odstavka 
tega člena.

49. člen
Zavod razpolaga s premičnim in nepremičnim premo‑

ženjem v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno, 
oziroma v skladu s programom dela ali s sprejetim projektom.

Svet zavoda in direktor zavoda skrbita za gospodarno 
uporabo premoženja zavoda in za njegovo ohranjevanje. 

Zavod vodi evidenčno knjigo, kjer je zavedeno celotno 
premoženje zavoda. 

Enkrat letno zavod opravi letni popis premičnega premo‑
ženja zavoda.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
ZAVODA IN USTANOVITELJA

50. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgo‑

vornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon o zavodih 
in ta odlok.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim pre‑
moženjem, katerega lastnik je.

Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda subsi‑
diarno do višine sredstev, ki so v proračunu občin namenjena 
za delovanje zavoda.

51. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju enkrat letno poslati poročila 

o poslovanju zavoda (predvsem zaključni račun in vsebinsko 
poročilo o delovanju) in ga obveščati o vseh vprašanjih potreb‑
nih za delovanje zavoda in izvrševanje pravic in obveznosti 
ustanovitelja.

VII. NADZOR

52. člen
Svet zavoda opravlja nadzor nad delom direktorja zavoda, 

vrši nadzor nad materialno finančnim poslovanjem zavoda in 
nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi ter lastnino zavoda. Za 
izvedbo nadzora lahko po potrebi imenuje nadzorno komisijo ali 
pooblasti enega izmed članov, ki ima ustrezno strokovno znanje 
oziroma drugega zunanjega strokovnjaka ali revizijsko hišo, da 
opravi pregled finančnega in materialnega poslovanja zavoda.

VIII. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 
TER SPLOŠNI AKTI ZAVODA

53. člen
Zavod samostojno ureja način delovanja zavoda v skladu 

z veljavnimi predpisi in tem statutom ter odlokom o ustanovitvi 
zavoda. 

Svet zavoda lahko v ta namen sprejema splošne akte 
zavoda, ki morajo biti v skladu z odlokom o ustanovitvi zavoda, 
tem statutom in zakonom, ter drugimi predpisi. Soglasje k statu‑
tu in njegovi spremembi mora dati ustanovitelj zavoda. 

54. člen
Nov statut ali spremembe in dopolnitve statuta zavoda 

lahko predlaga svet zavoda, direktor zavoda ali programski 
svet zavoda. Na osnovi pobude iz prvega odstavka tega člena 
pripravi osnutek splošnega akta, statuta oziroma njegove spre‑
membe in dopolnitve praviloma direktor ali strokovna služba 
zavoda, lahko pa tudi zunanji sodelavec. 

Izdelani osnutek obravnava svet zavoda. Pred sprejetjem 
sprememb statuta ter drugih splošnih aktov zavoda, mora usta‑
novitelj dati soglasje.

IX. KONČNI DOLOČBI

55. člen
Z začetkom veljave tega statuta preneha veljati Statut 

Razvojne agencije Sotla z dne 23. 5. 2001.

56. člen
Ta statut začne veljati, po predhodni pridobitvi soglasja 

ustanoviteljic, naslednji dan po objavi v Uradnem listu Repu‑
blike Slovenije.

Št. 1/2010‑STATUT
Šmarje pri Jelšah, dne 7. januarja 2010

Predsednik
Sveta zavoda
Peter Misja l.r.

Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah je na 26. redni 
seji, dne 21. 1. 2010, sprejel sklep, s katerim daje soglasje k 
Statutu javnega zavoda Razvojna agencija Sotla.

Občinski svet Občine Rogaška Slatina je na 30. redni seji, 
dne 27. 1. 2010, sprejel sklep, s katerim daje soglasje k Statutu 
javnega zavoda Razvojna agencija Sotla.

Občinski svet Občine Rogatec je na 22. redni seji, dne 
25. 2. 2010, sprejel sklep, s katerim daje soglasje k Statutu 
javnega zavoda Razvojna agencija.

Občinski svet Občine Kozje je na 31. redni seji, dne 20. 5. 
2010, sprejel sklep, s katerim daje soglasje k Statutu javnega 
zavoda Razvojna agencija Sotla.

Občinski svet Občine Podčetrtek je na 29. redni seji, dne 
3. 6. 2010, sprejel sklep, s katerim daje soglasje k Statutu jav‑
nega zavoda Razvojna agencija Sotla.

2680. Dogovor o podaljšanju uporabe Kolektivne 
pogodbe dejavnosti bank in hranilnic  
v Republiki Sloveniji 

Združenje bank Slovenije, Gospodarsko interesno zdru‑
ženje, Ljubljana, kot zastopnik delodajalcev

in
Sindikat bančništva Slovenije ter Sindikat Nove Ljubljan‑

ske banke, Ljubljana, kot zastopnika delojemalcev
skleneta
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D O G O V O R
o podaljšanju uporabe Kolektivne pogodbe 

dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 81/04 s spremembami  

in dopolnitvami)

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata:
– da je Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana 30. 9. 

2009 odpovedalo Kolektivno pogodbo dejavnosti bank in hranil‑
nic v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 81/04 s sprememba‑
mi), odpoved je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 78/09,

– da je odpovedana kolektivna pogodba s tem prenehala 
veljati 31. 12. 2009, uporablja pa se skladno s 145. členom 
odpovedane kolektivne pogodbe najdlje do 30. 6. 2010,

– da je namen oziroma interes pogodbenih strank skleni‑
tev nove kolektivne pogodbe dejavnosti,

– da se pogajanja o novi kolektivni pogodbi niso pričela 
oziroma zaključila zaradi predhodne izdelave strokovnega mo‑
dela novega plačnega sistema,

– da ta dogovor temelji na odločitvah organov pogodbe‑
nih strank, in sicer Nadzornega sveta ZBS ter Republiškega 
odbora SBS in Sveta SNLB, sprejetih na ločenih sejah dne 
16. 6. 2010, ter da so za podpis dogovora pooblaščeni direktor 
Združenja in predsednika obeh sindikatov.

2. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se uporaba odpove‑

dane Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Repu‑
bliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 81/04, 112/04, 129/04, 71/05, 
5/07, 107/08 in 19/09) podaljša do 31. 12. 2010.

3. člen
Pogodbeni stranki se tudi dogovorita, da se pogajanja za 

sklenitev nove kolektivne pogodbe pričnejo in potekajo skladno 
s časovnico, ki jo bodo sprejeli podpisniki kolektivne pogodbe 
ob podpisu tega dogovora oziroma najkasneje do konca junija 
2010.

4. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da med potekom pogajanj 

nobena stran ne bo dajala ločenih izjav za notranjo ali zunanjo 
javnost.

Če se obe pogajalski strani tako dogovorita, se lahko med 
potekom pogajanj posreduje skupna izjava za javnost.

5. člen
Združenje bank Slovenije in Sindikat bančništva Slovenije 

se ob tem še dogovorita, da bo Sindikat bančništva Slovenije v 
primeru, če bo v pogajanjih dogovorjeno besedilo nove kolek‑
tivne pogodbe dejavnosti, kjer bo upoštevana tudi uskladitev za 
leto 2009, katere višino bosta stranki posebej dogovorili, pred 
podpisom nove kolektivne pogodbe dejavnosti umaknil predlog 
in s tem končal postopek v kolektivnem delovnem sporu zoper 
Združenje bank Slovenije (X Pd 4/2010).

Združenje bank Slovenije in Sindikat bančništva Slovenije 
se tudi dogovorita, da bosta oba predlagala preložitev naroka, 
razpisanega za dan 5. 7. 2010.

6. člen
Ta dogovor začne veljati z dnem podpisa, uporablja pa se 

od 1. 7. 2010 dalje.
Dogovor se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 17. junija 2010

Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, 
direktor 

Dušan Hočevar l.r.

Sindikat bančništva Slovenije, 
predsednik 

Drago Jurenec l.r.

Sindikat Nove Ljubljanske banke, 
predsednik 

Miran Marentič l.r.
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BELTINCI

2681. Pravilnik o spodbujanju in razvoju 
podjetništva v Občini Beltinci

Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomo‑
či (Uradni list RS, št. 37/04) ter 16. člena Statuta Občine Bel‑
tinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci 
na 35. redni seji dne 15. 6. 2010 sprejel

P R A V I L N I K 
o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini 

Beltinci

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, načini, postopek 

pri dodeljevanju finančnih pomoči za mikro, majhna in srednje 
velika podjetja, ki so namenjena spodbujanju investicij v mikro, 
majhnih in srednjih podjetjih ter spodbujanju odpiranja novih 
delovnih mest, povezanih z investicijo iz sredstev proračuna 
Občine Beltinci (v nadaljevanju: proračunska sredstva).

Pomoč se lahko dodeli, če:
– ima stimulativni učinek in ni namenjena samo zmanjše‑

vanju stroškov zgoraj navedenih podjetij,
– pozitivni učinki pomoči prevladujejo nad negativnimi 

učinki, ki jih ima ta na konkurenco.

2. člen
Sredstva za razvoj se, ob upoštevanju državnih, regio‑

nalnih in občinskih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz 
občinskega proračuna in drugih namenskih virov.

3. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih 

stroškov posameznega projekta investicije oziroma 50% upra‑
vičenih stroškov pri odpiranju novih delovnih mest.

INSTRUMENTI POMOČI

4. člen
Dodeljujejo se naslednje oblike pomoči:
– nepovratna sredstva,
– sofinanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest.

PODROČJA IN NAMENI POMOČI

5. člen
Sredstva za razvoj se sme dodeliti mikro, majhnim in 

srednje velikim podjetjem za naslednje ukrepe:
1.Naložbe v nakup opreme, drugih osnovnih sredstev in 

nakup nematerialnih investicij.
Investiranje v nakup nove proizvodne in storitvene opre‑

me in nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, blagovne 
znamke), zaradi ustanovitve novega podjetja, širitve obstoječe 
dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega oziroma 
storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, ener‑
getsko varčne in ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje 
kakovosti proizvodov in storitev).

Začetne investicije: investicije v osnovna sredstva za 
ustanovitev novega ali razširitev obstoječega obrata, spremem‑
be proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem obratu (s 
pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije) in in‑

vesticije v osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je prenehalo 
delovati ali bi drugače prenehalo delovati.

Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov posame‑
znega projekta investicije; investicija v regiji se mora ohraniti 
5 let in prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% lastnih 
sredstev za investicijo.

2. Stroški odpiranja novih delovnih mest (za obdobje naj‑
več 12 mesecev), povezanih z investicijo – stroški bruto plač 
za novo odprta delovna mesta, povezana z začetno investicijo. 
Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi doda‑
tnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. 
Pri tem morajo biti upoštevani naslednji pogoji:

– delovno mesto mora biti povezano z izvajanjem projekta 
začetnih investicij,

– investicijski projekt mora voditi k neto povečanju šte‑
vila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih 
12 mesecev,

– nova delovna mesta morajo biti ohranjena vsaj 5 let.
Višina pomoči do 50% upravičenih stroškov.
Odločitev o višini sredstev za posamezno področje in na‑

men vsako leto, pred objavo javnega razpisa sprejme Občinski 
svet Občine Beltinci.

UPRAVIČENCI

6. člen
Sredstva za razvoj lahko pridobijo mikro, majhna in sre‑

dnje velika podjetja po 55. členu Zakona o gospodarskih druž‑
bah (ZGD‑1‑UPB3, Uradni list RS, št. 65/09) s sedežem v Ob‑
čini Beltinci in krajem investicij na območju Občine Beltinci.

Do sredstev so prav tako upravičena mirko, majhna in 
srednje velika podjetja, ki imajo sedež dejavnosti izven Občine 
Beltinci, kolikor ima poslovno enoto v Občini Beltinci, v kateri 
zaposluje 2–3 osebe za nedoločen čas iz Občine Beltinci (stal‑
no prebivališče) in investira na območju Občine Beltinci.

Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in 
srednje velika podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslo‑
vanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09) v prisilni poravnavi, 
stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, 
da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami 
dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

Do sredstev so upravičena neodvisna podjetja. Neod‑
visno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna 
gospodarska družba ali povezana družba, ki ne ustreza po‑
gojem za majhna podjetja, razpolaga z lastniškimi deleži ali 
glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko preko‑
rači, če je podjetje v lasti podjetniških družb ali institucionalnih 
investitorjev in pri tem ne izvajajo aktivne lastniške politike. 
Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja 
smiselno upoštevajo.

Do finančnih spodbud ne morejo biti upravičena podjetja 
v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz 
prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan 
v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne 
poravnave, stečaja ali likvidacije) ali dobivajo državno pomoč 
za reševanje in prestrukturiranje.

Do finančnih spodbud ne morejo biti upravičena podjetja, 
ki v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti delujejo na 
naslednjih področjih:

– področje kmetijstva – podjetja, ki delujejo na področju 
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov,

– področje ribištva in ribiških storitev,
– področje premogovništva,
– oddelek kopenskega prometa – področje nabave vozil 

za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo cestne prevoze blaga 
za najem in plačilo,

OBČINE
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– oddelek 61 – vodni promet,
– oddelek 62 – zračni promet.
Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki 

nimajo poravnanih obveznosti do Občine Beltinci.

7. člen
Kolikor je znesek, ki se nahaja iz upravičenih vlog večji 

od razpoložljivih sredstev za posamezni instrument pomoči, se 
dodeljena sredstva linearno zmanjšajo vsem upravičencem.

KUMULACIJA POMOČI

8. člen
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu 

(podjetju) na podlagi pravila »de minimis« ne sme prese‑
či 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v cestno‑
prometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko in namen pomoči.

Zgornja meja intenzivnosti pomoči za ukrepe, določene v 
tem pravilniku, velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sred‑
stev občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednaro‑
dnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena 
po več shemah hkrati.

9. člen
Sredstva za spodbujanje podjetništva v Občini Beltinci se 

dodeljujejo na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. 
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS, javnih glasilih in na 
spletni strani Občine Beltinci. Javni razpis mora biti objavljen v 
skladu z veljavno zakonodajo.

JAVNI RAZPIS

10. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– skupni znesek sredstev namenjenih razvoju gospodar‑

stva,
– ukrepe, za katere se dodeljujejo sredstva za razvoj,
– navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
– kriterije za dodelitev sredstev,
– pogoje pod katerimi se dodeljujejo nepovratna sred‑

stva,
– rok za vložitev vlog, ki ne sme biti krajši od 15 dni od 

dneva objave razpisa,
– naslov, na katerega se pošljejo vloge,
– rok, v katerem bo sklep o dodelitvi sredstev poslan 

prosilcem, ki ne sme biti daljši od 30 dni.

11. člen
Komisijo za obravnavo prispelih vlog imenuje župan Ob‑

čine Beltinci in je sestavljena iz predstavnikov občine, gospo‑
darske ali obrtne zbornice. Komisija predlaga županu razdelitev 
razpoložljivih sredstev po namenih in upravičencih (mikro in 
makro podjetja) pred objavo javnega razpisa.

Občinska uprava izda po predlogu komisije vlagateljem 
prispelih vlog odločitev o dodelitvi oziroma nedodelitvi zapro‑
šenih sredstev in o višini le‑teh.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec 
vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana 
je dokončna.

OSTALE DOLOČBE

12. člen
Občina Beltinci z izbranimi vlagatelji sklene pogodbo, v 

kateri se opredeli:
– višina in namen, za katere so sredstva dodeljena,
– terminski plan porabe sredstev,

– spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,
– način nadzora nad porabo dodeljenih sredstev,
– način zavarovanja,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski 

porabi sredstev vrniti sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

13. člen
Namensko porabo sredstev, pridobljenih po tem pravilniku 

in izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe, preverja komisija za 
obravnavo prispelih vlog na javni razpis.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena 
za namen, za katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov ali je podjetnik kršil druga 
določila pogodbe, je občina na predlog komisije za obravnavo 
vlog upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripa‑
dajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva 
nakazila dalje.

KONČNE DOLOČBE

14. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Odlok 

o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za razvoj 
obrti in podjetništva (Uradni list RS, št. 31/08, 96/08) zaradi 
tega, ker proračunski sklad ne izpolnjuje namena, za katerega 
je bil ustanovljen.

15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032‑01/2010‑35‑485/IV
Beltinci, dne 15. junija 2010

Župan 
Občine Beltinci

Milan Kerman l.r.

2682. Sklep o oblikovanju oddelkov v Vrtcu Beltinci

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 12/96, 11/03, 72/05), 34. člena Pravilnika o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(Uradni list RS, št. 75/05, 82/05) in 16. člena Statuta Občine 
Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Bel‑
tinci na 35. redni seji dne 15. 6. 2010 sprejel

S K L E P 
o oblikovanju oddelkov v Vrtcu Beltinci

1. člen
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k povečanju 

števila oddelkov v Vrtcu Beltinci, in sicer s sedanjih 16 na 
17 s potrebnim številom strokovnega kadra za šolsko leto 
2010/2011.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032‑01/2010‑35‑484/IV
Beltinci, dne 15. junija 2010

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l.r.
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2683. Sklep o soglasju k določitvi dela plače  
za redno delovno uspešnost ravnateljice 
Javnega vzgojnovarstvenega zavoda  
Vrtec Beltinci za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 22.a člena Zakona o sis‑
temu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB 
in 17/08, 58/08, 80/08), 8. člena Uredbe o plačah direktorjev 
v javnem sektorju (v nadaljevanju: uredba; 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), Pravilnika o merilih za 
ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva 
(v nadaljevanju: pravilnik; Uradni list RS, št. 81/06, 22/08, 39/08 
– popr., 59/09, 96/09, 4/10) in 16. člena Statuta Občine Beltinci 
(Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 
35. redni seji dne 15. 6. 2010 sprejel

S K L E P
o soglasju k določitvi dela plače za redno 
delovno uspešnost ravnateljice Javnega 

vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Beltinci  
za leto 2009

I.
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k določitvi 

dela plače za redno delovno uspešnost ravnateljici Javnega 
vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Beltinci Miri Šömen za leto 
2009, v višini 75,3% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela 
plače za delovno uspešnost.

Redna delovna uspešnost za leto 2009 se ravnateljici 
vrtca v letu 2010 izplača v višini 3/12 letnega zneska.

II.
Ta sklep velja z dnem sprejetja.

Št. 032‑01/2010‑35‑488/IV
Beltinci, dne 15. junija 2010

Župan
Občine Beltinci

Milan Kerman l.r.

BLED

2684. Sklep o izvzemu zemljišča parc. št. 1162/13 
k.o. Želeče iz javne rabe

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 23. člena Zakona o 
graditvi objektov ZGO‑1C (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 – 
pop., 126/07, 108/09) in 30. člena Statuta Občine Bled (Uradni 
list RS, št. 67/09 – UPB2) je Občinski svet Občine Bled na 
23. redni seji dne 6. 4. 2010 sprejel

S K L E P 
o izvzemu zemljišča parc. št. 1162/13 k.o. Želeče 

iz javne rabe

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišče, knjiženo 
kot javno dobro v lasti Občine Bled v naravi predstavlja travnik 
med stanovanjskimi objekti in nima funkcije javnega dobra za 
občino Bled. Zemljišče parc. št. 1162/13 k.o. Želeče se prenese 
v last Občine Bled.

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

Št. 039‑10/2010‑2
Bled, dne 18. junija 2010

Župan 
Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

BREŽICE

2685. Zaključni račun proračuna Občine Brežice  
za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih finan‑
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 
110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) 
in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) 
je občinski svet na 26. seji dne 14. 6. 2010 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Občine Brežice za leto 2009

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za 

leto 2009.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2009 

sestavljajo splošni in posebni del.
V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih 

in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in 
izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 
terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Brežice za leto 2009.

Sestavni del zaključnega računa je tudi obrazložitev na‑
črta razvojnih programov.

Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske rezerve.

3. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2009 

so naslednji:

Konto
1

Naziv konta Sprejeti 
proračun 

2009
2

Veljavni 
proračun 

2009
3

Realizacija 
2009

4

Indeks
5=4/2

Indeks
6=4/3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE ZA LETO 2009 v EUR
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 27.126.431 27.126.431 26.163.041 96 96

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 17.509.659 17.509.659 17.900.972 102 102
70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 15.666.090 15.666.090 15.620.015 99 99
     700 Davki na dohodek in dobiček 13.132.710 13.132.710 13.132.710 100 100
     703 Davki na premoženje 1.303.080 1.303.080 1.346.107 103 103
     704 Domači davki na blago in storitve 1.230.300 1.230.300 1.141.198 93 93
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     706 Drugi davki 0 0 0 ‑ ‑
71 NEDAVČNI PRIHODKI 

(710+711+712+713+714) 1.843.569 1.843.569 2.280.957 123 123
     710 Udeležba na dobičku od premoženja 392.240 392.240 277.124 70 70
    711 Takse in pristojbine 210.000 210.000 172.354 82 82
     712 Globe in druge denarne kazni 35.000 35.000 20.916 60 60
     713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 160.490 160.490 161.958 101 101
     714 Drugi nedavčni prihodki 1.045.839 1.045.839 1.648.605 157 157
72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) 1.200.000 1.200.000 1.362.120 113 113
     720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 10.000 10.000 37.877 379 379
     721 Prihodki od prodaje zalog 0 0 0 ‑ ‑
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat. 

sredstev 1.190.000 1.1900 1.324.243 111 111
73 PREJETE DONACIJE 0 0 1.450 ‑ ‑
    730 Prejete donacije iz domačih virov 0 0 1.450 ‑ ‑
     731 Prejete donacije iz tujine 0 0 0 ‑ ‑
74 TRANSFERNI PRIHODKI 8.416.772 8.416.772 6.898.499 82 82
     740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij 7.787.402 7.787.402 6.368.211 82 82
     741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU 629.370 629.370 530.288 84 84
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 29.705.018 29.705.018 26.763.079 90 90
 40 TEKOČI ODHODKI 

(400+401+402+403+409) 7.210.352 7.169.866 6.417.600 89 89
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.235.000 1.232.553 1.285.883 104 104
     401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 187.000 189.447 202.205 108 107
     402 Izdatki za blago in storitve 5.646.352 5.624.399 4.823.856 85 86
     403 Plačila domačih obresti 112.000 112.000 95.256 85 85
     409 Sredstva, izločena v rezerve 30.000 11.466 10.400 35 90
41 TEKOČI TRANSFERJI 

(410+411+412+413) 8.041.256 8.176.534 7.893.140 98 96
     410 Subvencije 70.000 70.000 174.217 249 249
     411 Transferi posameznikom 

in gospodinjstvom 3.891.850 4.031.954 3.940.773 101 98
     412 Transferi neprofitnim organizacijam 

in ustanovam 927.704 942.007 997.507 107 106
     413 Drugi domači transferi 3.151.702 3.132.572 2.780.643 88 89
     414 Tekoči transferi v tujini 0 0 0 – –
42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 14.161.763 14.056.071 11.913.164 84 85
     420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.161.763 14.056.071 11.913.164 84 85
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 

(430+ 431+432) 291.647 302.548 539.175 185 178
     430 Investicijski transferi 0 0 0 – –
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso PU 200.647 209.048 241.326 120 115
    432 Investicijski transferi  PU 91.000 93.500 297.849 327 319
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 

(PRESEŽEK I‑II) –2.578.587 –2.578.587 –600.038 23 23
B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 0 0 0 – –

     750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 – –
     751 Prodaja kapitalskih deležev 0 0 0 – –
     752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 0 0 – –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 31.151 31.151 31.151 100 100
     440 Dana posojila 31.151 31.151 31.151 100 100
     441 Povečanje kapitalskih deležev 0 0 0 – –
     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 

privatizacije 0 0 0 – –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.‑V.) ‑31.151 ‑31.151 ‑31.151 100 100
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C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.095.000 2.095.000 2.095.000 100 100
     500 Domače zadolževanje 2.095.000 2.095.000 2.095.000 100 100
VIII.   ODPLAČILO DOLGA (550) 290.000 290.000 281.698 97 97
     550 Odplačila domačega dolga 290.000 290.000 281.698 97 97
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII) –804.738 –804.738 1.182.113 – –

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
(VII.‑VIII.) 1.805.000 1.805.000 1.813.302 101 101

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.‑IX.)  2.578.587 2.578.587 600.038 23 23

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 804.738 804.738 804.738

preneha veljati Sklep o uskladitvi cene za storitev »Pomoč na 
domu« (Uradni list RS, št. 52/09).

Št. 410‑9/2008
Brežice, dne 7. junija 2010

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2687. Sklep o odprtju novih oddelkov v vrtcih 
Občine Brežice

Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK in 36/10) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 
26. redni seji dne 7. 6. 2010 sprejel

S K L E P 
o odprtju novih oddelkov v vrtcih  

Občine Brežice
1.

V vrtcih, katerih ustanoviteljica je Občina Brežice se od‑
prejo novi oddelki, in sicer 1 oddelek pri vrtcu pri OŠ Artiče, 
0,5 oddelka v vrtcu pri OŠ Bizeljsko, 1 oddelek v vrtcu pri 
OŠ Globoko, 1 oddelek v vrtcu Mavrica Brežice.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Št. 602‑34/2009
Brežice, dne 7. junija 2010

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2688. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 92/05 – ZJC‑B, 93/05 – ZVMS, 
115/05 – odl. US in 120/06 – odl. US,126/07 in 108/09), 29. čle‑
na Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
– UPB2, 76/08 in 79/09) in 19. člena Statuta Občine Brežice 
(Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Bre‑
žice na 25. in 26. seji sprejel

Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Ob‑
čine Brežice na dan 31. 12. 2009 je 60.484,20 €.

4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po Zaključnem računu 

proračuna Občine Brežice za leto 2009 v višini 1.986.852,02 € 
se prenese v splošni sklad proračuna in se nameni za pokri‑
vanje obveznosti po planu proračuna Občine Brežice za leto 
2010.

Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo 
v letu 2010 za namene po Zakonu o javnih financah.

5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2009 se 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 406‑1/2010
Brežice, dne 14. junija 2010

Župan 
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2686. Sklep o uskladitvi cen storitev »Pomoč družini 
na domu«

Na podlagi določil Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 122/07 Odl. US), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno‑varstvenih 
storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 
121/05 in 87/06) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni 
list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 
26. redni seji dne 7. 6. 2010 sprejel

S K L E P 
o uskladitvi cen storitev »Pomoč družini  

na domu«

1.
Občinska subvencija cene storitve »Pomoč na domu« 

znaša 50% cene storitve.

2.
Cena storitve »Pomoč družini na domu« za uporabnika 

znaša 3,81 EUR na uro.

3.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 

petnajsti dan po objavi. Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa 
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S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra

I.
Ukine se javno dobro na parc. št. 735/1 (pot v izmeri 

322 m²), k.o. Črnc.

II.
Ukine se javno dobro na parc. št. 739/2 (pašnik v izmeri 

50 m²) in parc. št. 740/2 (pašnik v izmeri 50 m²), obe k.o. Ka‑
pele.

III.
Ukine se javno dobro na parc. št. 1993/29 (cesta v izmeri 

7 m²), k.o. Nova vas.

IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Brežice, dne 14. junija 2010

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CERKNO

2689. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega prostorskega načrta Občine 
Cerkno in okoljskega poročila  
za celovito presojo vplivov na okolje  
za občinski prostorski načrt Občine Cerkno

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) ter 8. in 30. člena Statuta 
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je župan Občine 
Cerkno sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno 
in okoljskega poročila za celovito presojo 

vplivov na okolje za občinski prostorski načrt 
Občine Cerkno

1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega pro‑

storskega načrta Občine Cerkno (v nadaljevanju: dopolnjeni 
osnutek OPN) in Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov 
na okolje za Občinski prostorski načrt Občine Cerkno (v nada‑
ljevanju: Okoljsko poročilo).

2. člen
Dopolnjeni osnutek OPN in Okoljsko poročilo bosta javno 

razgrnjena v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, Cer‑
kno, ogled bo možen v času uradnih ur. Gradivo bo dostopno 
tudi na spletni strani občine: www.cerkno.si.

Razgrnitev bo trajala od vključno 24. 6. 2010 do vključno 
29. 7. 2010.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN bo potekala 

8. 7. 2010, v prostorih Osnovne šole Cerkno, Bevkova ulica 26, 
Cerkno, s pričetkom ob 18. uri.

4. člen
Pripombe na razgrnjeno gradivo lahko vsi zainteresirani 

ustno podajo na javni obravnavi oziroma jih v času trajanja 
javne razgrnitve v pisni obliki posredujejo Občini Cerkno ali 
jih v času trajanja javne razgrnitve posredujejo na elektronski 
naslov: obcina@cerkno.si.

5. člen
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem listu Republi‑

ke Slovenije, na spletni strani občine ter na krajevno običajen 
način.

Št. 350‑0003/2007
Cerkno, dne 18. junija 2010

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

2690. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referen‑
dumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta 
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet 
Občine Cerkno na 25. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve v Občini Cerkno

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini 
Cerkno.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi‑
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če 
pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje 
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo 
še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane 

občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane 
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porablje‑
nih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in 
računskemu sodišču.

4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra‑

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati 
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR 
na dobljen glas.

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov 
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.
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5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli‑

tve v občinski svet ali za volitve župana, se na njegovo zahtevo 
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Cerkno 
v roku 30 dni po predložitvi poročila organizatorja občinskemu 
svetu in računskemu sodišču.

6. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 100/06).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 041‑0001/2010‑3
Cerkno, dne 17. junija 2010

Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

DIVAČA

2691. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov  
v najem

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, po‑
krajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), Uredbe o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 
94/07, Odl. US 55/09, 100/09) in 16. člena Statuta Občine 
Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je občinski 
svet na 31. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel

P R A V I L N I K
o oddajanju poslovnih prostorov v najem

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek oddaje poslovnih 

prostorov v najem, ki so v lasti Občine Divača in način določa‑
nja najemnin za te prostore.

Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov, ki so 
namenjeni za opravljanje določene dejavnosti (poslovna dejav‑
nost, društvena dejavnost in druga dejavnost) pravnih oseb in 
samostojnih podjetnikov.

2. člen
Namembnost poslovnih prostorov je določena s prostor‑

skimi in drugimi splošnimi in posamičnimi akti.

3. člen
Oddajo poslovnih prostorov vodi Komisija za poslovne 

prostore (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje 
župan.

II. SESTAVA IN NALOGE KOMISIJE

4. člen
Komisijo sestavljajo 3 člani, od katerih sta 2 člana iz vrst 

občinskih svetnikov, 1 član pa iz vrst ljudi, ki se ukvarjajo z ime‑
novano tematiko in ga določi župan po lastni presoji. Komisijo 
potrdi občisnki svet.

5. člen
Strokovne naloge in opravila za komisijo opravlja organ 

občinske uprave pristojen za upravljanje in gospodarjenje s 
poslovnimi prostori.

6. člen
Naloge komisije so:
– sodeluje v postopkih oddaje poslovnih prostorov v na‑

jem na podlagi javnega razpisa,
– določa o prednostni listi oddaje poslovnega prostora v 

najem v primeru dveh ali več vlog prispelih na javni razpis za 
oddajo enega poslovenga prostora v najem,

– sodeluje pri sestavi evidence poslovnih prostorov,
– na predlog župana ali pristojnega organa občinske upra‑

ve daje soglasje in obravnava druga vprašanja, ki se nanašajo 
na poslovne prostore.

III. NAČIN ODDAJE POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

7. člen
Poslovni prostor se odda v najem z javnim razpisom drža‑

vljanom Republike Slovenije in pravnim osebam, registriranim 
na območju Republike Slovenije.

Javni razpis se izvede z zbiranjem pisnih ponudb.
V posameznih primerih, določenih s tem pravilnikom, se 

poslovni prostor lahko odda v najem z neposredno pogodbo.
V posameznih primerih določenih s tem pravilnikom se 

lahko odda poslovni prostor v uporabo za določen čas.

Oddaja poslovnega prostora v najem z neposredno 
pogodbo

8. člen
Župan lahko brez javnega razpisa odda poslovni prostor v 

najem z neposredno pogodbo v naslednjih primerih:
1. če je predviden letni prihodek od oddaje v najem ne‑

premičnin nižji od 10.000,00 EUR,
2. če oddaja stvarnega premoženja v najem po metodi 

prvega odstavka 7. člena ni uspela, v dveh mesecih po neu‑
speli metodi,

3. če se premoženje odda v najem osebi javnega prava za 
izvrševanje javnih nalog, razen javnim podjetjem,

4. če se premoženje odda v najem nevladnim organiza‑
cijam, ki delujejo v javnem interesu za izvajanje dejavnosti, za 
katero so ustanovljene,

5. če se razširi poslovni prostor za isto dejavnost, ki jo 
opravlja najemnik v isti stavbi,

6. zavodom, društvom, zvezi društev, ki prejemajo del 
sredstev za izvajanje svojih dejavnosti iz proračuna Občine 
Divača ter je njihova dejavnost v občinskem interesu, in sicer 
na podlagi vloge ter predhodnega pisnega soglasja komisije,

7. v primeru sklenitve najemne pogodbe z ožjim družin‑
skim članom, najemnik pa preneha opravljati dejavnost (upoko‑
jitev, zdravstveni razlogi idr.), s tem da novi najemnik nadaljuje 
z isto dejavnostjo,

8. v primeru, da najemodajalec sklepa najemno pogodbo 
z delavcem dosedanjega najemnika, pri katerem je bil v delov‑
nem razmerju za nedoločen čas najmanj 5 let, s tem da nada‑
ljuje z isto dejavnostjo. Če je pod enakimi pogoji zainteresiranih 
več delavcev, ima prednost tisti, ki je prvi vložil vlogo,

9. če se podjetje, ki ima sklenjeno najemno pogodbo z 
Občino Divača, statusno preoblikuje v osebno ali kapitalsko 
družbo ali v primeru da se samostojni podjetnik preoblikuje 
v gospodarsko družbo in nadaljuje z opravljanjem iste dejav‑
nosti,

10. v primeru, da se najemnik spoji ali pripoji z drugo go‑
spodarsko družbo in bo nova gospodarska družba nadaljevala 
z isto dejavnostjo, kot jo je imel najemnik,

11. če gre za oddajo dela poslovnega prostora in doseda‑
nji najemnik s tem soglaša,
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12. v primeru oddaje poslovnega prostora v najem, ki je 
v interesu Občine Divača in njenih občanov, z namenom, da 
se navedena dejavnost na območju Občine Divača še vedno 
opravlja ali da je navedena dejavnosti bistvenega pomena za 
občane Občine Divača,

13. v drugih primerih na podlagi obrazložitve komisije, pod 
pogojem, da z navedeno oddajo soglaša občinski svet.

9. člen
Ob vsaki spremembi dejavnosti, spremembi pravne or‑

ganiziranosti ali dopolnitve dejavnosti, se lahko odda poslovni 
prostor v najem z novo najemno pogodbo. Pogoji za sklepanje 
nove najemne pogodbe se ugotavljajo za vsak primer posebej, 
upoštevajoč določila tega pravilnika.

Kolikor je bilo najemno razmerje sklenjeno na podlagi 
neposredne pogodbe se pri sklepanju nove pogodbe preverja, 
ali še obstajajo osnovni pogoji za sklepanje pogodbe.

Oddaja poslovnih prostorov z zbiranjem pisnih ponudb

10. člen
Javni razpis se objavi najmanj 15 dni pred rokom za 

oddajo pisnih ponudb v Uradnem listu RS. Ponudbe ponudniki 
oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki vsebuje vse 
potrebne podatke in informacije o načinu in pogojih oddaje 
poslovnega prostora v najem.

11. člen
Javni razpis vsebuje:
1. lokacijo, velikost poslovnega prostora, predvideno de‑

javnost, čas za katerega se poslovni prostor oddaja v najem, 
višino izklicne najemnine;

2. rok za zbiranje pisnih ponudb z informacijo o tem kje 
pridobi razpisno dokumentacijo;

3. druge pogoje v zvezi s stanjem in ureditvijo poslovnega 
prostora, kot npr. urejenost in opremljenost poslovnega prosto‑
ra, podatke o morebitnem deležu potrebnih vlaganj ali sovla‑
ganj najemnika pri obnovi ali prenovitvi poslovnega prostora ter 
druge pomembne podatke;

4. navedbo prilog in dokazil, ki jih mora ponudnik priložiti 
ponudbi, kot npr: strokovna usposobljenost, opis in program 
dejavnosti, dokazila o finančnem stanju ponudnika, ter druga 
dokazila zahtevana z razpisom;

5. način obveščanja o oddaji poslovnega prostora oziro‑
ma izbiri ponudnika, način in rok sklepanja pogodbe, pogoje 
plačila in višino varščine, ki je določena v višini dveh izklicnih 
najemnin ter druga napotila in pojasnila, ki so določena z raz‑
pisno dokumentacijo.

12. člen
Po poteku razpisnega roka se prejete vloge komisijsko 

odprejo in vpišejo v zapisnik.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog komisija pri odločanju o 

oddaji poslovnega prostora v najem ne upošteva. Komisija ne 
upošteva tudi vlog ponudnikov, ki že imajo v najemu poslovni 
prostor, vendar kršijo določila najemne pogodbe.

V primeru, da je na javni razpis za poslovni prostor pri‑
spelo več vlog ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje javnega raz‑
pisa, komisija izmed njih izbere najugodnejšega ponudnika ali 
odloči, da se izvede javna dražba, na katero so vabljeni vsi 
ponudniki.

Javno dražbo izvede komisija skladno z določbami ve‑
ljavne Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s 
stvarnim premoženjem države in občin.

13. člen
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo na‑

slednji kriteriji:
– izpolnjevanje vseh razpisanih pogojev,
– oceno primernosti ponujene dejavnosti, ki jo ponudnik 

predlaga glede na stanje poslovnega prostora,

– reference ponudnika,
– drugi kriteriji, določeni z razpisom.
Kadar v razpisu ni vnaprej točno določena namembnost 

poslovnega prostora, upošteva komisija pri izbiri tiste ponu‑
dnike:

– pri katerih je dejavnost najbolj usklajena z opredelitvami 
o razvoju občine,

– pri katerih gre za najmanj zastopane dejavnosti, ali za 
dejavnosti, po katerih je največje povpraševanje,

– katerih dejavnosti so združljive s prostorskimi, gradbe‑
nimi in arhitektonskimi pogoji poslovnega prostora,

– pri katerih je od kandidatov, glede na njihovo dosedanjo 
delo, strokovno usposobljenost in druge osebne reference 
mogoče pričakovati, da bodo uspešno opravljali poslovno de‑
javnost.

14. člen
Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika na predlog ko‑

misije izda direktor občinske uprave najkasneje v roku 15 dni. 
Zoper sklep je možna pritožba o kateri odloča župan Občine 
Divača.

Na podlagi sklepa direktorja mora izbrani ponudnik skleniti 
najemno pogodbo, sicer se šteje, da je od ponudbe odstopil.

15. člen
V primeru oddaje poslovnega prostora se sklene z naje‑

mnikom najemna pogodba in morebitna pogodba o lastnih ali 
skupnih vlaganjih, smiselno z določbami tega pravilnika. Naje‑
mna pogodba se sklene za dobo največ 5‑tih let z možnostjo 
podaljšanja ponovno za določen čas za dobo 5‑tih let, če za to 
obstajajo utemeljini razlogi. Najemodajalec je dolžan najmanj 
en mesec pred potekom najemnega razmerja podati vlogo za 
ponovno podaljšanje najemnega razmerja.

Ne glede na določbe zgornjega odstavka se lahko pre‑
moženje odda v najem za daljši čas v primerih, ko se oddaja v 
najem osebam javnega prava za uresničevanje javnih nalog, ki 
so določene z zakonom. O tem odloča občinski svet.

Oddaja poslovnega prostora v uporabo za določen čas

16. člen
Poslovni prostor se lahko odda v uporabo zainteresiranim 

pravnim osebam in samostojnim podjetnikom za določen čas, 
ki ne sme biti daljši od 5‑tih mesecev, na podlagi vloge zainte‑
resiranega uporabnika.

O vlogi za oddajo poslovnega prostora v uporabo odloči 
komisija. O oddaji poslovnega prostora v uporabo se sklene po‑
godba za uporabo najemnega prostora. Čas uporabe prostora 
se lahko z aneksom k pogodbi podaljša, v primeru, da obstaja 
še vedno obojestranski interes o oddaji prostora v uporabo.

Za uporabo prostora se plača uporabnina, določena v tem 
pravilniku. V znesku uporabnine je zajeta tudi uporaba opreme, 
ki se nahaja v prostoru.

IV. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA

17. člen
Najemna pogodba preneha s potekom pogodbenega 

roka, za katerega je pogodba sklenjena ali z odpovedjo naje‑
mne pogodbe.

18. člen
Najemodajalec ima pravico odpovedati najemno pogod‑

bo v skladu z določbami zakona, tega pravilnika in najemne 
pogodbe.

19. člen
Najemodajalec lahko odpove najemno pogodbo in zahte‑

va izpraznitev poslovnega prostora v naslednjih primerih:
1. če najemnik dva meseca zapored v tekočem letu ne 

plača najemnine;



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 24. 6. 2010 / Stran 7443 

2. če najemnik v roku treh mesecev od prejema opomina 
ne opravi del, potrebnih za vzdrževanje poslovnega prostora, 
ki jih je dolžan opraviti na svoje stroške ali poslovni prostor 
uporablja brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša 
škoda;

3. če najemnik brez predhodnega dovoljenja upravnega 
organa oziroma brez predhodnih soglasij najemodajalca izvaja 
nedovoljene gradbene posege v poslovni prostor;

4. če najemnik ne pridobi ali izgubi dovoljenje za obrato‑
vanje v poslovnem prostoru;

5. če najemnik brez opravičenih razlogov preneha upora‑
bljati poslovni prostor za več kot dva meseca ali ga uporablja 
občasno;

6. v zakonsko določenem roku, če so poslovni prostori 
potrebni najemodajalcu;

7. če ima najemnik neustrezen program opravljanja dejav‑
nosti ali ureditev poslovnega prostora in v ta namen ne pride 
do sporazuma;

8. če najemnik brez soglasja najemodajalca odda druge‑
mu v podnajem celoten ali del prostora;

9. če najemnik ne pridobi predhodnih soglasij, navedenih 
v tem pravilniku;

10. če najemnik ne podpiše nove najemne pogodbe, 
skladno z določbami tega pravilnika;

11. če najemnik kljub opominu ne poravna stroškov upra‑
vljanja, obratovalnih ali drugih stroškov ali ne odpravi pomanj‑
kljivosti ugotovljene s strani inšpekcijskih služb.

20. člen
Najemnik lahko kadarkoli, brez navedbe razloga, odpove 

najemno pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom.

V. OSNOVE IN MERILA ZA DOLOČITEV NAJEMNINE

21. člen
Za določitev najemnine se upoštevajo naslednji kriteriji:
1. površina poslovnega prostora,
2. letna vrednost točke,
3. vrsta poslovnega prostora,
4. morebitne druge omejitve.
Najemnina se izračuna po naslednji formuli:

MN= P x letna vrednost točke x Vpr

1. MN = mesečna najemnina,
2. P = površina poslovnega prostora v m2,
3. Vpr = vrsta poslovnega prostora, in sicer:

Vrsta poslovnega prostora Faktor
Pomožni prostori: Skladišča, garaže, druge 
lope

faktor 0,30

Prostori namenjeni profitni dejavnosti: trgovi‑
ne, frizerski saloni, lokali vseh vrst in ostalo, 
fitnesi in ostalo

faktor 1,5

Prostori namenjeni profitni dejavnosti: proi‑
zvodnja in ostale gospodarske dejavnosti

faktor 0,80

Prostori namenjeni delovanju društev in 
zavodov

faktor 0,20

Vse ostalo, kar ni mogoče uvrstiti v nobeno 
od zgoraj naštetih vsebin

faktor 0,50

Uporabnina za oddajo poslovnega prostora v uporabo za 
določen čas se izračuna po naslednji formuli:

U = (P x letna vrednost točke x št. dni uporabe) * 0,20
1. U = uporabnina

22. člen
V primeru oddaje v najem je najemnina izračunana po 

tem pravilniku izklicna mesečna najemnina. O znižanju naje‑
mnine iz 4. točke 21. člena odloči župan na podlagi predloga 
komisije.

23. člen
Višina točke za izračun najemnine za leto 2010 znaša 

2,50 EUR/m2. Višina točke se letno usklajuje s povprečnim 
indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotavlja Sta‑
tistični urad RS.

24. člen
Najemnina za poslovni prostor se plačuje mesečno na 

podlagi računa, ki ga izstavi upravnik prostora. Poleg najemni‑
ne je najemnik dolžan plačevati vse stroške, ki nastanejo pri 
obratovanju objekta, v katerem je najeti poslovni prostor ter 
izvajati tekoča popravila in vzdrževanja poslovnega prostora in 
opreme ter zamenjavo opreme, ki se poškoduje zaradi zunanjih 
vplivov, poravnavo stroškov popravil, ki so posledica nepravilne 
oziroma malomarne uporabe ter druge obveznosti skladno s 
predpisanimi standardi vzdrževanja.

25. člen
Župan lahko oprosti plačila najemnine invalidske in huma‑

nitarne organizacije, ki delujejo v javnem interesu ali v primerih 
če več društev, skladov ali fundacij souporablja poslovni pro‑
stor, na podlagi predhodnega mnenja komisije.

Župan lahko oprosti plačila najemnine ali dela najemnine 
organizacijam javne uprave, zveze društev, društva, sklade (ali 
fondacije), na podlagi predhodnega mnenja komisije.

Najemniki iz zgornjih odstavkov plačujejo za poslovne 
prostore stroške obratovanja, skupne stroške in stroške upra‑
vljanja.

Javna podjetja in javni zavodi ne plačujejo najemnine po 
tem pravilniku za uporabo prostorov, ki so jim z odlokom ali 
posebnim sklepom dodeljeni v uporabo oziroma v upravljanje 
za izvajanje njihove dejavnosti. Način uporabe in morebitne 
obveznosti se določijo s pogodbo.

26. člen
Župan lahko v posameznih primerih določi nižjo najemni‑

no, in sicer ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
– da najemnik opravlja dejavnost domače in umetne 

obrti,
– da najemnik opravlja dejavnost v interesu Občine Diva‑

ča ali, da je interes Občine Divača oddaja prostora v najem,
– in v drugih primerih (starost nepremičnine, zaradi inte‑

resa občine …).
Najemnina se v teh primerih lahko zmanjša do maksi‑

malno 30%.
Za določen čas se lahko zniža ali oprosti plačevanje na‑

jemnine najemnika v naslednjih primerih:
– nezmožnosti opravljanja dejavnosti zaradi bolezni na‑

jemnika, ki je daljša od 60 dni, če najemnik sam, kot edini 
zaposleni, opravlja dejavnost v poslovnem prostoru,

– za čas adaptacije poslovnega prostora s predhodnim 
pisnim soglasjem najemodajalca,

– v primeri vlaganj najemnika v poslovni prostor.

VI. VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV

27. člen
Najemniku se lahko odda v najem delno usposobljen 

poslovni prostor.
Najemodajalec in najemnik se pogodbeno dogovorita o 

obsegu in obliki potrebnih del ter načinu izbire izvajalca za 
usposobitev poslovnega prostora. Na podlagi ocene potrebnih 
vlaganj v poslovni prostor (ki jo pridobi najemodajalec) in zbra‑
nih ponudb, se ugotovi potrebna višina investicijskih vlaganj 
potrebnih za usposobitev poslovnega prostora. V primeru, da 
najemnikova vlaganja presežejo dogovorjeni obseg potrebnih 
vlaganj se navedeni višek vloženih sredstev praviloma šteje kot 
nepovratni vložek v breme najemnika.

Praviloma se lastna vlaganja najemnika poračunavajo 
z najemnino, in sicer tako, da se mesečna najemnina ne 
fakturira, temveč se pobota s terjatvijo najemnika iz naslova 
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vlaganj, do poplačila vloženih sredstev, kar se ugotovi v aneksu 
k pogodbi.

Po končanem poračunu najemnine se določi nova viši‑
na najemnine glede na morebitno novo vrednost poslovnega 
prostora, ki jo ugotovi sodni cenilec na podlagi naročila naje‑
modajalca.

VII. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

28. člen
V primeru večletne dobroverne posesti poslovnega pro‑

stora, ki je last najemodajalca, brez ustrezne najemne pogod‑
be, se lahko sklene neposredna najemna pogodba po pogojih 
iz tega pravilnika. V primeru odklonitve sklenitve najemne 
pogodbe se uvede postopek za izpraznitev prostora.

29. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032‑0007/2010‑18
Divača, dne 8. junija 2010

Župan
Občine Divača

Matija Potokar l.r.

2692. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list 
RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača 
na 29. redni seji dne 11. 5. 2010 sprejel naslednji

S K L E P

1.
V Občinsko volilno komisijo se imenujejo:
Anita Hiti, Senožeče 13A, 6224 Senožeče – predsednica
Denis Zobarič, Povir 35, 6210 Sežana – namestnik pred‑

sednice
Tatjana Cerkvenik, Dolnje Vreme 40 A, 6217 Vrem. Britof 

– član
Jože Tominc, Dolnje Vreme 10 A, 6217 Vrem. Britof – 

namestnik člana
Nina Gašperšič, Istrskega odreda 6, 6215 Divača – član
Mojca Matjažič, Ludvika Požrlja 4, 6215 Divača – name‑

stnik člana
Andrej Škapin ml., Potoče 1, 6224 Senožeče – član
Gregor Kocjan, Senožeče 114, 6224 Senožeče – name‑

stnik člana.

2.
Ta sklep stopi v veljavo takoj.

Št. 032‑0004/2010‑03
Divača, dne 11. maja 2010

Župan
Občine Divača

Matija Potokar l.r.

2693. Sklep o imenovanju namestnice predsednice 
Občinske volilne komisije

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list 
RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača 
na 31. redni seji dne 8. 6. 2010 sprejel naslednji

S K L E P

1.
V Občinsko volilno komisijo se za namestnico predsedni‑

ce imenuje Anjo Marjanovič, Brje pri Komnu 7, 6223 Komen.

2.
Ta sklep velja takoj.

Št. 032‑0007/2010‑24
Divača, dne 8. junija 2010

Župan
Občine Divača

Matija Potokar l.r.

2694. Sklep o razrešitvi podpredsednika Občinske 
volilne komisije

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list 
RS, št. 39/99, 77/06, 115/07) je Občinski svet Občine Divača 
na 31. redni seji dne 1. 6. 2010 sprejel naslednji

S K L E P

1.
Občinski svet ugotavlja, da je Denis Zobarič odstopil z 

mesta podpredsednika Občinske volilne komisije.

2.
Ta sklep velja takoj.

Št. 032‑0007/2010‑12/1
Divača, dne 8. junija 2010

Župan
Občine Divača

Matija Potokar l.r.

DOBROVA - POLHOV GRADEC

2695. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov 
Gradec (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 100. člena Poslovnika sveta Občine Dobrova 
‑ Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 8/00 in 78/08) je Občinski 
svet Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec na 19. redni seji dne 
26. 5. 2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o usta‑
novitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Polhov Gradec, ki obsega:

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalne‑
ga zavoda Osnovna šola Polhov Gradec (Uradni list RS, 
št. 37/05)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano‑
vitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 40/08)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovi‑
tvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pol‑
hov Gradec (Sklep Občinskega sveta Občine Dobrova ‑ Polhov 
Gradec št. 011‑0010/2010‑16 z dne 26. 5. 2010)

Št. 011‑0010/2010‑18
Dobrova, dne 26. maja 2010

Župan 
Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec 

Lovro Mrak l.r.
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O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Polhov Gradec 
(uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Dobrova ‑ Polhov Gradec je ustanovitelj javnega 

vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec 
(v nadaljevanju: zavod).

Sedež ustanovitelja: Stara cesta 13, 1356 Dobrova.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet 

Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Polhov Gra‑

dec.
Sedež šole: Polhov Gradec 95, 1355 Polhov Gradec.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Polhov Gradec.
V sestavo zavoda sodi:
– podružnična osnovna šola Črni Vrh, ki izvaja vzgojno‑iz‑

obraževalni program od 1. do 4. oziroma 5. razreda;
– podružnična osnovna šola Šentjošt, ki izvaja vzgojno‑iz‑

obraževalni progam od 1. do 4. oziroma 5. razreda;
– enota vrtca pri podružnični šoli Šentjošt;
– enota vrtca pri matični OŠ Polhov Gradec.

3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so 

v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in od‑

govarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim 
razpolaga.

4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v 

Ljubljani, na registrskem vložku številka 1/676/00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, 

ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgo‑

vornostjo v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata 
zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 

35 mm, v katerega v sredini je grb Republike Slovenije, na 
zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Polhov Gradec. 
Pod grbom je izpisan naslov zavoda POLHOV GRADEC 95 
1355 POLHOV GRADEC. Pod naslovom je izpisana zaporedna 
številka pečata: 1.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 
20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega 
člena.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v 
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in do‑
pisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, 
učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za 
žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način va‑

rovanja in uničevanje določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome‑

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov 

pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti 
ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda 
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v 
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poobla‑

ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih 
opravljajo.

V odnosih z banko in upravo za javna plačila podpisujejo 
zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi pod‑
pisi pri upravi za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poobla‑
ščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v 
tem aktu.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih 
potreb

10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnov‑

nošolskem izobraževanju na področju naselij:
OŠ Polhov Gradec: Polhov Gradec, Pristava, Podreber, 

Srednja vas, Dolenja vas, Dvor, Babna Gora, Belica, Log, Hra‑
stenice, Setnik, Briše, Praproče, Selo, Setnica, Smolnik.

Podružnična šola Črni vrh: Srednji vrh, Črni vrh, Rovt.
Podružnična šola Šentjošt: Šentjošt, Butajnova, Planina.
V enoti vrtca vpisujejo starši otroke praviloma iz istega 

okoliša kot šola.
Matična enota je OŠ Polhov Gradec, kjer je sedež zavo‑

da. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo.
V skladu s 6. členom vladne uredbe za oblikovanje javne 

mreže osnovnih šol (Uradni list RS, št. 16/98) je mogoče vpisati 
otroke v OŠ Polhov Gradec tudi iz naselja Bukov vrh v Občini 
Škofja Loka, iz naselja Samotorica v Občini Horjul in iz naselja 
Smrečje v Občini Vrhnika.

Na enak način se omogoči vpis otrok iz naselij Planina in 
Rovt v osnovne šole, ki imajo svoj sedež v sosednjih občinah.

11. člen
»Dejavnosti zavoda so:
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
– P/80.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P/80.100 Predšolska vzgoja
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško upri‑

zarjanje
– R/90.030 Umetniško ustvarjanje
– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov
– R/93.190 Druge športne dejavnosti
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje 

je v javnem interesu.«
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12. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program, ki je 

sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.

13. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgoj‑

no‑izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne 
osnovne šole.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo 
kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre‑
meniti pogoje za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne 
da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so 
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede 
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani 
pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opra‑
vlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša 
ponudba vzgojno‑izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva 
k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za 
opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 

posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

III. ORGANI ZAVODA

15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno po‑

dročje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s 
pravili.

1. Svet zavoda

16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavni‑

ki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja;
– 5 predstavnikov delavcev zavoda;
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci 

zavoda na neposrednih in tajnih volitvah in sicer enega pred‑
stavnika izmed delavcev enote vrtca, tri predstavnike izmed 
strokovnih delavcev in enega predstavnika izmed upravno 
administrativnih ter tehničnih delavcev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed 
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov 
posameznih naselij šolskega okoliša.

Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji pred‑

sednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino gla‑
sov svojih članov.

Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda 
je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan 
s statusom njihovih otrok v zavodu.

17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi ure‑

sničitvi;

– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programih;
– obravnava poročilo o vzgojni in izobraževalni proble‑

matiki;
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otrok in učen‑

cev;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobra‑

ževalnim delom v šoli;
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šol‑

ske inšpekcije, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev 
ali skupnost učencev;

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih 
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;

– daje ustanovitelju in ravnatelju mnenja in predloge o 
posameznih vprašanjih;

– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejav‑

nosti;
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mne‑

nja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavo‑

da;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– odloča o najemanju kreditov;
– imenuje predstavnika zavoda v drugih asociacijah;
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v 

skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in 
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti 
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet 

zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev 
in število članov sveta, ki se volijo(iz posameznih enot zavoda). 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, 
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana 
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov 
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v 
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se 
imenuje za dobo 4 let.

19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo 

najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in repre‑
zentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni 
komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti 
pisni s podpisom vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi 
soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo‑
rajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike 
delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.

20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija v sestavi 

predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih 
namestnikov. Člani in namestniki volilne komisije morajo imeti 
aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člane sveta 
zavoda.

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev.
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Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem 
redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kan‑
didatov v enotah vrtca ter koliko izmed kandidatov strokovnih 
delavcev upravno‑administrativnih in tehničnih delavcev. Voli 
se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih 
kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo‑
goče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi 
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je 
potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica 
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot 

je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kan‑
didati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata 
(med delavci vrtca, med upravno administrativnimi in tehničnimi 
delavci ter strokovnimi delavci zavoda) dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna ko‑
misija pa izdela poročila o rezultatu volitev, ki ga objavi v roku 
5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu za‑

voda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev 
zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, 
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti 
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo‑
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno 
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, 
v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delav‑
cev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je 
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno 
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev 
v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in 
zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet za‑

voda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje 
delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih 
ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delav‑
cev v upravljanju podjetij.

2. Ravnatelj

24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna‑

telj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zako‑

nitost dela;
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja 

za njegovo izvedbo;
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;

– vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstan‑
dardnih programov;

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje stro‑
kovnih delavcev;

– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno‑izobraževalnem delu učiteljev, 

spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in 

odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
– spremlja delo svetovalne službe;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestan‑

ki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča starše 
o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev, 
odloča o vzgojnih ukrepih;

– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski 

odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo enote 

vrtca;
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno 

službo;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi 

predpisi.

25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje 

za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj 
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv 
svetnika ali svetovalca oziroma najmanj pet let naziv mentor in 
opravljen ravnateljski izpit.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, je za 
ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljske‑
ga izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po 
začetku mandata. Če kandidat ravnateljskega izpita ne opravi 
v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po samem 
zakonu.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z 
ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja pet let.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo 
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje usta‑
novitelja. Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja 
glasuje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni 
od dneva, ko je bilo zaprošeno, lahko svet zavoda imenuje 
ravnatelja brez tega mnenja.

26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če 

nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda 
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev 
zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ 
za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet 
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravna‑
telja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih 
dneh minister.

a) Pomočnik ravnatelja

27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja, če za to izpolnjuje po‑

goje po veljavnih normativih.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol‑

njuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma 
ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Rav‑
natelj mora pomočnika, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za 
razrešitev. Ravnatelj mora z razlogi za razrešitev seznaniti tudi 
vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor.

Pomočnika ravnatelja imenuje na podlagi javnega raz‑
pisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih 
delavcev zavoda.
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Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi rav‑
natelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistematizaciji.

b) Pomočnik ravnatelja za vrtec pri šoli

28. člen
Za pedagoško in organizacijsko vodenje vrtca imenuje 

ravnatelj pomočnika ravnatelja v skladu s standardi in normati‑
vi, ki veljajo za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi rav‑
natelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol‑
njuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma 
ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega 

razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja izmed 
strokovnih delavcev zavoda.

3. Strokovni organi

29. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni 

učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi učiteljev in vzgo‑
jiteljev.

30. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda:
Učiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih 

z vzgojno‑izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov 

ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraže‑

vanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in 

pomočnika ravnatelja;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki 

opravljajo vzgojno‑izobraževalno delo v posameznem oddel‑
ku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno‑izobraževalno problematiko v od‑

delku;
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki 

težje napredujejo;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

32. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana‑

lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje 
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s 
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih 
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

33. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta ozi‑

roma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta ozi‑

roma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, 
dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno‑izo‑
braževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev 
ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim de‑
lovnim načrtom.

4. Svet staršev

34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za‑

vodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem 

vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 
roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o 

letnem delovnem načrtu;
– razpravlja o poročilu ravnatelja o vzgojno‑izobraževalni 

problematiki;
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno‑izobraže‑

valnim delom;
– voli predstavnike staršev v svet zavoda;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

35. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi, sve‑

tovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z 
učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalva‑
ciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno‑izobraževalnega 
dela in poklicnega svetovanja.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služ‑
ba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

36. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, 

hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko‑doku‑
mentacijsko delo kot sestavino vzgojno‑izobraževalnega dela 
v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi 
minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plača‑
ti prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, za‑
gotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

IV. ZAPOSLENI V ZAVODU

37. člen
Vzgojno‑izobraževalno in drugo delo v zavodu opravljajo 

učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, 
ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za 
nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni 
delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno‑izobraževalno delo v 
skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da za‑
gotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem 
strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, 
imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi pred‑
pisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja na stro‑
kovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih 
univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob 
prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v pri‑
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi 
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokov‑
nega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opra‑
vljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.
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Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, 
določeno s sistematizacijo delovnih mest in obvladati morajo 
slovenski jezik.

38. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri opravljanju in 

uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod 
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem 
splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v 
zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest. 
Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in 
standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju 
katere ima zavod sedež, za vrtec pa v soglasju z ustanovite‑
ljem.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta 
pridobiti soglasje ministrstva.

V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV  
ZA DELO ZAVODA

39. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavo‑

da.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s 

katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sred‑
stva in premoženje enot vrtcev.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v 
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti ne‑
premično premoženje ali le‑to obremeniti s stvarnimi ali drugimi 
bremeni brez soglasja ustanovitelja.

40. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sred‑

stev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev od prodaje sto‑
ritev in izdelkov ter iz donacij, sredstev od najemnin in uporabe 
prostorov, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s 
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja‑
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih 
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo 
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po 
predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežkov prihodkov nad odhodki v 
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, 
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in stan‑
darde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovi‑
telj oziroma država.

41. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva 

tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi 
viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad in sklad vrtca, iz katerih 
se financira dejavnost posameznega razreda in oddelka vrtca, 
ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne 
financirajo iz javnih sredstev za nakup nadstandardne opreme, 
za zvišanje standarda pouka in podobno.

Sklada iz prejšnjega odstavka pridobivata sredstva iz 
prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.

Sklada upravljata upravna odbora, ki imata predsednika 
in šest članov, od katerih se najmanj trije predstavniki zavoda. 
Upravni obor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda pre‑
dlaga svet zavoda.

Za delovanje skladov lahko upravna odbora sprejmeta 
pravila.

VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA  
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

42. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 

subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VII. NADZOR

43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in 

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo 
sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v 
zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso 
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije 
nadzora, določene z zakonom.

44. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko 

sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nad‑

zira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovitelj 
premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v 
upravljanju zavoda.

Ustanovitelj lahko z revizijo poslovanja kadarkoli pregleda 
poslovanje zavoda.

VIII. JAVNOST DELA ZAVODA

45. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, 

novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo 

prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter 
vzgojno‑izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to 
določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih ravnatelj šole 
izrecno povabi.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo 
on pooblasti.

IX. POSLOVNA TAJNOST

46. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine 

in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri 
opravljanju vzgojno‑izobraževalne dejavnosti in so določeni za 
poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno 
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno 
tajnost se štejejo:

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi pred‑
pisi določeni za tajne;

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda v okviru svojih 
pristojnosti določi za poslovno tajnost;

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih 
pristojnosti določi za poslovno tajnost;

– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pri‑
stojni organ ali druga institucija.

X. SPLOŠNI AKTI

47. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih 

zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi 
svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme 
svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja 
druge zadeve, če tako določa zakon.
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Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne 
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

48. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov 

zavoda se določi s pravili zavoda.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalne-
ga zavoda Osnovna šola Polhov Gradec (Uradni list RS, 
št. 37/05) vsebuje naslednje končne določbe:

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

49. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za 

katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi 
razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, 
določenem s tem odlokom.

50. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnov‑
na šola Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 38/97) in Odlok 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec 
(Uradni list RS, št. 19/99).

51. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda 

v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 40/08) vsebuje na-
slednjo končno določbo:

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

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnov-
na šola Polhov Gradec (Sklep Občinskega sveta Občine 
Dobrova - Polhov Gradec št. 011-0010/2010-16 z dne 26. 5. 
2010) vsebuje naslednjo končno določbo:

5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati s spre‑

jemom na seji Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec.

2696. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Dobrova (uradno prečiščeno besedilo)

Na podlagi 100. člen Poslovnika sveta Občine Dobrova 
‑ Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 8/00 in 78/08) je Občinski 
svet Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec na 19. seji dne 26. 5. 
2010 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pol‑
hov Gradec, ki obsega:

– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Dobrova (Uradni list RS, št. 37/05)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano‑
vitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Dobrova (Uradni list RS, št. 40/08)

– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustano‑
vitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola 
Dobrova (Sklep Občinskega sveta Občine Dobrova ‑ Polhov 
Gradec št. 011‑0010/2010‑15 z dne 26. 5. 2010)

Št. 011‑0010/2010‑17
Dobrova, dne 26. maja 2010

Župan 
Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec 

Lovro Mrak l.r.

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Dobrova 
(uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Občina Dobrova ‑ Polhov Gradec je ustanovitelj javnega 

vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dobrova (v 
nadaljevanju: zavod).

Sedež ustanovitelja: Stara cesta 13, 1356 Dobrova.
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje Občinski svet 

Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Dobrova.
Sedež šole: Cesta 7. maja 20, 1356 Dobrova.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Dobrova.
V sestavo OŠ Dobrova sodi enota vrtca Dobrova in enota 

vrtca Brezje.

3. člen
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so 

v pravnem prometu.
Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in od‑

govarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim 
razpolaga.

4. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v 

Ljubljani, na registrskem vložku številka 1/794/00.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, 

ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgo‑

vornostjo v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih določata 
zakon in ta odlok.

2. Pečat zavoda

6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre‑

mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije 
in pod grbom zapis v dveh vrsticah: Dobrova pri Ljubljani in 
C. 7. maja 20. Na zunanjem obodu je zapisano: OSNOVNA 
ŠOLA DOBROVA.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 
20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega 
člena.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v 
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in do‑
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pisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom, 
učencem in varovancem oziroma njihovim staršem.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za 
žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.

7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način va‑

rovanja in uničevanje določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome‑

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov 

pomočnik ali delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti 
ravnatelj. Pomočnik ravnatelja ali pooblaščeni delavec zavoda 
ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v 
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so poobla‑

ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih 
opravljajo.

V odnosih z banko in upravo za javna plačila podpisujejo 
zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi pod‑
pisi pri upravi za javna plačila, ki jih določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poobla‑
ščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v 
tem aktu.

4. Območje zadovoljevanja  
vzgojno-izobraževalnih potreb

10. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnov‑

nošolskem izobraževanju na področju naselij: 
OŠ Dobrova: Brezje, Dobrova, Draževnik, Gabrje, Hru‑

ševo, Komanija, Osredek, Podsmreka, Razori, Stranska vas, 
Šujica.

V enoti vrtca vpisujejo starši otroke praviloma iz istega 
okoliša kot šola.

11. člen
»Dejavnosti zavoda so:
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
– P/80.200 Osnovnošolsko izobraževanje
– P/80.100 Predšolska vzgoja
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– H/49.391 Medkrajevni in drugi cestni potniški promet
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško upri‑

zarjanje
– R/90.030 Umetniško ustvarjanje
– R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R/93.110 Obratovanje športnih objektov
– R/93.190 Druge športne dejavnosti
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje 

je v javnem interesu.«

12. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je 

sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.

13. člen
Zavod je devet razredna osnovna šola in opravlja vzgoj‑

no‑izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne 
osnovne šole.

Zavod izdaja spričevala o uspehu in izobrazbi, ki štejejo 
kot javne listine.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre‑
meniti pogoje za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne 
da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so 
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede 
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani 
pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opra‑
vlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša 
ponudba vzgojno‑izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva 
k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za 
opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne 

posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

III. ORGANI ZAVODA

15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno po‑

dročje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s 
pravili.

1. Svet zavoda

16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavni‑

ki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
staršev.

Svet zavoda šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanovitelja
– 5 predstavnikov delavcev zavoda
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo zaposleni delavci 

zavoda na neposrednih in tajnih volitvah, in sicer enega pred‑
stavnika izmed delavcev enote vrtca, tri predstavnike izmed 
strokovnih delavcev in enega predstavnika izmed upravno 
administrativnih ter tehničnih delavcev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed 
delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov 
posameznih naselij šolskega okoliša.

Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji pred‑

sednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino gla‑
sov svojih članov.

Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda 
je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan 
s statusom njihovih otrok v zavodu.

17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja;
– sprejema program razvoja zavoda;
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi ure‑

sničitvi;
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programih;
– obravnava poročilo o vzgojni in izobraževalni proble‑

matiki;
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom otrok in učen‑

cev;
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 

odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja;
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– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobra‑
ževalnim delom v šoli;

– obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šol‑
ske inšpekcije, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev 
ali skupnost učencev;

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih 
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda;

– daje ustanovitelju in ravnatelju mnenja in predloge o 
posameznih vprašanjih;

– določa finančni načrt in sprejema zaključne račune;
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejav‑

nosti;
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mne‑

nja o posameznih vprašanjih;
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavo‑

da;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– odloča o najemanju kreditov;
– imenuje predstavnika zavoda v drugih asociacijah;
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v 

skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in 
računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del;

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti 
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet 

zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev 
in število članov sveta, ki se volijo (iz posameznih enot zavoda). 
Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, 
ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana 
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov 
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v 
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico. Volilno komisijo se 
imenuje za dobo 4 let.

19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo 

najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in repre‑
zentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni 
komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti 
pisni s podpisom vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi 
soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo‑
rajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike 
delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enotah zavoda.

20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija v sestavi 

predsednika, njegovega namestnika, dveh članov in njihovih 
namestnikov. Člani in namestniki volilne komisije morajo imeti 
aktivno volilno pravico in ne smejo biti kandidati za člane sveta 
zavoda.

Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 
tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za 
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost 
predčasnih volitev.

Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. 
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem 
redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kan‑
didatov v enotah vrtca ter koliko izmed kandidatov strokovnih 
delavcev upravno‑administrativnih in tehničnih delavcev. Voli 
se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih 
kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo‑
goče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi 
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je 
potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica 
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot 

je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kan‑
didati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata 
(med delavci vrtca, med upravno administrativnimi in tehničnimi 
delavci ter strokovnimi delavci zavoda) dobila enako število 
glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna ko‑
misija pa izdela poročila o rezultatu volitev, ki ga objavi v roku 
5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu za‑

voda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev 
zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, 
če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti 
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno 

pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpo‑

klic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika 
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je 
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno 
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev 
v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in 
zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet za‑

voda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje 
delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih 
ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delav‑
cev v upravljanju podjetij.

2. Ravnatelj

24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, 

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zako‑

nitost dela;
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda;
– pripravlja program razvoja zavoda;
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja 

za njegovo izvedbo;
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
– vodi delo učiteljskega zbora, oblikuje predlog nadstan‑

dardnih programov;
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpolnjevanje stro‑

kovnih delavcev;
– organizira mentorstvo za pripravnike;
– prisostvuje pri vzgojno‑izobraževalnem delu učiteljev, 

spremlja njihovo delo in jim svetuje;
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in 

odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede;
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– spremlja delo svetovalne službe;
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestan‑

ki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), obvešča starše 
o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev, 
odloča o vzgojnih ukrepih;

– določa sistemizacijo delovnih mest;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski 

odgovornosti delavcev;
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo enote 

vrtca;
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno 

službo;
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi 

predpisi.

25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje 

za učitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj 
pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv 
svetnika ali svetovalca oziroma najmanj pet let naziv mentor in 
opravljen ravnateljski izpit.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, je za 
ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljske‑
ga izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po 
začetku mandata. Če kandidat ravnateljskega izpita ne opravi 
v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po samem 
zakonu.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z 
ministrstvom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja pet let.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo 
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega zbora in mnenje usta‑
novitelja. Učiteljski zbor o mnenju za imenovanje ravnatelja 
glasuje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni 
od dneva, ko je bilo zaprošeno, lahko svet zavoda imenuje 
ravnatelja brez tega mnenja.

26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če 

nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda 
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev 
zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ 
za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet 
zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja 
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh 
minister.

a) Pomočnik ravnatelja

27. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja, če za to izpolnjuje po‑

goje po veljavnih normativih.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol‑

njuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma 
ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Rav‑
natelj mora pomočnika, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za 
razrešitev. Ravnatelj mora z razlogi za razrešitev seznaniti tudi 
vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor.

Pomočnika ravnatelja imenuje na podlagi javnega raz‑
pisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih 
delavcev zavoda.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi rav‑
natelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistematizaciji.

b) Pomočnik ravnatelja za vrtec pri šoli

28. člen
Za pedagoško in organizacijsko vodenje vrtca imenuje 

ravnatelj pomočnika ravnatelja v skladu s standardi in normati‑
vi, ki veljajo za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi rav‑
natelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol‑
njuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma 
ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnika ravnatelja se imenuje na podlagi javnega 

razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika ravnatelja izmed 
strokovnih delavcev zavoda.

3. Strokovni organi

29. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, oddelčni 

učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi učiteljev in vzgo‑
jiteljev.

30. člen
Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda:
Učiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih 

z vzgojno‑izobraževalnim delom;
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu;
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov 

ter dejavnosti;
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobraže‑

vanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi;
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in 

pomočnika ravnatelja;
– odloča o vzgojnih ukrepih;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki 

opravljajo vzgojno‑izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno‑izobraževalno problematiko v od‑

delku
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi, ki 

težje napredujejo
– odloča o vzgojnih ukrepih
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

32. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, ana‑

lizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje 
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s 
starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih 
ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

33. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta ozi‑

roma predmetnih področij.
Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta ozi‑

roma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, 
dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno‑izo‑
braževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev 
ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim de‑
lovnim načrtom.

4. Svet staršev

34. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za‑

vodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem 

vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na 
roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Sveti staršev:
– predlaga nadstandardne programe;
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in o 

letnem delovnem načrtu;
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– razpravlja o poročilu ravnatelja o vzgojno‑izobraževalni 
problematiki;

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno‑izobraže‑
valnim delom;

– voli predstavnike staršev v svet zavoda;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

5. Svetovalna služba

35. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi, sve‑

tovalno službo, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z 
učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalva‑
ciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno‑izobraževalnega 
dela in poklicnega svetovanja.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služ‑
ba povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

36. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, 

hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko‑doku‑
mentacijsko delo kot sestavino vzgojno‑izobraževalnega dela 
v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje določi 
minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo plača‑
ti prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, za‑
gotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

IV. ZAPOSLENI V ZAVODU

37. člen
Vzgojno‑izobraževalno in drugo delo v zavodu opravljajo 

učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, 
ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za 
nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: strokovni 
delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno‑izobraževalno delo v 
skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da za‑
gotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem 
strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, 
imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi pred‑
pisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja na stro‑
kovnem izpitu. Pri učiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih 
univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob 
prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v pri‑
merih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi 
minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokov‑
nega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opra‑
vljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, 
določeno s sistematizacijo delovnih mest in obvladati morajo 
slovenski jezik.

38. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri opravljanju in 

uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod 
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v svojem 
splošnem aktu.

Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v 
zavodu se prijavijo na podlagi sistematizacije delovnih mest. 
Sistematizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in 

standardov ravnatelj v soglasju s šolsko upravo na območju 
katere ima zavod sedež, za vrtec pa v soglasju z ustanovite‑
ljem.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta 
pridobiti soglasje ministrstva.

V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV  
ZA DELO ZAVODA

39. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s 

katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sred‑
stva in premoženje enot vrtcev.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v 
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti ne‑
premično premoženje ali le‑to obremeniti s stvarnimi ali drugimi 
bremeni brez soglasja ustanovitelja.

40. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sred‑

stev ustanovitelja, prispevkov staršev, sredstev od prodaje sto‑
ritev in izdelkov ter iz donacij, sredstev od najemnin in uporabe 
prostorov, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s 
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja‑
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih 
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo 
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po 
predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežkov prihodkov nad odhodki v 
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, 
upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in stan‑
darde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovi‑
telj oziroma država.

41. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva 

tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi 
viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad in sklad vrtca, iz katerih 
se financira dejavnost posameznega razreda in oddelka vrtca, 
ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne 
financirajo iz javnih sredstev za nakup nadstandardne opreme, 
za zvišanje standarda pouka in podobno.

Sklada iz prejšnjega odstavka pridobivata sredstva iz 
prispevkov staršev, donacij, zapuščin in drugih virov.

Sklada upravljata upravna odbora, ki imata predsednika 
in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. 
Upravni obor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda pre‑
dlaga svet zavoda.

Za delovanje skladov lahko upravna odbora sprejmeta 
pravila.

VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA  
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

42. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 

subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VII. NADZOR

43. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in 

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo 
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sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v 
zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso 
navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije 
nadzora, določene z zakonom.

44. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko 

sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nad‑

zira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovitelj 
premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremičnine v 
upravljanju zavoda.

Ustanovitelj lahko z revizijo poslovanja kadarkoli pregleda 
poslovanje zavoda.

VIII. JAVNOST DELA ZAVODA

45. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, 

novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo 

prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter 
vzgojno‑izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to 
določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali jih ravnatelj šole 
izrecno povabi.

O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo 
on pooblasti.

IX. POSLOVNA TAJNOST

46. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine 

in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri 
opravljanju vzgojno‑izobraževalne dejavnosti in so določeni za 
poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno 
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja. Za poslovno 
tajnost se štejejo:

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi pred‑
pisi določeni za tajne;

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda v okviru svojih 
pristojnosti določi za poslovno tajnost;

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih 
pristojnosti določi za poslovno tajnost;

– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pri‑
stojni organ ali druga institucija.

X. SPLOŠNI AKTI

47. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih 

zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi 
svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme 
svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja 
druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne 
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

48. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov 

zavoda se določi s pravili zavoda.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Dobrova (Uradni list RS, št. 37/05) 
vsebuje naslednje končne določbe:

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

49. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za 

katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi 
razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, 
določenem s tem odlokom.

50. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Dobrova (Uradni list RS, št. 38/97).

51. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda 

v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

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

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Dobrova (Uradni list RS, št. 40/08) vsebuje naslednje 
končne določbe:

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

listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o usta-
novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna 
šola Dobrova (Sklep Občinskega sveta Občine Dobrova 
- Polhov Gradec št. 011-0010/2010-15 z dne 26. 5. 2010) 
vsebuje naslednjo končno določbo:

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati s spre‑

jemom na seji Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec.

2697. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno 
varstvene storitve pomoč na domu

Na podlagi 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Ura‑
dni list RS, 3/07 – UPB2 (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 
Odl. US: U‑I‑11/07‑45, 38. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) in Statuta Občine Do‑
brova ‑ Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08) je 
Občinski svet Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec na 19. redni 
seji dne 26. 5. 2010 sprejel

S K L E P
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 

storitve pomoč na domu
1. člen

Občina Dobrova ‑ Polhov Gradec izdaja Centru za social‑
no delo Ljubljana Vič‑Rudnik soglasje k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč na domu:

– cena storitve pomoči družini na domu v okviru javne 
službe – vodenje pomoči na domu za 0,20 strokovnega delavca 
znaša na mesec 1.072,27 EUR;

– cena storitve pomoči družini na domu – neposredna 
nega, ki je določena na mesec za 2 zaposleni delavki, znaša 
2.673,92 EUR.

2. člen
Subvencionirana cena za uporabnike storitev pomoč na 

domu znaša 5,57 EUR na uro.
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Razliko do polne ekonomske cene storitve bo Občina 
Dobrova ‑ Polhov Gradec kot subvencioniranje cene pokrivala 
iz sredstev občinskega proračuna.

3. člen
Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2010 dalje.

Št. 011‑0010/2010‑3
Dobrova, dne 26. maja 2010

Župan
Občine Dobrova ‑ Polhov Gradec 

Lovro Mrak l.r.

HORJUL

2698. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 
Občine Horjul

Na podlagi 33., 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS, št. 97/07 – UPB3 in 45/08) in 15. člena Statuta 
Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski 
svet Občine Horjul na 26. seji dne 20. 5. 2010 sprejel

S K L E P
o imenovanju Občinske volilne komisije  

Občine Horjul

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Horjul se imenujejo:
– za predsednico: Bevc Štefanija, roj. 1950, Lesno Brdo 

22, 1354 Horjul
– za namestnika predsednice: Simič Jure, roj. 1978, Vrz‑

denec 40, 1354 Horjul
– za članico: Helena Rožnik, Na Vovčne 46, roj. 1949, 

1354 Horjul
– za namestnico članice: Vrhovec Katarina, roj. 1965, 

Žažar 8a, 1354 Horjul
– za članico: Logar Doroteja, roj. 1978, Vrtna ulica 16, 

1354 Horjul
– za namestnika članice: Kozjek Jožef, roj. 1966, Vrtna 

ulica 3, 1354 Horjul
– za člana: Sečnik Davorin, roj. 1975, Ljubljanska cesta 

84, 1354 Horjul
– za namestnico člana: Bizjan Jožefa, roj. 1984, Podolni‑

ca 17, 1354 Horjul.

II.
Mandatna doba občinske volilne komisije traja štiri leta.

III.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep preneha veljati Sklep o 

imenovanju Občinske volilne komisije Občine Horjul, objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 81/06 in 99/06.

IV.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 041‑0001/2010‑2
Horjul, dne 1. junija 2010

Župan
Občine Horjul

Janko Jazbec l.r.

IG

2699. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Ig za leto 2009

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na pod‑
lagi Statuta Občine Ig, je Občinski svet Občine Ig na 24. redni 
seji dne 15. 6. 2010 sprejel

O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Ig  

za leto 2009
1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 
2009.

2. člen

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v EUR

Skupina/  
podskupina  
kontov

NAMEN
PRORAČUN 

2009
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 5.466.192,59
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.000.232,79

70 DAVČNI PRIHODKI 3.728.789,32
700 Davki na dohodek in dobiček 3.199.350,00
703 Davki na premoženje 347.694,62
704 Domači davki na blago  
in storitve 181.744,70
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.271.443,47
710 Udeležba na dobičku  
in dohodki od premoženja 238.274,92
711 Takse in pristojbine 3.038,50
712 Denarne kazni 2.380,28
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 97.641,80
714 Drugi nedavčni prihodki 930.107,97

72 KAPITALSKI PRIHODKI 55.813,62
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 55.813,62

73 PREJETE DONACIJE 2.259,00
730 Prejete donacije iz domačih 
virov 2.259,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 379.365,71
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 379.365,71
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 0,00

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 28.521,47
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 28.521,47

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 6.373.482,83

40 TEKOČI ODHODKI 1.798.116,18
400 Plače in drugi izdatki  
zaposlenim 371.191,87
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401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 59.325,15
402 Izdatki za blago in storitve 1.325.707,16
403 Plačila domačih obresti 11.433,61
409 Rezerve 30.458,39

41 TEKOČI TRANSFERI 2.190.546,65
410 Subvencije 410.169,10
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.014.773,70
412 Transferi neprofitnim  
organizacijam in ustanovam 200.089,50
413 Drugi tekoči domači transferi 565.514,35
414 Tekoči transferi v tujino 0,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.173.515,63
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 2.173.515,63

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 211.304,37
431 Investicijski transferi pravnim 
osebam 108.165,03
432 Investicijski transferi  
proračunskim uporabnikom 103.139,34

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.‑II.) –907.290,24

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH  
POSOJIH IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova  
privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442)

44 DANA POSOJILA IN POVEČA‑
NJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanja kapitalskih  
deležev in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0,00

VI. PREJETA POSOJILA – DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE  
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.‑V.) 0,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 640.001,00
50 ZADOLŽEVANJE 640.001,00

500 Domače zadolževanje 640.001,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 160.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA 160.000,00

550 Odplačila domačega dolga 160.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) –427.289,24
X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.‑VIII.) 480.001,00
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.) 907.290,24
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA DAN  
31. 12. 2009 3.264.628,51

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2009 znaša 
3.264.628,51 EUR.

3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta (proračun‑

ski primanjkljaj), ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in 
računa finančnih terjatev in naložb 907.290,24 EUR se pokrije 
s stanji na računih na dan 31. 12. 2008.

Kot namenska sredstva se iz leta 2009 prenašajo:
– obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo 

280.390,17 EUR
– sredstva neporabljene okoljske dajatve za onesnaže‑

vanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2007 v višini 
21.765,68 EUR in iz leta 2009 v višini 2.373,22 EUR in

– sredstva neporabljene dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 73.272,08 EUR

– sredstva neporabljene požarne takse v višini 
12.042,00 EUR

– sredstva neporabljene števčnine v višini 
20.677,15 EUR

– sredstva neporabljene vzdrževalnine v višini 
38.206,01 EUR.

Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2009 znaša 
27.330,96 EUR.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 4101/002/2008
Ig, dne 16. junija 2010

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

2700. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig 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 105. člena Statuta Občine Ig (Ura‑
dni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 24. redni 
seji dne 15. 6. 2010 sprejel

O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2010

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2010 (Uradni list 

RS, št. 25/10) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do‑

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV v eurih

Skupina/ 
podskupina 
kontov

NAMEN
REBALANS 

1‑2010
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74) 6.694.072,91
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.221.929,12

70 DAVČNI PRIHODKI 4.118.545,83
700 Davki na dohodek  
in dobiček 3.540.210,00



Stran 7458 / Št. 50 / 24. 6. 2010 Uradni list Republike Slovenije

703 Davki na premoženje 414.423,23
704 Domači davki na blago  
in storitve 163.912,60
706 Drugi davki 0,00

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.103.383,29
710 Udeležba na dobičku  
in dohodki od premoženja 111.355,68
711 Takse in pristojbine 3.100,00
712 Denarne kazni 2.390,00
713 Prihodki od prodaje blaga  
in storitev 36.190,14
714 Drugi nedavčni prihodki 950.347,47

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.234.540,70
720 Prihodki od prodaje  
osnovnih sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja 1.234.540,70

73 PREJETE DONACIJE 0,00
730 Prejete donacije iz domačih 
virov 0,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 237.603,09
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 237.603,09
741 Prejeta sredstva  
iz državnega proračuna  
iz sredstev proračuna  
Evropske unije 0,00

78 PREJETA SREDSTVA  
IZ EVROPSKE UNIJE 0,00
787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 0,00

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 8.857.884,88

40 TEKOČI ODHODKI 3.206.139,80
400 Plače in drugi izdatki  
zaposlenim 441.397,33
401 Prispevki delodajalcev  
za socialno varnost 69.296,21
402 Izdatki za blago in storitve 2.570.078,93
403 Plačila domačih obresti 12.632,00
409 Rezerve 112.735,33

41 TEKOČI TRANSFERI 2.523.372,26
410 Subvencije 240.402,55
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 1.507.531,12
412 Transferi neprofitnim  
organizacijam in ustanovam 197.918,98
413 Drugi tekoči domači  
transferi 572.995,61
414 Tekoči transferi v tujino 4.524,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.862.803,12
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 2.862.803,12

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 265.569,70
431 Investicijski transferi  
pravnim in fizičnim osebam 197.903,53
432 investicijski transferi  
proračunskim uporabnikom 67.666,17

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, 
PRIMANJKLJAJ (I.‑II.) –2.163.811,97

B. RAČUN FINANČNIH  
TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIH IN PRODAJA  
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00
750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova  
privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442) 0,00

44 DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00
440 Dana posojila 0,00
441 Povečanja kapitalskih  
deležev in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin  
iz naslova privatizacije 0,00

VI. PREJETA POSOJILA – DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV  
(IV.‑V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 515.200,00
50 ZADOLŽEVANJE 515.200,00

500 Domače zadolževanje 515.200,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 259.999,99
55 ODPLAČILA DOLGA 259.999,99

550 Odplačila domačega dolga 259.999,99
IX. SPREMEMBA STANJA  

SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) –1.908.611,96

X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.‑VIII.) 255.200,01

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.) 2.163.811,97
STANJE SREDSTEV NA RA‑
ČUNIH NA DAN 31. 12. 2009 3.264.628,51

«

2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, 

oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska 
rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 36.029,15 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 4101/001/2009
Ig, dne 16. junija 20010

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.
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2701. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za priključitev nove vrtine  
v vodovodni sistem Golo-Zapotok

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07), 29. člena Zakona o lokalni samo‑
upravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS‑UPB2, Uradni list 
RS, št. 94/07) ter uporabi 9. člena Uredbe o vsebini programa 
opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) 5., 6. in 
7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka 
(Uradni list RS, št. 95/07), 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni 
list RS, št. 129/06, 59/07, 14/08) je Občinski svet Občine Ig na 
24. redni seji dne 15. 6. 2010 sprejel

O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za priključitev nove vrtine v vodovodni sistem 
Golo-Zapotok

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih 

zemljišč za priključitev nove vrtine v vodovodni sistem Golo‑Za‑
potok (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo 
podjetje Ipsum, d.o.o., Domžale. Upoštevana je bila vsa razpo‑
ložljiva dokumentacija in smernice pristojnih nosilcev urejanja 
prostora, ki je navedena v programu opremljanja.

2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz komunalne opreme (vodovodna vrtina s spremlja‑

jočimi vodovodnimi objekti),
– prikaz izračuna skupnih in obračunskih stroškov na 

obračunskem območju,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.

3. člen
Program opremljanja obravnava izvedbo vodovodne 

vrtine, vodnjaškega objekta, vodohrana Zapotok, odstranitve 
obstoječega razbremenilnika RV Golo‑1 ter izvedbo vodovo‑
dnih povezav (cevovodov) z obstoječim vodovodnim sistemom 
Golo‑Zapotok (v nadaljevanju priključitev vodovodne vrtine s 
spremljajočimi objekti).

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE GOSPODARSKE 
JAVNE INFRASTRUKTURE

4. člen
Obstoječa komunalna oprema ter oprema iz 3. člena 

tega odloka je prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del 
programa opremljanja.

III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME

5. člen
Skupni stroški investicije obsegajo stroške za pridobitev 

zemljišč, ki so javno dobro, stroške za pripravo zemljišč in 
stroške za gradnjo nove komunalne opreme na obračunskem 
območju vodovodnega sistema Golo‑Zapotok.

Skupni stroški investicije znašajo 563.411 € (brez DDV).

IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

6. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno 

vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina 
obračunskih stroškov investicije.

Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, 
da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih 
občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so dolo‑
čeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna.

7. člen
Podlage za odmero dela komunalnega prispevka, ki se 

tiče investicije, zavezancem so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto 

mere (parcela objekta in na neto tlorisno površino objekta).
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.

V. OBRAČUNSKI STROŠKI INVESTICIJE

8. člen
Obračunski stroški investicije zajemajo stroške odkupa 

zemljišča, ki bo javno dobro, stroške priprave zemljišča ter vse 
stroške, vezane na izgradnjo komunalne opreme (vodovodne 
vrtine s spremljajočimi vodovodnimi objekti), ki se neposre‑
dno nanaša na novo komunalno opremo na obravnavanem 
območju, zmanjšani za sredstva iz druge alineje 6. člena tega 
odloka.

Obračunski stroški investicije znašajo 465.140 € (brez 
DDV).

1. Preračun obračunskih stroškov investicije  
na enoto mere

9. člen
Enoti mere za preračun obračunskih stroškov investicije, 

ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zave‑
zancem, sta kvadratni meter parcele objekta, opremljene s 
posamezno komunalno opremo in kvadratni meter neto tlorisne 
površine objekta.

Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere 
iz prejšnjega odstavka tega člena je:

– kvadratni meter parcele objekta

CP [€/m2]

STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 0,10

STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 0,06

VRTINA – VODOVODNO OMREŽJE 0,52

SKUPAJ brez DDV 0,68

– neto tlorisno površino objekta

CT [€/m2]

STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ 0,54

STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ 0,36

VRTINA – VODOVODNO OMREŽJE 2,94

SKUPAJ brez DDV 3,83

2. Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

I. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka

10. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka (v nada‑

ljevanju: zavezanec) po programu opremljanja je investitor 
oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na vodovodni 
sistem Golo‑Zapotok ali povečuje neto tlorisno površino objekta 
ali spreminja njegovo namembnost.

Za načrtovane objekte se komunalni prispevek odmeri 
pred izdajo gradbenega dovoljenja.
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II. Izračun komunalnega prispevka

11. člen
Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka 

so:
– razmerje med merilom parcele objekta in merilom 

neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 
0,3 : 0,7 (DPi  : DTi);

– faktor dejavnosti (Kdej) so določeni z Odlokom o pro‑
gramu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig (Uradni list RS, 
št. 112/07, 95/09).

Olajšav za zavezance ni.

12. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določ‑

be 9. člena in 11. člena tega odloka.
Komunalni prispevek se izračuna:

KP = (DPi * CPi * APi + DTi * CT * ATi * Kdej) * i

pri čemer je:
KP – komunalni prispevek
APi – površina parcele objekta (m2)
ATi – neto tlorisna površina objekta (m2)
i – letni povprečni indeks podražitev gradbenih storitev, ki 

jih objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za 
področje nizkih gradenj

CP – cena opremljanja glede na površino parcele objekta 
(€/m2)

CT – cena opremljanja glede na neto tlorisno površino 
stavbe (€/m2)

DPi – delež površine parcele pri izračunu (0,3)
DTi – delež neto tlorisne površine pri izračunu (0,7)
Kdej – faktor dejavnosti se določi za posamezne vrste objek‑

tov glede na dejavnost (od 0,7 do 1,3).

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele objekta 

se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi 
povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga 
objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbor‑
nice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja 
tega odloka o programu opremljanja.

14. člen
Občina bo komunalni prispevek za obstoječi vodovodni 

sistem Golo‑Zapotok odmerila na podlagi Odloka o progra‑
mu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig (Uradni list RS, 
št. 112/07, 95/09).

15. člen
Program opremljanja s prilogami, je na vpogled na sedežu 

Občine Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig.

16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 381/002/2010
Ig, dne 16. junija 2010

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

2702. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovne šole Ig

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 
44/94, 8/96, 18/98, 36/00), Zakona o organizaciji in finan‑
ciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
ZOFVI‑UPB5), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 58/09), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 100/05 – UPB) in Statuta Občine Ig (Uradni list RS, 
št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 24. redni seji dne 
15. 6. 2010 sprejel

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Osnovne šole Ig

1. člen
Drugi in tretji odstavek 16. člena se spremenita in se 

pravilno glasita:
»Svet zavoda sestavlja 11 članov, in sicer:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike delavcev se voli:
– dva izmed skupine učiteljev razrednega pouka (od tega 

enega izmed skupine učiteljev na podružničnih šolah)
– dva izmed skupine učiteljev predmetnega pouka in 

drugih strokovnih delavcev
– enega iz skupine administrativnih in tehničnih delav‑

cev.«

2. člen
Ostala določila iz Odloka o ustanovitvi javnega vzgoj‑

no‑izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig ostanejo nespre‑
menjena.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 603/006/2010
Ig, dne 15. junija 2010

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

2703. Odlok o glasilu Občine Ig – prečiščeno 
besedilo

Na podlagi 4. člena Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, 
št. 18/94, 36/00, 35/01) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) je Občinski svet 
Občine Ig na 24. redni seji z dne 15. 6. 2010 sprejel

O D L O K
o glasilu Občine Ig – prečiščeno besedilo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega in uradnega 

glasila Občine Ig, katerega ustanovitelj je, z dne 19. 4. 1995 
Občinski svet Občine Ig.
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2. člen
Izdajatelj glasila “Mostiščar” je Občina Ig, ki z dnem uve‑

ljavitve tega odloka prevzame vse izdajateljske pravice v skla‑
du z zakonom in s tem odlokom.

3. člen
Naslov uredništva glasila je: Mostiščar, Govekarjeva ce‑

sta 6, 1292 Ig.

4. člen
Glasilo izide do 10‑krat letno. Lahko izide tudi kot dvojna 

ali izredna številka.
Izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva 

v Občini Ig.

5. člen
Glasilo v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredniško 

politiko omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o dogajanju 
in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o vseh zade‑
vah, ki se nanašajo na življenje v občini. 

Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij 
z vseh področij družbenega življenja in dela v občini uresničuje 
glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.

II. IZDAJATELJSKI SVET, UREDNIŠKI ODBOR

6. člen
Glasilo ima izdajateljski svet, ki ga sestavljajo župan in 

4 svetniki.
Izdajateljski svet izvaja nadzor nad izvajanjem sprejete 

uredniške politike.

7. člen
Člane uredniškega odbora, odgovornega urednika in na‑

mestnika odgovornega urednika imenuje Občinski svet Obči‑
ne Ig na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki pripravi predlog na podlagi javnega razpisa v 
občinskem glasilu.

8. člen
Odgovorni urednik, namestnik odgovornega urednika in 

člani uredništva so v okviru določene programske zasnove in 
kodeksa novinarske etike pri svojem delu neodvisni in samo‑
stojni.

9. člen
Mandat odgovornega urednika, namestnika odgovornega 

urednika in članov uredništva traja štiri leta.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so lahko razrešene 

pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti vsebin‑
ski zasnovi in uredniški politiki glasila.

O razrešitvi odloča organ, pristojen za njihovo imenova‑
nje.

10. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje uredni‑

ške politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila.
Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti pooblasti 

namestnika odgovornega urednika za opravljanje nalog iz svoje 
pristojnosti.

11. člen
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo pobu‑

do ali na pobudo namestnika odgovornega urednika ali člana 
uredništva, obvezno pa pred izdajo posamezne številke.

Sejo uredniškega odbora lahko skliče tudi izdajateljski 
svet glasila.

Seje uredniškega odbora vodi odgovorni urednik.
Seje uredniškega odbora so javne.

12. člen
Uredniški odbor zagotavlja uresničevanje pravice vseh 

občanov, organizacij in društev, da v glasilu ob enakih možno‑
stih objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča.

Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega pri‑
spevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev 
obvestiti avtorja.

13. člen
Uredniški odbor o svojem delu in finančnem poslovanju 

glasila vsaj enkrat letno poroča Občinskemu svetu Občine Ig.

14. člen
Organizacijsko tehnična in administrativna opravila za 

glasilo opravljajo v občinski upravi Občine Ig.

15. člen
Nadomestilo za delo članov uredniškega odbora se določi 

s sklepom Občinskega sveta Občine Ig, letno pa se ga uskladi 
s proračunom Občine Ig.

III. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA TER FINANČNO 
POSLOVANJE GLASILA

16. člen
Izdajatelj glasila zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi iz 

proračuna.
Sredstva za izdajanje glasila se ustvarjajo tudi z drugimi 

prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno z objavljanjem ogla‑
sov in drugih objav.

17. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finančnih 

sredstev.

18. člen
Iz sredstev za izdajanje glasila so lahko financirani le:
– materialni stroški za delo uredniškega odbora;
– stroški priprave in tiska časopisa;
– stroški dostave časopisa;
– nadomestila za delo članov uredniškega odbora;
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravlja‑

njem, urejanjem in izdajanjem glasila.

19. člen
Finančno poslovanje za glasilo opravlja finančna služ‑

ba Občine Ig. Predlagatelj finančne realizacije za glasilo je 
odgovorni urednik, v primeru njegove odsotnosti namestnik 
odgovornega urednika.

Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem opravlja 
nadzorni odbor Občine Ig.

IV. POSEBNE DOLOČBE

20. člen
Vse politične stranke, neodvisne liste in druge osebe, ki 

kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje 
na voljo polovico brezplačne strani v glasilu.

Izven volilne kampanje imajo vse politične stranke, ne‑
odvisne liste in druge osebe, ki so kandidirale na lokalnih voli‑
tvah, na voljo polovico brezplačne strani za poročanje o svojih 
lokalnih aktivnostih.

Politične stranke, neodvisne liste in druge osebe imajo 
pravico do polovice brezplačne strani tudi v primeru lokalnega 
referenduma.

Vse politične stranke, neodvisne liste in druge osebe, ki 
kandidirajo na volitvah, imajo v času volilne kampanije možnost 
objavljati volilne oglase in sporočila, ki so fakturirana po poseb‑
nem ceniku volilnih oglasov in sporočil.
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Uredniški odbor sprejme posebni cenik volilnih oglasov in 
sporočil po predhodnem soglasju izdajateljskega sveta, ki ga 
potrdi občinski svet.

Posebni cenik volilnih oglasov in sporočil se objavi v šte‑
vilki občinskega glasila, ki je predhodna volilni številki, skupaj 
z rokom in pravili oddaje volilnih oglasov in sporočil.

Volilni oglasi in sporočila se objavijo v vrstnem redu izž‑
rebanem za volilne liste.

21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po sprejetju na seji 

Občinskega sveta Občine Ig.

Št. 03001/003/2010
Ig, dne 15. junija 2010

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

2704. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega 
prevoza otrokom s posebnimi potrebami

Na podlagi 82. členu Zakona o organizaciji in financi‑
ranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
ZOFVI‑UPB5), in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zako‑
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 58/09), 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list 
RS, št. 12/96, 33/97, 54/00, 59/01, 71/04) in Statuta Občine 
Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 
24. redni seji z dne 15. 6. 2010 sprejel

P R A V I L N I K 
o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom 

s posebnimi potrebami

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za uveljavljanje ter 

način izračunavanja višine povračila stroškov šolskega prevo‑
za otrokom s posebnimi potrebami iz proračunskih sredstev 
Občine Ig.

2. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– starši oziroma skrbniki otrok s posebnimi potrebami, ki 

jim odločba o usmeritvi v skladu z zakonodajo odreja pravico 
do brezplačnega prevoza v šolo, oziroma zavod, ki izvaja pri‑
lagojen izobraževalni program osnovne šole,

– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s 
posebnimi potrebami, ki so vključeni v predšolsko izobraže‑
vanje in jim povračila stroškov prevoza iz kraja prebivališča 
do kraja šolanja ni mogoče zagotoviti v skladu z Zakonom 
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 
št. 54/00),

– v izjemnih primerih tudi starši oziroma skrbniki otrok s 
posebnimi potrebami, ki so vključeni v srednješolsko izobra‑
ževanje.

Otroci, ki se jim vračajo stroški prevoza, morajo imeti 
stalno prebivališče v Občini Ig.

3. člen
Povračilo stroškov prevoza se določi na osnovi dejan‑

sko prevoženih kilometrov na relaciji: dom upravičenca–
vzgojno‑izobraževalni zavod–dom upravičenca, za 21 dni 
v mesecu in v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v 
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) in Uredbo o spremembah 

in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z de‑
lom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 
(Uradni list RS, št. 76/08). Vzgojno‑izobraževalni zavod izda 
na koncu meseca potrdilo o prisotnosti upravičenca. Kolikor 
otrok ni prisoten vse dni, se mu sredstva prevoza za odsotne 
dni odštejejo.

Za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni med 
tednom v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami, se povračilo stroškov prevoza določi na osnovi 
dejansko prevoženih kilometrov na relaciji: dom upravičen‑
ca–vzgojno‑izobraževalni zavod–dom upravičenca, za 8 dni 
v mesecu in v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v 
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno 
osnovo (Uradni list RS, št. 140/06) in Uredbo o spremembah 
in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom 
in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni 
list RS, št. 76/08).

V primeru, da otrok s posebnimi potrebami uporablja 
sredstva organiziranega javnega prevoza, se povrne stroške 
mesečne vozovnice.

Občina v dogovoru s starši oziroma skrbniki lahko organi‑
zira poseben prevoz, namenjen otrokom s posebnimi potreba‑
mi, če se to izkaže za ekonomsko upravičeno oziroma so av‑
tobusne povezave slabe. Najugodnejšega izvajalca posebnega 
prevoza izbere občina in z njim sklene pogodbo.

Za julij in avgust se povračilo stroškov prevozov v šolo 
ne izplačuje.

4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi 

pogodbe, v kateri se v skladu s tretjim členom tega pravilnika 
določi izračun povračila za tekoče šolsko leto. Sredstva se 
upravičencem, ki jih vozijo starši oziroma se vozijo z javnim 
prevozom, nakazujejo mesečno na njihov osebni račun, in sicer 
najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Pogodba se podpiše ob začetku vsakega šolskega leta 
na podlagi vloge upravičenca, ki ji je treba priložiti potrdilo o 
vpisu za tekoče šolsko leto in odločbo o usmeritvi otroka s 
posebnimi potrebami ter navesti način prevoza otroka. Kolikor 
otroka vozijo starši z osebnim avtom, je potrebno v vlogi navesti 
oddaljenost upravičenca do ustanove, kjer se izobražuje. V pri‑
meru, da se otrok vozi z javnim oziroma posebnim prevozom je 
potrebno predložiti potrdilo o višini mesečne vozovnice.

V primeru, da se vloga za povračilo stroškov prevoza 
nanaša na predšolski oziroma srednješolski izobraževalni pro‑
gram, o njeni upravičenosti, na podlagi predloga strokovne 
službe občine, odloči župan.

Strokovna služba oblikuje predlog za odobritev povračila 
stroškov prevoza v šolo za predšolskega otroka oziroma sre‑
dnješolca na podlagi mnenja strokovne komisije o usmerjanju 
in ostalih dokazil iz drugega odstavka tega člena.

Strokovna služba lahko zahteva tudi druga dokazila, ki 
se v posameznem primeru izkažejo nujna za utemeljitev pre‑
dloga.

5. člen
Upravičenci do povračila stroškov prevoza otrok s poseb‑

nimi potrebami morajo o morebitnih spremembah, ki bi lahko 
vplivale na višino povračila, takoj obvestiti občinsko upravo.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati s šolskim letom 2010/2011.

Št. 122/019/2010
Ig, dne 15. junija 2010

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.
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JESENICE

2705. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ureditvenem načrtu Črna vas

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 13. člena Statuta Občine 
Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Obči‑
ne Jesenice na 38. seji dne 10. 6. 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ureditvenem načrtu Črna vas

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgo‑

ročnega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1995/2000 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 22/90, 31/90, 
30/96, 46/97, 51/98, 41/99 in 113/04) in v skladu z odločitvami 
družbenega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–1990 
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/89, 4/90 in Uradni list 
RS, št. 28/90, 31/90, 26/91, 1/93, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 
41/99, 113/04) ter Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas 
(Uradni list RS, št. 96/02, dne 14. 11. 2002) sprejema spre‑
membe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas 
(v nadaljevanju: UN).

(2) Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načr‑
ta Črna vas je izdelal Atelje PRIZMA, d.o.o., Jesenice pod 
št. 430‑160/2008. Spremembe se nanašajo na spremenjeni 
potek notranje povezovalne ceste ter na določila, ki urejajo 
območja obstoječih objektov v območju UN, kar pomeni dopol‑
njevanje z nekaterimi določili, ki jih veljavni dokument nima.

2. člen
(1) Spremembe in dopolnitve UN iz 1. člena obsegajo 

tekstualni del in grafični del.
(2) Tekstualni del, ki obravnava spremembe in dopolnitve 

obsega:
1. odlok,
2. mnenja pristojnih organov in organizacij k spremembi 

in dopolnitvi UN,
3. smernice pristojnih organov in organizacij k spremembi 

in dopolnitvi UN.
(3) Grafični del spremembe in dopolnitve obsega:
1. Izrez iz grafičnega dela plana M 1:5000,
2. Načrt obstoječega stanja M 1:500 z vrisano mejo ob‑

močja,
3. Ureditveno zazidalna situacija M 1:500 s spremembami 

in dopolnitvami znanih podatkov,
4. Zbirna karta komunalnih naprav in omejitev v prostoru 

M 1:500.

II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

3. člen
5. in 6. člen se črtata v celoti in ju nadomestijo določila 

za posamezna smiselno povezana nova območja, ki oprede‑
ljujejo funkcijo območja, pogoje za izrabo in kvaliteto posegov, 
in sicer:

»5. člen
Nekdanji objekti Iskre Blejska Dobrava – območje 1 v 

grafičnih prilogah
1. Dopustne dejavnosti: poslovno, storitvene in proizvo‑

dne ter servisne dejavnosti

2. Dopustni objekti
STAVBE
– nestanovanjske stavbe.
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komu‑

nikacijske, energetske in okoljske infrastrukture;
– parkovne površine, trgi, zelenice.
ENOSTAVNI OBJEKTI
Na funkcionalnih površinah objektov so dovoljene gradnje 

in postavitve ograj, urbane in parkovne opreme, pokritih parki‑
rišč in pokritih odprtih skladiščnih površin ter začasnih objektov 
namenjenih skladiščenju.

3. Dopustne gradnje:
Rekonstrukcije, odstranitve obstoječih objektov, in novo‑

gradnje, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave ter 
vzdrževanje objektov.

Morebitna odstranitev obstoječih objektov v celoti je dovo‑
ljena in s tem vzpostavitev predpisanih odmikov in sodobnejše‑
ga stavbnega reda v območju.

4. Merila in pogoji za oblikovanje:
Gabariti:
– koeficient zazidanih površin: od 18–75% glede na ve‑

likost zemljiške parcele znotraj območja 1 in predstavlja bruto 
tlorisno površino največje nadzemne etaže objekta. Parkiranje 
se lahko zagotovi tudi v kletnih etažah, ki se v celoti nahajajo 
pod nivojem terena.

– višinski gabarit: do K + P + 1. Pri določanju višine stavb 
je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati tudi ver‑
tikalni gabarit prevladujočega tipa objektov v obravnavanem 
območju, da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja 
(da ne bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkori‑
ščale terenske danosti.

– višina vseh objektov do 11,0 m max., silosi, stolpi in 
dimniki do 14,0 m.

5. Streha:
– dovoljene so vse vrste streh, smer slemena mora biti 

v primeru dvo in večkapne strehe vzporedno z daljšo stranico 
objekta;

– naklon streh je poljuben;
– dovoljeni so strešna okna, strešne terase ipd.;
– na strešinah in fasadah je dovoljena namestitev sončnih 

kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad 
najvišjo točko objekta.

6. Fasade:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad 

ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov 
naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi oziroma nizu;

– lahko se zagotovi sodobno oblikovanje fasad (enostav‑
nejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih 
sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot 
poudarkov).

7. Druga merila in pogoji:
– za potrebe zaposlenih in obiskovalcev se uredijo parkiri‑

šča na funkcionalnih površinah posameznega objekta.
Infrastruktura:
Vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture 

mora biti v podzemni izvedbi.
8. Posebna določila:
V območju poteka glavna povezovalna cesta, ki je v 

grafičnih prilogah označena kot koridor, vendar se točen potek 
ceste lahko spremeni in se točno določi s projektno dokumen‑
tacijo za cesto.

Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadze‑
mnih objektov za brezžični prenos signalov je dovoljena.

Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, 
energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitev naprav za 
rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavin‑
ske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, 
vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo delavne razmere v 
območju.
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6. člen
Osrednji del območja – (območje parcel) – območje 2 v 

grafičnih prilogah
1. Dopustne dejavnosti: poslovna, proizvodna in storitve‑

na dejavnost.
Dejavnosti, ki ustvarjajo večje število obiskovalcev, se 

uredijo v pritličjih objektov.
2. Dopustni objekti
STAVBE:
– Nestanovanjske stavbe.
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komu‑

nikacijske, energetske in okoljske infrastrukture;
– parkovne površine, trgi, zelenice.
ENOSTAVNI OBJEKTI
Na skupnih funkcionalnih površinah so dovoljene gradnje 

in postavitve ograj, urbane in parkovne opreme ter gradnje in 
postavitve nadstrešnic, pokritih parkirišč, zimskih vrtov, pa‑
viljonov, pokritih ali odprtih skladiščnih površin ter začasnih 
objektov namenjenih skladiščenju.

3. Dopustne gradnje:
Rekonstrukcije, odstranitve obstoječih objektov, in novo‑

gradnje, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave ter 
vzdrževanje objektov.

4. Merila in pogoji za oblikovanje:
Gabariti:
– koeficient zazidanih površin: od 18–75% glede na ve‑

likost zemljiške parcele znotraj območja 2 in predstavlja bruto 
tlorisno površino največje nadzemne etaže objekta. Parkiranje 
se lahko zagotovi tudi v kletnih etažah, ki se v celoti nahajajo 
pod nivojem terena.

– višinski gabarit: do K + P + 2. Pri določanju višine stavb 
je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati terenske 
danosti.

– višina vseh objektov do 11,0 m max., silosi, stolpi in 
dimniki do 14,0 m.

5. Streha:
– dovoljene so vse vrste streh, smer slemena mora biti 

v primeru dvo in večkapne strehe vzporedno z daljšo stranico 
objekta;

– naklon streh je poljuben;
– dovoljeni so strešna okna, strešne terase ipd.;
– na strešinah in fasadah je dovoljena namestitev sončnih 

kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad 
najvišjo točko objekta.

6. Fasade:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad 

ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov 
naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi oziroma nizu;

– lahko se zagotovi sodobno oblikovanje fasad (enostav‑
nejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih 
sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot 
poudarkov).

7. Druga merila in pogoji:
– za potrebe zaposlenih in obiskovalcev se uredijo parkiri‑

šča na funkcionalnih površinah posameznega objekta.
Infrastruktura:
Vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture 

mora biti v podzemni izvedbi.
8. Posebna določila:
V območju poteka glavna povezovalna cesta, ki je v 

grafičnih prilogah označena kot koridor, vendar se točen potek 
ceste lahko spremeni in se točno določi s projektno dokumen‑
tacijo za cesto.

Na povezovalno cesto se v območju UN priključi pešpot v 
širini najmanj 2,50 m, ki preko tirov območje povezuje z vaškim 
delom Blejske Dobrave.

Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadze‑
mnih objektov za brezžični prenos signalov ni dovoljena.

Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, 
energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitev naprav za 

rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavin‑
ske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov, 
vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo bivalne razmere v 
območju.«

4. člen
Doda se nov 6.a člen:
»Objekti nekdanje Železarne – območje 3 v grafičnih 

prilogah
1. Dopustne dejavnosti: poslovno, storitvene in proizvo‑

dne dejavnosti
2. Dopustni objekti
STAVBE
– nestanovanjske stavbe.
GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
– gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komu‑

nikacijske, energetske in okoljske infrastrukture;
– parkovne površine, trgi, zelenice.
ENOSTAVNI OBJEKTI
Na skupnih funkcionalnih površinah objektov so dovoljene 

gradnje in postavitve ograj, urbane in parkovne opreme, pokri‑
tih parkirišč in pokritih odprtih skladiščnih površin ter začasnih 
objektov namenjenih skladiščenju.

3. Dopustne gradnje:
Rekonstrukcije, odstranitve obstoječih objektov in novo‑

gradnje, spremembe namembnosti, dozidave in nadzidave ter 
vzdrževanje objektov.

Morebitna odstranitev obstoječih objektov v celoti je dovo‑
ljena in s tem vzpostavitev predpisanih odmikov in sodobnejše‑
ga stavbnega reda v območju.

4. Merila in pogoji za oblikovanje:
Gabariti:
– koeficient zazidanih površin: od 18–75% glede na ve‑

likost zemljiške parcele znotraj območja 3 in predstavlja bruto 
tlorisno površino največje nadzemne etaže objekta. Parkiranje 
se lahko zagotovi tudi v kletnih etažah, ki se v celoti nahajajo 
pod nivojem terena.

– višinski gabarit: do K + P + 1. Pri določanju višine 
stavb je treba poleg predpisanih dopustnih višin upoštevati 
tudi vertikalni gabarit prevladujočega tipa okoliških objektov, 
da nove stavbe ne bodo izstopale iz silhuete območja (da ne 
bodo višje ali bistveno nižje) in da bodo ustrezno izkoriščale 
terenske danosti.

– višina vseh objektov do 11,0 m max., silos, stolpi in 
dimniki do 14,0 m.

5. Streha:
– dovoljene so vse vrste streh, smer slemena mora biti 

v primeru dvo in večkapne strehe vzporedno z daljšo stranico 
objekta;

– naklon streh je poljuben;
– dovoljeni so strešna okna, strešne terase ipd.;
– na strešinah in fasadah je dovoljena namestitev sončnih 

kolektorjev in sončnih celic, vendar te ne smejo segati nad 
najvišjo točko objekta.

6. Fasade:
– oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad 

ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov 
naj bodo enostavni in poenoteni po celi fasadi oziroma nizu;

– lahko se zagotovi sodobno oblikovanje fasad (enostav‑
nejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih 
sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot 
poudarkov).

7. Druga merila in pogoji:
– za potrebe zaposlenih in obiskovalcev se uredijo parkiri‑

šča na funkcionalnih površinah posameznega objekta.
Infrastruktura:
Vodi komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture 

mora biti v podzemni izvedbi.
8. Posebna določila:
Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih nadze‑

mnih objektov za brezžični prenos signalov ni dovoljena.
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Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, 
energetsko varčna gradnja in izvedba in namestitev naprav 
za rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo 
padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih od‑
padkov, vse ob pogoju, da se s tem ne poslabšajo delavne 
razmere v območju.

Na površinah zemljiških parcel s številkami 1578, 1579/1, 
1579/3, se dopuščajo tudi stanovanjski objekti ter enostavni in 
nezahtevni objekti za lastne potrebe.«

5. člen
Doda se nov 6.b člen:
»(1) V ureditvenem območju so prikazana območja par‑

cel in posredno s tem tudi objektov, cest, poti in zelenih povr‑
šin. Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss‑Kruegerje‑
vem sistemu in so predstavljene v grafičnem delu UN.

(2) Lega obstoječih objektov in drugih ureditev ter in‑
frastrukturnih objektov (cestnega omrežja ter komunalnega 
in energetskega omrežja) je prikazana v grafičnih situacijah. 
Gradbena linija mora biti prilagojena cestni parceli in odmik 
min. 3,0 m od cestne parcele. Drugačni odmiki so možni le s 
soglasjem upravljavca ceste.

(3) Odmik od sosednje parcele je 2,50 m, razen če la‑
stnik sosednjega zemljišča pisno soglaša z manjšim odmikom 
in če je le‑ta zadosten glede na predpisane požarno varne 
odmike oziroma odmike med posameznimi objekti določajo 
požarnovarnostni ukrepi in rešitve ter morebitna možnost 
združevanja sosednjih parcel. Določbe o odmikih ne veljajo 
za obstoječe objekte, ki so že v funkciji dejavnosti vendar je 
varnost pred požarom treba zagotoviti v skladu z izkazi po‑
žarne varnosti ter za ograje za varovanje poslovnih površin 
do višine 2,20 m.

(4) Napajanje objektov in dovoz osebnih vozil je iz rekon‑
struiranega obstoječega in predvidenega lokalnega cestnega 
omrežja.«

6. člen
Prvi stavek prvega odstavka 8. člena se črta in nadome‑

sti z besedilom:
»(1) Območje se bo primarno prometno napajalo po 

povezovalni cesti, ki v posameznih delih lahko posega tudi 
na druga območja, poteka pa od križišča priključka Lipce na 
AC vzporedno z železnico do območja Črne vasi in se poveže 
preko križišča s cesto proti Saplam ter po obstoječih dovoznih 
cestah, ki se jih uredi in prilagodi potrebam območja. Do tega 
koridorja nove ceste, ki bo imela v območju Črne vasi na obeh 
straneh pločnik se lahko vzpostavi tudi peš povezava preko 
tirnih naprav z železniško postajo Blejska Dobrava.«

7. člen
Črta se 13. člen in nadomesti z besedilom:
»(1) Odstopanja od tehničnih, funkcionalnih ali ureditve‑

nih elementov UN so možna če se v nadaljnjem proučevanju 
geoloških, hidroloških geomehanskih, topografskih ali katastr‑
skih razmer ugotovijo ekonomsko in tehnično bolj utemeljene 
rešitve s katerimi pa se ne smejo poslabšati ekološki pogoji ali 
pa bi bila odstopanja v nasprotju z javnimi interesi ali soglasji 
pridobljenimi k UN Črna vas. Z odstopanji morajo soglašati 
organi oziroma organizacije, katerih delovno področje bi spre‑
membe kakorkoli zajele. Drugačno rešitev potrdi prostorska 
služba občine.

(2) Odstopanja so dopustna v primeru če se zaradi 
spremembe programskih rešitev in spremembe potreb inve‑
stitorjev poiščejo takšne tehnične rešitve, ki so primernejše iz 
funkcionalnega, oblikovalskega, prometno‑tehničnega, okolj‑
skega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostor‑
ske in okoljske razmere. Odstopanja niso dovoljena le glede 
predpisanih višin.

(3) Parcelacija zemljiških parcel je možna na celotnem 
območju, ki ga ureja Odlok.«

III. KONČNE DOLOČBE

8. člen
Spremembe in dopolnitve UN Črna vas so stalno na 

vpogled pri pristojnem organu za urejanje prostora Občine 
Jesenice in na Upravni enoti Jesenice.

9. člen
S sprejetjem tega Odloka prenehajo veljati določila ob‑

vezne razlage Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas (Uradni 
list RS, št. 116/08).

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 3500‑17/2008
Jesenice, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Jesenice

Tomaž Tom Mencinger l.r.

KRANJ

2706. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra  
na zemljišču parc. št. 694/3, k.o. Pševo

Na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni 
list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 33. seji dne 
27. 1. 2010 sprejel

S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču 

parc. št. 694/3, k.o. Pševo

1. člen
Javno dobro na zemljišču parc. št. 694/3 k.o. Pševo pre‑

neha obstajati, ker v naravi ne predstavlja grajenega javnega 
dobra.

2. člen
Lastninska pravica na zemljišču parc. št. 694/3 k.o. Pševo 

se vpiše na Mestno občino Kranj.

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

listu Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri 
Okrajnem sodišču v Kranju.

Št. 478‑0153/2007‑43/07
Kranj, dne 27. januarja 2010

Župan
Mestne občine Kranj

Damijan Perne

Zanj

Podžupan
Mestne občine Kranj

Stane Štraus l.r.
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LAŠKO

2707. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 24. redni seji 
dne 2. 6. 2010 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    
P O S L O V N I K A 

Občinskega sveta Občine Laško

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Laško (Uradni list 

RS, št. 2/08) se v 77. členu doda četrta alineja, ki se glasi:
»– razpolaganje z občinskim premoženjem.«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 102. člena, tako da se glasi:
»Statut in poslovnik občinskega sveta se sprejemata po 

enakem postopku kot velja za sprejemanje odloka, s tem da 
mora za sprejem statuta glasovati dvotretjinska večina vseh 
svetnikov, za sprejem poslovnika pa dvotretinjska večina nav‑
zočih svetnikov.«

3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan 

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007‑10/2007
Laško, dne 2. junija 2010

Župan 
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

2708. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2010  
v Občini Laško

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendum‑
ski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07) in 21. člena Sta‑
tuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07, 17/10) je Občinski 
svet Občine Laško na 24. redni seji dne 2. 6. 2010 sprejel

S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve 2010 v Občini Laško

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 
2010 v Občini Laško.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi‑
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če 
pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za 
kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 
0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane 

občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane 
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porablje‑
nih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in 
računskemu sodišču.

4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra‑

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati 
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR 
na dobljen glas.

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov 
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli‑

tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Laško v 
roku 30 dni po predložitvi poročila organizatorja občinskemu 
svetu in računskemu sodišču.

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

listu Republike Slovenije.

7. člen
S pričetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep 

o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne kampanje 
za lokalne volitve v Občini Laško (Uradni list RS, št. 77/03).

Št. 041‑01/2010
Laško, dne 2. junija 2010

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

2709. Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra  
in splošne rabe v Občini Laško

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 24. redni seji 
dne 2. 6. 2010 sprejel 

S K L E P 
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra in splošne 

rabe v Občini Laško
1. člen

S tem sklepom se izvzamejo zemljišča in javnega dobra in 
splošne rabe v Občini Laško na spodaj navedenih parcelah:

K.o. Parc. št. Površina v m2 Raba
JURKLOŠTER 1189 0 1449 POT
JURKLOŠTER 1192 0 2349 POT
JURKLOŠTER 1193 0 788 POT
JURKLOŠTER 1194 2 2902 CESTA
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K.o. Parc. št. Površina v m2 Raba
JURKLOŠTER 1194 3 557 NEPLODNO
JURKLOŠTER 1194 10 169 CESTA
JURKLOŠTER 1194 11 108 CESTA
JURKLOŠTER 1194 14 185 CESTA
JURKLOŠTER 1194 15 105 CESTA
JURKLOŠTER 1194 16 739 CESTA
JURKLOŠTER 1195 1 6226 POT
JURKLOŠTER 1195 2 687 POT
JURKLOŠTER 1196 0 342 POT
JURKLOŠTER 1197 1 967 POT
JURKLOŠTER 1199 2 536 POT
JURKLOŠTER 1204 0 860 POT
JURKLOŠTER 1206 1 345 POT
JURKLOŠTER 1207 0 795 POT
JURKLOŠTER 1209 2 35 DVORIŠČE
JURKLOŠTER 1209 2 35 GOSPODARSKO POSLOPJE
JURKLOŠTER 1211 1 7200 POT
JURKLOŠTER 1212 0 838 POT
JURKLOŠTER 1213 1 672 POT
JURKLOŠTER 1213 2 10 CESTA
JURKLOŠTER 1214 0 340 POT
JURKLOŠTER 1215 1 801 POT
JURKLOŠTER 1215 2 12 CESTA
JURKLOŠTER 1216 1 65 POT
JURKLOŠTER 1216 2 99 NEPLODNO
JURKLOŠTER 1218 6 345 CESTA
JURKLOŠTER 1218 8 12 NEPLODNO
LAHOMNO 719 2 7 VODOTOK
LAHOMNO 1259 6 404 VODOTOK
LAHOMNO 1278 1 28 VODOTOK
LAHOMNO 1537 5 1657 CESTA
LAHOMNO 1538 0 834 POT
LAHOMNO 1541 0 1888 POT
LAHOMNO 1542 1 1465 POT
LAHOMNO 1542 3 303 POT
LAHOMNO 1543 1 425 POT
LAHOMNO 1543 2 637 POT
LAHOMNO 1543 3 581 POT
LAHOMNO 1543 4 258 POT
LAHOMNO 1545 0 1799 POT
LAHOMNO 1546 0 4194 POT
LAHOMNO 1547 1 558 POT
LAHOMNO 1547 2 6 CESTA
LAHOMNO 1548 1 1203 CESTA
LAHOMNO 1548 12 66 CESTA
LAHOMNO 1550 3 378 POT
LAHOMNO 1550 6 670 CESTA
LAHOMNO 1550 8 48 POT
LAHOMNO 1550 9 507 CESTA
LAHOMNO 1550 10 307 CESTA
LAHOMNO 1550 12 543 CESTA
LAHOMNO 1550 13 1048 CESTA
LAHOMNO 1550 15 104 DVORIŠČE
LAHOMNO 1550 20 52 CESTA
LAHOMNO 1550 21 60 CESTA
LAHOMNO 1550 22 4 CESTA
LAHOMNO 1550 23 8 TRAVNIK
LAHOMNO 1550 24 31 TRAVNIK
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K.o. Parc. št. Površina v m2 Raba
LAHOMNO 1551 0 1636 POT
LAHOMNO 1552 2 16 CESTA
LAHOMNO 1553 0 1061 POT
LAHOMNO 1555 0 469 POT
LAHOMŠEK 959 0 633 POT
LAHOMŠEK 960 3 204 DVORIŠČE
LAHOMŠEK 960 4 101 EKSTENZIVNI SADOVNJAK
LAHOMŠEK 960 4 101 GARAŽA
LAHOMŠEK 960 4 101 GOSPODARSKO POSLOPJE
LAHOMŠEK 960 6 120 TRAVNIK
LAHOMŠEK 960 9 113 CESTA
LAHOMŠEK 962 1 2055 CESTA
LAHOMŠEK 963 1 40 EKSTENZIVNI SADOVNJAK
LAHOMŠEK 963 2 48 EKSTENZIVNI SADOVNJAK
LAHOMŠEK 965 1 125 TRAVNIK
LAHOMŠEK 965 2 1468 POT
LAHOMŠEK 968 2 460 POT
LAHOMŠEK 968 3 118 TRAVNIK
LAHOMŠEK 970 1 1861 POT
LAHOMŠEK 970 2 34 POT
LAHOMŠEK 970 3 216 POT
LAHOMŠEK 977 0 1982 POT
LAHOMŠEK 980 0 917 POT
LAHOMŠEK 983 1 5010 POT
LAŽIŠE 1129 0 2151 POT
LAŽIŠE 1133 1 543 CESTA
LAŽIŠE 1133 2 2050 CESTA
LAŽIŠE 1134 0 827 CESTA
LAŽIŠE 1135 2 1428 POT
LAŽIŠE 1136 0 647 POT
LAŽIŠE 1137 0 1658 POT
LAŽIŠE 1138 3 547 POT
LAŽIŠE 1138 6 294 POT
LAŽIŠE 1138 7 140 POT
LAŽIŠE 1139 0 1241 POT
LAŽIŠE 1141 0 759 POT
LAŽIŠE 1143 0 2859 POT
LAŽIŠE 1144 0 1557 POT
LOKAVEC 747 1 552 POT
LOKAVEC 747 2 948 POT
LOKAVEC 749 5 288 POT
LOKAVEC 754 2 162 POT
LOKAVEC 759 1 2518 POT
LOKAVEC 759 2 547 POT
LOKAVEC 762 0 1277 POT
LOKAVEC 765 0 1529 POT
LOŽE 1005 0 752 POT
LOŽE 1006 0 406 POT
LOŽE 1008 0 187 POT
LOŽE 1009 0 1784 POT
LOŽE 1012 1 435 POT
LOŽE 1013 0 1816 POT
LOŽE 1016 1 110 CESTA
LOŽE 1016 2 155 POT
LOŽE 1016 3 9 CESTA
LOŽE 1018 0 3429 POT
LOŽE 1019 1 1237 POT
LOŽE 1020 0 345 POT
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LOŽE 1022 0 2543 POT
LOŽE 1025 0 370 POT
LOŽE 1026 0 2151 POT
LOŽE 1028 0 173 POT
LOŽE 1029 0 3908 POT
LOŽE 1030 0 345 POT
LOŽE 1032 0 399 POT
MARIJINA VAS 1322 2 2747 POT
MARIJINA VAS 1322 3 1090 POT
MARIJINA VAS 1324 2 355 CESTA
MARIJINA VAS 1325 2 504 POT
MARIJINA VAS 1334 1 710 CESTA
MARIJINA VAS 1334 2 1119 PAŠNIK
MARIJINA VAS 1334 3 84 PAŠNIK
MARIJINA VAS 1334 4 1619 PAŠNIK
MARIJINA VAS 1335 0 417 POT
MARIJINA VAS 1337 0 2250 POT
MARIJINA VAS 1338 1 1600 POT
MARIJINA VAS 1338 3 1937 POT
MARIJINA VAS 1339 0 863 POT
MARIJINA VAS 1340 0 2302 POT
MARIJINA VAS 1341 0 209 POT
MRZLO POLJE 1368 0 1442 CESTA
MRZLO POLJE 1391 0 1633 POT
MRZLO POLJE 1397 0 1780 POT
MRZLO POLJE 1399 0 3841 POT
OBREŽJE 570 0 1526 POT
OBREŽJE 572 0 2021 POT
OBREŽJE 573 0 1525 POT
OLEŠČE 1722 1 1568 POT
OLEŠČE 1722 2 676 POT
OLEŠČE 1723 0 2093 POT
OLEŠČE 1724 0 2881 POT
OLEŠČE 1725 0 658 POT
OLEŠČE 1728 0 2309 POT
OLEŠČE 1731 0 946 POT
OLEŠČE 1732 1 4437 POT
OLEŠČE 1732 2 3087 POT
OLEŠČE 1733 0 1036 POT
OLEŠČE 1734 0 2568 POT
OLEŠČE 1737 0 3072 POT
OLEŠČE 1738 0 1201 POT
OLEŠČE 1739 0 3435 POT
OLEŠČE 1740 0 518 POT
OLEŠČE 1741 0 478 POT
OLEŠČE 1743 0 885 POT
OLEŠČE 1744 0 1460 POT
OLEŠČE 1745 0 14419 POT
OLEŠČE 1746 0 1791 POT
OLEŠČE 1748 1 3528 POT
OLEŠČE 1750 0 1593 POT
OLEŠČE 1751 0 7898 POT
OLEŠČE 1753 0 263 POT
OLEŠČE 1754 0 673 POT
OLEŠČE 1756 0 251 POT
OLEŠČE 1758 0 2809 POT
OLEŠČE 1759 0 647 POT
OLEŠČE 1760 1 1086 POT
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OLEŠČE 1760 2 593 POT
OLEŠČE 1761 0 597 POT
OLEŠČE 1762 0 1680 POT
OLEŠČE 1763 0 1280 POT
OLEŠČE 1764 0 1669 POT
OLEŠČE 1766 0 2212 POT
OLEŠČE 1775 4 2372 CESTA
PANEČE 1950 0 2500 POT
PANEČE 1951 0 378 POT
PANEČE 1952 0 1457 POT
PANEČE 1953 0 1061 POT
PANEČE 1954 0 5981 POT
PANEČE 1955 0 1007 POT
PANEČE 1958 0 863 POT
PANEČE 1959 1 1511 POT
PANEČE 1959 2 629 POT
PANEČE 1960 0 460 POT
PANEČE 1961 1 2086 POT
PANEČE 1961 3 539 POT
PANEČE 1964 1 3165 POT
PANEČE 1964 2 1356 POT
PANEČE 1965 1 809 POT
PANEČE 1966 0 1946 POT
PANEČE 1974 1 899 POT
PANEČE 1974 2 36 POT
PANEČE 1975 1 1978 POT
PANEČE 1975 2 216 POT
PANEČE 1976 1 809 POT
PANEČE 1977 1 953 POT
PANEČE 1977 2 953 POT
PANEČE 1979 5 3776 POT
PANEČE 1979 6 575 POT
PANEČE 1979 7 64 POT
PANEČE 1980 0 504 POT
PLAZOVJE 969 1 952 POT
PLAZOVJE 970 0 1175 POT
PLAZOVJE 971 1 57 POT
PLAZOVJE 971 5 38 CESTA
PLAZOVJE 971 6 25 POT
PLAZOVJE 971 7 17 POT
PLAZOVJE 973 0 834 POT
PLAZOVJE 977 1 1392 POT
PLAZOVJE 977 2 1640 POT
PLAZOVJE 979 1 269 POT
PLAZOVJE 979 4 341 POT
PLAZOVJE 979 7 236 CESTA
REČICA 1233 13 6201 CESTA
REČICA 1233 14 61 CESTA
REČICA 1233 15 80 CESTA
REČICA 1233 16 5434 CESTA
REČICA 1237 2 274 CESTA
REČICA 1237 3 100 CESTA
REČICA 1237 4 407 CESTA
REČICA 1238 0 119 POT
REČICA 1240 0 1007 POT
REČICA 1245 0 665 POT
REČICA 1247 1 661 POT
REČICA 1247 4 2590 POT
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REČICA 1247 6 160 POT
REČICA 1247 7 25 PAŠNIK
REČICA 1247 8 282 PAŠNIK
REČICA 1251 0 2122 POT
REČICA 1252 0 809 POT
REČICA 1253 0 295 POT
REČICA 1257 0 971 POT
REČICA 1258 0 950 POT
REČICA 1259 0 1298 POT
REČICA 1262 0 2532 POT
REČICA 1265 0 1626 POT
REČICA 1268 0 1324 POT
REČICA 1271 0 1104 POT
REKA 1076 0 698 CESTA
REKA 1077 0 3238 CESTA
REKA 1078 4 85 PAŠNIK
REKA 1078 5 90 PAŠNIK
REKA 1078 6 30 PAŠNIK
REKA 1078 7 80 PAŠNIK
REKA 1078 11 255 PAŠNIK
REKA 1078 12 170 PAŠNIK
REKA 1078 13 300 PAŠNIK
REKA 1078 14 180 PAŠNIK
REKA 1078 15 225 PAŠNIK
REKA 1078 16 155 PAŠNIK
REKA 1078 17 30 PAŠNIK
REKA 1078 19 50 PAŠNIK
REKA 1078 20 50 PAŠNIK
REKA 1078 21 935 PAŠNIK
REKA 1080 0 870 CESTA
RIFENGOZD 152 1 1511 NEPLODNO
RIFENGOZD 152 2 403 NEPLODNO
RIFENGOZD 455 1 1018 NEPLODNO
RIFENGOZD 455 4 530 NEPLODNO
RIFENGOZD 455 5 62 GOZD
RIFENGOZD 455 6 72 STANOVANJSKA STAVBA
RIFENGOZD 455 6 72 TRAVNIK
RIFENGOZD 456 1 1194 NEPLODNO
RIFENGOZD 456 2 611 NEPLODNO
RIFENGOZD 630 0 5876 POT
RIFENGOZD 631 0 1025 NEPLODNO
RIFENGOZD 783 0 647 NEPLODNO
RIFENGOZD 784 0 1097 NEPLODNO
RIFENGOZD 786 1 539 NEPLODNO
RIFENGOZD 904 0 953 NEPLODNO
RIFENGOZD 905 0 1313 NEPLODNO
RIFENGOZD 906 0 1672 NEPLODNO
RIFENGOZD 1184 1 20 TRAVNIK
RIFENGOZD 1184 2 33 TRAVNIK
RIFENGOZD 1188 0 2566 POT
RIFENGOZD 1189 0 827 NEPLODNO
RIFENGOZD 1330 2 50 GOZD
RIFENGOZD 1330 3 150 PAŠNIK
RIFENGOZD 1330 4 50 TRAVNIK
RIFENGOZD 1330 9 39 DVORIŠČE
RIFENGOZD 1330 9 39 FUNKCIONALNI OBJEKT
RIFENGOZD 1331 1 194 POT
RIFENGOZD 1331 3 126 POT
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RIFENGOZD 1331 4 118 POT
RIFENGOZD 1331 5 16 POT
RIFENGOZD 1331 6 33 POT
RIFENGOZD 1331 7 347 POT
RIFENGOZD 1332 1 955 POT
RIFENGOZD 1332 2 781 POT
RIFENGOZD 1333 1 1043 NEPLODNO
RIFENGOZD 1333 2 396 NEPLODNO
RIFENGOZD 1334 0 665 NEPLODNO
RIMSKE TOPLICE 353 0 1237 CESTA
RIMSKE TOPLICE 1441 0 2633 POT
RIMSKE TOPLICE 1445 0 1108 POT
RIMSKE TOPLICE 1446 0 392 POT
RIMSKE TOPLICE 1447 1 345 POT
RIMSKE TOPLICE 1447 2 1552 POT
RIMSKE TOPLICE 1447 9 43 POT
RIMSKE TOPLICE 1447 9 43 TRAVNIK
RIMSKE TOPLICE 1447 10 30 CESTA
RIMSKE TOPLICE 1447 11 11 CESTA
RIMSKE TOPLICE 1447 12 431 POT
RIMSKE TOPLICE 1447 13 6 POT
RIMSKE TOPLICE 1453 3 439 CESTA
RIMSKE TOPLICE 1466 1 2907 CESTA
RIMSKE TOPLICE 1467 0 1618 POT
RIMSKE TOPLICE 1469 1 55 CESTA
RIMSKE TOPLICE 1469 2 694 POT
RIMSKE TOPLICE 1469 5 167 POT
RIMSKE TOPLICE 1470 3 502 POT
RIMSKE TOPLICE 1471 0 1194 POT
RIMSKE TOPLICE 1477 0 683 POT
RIMSKE TOPLICE 1483 1 18639 CESTA
RIMSKE TOPLICE 1483 3 1290 TRAVNIK
RIMSKE TOPLICE 1483 5 184 TRAVNIK
RIMSKE TOPLICE 1483 6 638 CESTA
RIMSKE TOPLICE 1483 8 62 CESTA
RIMSKE TOPLICE 1483 9 296 CESTA
RIMSKE TOPLICE 1483 10 115 CESTA
SEDRAŽ 1725 2 2370 CESTA
SEDRAŽ 1726 2 444 CESTA
SEDRAŽ 1727 2 485 CESTA
SEDRAŽ 1727 3 1092 CESTA
SEDRAŽ 1728 2 342 POT
SEDRAŽ 1729 0 877 POT
SEDRAŽ 1732 0 698 POT
SEDRAŽ 1733 0 5114 POT
SEDRAŽ 1734 1 2671 POT
SEDRAŽ 1734 2 206 POT
SEDRAŽ 1735 0 1949 POT
SEDRAŽ 1736 0 1892 POT
SEDRAŽ 1737 0 2935 POT
SEDRAŽ 1743 2 165 POT
SEDRAŽ 1744 0 374 POT
SEDRAŽ 1746 0 5165 POT
SEDRAŽ 1748 0 2884 POT
SEDRAŽ 1749 0 1262 POT
SEDRAŽ 1751 0 565 POT
SEDRAŽ 1752 0 5382 POT
SEDRAŽ 1753 0 263 POT
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SEDRAŽ 1754 0 705 POT
SEDRAŽ 1755 1 814 POT
SEDRAŽ 1756 0 2093 POT
SEDRAŽ 1761 0 1309 POT
SEDRAŽ 1764 0 637 POT
SEDRAŽ 1768 0 1277 POT
SEDRAŽ 1771 0 903 POT
SEDRAŽ 1772 0 3273 POT
SEDRAŽ 1775 0 1097 POT
SEDRAŽ 1777 0 2082 POT
SLIVNO 949 0 1327 POT
SLIVNO 951 0 806 POT
SLIVNO 952 1 1849 POT
SLIVNO 952 3 2377 POT
SLIVNO 953 0 1762 POT
SLIVNO 956 1 1149 POT
SLIVNO 956 2 290 POT
SLIVNO 957 1 1345 POT
SLIVNO 957 2 673 POT
SLIVNO 957 3 110 POT
SLIVNO 957 4 50 POT
SLIVNO 957 5 315 POT
SLIVNO 957 7 786 POT
SLIVNO 957 8 129 POT
SLIVNO 957 9 82 POT
SLIVNO 957 11 15 POT
SLIVNO 957 12 22 POT
SLIVNO 958 1 475 POT
SLIVNO 958 3 821 POT
SLIVNO 959 0 1766 POT
SLIVNO 960 0 1467 POT
SLIVNO 961 0 511 POT
SLIVNO 962 1 3092 POT
SLIVNO 962 2 212 POT
SLIVNO 964 2 494 POT
SLIVNO 964 3 265 POT
SLIVNO 964 4 205 POT
SLIVNO 965 1 1583 POT
SLIVNO 965 2 178 POT
SLIVNO 965 3 255 PAŠNIK
SLIVNO 965 4 72 PRODAJNI TRG
SLIVNO 966 0 324 POT
SLIVNO 967 0 432 POT
SLIVNO 968 1 2869 POT
SLIVNO 973 0 2496 POT
SLIVNO 974 0 1464 POT
SLIVNO 975 0 1766 POT
SLIVNO 976 0 406 POT
SLIVNO 977 0 568 POT
SLIVNO 978 0 665 POT
SLIVNO 979 0 158 POT
SLIVNO 980 0 1126 POT
SLIVNO 981 0 1583 POT
SLIVNO 982 0 3471 POT
SLIVNO 984 0 982 POT
SLIVNO 985 0 2820 POT
SLIVNO 986 0 950 POT
SLIVNO 987 1 6150 POT
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SLIVNO 987 2 802 POT
SLIVNO 988 0 1050 POT
SLIVNO 989 0 1629 POT
SLIVNO 991 0 755 POT
SLIVNO 992 0 486 POT
SLIVNO 993 0 2302 POT
SLIVNO 994 0 539 POT
SLIVNO 995 0 935 VODOTOK
SLIVNO 996 0 834 VODOTOK
ŠENTRUPERT 951 2 1431 POT
ŠENTRUPERT 951 3 147 CESTA
ŠENTRUPERT 951 4 421 POT
ŠENTRUPERT 951 6 676 POT
ŠENTRUPERT 953 2 2741 POT
ŠENTRUPERT 953 3 871 POT
ŠENTRUPERT 955 3 1388 POT
ŠENTRUPERT 955 4 712 CESTA
ŠENTRUPERT 956 1 2385 POT
ŠENTRUPERT 956 2 3957 POT
ŠENTRUPERT 958 5 385 POT
ŠENTRUPERT 959 0 4884 POT
ŠENTRUPERT 962 1 256 POT
ŠENTRUPERT 962 3 458 POT
ŠENTRUPERT 962 5 484 CESTA
ŠENTRUPERT 962 6 259 CESTA
ŠIRJE 759 0 1908 POT
ŠIRJE 1707 0 2000 POT
ŠIRJE 1708 0 2913 POT
ŠIRJE 1709 0 960 POT
ŠIRJE 1710 0 381 POT
ŠIRJE 1711 0 1360 POT
ŠIRJE 1712 1 669 POT
ŠIRJE 1712 2 223 POT
ŠIRJE 1713 0 7521 POT
ŠIRJE 1714 0 637 POT
ŠIRJE 1715 0 1072 POT
ŠIRJE 1716 0 1892 POT
ŠIRJE 1718 0 254 POT
ŠIRJE 1719 0 1061 POT
ŠIRJE 1720 1 900 POT
ŠIRJE 1720 2 209 POT
ŠIRJE 1721 1 1583 POT
ŠIRJE 1721 2 363 POT
ŠIRJE 1722 0 2305 POT
ŠIRJE 1727 0 396 POT
ŠIRJE 1729 1 1482 CESTA
ŠIRJE 1729 3 403 CESTA
ŠIRJE 1731 0 3273 POT
ŠIRJE 1732 0 1824 POT
ŠIRJE 1735 3 112 POT
ŠMIHEL 1346 6 90 CESTA
ŠMIHEL 1346 7 60 POT
ŠMIHEL 1347 2 470 CESTA
ŠMIHEL 1347 3 1285 CESTA
ŠMIHEL 1348 5 48 POT
ŠMIHEL 1348 6 657 POT
ŠMIHEL 1348 7 626 POT
ŠMIHEL 1348 8 511 POT
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ŠMIHEL 1348 9 74 PAŠNIK
ŠMIHEL 1348 10 202 PAŠNIK
ŠMIHEL 1348 11 211 POT
ŠMIHEL 1348 12 351 POT
ŠMIHEL 1348 13 50 POT
ŠMIHEL 1348 14 392 POT
ŠMIHEL 1348 15 80 POT
ŠMIHEL 1348 16 50 POT
ŠMIHEL 1348 18 367 CESTA
ŠMIHEL 1348 19 4744 CESTA
ŠMIHEL 1348 20 3350 CESTA
ŠMIHEL 1348 21 119 CESTA
ŠMIHEL 1350 1 1302 POT
ŠMIHEL 1351 0 1405 POT
ŠMIHEL 1353 2 489 POT
ŠMIHEL 1353 3 2094 POT
ŠMIHEL 1353 4 172 POT
ŠMIHEL 1355 2 265 POT
ŠMIHEL 1355 3 24 TRAVNIK
ŠMIHEL 1355 4 32 TRAVNIK
ŠMIHEL 1355 5 161 CESTA
ŠMIHEL 1355 6 28 TRAVNIK
ŠMIHEL 1355 7 129 PAŠNIK
ŠMIHEL 1355 8 4 DVORIŠČE
ŠMIHEL 1355 9 13 DVORIŠČE
ŠMIHEL 1355 10 81 GARAŽA
ŠMIHEL 1355 10 81 POT
ŠMIHEL 1355 11 574 POT
ŠMIHEL 1368 0 1029 POT
ŠMIHEL 1369 0 737 POT
ŠMIHEL 1370 0 2050 POT
ŠMIHEL 1371 1 432 POT
ŠMIHEL 1371 2 557 POT
ŠMIHEL 1373 0 306 POT
TROBNI DOL 2079 1 1640 POT
TROBNI DOL 2079 3 4712 POT
TROBNI DOL 2079 4 766 POT
TROBNI DOL 2079 5 939 POT
TROBNI DOL 2079 7 1194 POT
TROBNI DOL 2079 8 942 POT
TROBNI DOL 2079 9 2100 POT
TROBNI DOL 2080 2 360 POT
TROBNI DOL 2080 3 334 POT
TROBNI DOL 2082 0 1003 POT
TROBNI DOL 2084 2 334 POT
TROBNI DOL 2085 2 1093 POT
TROBNI DOL 2088 0 482 POT
TROBNI DOL 2089 1 1985 POT
TROBNI DOL 2089 2 293 POT
TROBNI DOL 2089 3 40 POT
TROBNI DOL 2089 4 70 POT
TROBNI DOL 2090 2 604 POT
TROBNI DOL 2092 2 881 POT
TROBNI DOL 2094 0 1349 POT
TROBNI DOL 2095 1 3500 POT
TROBNI DOL 2095 2 665 POT
TROBNI DOL 2097 1 960 POT
TROBNI DOL 2097 4 216 NEPLODNO
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TROBNI DOL 2099 1 1411 POT
TROBNI DOL 2099 2 119 POT
TROBNI DOL 2101 0 270 POT
TROBNI DOL 2102 1 845 POT
TROBNI DOL 2102 2 1543 POT
TROBNI DOL 2105 1 227 POT
TROBNI DOL 2105 2 701 POT
TROBNI DOL 2106 2 237 POT
TROBNI DOL 2106 3 745 POT
TROBNI DOL 2106 4 1230 POT
TROBNI DOL 2106 5 1072 POT
TROBNI DOL 2106 6 673 CESTA
TROBNI DOL 2106 7 733 POT
TROBNI DOL 2106 8 1516 CESTA
TROBNI DOL 2106 9 3386 POT
TROBNI DOL 2108 2 4374 POT
TROBNI DOL 2108 3 279 POT
TROBNI DOL 2108 4 555 CESTA
TROBNI DOL 2110 4 2420 CESTA
TROBNI DOL 2110 5 1633 POT
TROBNI DOL 2111 0 917 POT
TROBNI DOL 2112 0 1428 POT
TROBNI DOL 2114 1 676 POT
TROBNI DOL 2115 0 827 POT
TROBNI DOL 2116 1 1460 POT
TROBNI DOL 2116 4 19 POT
TROBNI DOL 2116 5 10 POT
TROBNI DOL 2117 0 4887 POT
VRH NAD LAŠKIM 212 0 37 SPOMENIK
VRH NAD LAŠKIM 1279 4 688 POT
VRH NAD LAŠKIM 1279 5 26 CESTA
VRH NAD LAŠKIM 1279 7 28 DVORIŠČE
VRH NAD LAŠKIM 1282 2 561 POT
VRH NAD LAŠKIM 1283 1 2512 POT
VRH NAD LAŠKIM 1283 2 172 POT
VRH NAD LAŠKIM 1283 4 959 POT
VRH NAD LAŠKIM 1286 0 1223 POT
VRH NAD LAŠKIM 1288 0 1806 POT
VRH NAD LAŠKIM 1291 0 673 POT
VRH NAD LAŠKIM 1292 0 1457 POT
VRH NAD LAŠKIM 1293 0 468 POT
VRH NAD LAŠKIM 1296 0 579 CESTA
VRH NAD LAŠKIM 1297 0 719 POT
VRH NAD LAŠKIM 1298 1 519 POT
VRH NAD LAŠKIM 1298 2 118 POT
VRH NAD LAŠKIM 1298 3 183 POT
VRH NAD LAŠKIM 1299 0 2331 POT
VRH NAD LAŠKIM 1300 2 3828 POT
VRH NAD LAŠKIM 1303 1 1583 POT
VRH NAD LAŠKIM 1303 2 1350 POT
VRH NAD LAŠKIM 1306 2 417 POT
VRH NAD LAŠKIM 1309 0 971 POT
VRH NAD LAŠKIM 1311 0 701 POT
VRH NAD LAŠKIM 1312 0 122 POT
VRH NAD LAŠKIM 1315 2 961 POT
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K.o. Št. parc. Površina Raba Lastnik
DEBRO 883 1 147 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
DEBRO 883 2 22157 CESTA V SPLOŠNI RABI
DEBRO 883 5 255 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
DEBRO 883 6 38 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
DEBRO 883 7 6182 CESTA V SPLOŠNI RABI
DEBRO 883 12 49 CESTA V SPLOŠNI RABI
DEBRO 883 13 147 CESTA V SPLOŠNI RABI
DEBRO 883 14 12 CESTA V SPLOŠNI RABI
DEBRO 883 15 135 CESTA V SPLOŠNI RABI
DEBRO 883 16 29 CESTA V SPLOŠNI RABI
DEBRO 883 17 9 CESTA V SPLOŠNI RABI
DEBRO 883 18 20 CESTA V SPLOŠNI RABI
DEBRO 883 19 543 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
DEBRO 884 3 378 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
DEBRO 884 4 245 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
DEBRO 884 5 364 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
DEBRO 884 7 240 POT V SPLOŠNI RABI
DEBRO 884 8 55 DVORIŠČE V SPLOŠNI RABI
DEBRO 884 9 932 DVORIŠČE V SPLOŠNI RABI
DEBRO 884 9 932 PARKIRIŠČE V SPLOŠNI RABI
DEBRO 885 0 1228 POT V SPLOŠNI RABI
DEBRO 886 2 194 CESTA V SPLOŠNI RABI
DEBRO 886 3 90 CESTA V SPLOŠNI RABI
DEBRO 887 0 1654 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
DEBRO 888 0 586 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
DEBRO 906 2 47 CESTA V SPLOŠNI RABI
LAHOMŠEK 547 6 634 CESTA V SPLOŠNI RABI
LAHOMŠEK 548 2 299 CESTA V SPLOŠNI RABI
LAHOMŠEK 581 3 172 CESTA V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 76 1 328 CESTA V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 76 1 328 VINOGRAD V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 87 5 655 CESTA V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 108 2 252 CESTA V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 108 2 252 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 381 1 2331 CESTA V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 410 0 345 POT V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 413 5 32 CESTA V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 418 1 439 CESTA V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 470 9 472 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 497 6 195 CESTA V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 497 7 42 CESTA V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 498 2 156 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
LAŠKO 579 0 433 CESTA V SPLOŠNI RABI
LOŽE 1010 1 152 CESTA V SPLOŠNI RABI
LOŽE 1010 3 20 CESTA V SPLOŠNI RABI
LOŽE 1010 8 24 CESTA V SPLOŠNI RABI
LOŽE 1010 10 184 CESTA V SPLOŠNI RABI
LOŽE 1010 12 14 CESTA V SPLOŠNI RABI
LOŽE 1010 13 302 CESTA V SPLOŠNI RABI
LOŽE 1010 15 24 CESTA V SPLOŠNI RABI
LOŽE 1011 0 2223 NJIVA V SPLOŠNI RABI
LOŽE 1017 1 1734 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
LOŽE 1017 3 3607 PAŠNIK V SPLOŠNI RABI
LOŽE 1017 7 54 CESTA V SPLOŠNI RABI
MARIJINA VAS 1363 0 258 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MARIJINA VAS 1364 0 62 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1497 0 2730 CESTA V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1498 0 180 CESTA V SPLOŠNI RABI
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K.o. Št. parc. Površina Raba Lastnik
MRZLO POLJE 1499 0 1151 POT V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1500 0 719 POT V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1501 2 105 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1501 3 15 DVORIŠČE V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1501 3 15 POSLOVNA STAVBA V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1501 4 115 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1501 5 52 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1501 7 43 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1501 9 14 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1501 10 200 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1501 11 14 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1502 2 146 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1502 4 1024 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1502 6 27 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1502 8 134 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1502 9 426 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
MRZLO POLJE 1502 10 354 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
PANEČE 1949 0 1187 POT V SPLOŠNI RABI
PANEČE 1983 5 358 CESTA V SPLOŠNI RABI
PANEČE 1983 6 293 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
PLAZOVJE 234 2 706 CESTA V SPLOŠNI RABI
PLAZOVJE 969 2 200 CESTA V SPLOŠNI RABI
PLAZOVJE 969 3 7 CESTA V SPLOŠNI RABI
PLAZOVJE 969 4 417 CESTA V SPLOŠNI RABI
PLAZOVJE 969 5 15 CESTA V SPLOŠNI RABI
PLAZOVJE 969 6 22 CESTA V SPLOŠNI RABI
POŽNICA 1139 0 1270 POT V SPLOŠNI RABI
REČICA 1027 3 1210 CESTA V SPLOŠNI RABI
REČICA 1288 0 1387 CESTA V SPLOŠNI RABI
REČICA 1290 0 7806 CESTA V SPLOŠNI RABI
REKA 125 2 651 CESTA V SPLOŠNI RABI
REKA 129 8 442 POT V SPLOŠNI RABI
REKA 129 9 13 CESTA V SPLOŠNI RABI
REKA 132 1 421 CESTA V SPLOŠNI RABI
REKA 132 2 510 CESTA V SPLOŠNI RABI
REKA 133 1 627 CESTA V SPLOŠNI RABI
REKA 135 7 207 CESTA V SPLOŠNI RABI
RIMSKE TOPLICE 632 3 423 TRAVNIK V SPLOŠNI RABI
RIMSKE TOPLICE 868 5 168 CESTA V SPLOŠNI RABI
RIMSKE TOPLICE 868 6 135 CESTA V SPLOŠNI RABI
RIMSKE TOPLICE 868 7 178 CESTA V SPLOŠNI RABI
RIMSKE TOPLICE 869 3 100 CESTA V SPLOŠNI RABI
RIMSKE TOPLICE 869 4 34 CESTA V SPLOŠNI RABI
RIMSKE TOPLICE 869 6 170 CESTA V SPLOŠNI RABI
RIMSKE TOPLICE 878 7 1070 CESTA V SPLOŠNI RABI
RIMSKE TOPLICE 940 11 48 POT V SPLOŠNI RABI
RIMSKE TOPLICE 1440 1 851 CESTA V SPLOŠNI RABI
SLIVNO 659 4 3583 CESTA V SPLOŠNI RABI
SLIVNO 659 5 210 CESTA V SPLOŠNI RABI
ŠIRJE 1735 4 33 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
ŠIRJE 1735 5 381 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
ŠIRJE 1735 6 468 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
ŠIRJE 1735 7 604 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
ŠIRJE 1735 8 688 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
ŠIRJE 1735 10 201 NEPLODNO V SPLOŠNI RABI
ŠIRJE 1752 0 4493 CESTA V SPLOŠNI RABI
ŠMIHEL 1347 4 129 CESTA V SPLOŠNI RABI



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 24. 6. 2010 / Stran 7479 

K.o. Št. parc. Površina Raba Lastnik
ŠMIHEL 1347 5 597 CESTA V SPLOŠNI RABI
ŠMIHEL 1347 6 274 CESTA V SPLOŠNI RABI
ŠMIHEL 1347 7 159 CESTA V SPLOŠNI RABI
ŠMIHEL 1347 8 139 CESTA V SPLOŠNI RABI
ŠMIHEL 1347 9 211 CESTA V SPLOŠNI RABI
ŠMIHEL 1347 10 50 CESTA V SPLOŠNI RABI
ŠMIHEL 1347 11 257 CESTA V SPLOŠNI RABI
ŠMIHEL 1347 12 94 CESTA V SPLOŠNI RABI

S K L E P
o izvzemu zemljišča iz splošne rabe

1.
S tem sklepom se ukine status parcele v splošni rabi za 

parc. št. 886/1, vl. št. 36, k.o. Debro. Navedeni parceli se ukine 
status parcele v splošni rabi in postane last Občine Laško.

2.
Pristojno Okrajno sodišče v Celju, vpiše v zemljiško knjigo 

lastninsko pravico Občine Laško na parceli, opisani v tč. 1. 
tega sklepa.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35062‑02/2010
Laško, dne 7. aprila 2010

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

2712. Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 23. seji dne 
7. 4. 2010 sprejel

S K L E P
o izvzemu zemljišča iz javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. 

št. 1233/16, vl. št. 693, k.o. Rečica. Navedeni parceli se ukine 
status javnega dobra in postane last Občine Laško.

2.
Pristojno Okrajno sodišče v Celju, vpiše v zemljiško knjigo 

lastninsko pravico Občine Laško na parceli, opisani v tč. 1. 
tega sklepa.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35062‑02/2010
Laško, dne 7. aprila 2010

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Celju, vpiše v zemljiško knjigo 

lastninsko pravico Občine Laško na parcelah, opisani v tč. 1. 
tega sklepa.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35060‑12/2010
Laško, dne 2. junija 2010

Župan
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

2710. Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 24. seji dne 
2. 6. 2010 sprejel

S K L E P
o izvzemu zemljišča iz javnega dobra

1.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra v lasti 

Občine Laško za parc. št. 960/5, vl. št. 587, k.o. Lahomšek. 
Navedeni parceli se ukine status javnega dobra in postane 
last Občine Laško.

2.
Pristojno Okrajno sodišče v Celju, vpiše v zemljiško knjigo 

lastninsko pravico Občine Laško na parceli, opisani v tč. 1. 
tega sklepa.

3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35060‑36/2009
Laško, dne 2. junija 2010

Župan 
Občine Laško

Franc Zdolšek l.r.

2711. Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list 
RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 23. seji dne 
7. 4. 2010 sprejel
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LJUBLJANA

2713. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovne šole Kašelj

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/l/91, 45/l/94 – odločba US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organi‑
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP‑A, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) in 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
na 40. seji dne 21. 6. 2010 sprejel

O D L O K 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Osnovne šole Kašelj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana, s sedežem 

Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja 
javni vzgojno‑izobraževalni zavod za osnovnošolsko izobraže‑
vanje Osnovno šolo Kašelj (v nadaljevanju: zavod).

O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana.

K sistemizaciji delovnih mest, ki se ne financirajo iz držav‑
nega proračuna, daje soglasje župan.

II. IME IN SEDEŽ

2. člen
Ime zavoda: Osnovna šola Kašelj.
Sedež zavoda: Kašeljska cesta 119 a, Ljubljana.

III. PEČAT ZAVODA

3. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in 

pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež zavoda. 
Sredi pečata je grb Republike Slovenije.

Ravnatelj s sklepom določi število posameznih pečatov, 
uporabo, način varovanja in uničenje ter določi delavce, ki so 
zanje odgovorni.

IV. DEJAVNOSTI ZAVODA

4. člen
Zavod opravlja javno službo, ki obsega javno veljavni 

izobraževalni program, ki je bil sprejet na način in po postopku, 
določenim z zakonom.

Osnovna dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji de‑
javnosti je:

– P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.
Poleg osnovne dejavnosti izvaja zavod tudi druge dejav‑

nosti, s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost, ki so po stan‑
dardni klasifikaciji razvrščeni v naslednje podrazrede:

– G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah 
 in tržnicah z drugim blagom
– G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 
 stojnic in tržnic
– H/49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike

– J/58/190 Drugo založništvo
– L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih 
 ali najetih nepremičnin
– N/82‑300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje 
 in usposabljanje na področju športa 
 in rekreacije
– P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje 
 in usposabljanje na področju kulture 
 in umetnosti
– P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
 izpopolnjevanje in usposabljanje
– P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
– R/90.010 Umetniško uprizarjanje
– R/91.011 Dejavnost knjižnic
– O/93.110 Obratovanje športnih objektov
– R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti 
 za prosti čas.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre‑

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja usta‑
novitelja.

V. ŠOLSKI OKOLIŠ

5. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnov‑

nošolskem izobraževanju v šolskem okolišu, ki je usklajen z 
zmogljivostjo zavoda.

Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega 
izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naslednje ulice in 
hišne številke:

– ANŽURJEVA ULICA 1, 1a, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3, 
4, 4a, 4b, 4c, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 10a,10b, 
10c, 10d, 11, 11a, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 13, 14, 14a, 14b, 14c, 
14d, 15, 16, 16a, 16b, 16c, 17, 18, 18a, 18b, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 40a, 42,

– AVGUSTINČIČEVA ULICA 1, od 3 do 14, 14a, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 

– BERČIČEVA ULICA 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 
3b, 3c, 4, 4a, 4b, 4c, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 7a, 7b, 
7c, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 9a, 9b, 9c, 10, 10a, 10b, 10c, 12, 14, 

– CESTA ŠPANSKIH BORCEV 1, 1a, 1b, 2a, 3, 4, 4a, 
4b, od 5 do 17, 17a, od 18 do 25, 25a, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 
31, 31a, 31b, 31c, 33, 33a, 33b, 33c, 34, 36, 36a, 36b, 36c, 
37, 37a, 37b, 37c, 39, 39a, 39b, 39c, 41, 41a, 41b, 41c, 43, 
43a, 43b, 43c, 45, 45a, 45b, 45c, 47, 47a, 47b, 47c, 49, 49a, 
49b, 49c, 51, 51a, 51b, 51c, 53, 53a, 53b, 53c, 55, 55a, 55b, 
55c, 57, 57a, 57b, 57c, 59, 59a, 59b, 59c, 61, 61a, 61b, 61c, 
63, 63a, 63b, 63c, 65, 65a, 65b, 65c, 67, 67a, 67b, 67c, 69, 
69a, 69b, 69c, 71, 71a, 71b, 71c, 73, 73a, 73b, 73c, 75, 75a, 
75b, 75c, 77,

– CESTA 30. AVGUSTA 1, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 25, 25a, 
27, 29, 31, 33, 35,

– ČERNIČEVA ULICA 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19, 19a, 21, 23, 25,

– GRAJZERJEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 6a, od 7 do 
14, od 16 do 21, 21a, 21b, 21c, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 31, 33, 37, 39,

– GOSTINČARJEVA ULICA neparne od 1 do 13,
– JAKHLJEVA ULICA 1, 3, 7, 9, 20, 21,
– KAŠELJSKA CESTA 62, od 64 do 87, 87a, 87b, 88, 89, 

90, 91, 91a, 91b, 91c, 93, 93a, 94, 95, 96, 97, 97b, 98, 99, 100, 
101, 101a, 101b, 101c, 101d, 101e, od 102 do 113, 113a, 115, 
116, 117, 118, 119, 119a, 120, 120a, 121, 121a, 122, 124, 126, 
128, 132, 134, 136, 138, 138a, 140, 142, 144, 146, 148, 148b, 
148c, 150, 150a, 150b, 150c, 152, parne od 153 do 162, 166, 
168, 170, 172,

– KLEMENOVA ULICA 1, 1a, od 2 do 21, 21a, od 22 do 43, 
43a, od 44 do 87, 87a, od 88 do 110, parne od 112 do 188,
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– KRMČEVA ULICA 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
– KUDROVA ULICA 2, 4,
– LOVŠETOVA ULICA od 1 do 8, parne od 10 do 16,
– MAZOVČEVA POT od 1 do 5, 5a, 5b, 6,
– MOČILNIKARJEVA ULICA 1, 1a, 2, 2a, 2b, od 3 do 8, 

neparne od 9 do 21,
– OB STUDENCU 1, 1a, od 2 do 9, 11, 11a, 13, 15, 17, 

19, 19a, 21, 23, 25, 27, 29, 38, 40, 42, 44, 45,
– PAPIRNIŠKI TRG od 1 do 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 

18a, 18b, 19, 20, 21,
– PEČINSKA ULICA od 1 do 9, 10, 10a, 10b, od 11 do 22, 

22a, 22b, 22c, 22d, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33a, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, neparne od 41 do 73,

– TRTNIKOVA ULICA od 1 do 10, neparne od 11 do 17, 
19, 19a, 19b, 21, 23, 23a, 25, 27, 29, 31, 31a, 33, 35,37,

– ULICA MINKE BOBNAR 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, od 1 do 15, 
neparne od 17 do 23,

– ULICA MIRKA JURCE od 1 do 7, 7a, 8, 8a, 8b, 10, 19,
– ULICA PARIŠKE KOMUNE 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 

13, 15,
– VIŠNJEVARJEVA ULICA od 1 do 7, 9, 10, neparne od 

11 do 49,
– ZELENOVA ULICA 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, od 

20 do 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34.
Vsaka na novo določena hišna številka znotraj šolskega 

okoliša sodi v obstoječi šolski okoliš.

VI. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.

1. Svet zavoda

7. člen
Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.
Svet zavoda odloča o zadevah, ki jih določajo zakoni, ta 

odlok ali drugi predpisi ter o zadevah, za katere ni pooblaščen 
drug organ.

Svet zavoda, ki šteje enajst članov, sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Mestni 

svet Mestne občine Ljubljana skladno s svojimi akti.
Delavci zavoda volijo svoje predstavnike v svet zavoda in 

jih odpokličejo po postopku, določenim s tem odlokom.
Predstavnike staršev v svet zavoda volijo in razrešujejo 

starši na svetu staršev po postopku, določenim s tem odlo‑
kom.

8. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za štiri 

leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ 
dvakrat zaporedoma.

Članu sveta zavoda preneha mandat v svetu zavoda pred 
potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:

– izgubi pravico biti voljen oziroma imenovan v svet za‑
voda,

– je odpoklican ali razrešen,
– odstopi,
– umre.
Predstavniku staršev preneha mandat, ko preneha status 

učenca njegovemu otroku.
Odstop člana sveta zavoda je veljaven, ko svet sprejme 

pisno izjavo člana sveta o odstopu

Ko svet zavoda ugotovi, da je članu sveta prenehal man‑
dat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvoli‑
tev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, 
svet najkasneje v 30 dneh od dneva ugotovitve o prenehanju 
mandata razpiše nadomestne volitve.

Če članu sveta zavoda predčasno preneha mandat, se 
za preostanek mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član 
po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen član, 
kateremu je prenehal mandat.

9. člen
Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na 

neposrednih in tajnih volitvah.
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet 

zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata sveta zavoda. S sklepom o razpisu volitev se 
določi dan volitev, število članov sveta, ki se volijo, in imenuje 
volilna komisija.

Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana ter nji‑
hovi namestniki. Člani volilne komisije in njihovi namestniki ne 
morejo biti kandidati za člane sveta zavoda.

Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.

10. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda imajo 

učiteljski zbor, najmanj trije delavci zavoda in reprezentativni 
sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni 
komisiji v 21 dneh od dneva objave sklepa o razpisu volitev, 
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi 
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

Pravico voliti predstavnike v svet zavoda imajo vsi delavci 
razen ravnatelja in pomočnika ravnatelja.

11. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena 

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da delavci, ki 
bodo odsotni na dan volitev, volijo pred tem dnem.

Voli se z glasovnicami. Vsak delavec ima en glas. Na 
glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu 
priimkov, z navedbo, koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da 
se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za 
katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo‑
goče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi 
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov kot jih je 
potrebno izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
delavcev zavoda.

12. člen
Za člana sveta zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki so 

dobili največje število glasov delavcev, ki so volili. Kolikor ni 
mogoče ugotoviti, kdo je zadnji izvoljeni član sveta, ker sta dva 
ali več kandidatov dobila enako število glasov, je izvoljen tisti 
kandidat, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

Volilna komisija sestavi zapisnik o poteku volitev in izdela 
poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva 
volitev.

13. člen
Svet zavoda se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo 

predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika. Od tega 
dneva začne teči mandat članom sveta zavoda.

Prvo sejo sveta zavoda v novi sestavi skliče ravnatelj 
najkasneje v roku 20 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh 
članov sveta. Prvo sejo sveta zavoda vodi do izvolitve predse‑
dnika sveta zavoda najstarejši novoizvoljeni oziroma novoime‑
novani član sveta zavoda.
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14. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu za‑

voda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev 
zavoda z aktivno volilno pravico ali na zahtevo reprezentativ‑
nega sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral ta 
sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti 
priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. Zahteva za 
odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno 
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 
30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev 
v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je 
za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda.

15. člen
Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev z 

liste kandidatov, ki jo oblikuje svet staršev.
Kandidata za člana sveta zavoda lahko predlaga vsak 

član sveta staršev. Predlogu kandidatov za člane sveta zavoda 
morajo biti priložene pisne izjave kandidatov, da se s kandida‑
turo strinjajo.

Voli se z glasovnicami.
Na glasovnici se navedejo imena kandidatov za člana 

sveta zavoda po abecednem redu priimkov, število kandidatov, 
ki se jih voli, ter navodilo o načinu glasovanja.

Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred 
imeni kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi 
glasovati.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica 
vseh članov sveta staršev.

Za člana sveta zavoda so izvoljeni kandidati, ki so dobili 
največje število glasov.

Če sta dva ali več kandidatov dobila enako število glasov, 
je izvoljen tisti kandidat, ki ima otroka v nižjem razredu. Če niti 
na ta način ni mogoče ugotoviti, kdo je izvoljen za člana sveta 
zavoda, se glasovanje ponavlja, dokler eden izmed kandidatov 
ne prejme največjega števila glasov.

16. člen
Postopek za razrešitev predstavnika staršev v svetu za‑

voda se začne na predlog člana sveta staršev ali na predlog 
staršev posameznega oddelka zavoda, ki ga starši sprejmejo 
na roditeljskem sestanku oddelka z večino glasov staršev, 
navzočih na roditeljskem sestanku. Starši lahko veljavno skle‑
pajo, če je na roditeljskem sestanku prisotna večina staršev 
oddelka.

Predlog za razrešitev mora vsebovati obrazložitev, v ka‑
teri so navedeni razlogi za razrešitev. Predlog mora biti podan 
v pisni obliki.

Predlog za razrešitev se pošlje svetu staršev. Če predlog 
ne vsebuje razlogov za razrešitev, ga predsednik sveta staršev 
vrne predlagatelju v dopolnitev.

Predlog za razrešitev se uvrsti na sejo sveta staršev, ki 
mora biti sklicana v roku 30 dni od dneva prejema popolnega 
predloga za razrešitev, če je popoln predlog za razrešitev prejet 
v času poletnih počitnic, pa najpozneje v roku 30 dni od začetka 
šolskega leta.

Predlog za razrešitev mora biti vročen članu sveta zavo‑
da, za katerega se predlaga razrešitev, najmanj 8 dni pred sejo 
sveta staršev, na kateri bo obravnavan.

Član sveta zavoda, za katerega se predlaga razrešitev, 
ima pravico, da se opredeli, ali se z razrešitvijo strinja ali ne.

Po končani obravnavi predloga za razrešitev sprejme 
svet staršev odločitev o predlogu z večino glasov vseh članov 
sveta staršev.

Postopki za imenovanje oziroma izvolitev članov zavoda 
morajo pričeti teči najpozneje tri mesece pred iztekom man‑
data.

2. Ravnatelj

17. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ zavo‑

da.
Ravnatelj zavoda organizira in vodi delo in poslovanje 

zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zako‑
nitost dela zavoda.

Ravnatelj vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovoren 
za strokovnost dela zavoda.

Ravnatelj zavod zastopa in predstavlja brez omejitev.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku, 

določenim z zakonom.

18. člen
V skladu z normativi ravnatelj imenuje pomočnika rav‑

natelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in 
pedagoških nalog.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno 
pooblasti ravnatelj in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje 
pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno poo‑
blasti tudi druge delavce zavoda.

3. Strokovni organi

19. člen
Strokovni organi zavoda so:
– učiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik,
– strokovni aktivi.
Za sestavo in pristojnost strokovnih organov zavoda se 

uporabljajo zakonske določbe in pravila zavoda.

4. Svet staršev

20. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v za‑

vodu oblikuje svet staršev, ki je sestavljen tako, da ima v njem 
vsak oddelek po enega predstavnika, katerega izvolijo starši na 
roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu 
svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega name‑
stnika. Pravice in obveznosti ter način delovanja sveta staršev 
določajo zakon in pravila zavoda.

VII. SREDSTVA ZA DELO

21. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanovitelj zavodu 

nepremično in premično stvarno premoženje v obsegu in vre‑
dnosti, kot ga je v knjigovodskih evidencah oziroma poročilih 
izkazala na dan 31. 12. 2009, Osnovna šola Polje za Podru‑
žnico Zgornji Kašelj, ki je v okviru zavoda delovala do izločitve 
na lokaciji Kašeljska cesta 119 a, Ljubljana.

Premično premoženje, ki ga zavodu zagotavlja ustanovi‑
telj, se evidentira ločeno v okviru evidence o osnovnih sredstvih 
zavoda v skladu s predpisi o računovodstvu.

Medsebojna razmerja med ustanoviteljem in zavodom 
v zvezi z nepremičnim premoženjem, ki ga ustanovitelj daje 
zavodu v uporabo za potrebe izvajanja dejavnosti, določene s 
tem odlokom, se uredijo s posebno pogodbo med zavodom in 
ustanoviteljem.

Premoženje iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki 
ga ustanovitelj daje zavodu v uporabo za opravljanje dejavno‑
sti, za katero je ustanovljen, je lastnina ustanovitelja.

Zavod je dolžan uporabljati premoženje ustanovitelja in 
drugo premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 24. 6. 2010 / Stran 7483 

22. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz 

sredstev državnega proračuna, sredstev ustanovitelja, prispev‑
kov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov, iz donacij, 
prispevkov sponzorjev in iz drugih virov v skladu z zakonom.

VIII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV 
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 

SREDSTEV ZA DELO

23. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z 

opravljanjem dejavnosti, ki so opredeljene v 4. členu tega od‑
loka, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko 
vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovi‑
telja pa tudi za plače.

V primeru primanjkljaja sredstev za opravljanje dejavnosti 
zavoda, se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z 
ustanoviteljem.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA 
V PRAVNEM PROMETU

24. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v 

svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez predhodne‑
ga soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi 
z nepremičnim premoženjem.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, 
s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno 
subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanovitelja 
predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda v skladu z zako‑
nom in drugimi predpisi.

X. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI  
MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM

25. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obve‑

znosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s 

plani in programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe 

sredstev,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k spremembam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in dru‑

gimi predpisi.
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto predložiti:
– letni delovni načrt,
– poročilo o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju 

zavoda,
– načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z ne‑

premičninami,
– podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejav‑

nosti ter v statistične namene.

XI. JAVNOST DELA

26. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem in 

javnosti.
Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgoj‑

no‑izobraževalnemu delu starši in predstavniki javnosti ne mo‑
rejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi 
ali če to dovoli ravnatelj.

Javnost obvešča o delu zavoda ravnatelj ali oseba, ki jo 
pooblasti.

XII. SPLOŠNI AKTI ŠOLE

27. člen
Zavod ima lahko pravila, s katerimi se urejajo vpraša‑

nja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje 
zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja 
druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splo‑
šnih aktov, za katere je z zakonom določeno, da jih sprejme 
ravnatelj.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Z dnem vpisa zavoda v sodni register se prenese vse 

premoženje, s katerim je dosedaj upravljala Osnovna šola Polje 
na lokaciji podružnice šole Zgornji Kašelj, na novoustanovljeni 
zavod Osnovno šolo Kašelj.

Prenos upravljanja premoženja ter druge pravice in ob‑
veznosti iz tega naslova se v skladu s predpisi in tem aktom 
uredijo s pogodbo, katere sestavni del je natančen popis pre‑
moženja, ki ga ustanovitelj daje v upravljanje zavodu.

Prevzem delavcev, ki so bili v Osnovni šoli Polje sistemizi‑
rani na delovna mesta v okviru podružnice šole Zgornji Kašelj, 
od dosedanjega delodajalca Osnovne šole Polje na Osnovno 
šolo Kašelj, se opravi z dnem vpisa Osnovne šole Kašelj v 
sodni register oziroma z dnem 1. 9. 2010.

Z dnem prevzema delavcev preidejo na prevzemni zavod 
tudi vse pravice in obveznosti iz pogodb o zaposlitvi in druge 
pravice ter obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci 
na dan uveljavitve tega akta pri dosedanjem delodajalcu.

Vse terjatve, ki so nastale iz naslova plačil staršev ter vse 
druge terjatve in obveznosti, ki se nanašajo na izločeno podru‑
žnico Zgornji Kašelj, z dnem vpisa v sodni register preidejo na 
novoustanovljeni zavod Osnovno šolo Kašelj.

30. člen
Za čas do imenovanja ravnatelja, vendar največ za dobo 

enega leta, opravlja funkcijo ravnatelja zavoda vršilka dolžnosti 
ravnatelja zavoda ga. Tadeja Perkovič, rojena 28. 12. 1970, 
Kalanova 9a, Medvode.

31. člen
Vršilka dolžnosti ravnatelja je dolžna v roku petnajstih 

dni od uveljavitve tega odloka opraviti vsa dejanja v zvezi z 
vpisom zavoda v sodni register v skladu z veljavnimi predpisi 
ter v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izo‑
braževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, 
ter druge naloge v zvezi s konstituiranjem organov zavoda in 
zagotoviti vse druge potrebne pogoje za začetek nemotenega 
izvajanja dela zavoda v skladu s tem odlokom.

32. člen
Svet zavoda se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku 

šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka. Konstitutivno sejo 
zavoda skliče vršilka dolžnosti ravnatelja zavoda.

33. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 603‑213/2007‑61
Ljubljana, dne 21. junija 2010

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.
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2714. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovne šole Polje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/I/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 
127/06 – ZJZP), prvega odstavka 41. člena Zakona o organi‑
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP‑A, 
36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr.) in 27. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 40. seji dne 21. 6. 2010 sprejel

O D L O K 
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega 

vzgojno-izobraževalnega zavoda  
Osnovne šole Polje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 

zavoda Osnovne šole Polje (Uradni list RS, št. 38/08) se črta 
naslov III. poglavja in 3. člen.

2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku črta prva alineja ter v do‑

sedanji štirideseti alineji, ki postane devetintrideseta alineja, 
vejica na koncu za številko »197a« nadomesti s piko, ostalo 
besedilo prvega odstavka pa se črta.

Drugi odstavek se črta.

3. člen
V tretjem odstavku 9. člena se v besedilu pred dvopičjem 

beseda »devet« nadomesti z besedo »enajst« ter v drugi 
alineji besedi »trije predstavniki« nadomestita z besedama 
»pet predstavnikov«.

4. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci zavoda na 

neposrednih in tajnih volitvah.«.

5. člen
V 13. členu se v drugem stavku tretjega odstavka za 

besedo »voli« postavi »piko« in črta besedilo »izmed delavcev 
matične enote zavoda ter koliko kandidatov izmed delavcev 
podružnice šole«.

6. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike staršev v svet zavoda izvoli svet staršev 

z liste kandidatov, ki jo oblikuje svet staršev.«.

7. člen
Črta se 21. člen.

8. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha mandat članu sveta 

zavoda izmed predstavnikov delavcev iz izločene podružnice 
Zgornji Kašelj. Skladno z novo organizacijo zavoda se v svet 
zavoda najkasneje v dveh mesecih po uveljavitvi tega odloka 
izvoli nadomestnega člana sveta zavoda izmed delavcev 
zavoda.

Svet zavoda nadaljuje svoje delo do poteka mandata.

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 603‑213/2007‑61
Ljubljana, dne 21. junija 2010

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

2715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območja 
urejanja v mestnem središču – za dele območij 
urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni 
trg

Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načr‑
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B in 108/09) 
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na 39. seji dne 31. maja 2010 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za območja 
urejanja v mestnem središču – za dele območij 

urejanja CO 1/6 Čopova ulica  
in CO 1/13 Južni trg

1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja 

urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, in 
Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 
22/98, 68/99, 77/02, 69/03, 19/07, 95/07, 57/08, 98/08 in 
110/08) se 1. člen dopolni tako, da se pika na koncu nado‑
mesti z vejico in doda besedilo: »Genius Loci d.o.o., Ljublja‑
na pod št. naloge 300/08 v aprilu 2010.«.

2. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Za območje sprememb in dopolnitev prostorskih uredi‑

tvenih pogojev za območja urejanja v mestnem središču – za 
dele območij urejanja CO 1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni 
trg se uporabljajo grafični načrti:
1. Katastrski načrt s prikazom območja M 1:1000
2. Geodetski načrt s prikazom območja in funkcio‑
nalnih enot M 1:1000
3. Normativni elementi M 1:500«.

3. člen
V 48. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»V novo zgrajenih stavbah je treba najmanj 25% moči 

za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo vodo zagotoviti z 
uporabo enega ali več virov obnovljive energije (geotermal‑
na, sončna energija ipd.) v skladu s predpisi, ki urejajo to 
področje.«.

4. člen
Tabele iz 77. člena, ki določajo merila in pogoje za po‑

sege v prostor po posameznih funkcionalnih enotah območij 
urejanja, se spremenijo tako, da se devetnajsta, dvajseta in 
štiriintrideseta vrstica nadomestijo z novimi, ki se glasijo:
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»
CO 1/6 9 D C G G B A E D E
CO 1/6 10 D C G H B B E F E
CO 1/13 2 D C G H B B E D E

«

5. člen
V 78. členu se dodata novi 9. in 10. točka, ki se glasita:
»9. CO1/6 Čopova ulica, funkcionalni enoti 10 in 4:
Predvideni posegi
Dopustna je gradnja prometne, komunalne, energetske in 

druge gospodarske infrastrukture.
Dopustna je rekonstrukcija ali odstranitev obstoječega in 

izgradnja novega hotela visoke kategorije, na zemljišču parc. 
št.: 2597/1, 2597/2, 2598, 2599/2, vse k.o. Ajdovščina – povr‑
šine 2290 m2.

Namembnost
Funkcionalna enota 10:
– 12111 – hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno 

nastanitev, razen motelov, penzionov, gostišč in podobnih stavb 
za nastanitev,

– 12112 – gostilne, restavracije in točilnice,
– 12301 – trgovske stavbe, razen nakupovalnih centrov, 

trgovskih centrov, veleblagovnic in pokritih tržnic,
– 12304 – stavbe za druge storitvene dejavnosti, razen 

avtopralnic,
– 12420 – garažne stavbe, razen čolnarn in gasilskih 

domov.
V pritličju je javni program z neposrednimi vhodi iz ulice, 

v zgornjih etažah je hotelski program s spremljajočimi dejav‑
nostmi.

Funkcionalna enota 4:
– 21120 – lokalne ceste in javne poti.
Zazidalna zasnova
Glavni vhod v hotel je iz Slovenske ceste na osrednjem 

delu stavbe. Dopustno je urediti novo pasažo iz Slovenske 
ceste do Gledališke pasaže.

Tlorisni gabariti
Največji dopustni tlorisni gabarit stavbe je po celotnem 

zemljišču, namenjenem gradnji. Na delu fasade ob Nazorjevi 
ulici, vzhodno od historičnega dela stavbe, je dopustno nad 
koto 306.70 m. n. v., v funkcionalni enoti 4 izvesti izzidek širine 
največ 1.0 m. Gradbena linija pritličja in tipičnih etaž poteka 
po meji z obodnimi cestami do stavb Nazorjeva ulica 3 in Čo‑
pova ulica 42. V notranjosti funkcionalne enote 10 ni omejitev 
obsega stavbe. Ob Slovenski cesti so arkade, v svetli širini 
najmanj 4 m.

Terasni etaži morata biti od gradbenih linij in vzhodnega 
roba (ob stavbi Nazorjeva ulica 3) umaknjeni v notranjost, 
najmanj toliko, kot je določeno v grafičnem načrtu št. 3 »Nor‑
mativni elementi«. Strehe druge terasne etaže so nepohodne.

Vertikalni gabariti
Etažnost stavbe je do 3 kleti, pritličje z galerijo, mezzanin, 

4 nadstropja in 2 terasni etaži.
Kota vhoda 0.00 = 297.70 m. n. v.
Arkade morajo imeti najmanj obstoječo svetlo višino. 

Venec stavbe, razen na stiku s stavbo Čopova ulica 42, je 
predviden na višini 322.30 m. n. v., oziroma 24.60 m nad 
Slovensko cesto. Venec v dolžini ca. 5 m od stika s stavbo 
Čopova ulica 42, je na višini 318.80 m. n. v. oziroma 21.10 m 
nad Slovensko cesto. Višine vencev nadstropnih etaž lahko 
odstopajo do 0.2 m. Venec druge terasne etaže je na višini 
329.70 m. n. v. oziroma 32.00 m nad Slovensko cesto. Višina 
stavbe je lahko višja za do 0.5 m, stavba ne sme biti nižja od 
prvotnega gabarita hotela iz leta 1939.

Oblikovna zasnova
Barvna prezentacija se določi na podlagi rezultatov son‑

diranja oziroma v skladu s funkcionalističnim značajem stavbe. 
Fasade morajo biti izvedene iz kakovostnih, trajnih materialov, 
nikjer na fasadah se ne sme uporabiti refleksno steklo. Stre‑

šna kritina na celotni stavbi mora biti iz bakrene ali po videzu 
podobne pločevine.

Trakt ob Slovenski cesti
Fasade Hotela Slon, v obsegu prvotnega gabarita hotela 

iz leta 1939, se rekonstruira z vsemi elementi (omet s fugami, 
tridelna in smučna okna, lože, horizontalni venci z bakrenimi 
obrobami). Sprejemljive so minimalne modifikacije mreže, ki jo 
ustvarjajo okna, na način, ki minimalno vpliva na značaj stavbe 
kot primera arhitekture medvojnega obdobja – funkcionalizma. 
Vse poznejše in predvidene nadzidave morajo biti jasno ločene 
od prvotnega gabarita hotela. Polkrožno zaključen vogal na 
križišču Slovenske ceste (v dolžini ca. treh okenskih osi) s Čo‑
povo ulico (celoten del trakta s stopničastim zniževanjem ga‑
barita) z ložami ter stolpičem kot višinskim poudarkom vogala 
v Čopovo ulico je treba dosledno prezentirati. V tem vogalnem 
delu nove nadzidave niso dopustne.

Trakt ob Nazorjevi ulici
Nova zazidava mora upoštevati obstoječ zazidalni sistem 

v Nazorjevi ulici, koncept strnjene robne zazidave, ki odraža 
parcelno razdelitev uličnega obrobja. Z oblikovanjem nove 
stavbe (npr. z odvzemanjem mas ali podobno) je treba ustvariti 
prehod med nižjim stavbnim fondom z vzhodne strani in višjim 
predvidenim traktom.

Etapnost gradnje
Posege je dopustno izvesti v dveh etapah, ločeno na se‑

gmentu historične stavbe in kasnejšega prizidka ob Nazorjevi 
ulici.

Obveznosti investitorjev
Tehnologijo gradnje je treba prilagoditi tako, da bo upora‑

ba sosednjih obstoječih stavb čim manj motena.
Pred gradnjo je treba evidentirati gradbenotehnično stanje 

sosednjih stavb in zagotoviti način sanacije morebitnih nastalih 
poškodb.

Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo in gra‑
jeno javno dobro

Vodovod
Hotel Slon bo priključen na javni vodovod preko novega 

vodovodnega priključka na obstoječi vodovod PE d 160 v Na‑
zorjevi ulici in obstoječega priključka na vodovod LŽ DN 325 v 
Slovenski cesti.

Kanalizacija
Med predvideno garažno kletjo pod Hotelom Slon in pred‑

videno garažno kletjo na severni strani Nazorjeve ulice se 
mora predviden prehod za pešce in vozila izvesti tako, da bo 
teme podzemnega prehoda ca. 5,00 m pod terenom oziroma 
pod dnom obstoječega kanala DN 600 na Nazorjevi ulici, ki je 
ca. –4.00 m.

Oskrba s plinom
Stavbe se za potrebe kuhe in tehnologije lahko priključijo 

na sistem zemeljskega plina – nizkotlačno distribucijsko pli‑
novodno omrežje. Pred odstranitvijo obstoječih stavb je treba 
odstraniti tangirane priključne plinovode. Glavni distribucijski 
plinovod po Čopovi ulici mora v času gradbenih del nemoteno 
obratovati, kar je treba zagotoviti z ustreznimi odmiki novo na‑
črtovanih posegov. Za priključitev stavb bo treba zgraditi nove 
priključne plinovode do glavnega distribucijskega plinovoda 
po Čopovi ulici. Priključni plinovod se zaključi z glavno plinsko 
zaporno pipo v omarici na fasadi stavbe.

Vročevod
Stavbe se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne 

tople vode priključijo na sistem daljinskega ogrevanja – vro‑
čevodno omrežje. Glavni vročevod T521 mora v času gradnje 
novega hotela nemoteno obratovati, zato ga je treba pred 
odstranitvijo obstoječih stavb in gradnjo novih prestaviti izven 
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vplivnega območja nove ureditve. Za stavbe, ki se ne odstranijo 
se mora zagotoviti prestavitev tangiranih priključnih vročevo‑
dov. Prestavitev vročevodnega omrežja bremeni investitorja 
novogradnje in se izvede pred odstranitvijo obstoječih stavb 
in gradnjo novih ter obvezno v času izven ogrevalne sezone. 
Za priključitev novo predvidene stavbe (hotela) bo treba zgra‑
diti priključni vročevod do prestavljenega glavnega vročevoda 
T521. Za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovolje‑
nja bo treba predhodno pri Energetiki Ljubljana d.o.o. naročiti 
izdelavo Idejne zasnove vročevodnega omrežja.

Električno omrežje
Na območju ni sekundarnih vodov električnega omrežja. 

Potrebna bo izgradnja nove TP v sklopu novogradnje na osnovi 
idejne zasnove, izdelane na Elektro Ljubljana.

Telekomunikacijsko omrežje
Sekundarni telekomunikacijski vod poteka po Gledališki 

pasaži, izvedejo se priključki na novo optično telekomunikacij‑
sko omrežje.

Ravnanje z odpadki
Zbiralnica za smeti se umesti v 1. kleti garaže in uredi od‑

voz, začasno z avto dvigalom, dolgoročno v navezavi na dovoz 
preko rampe iz Cigaletove ulice ali Slovenske ceste.

Prometna ureditev
Dostava in dovoz se urejata s Slovenske ceste. Parkira‑

nje za hotelske goste se zagotovi v kletnih etažah na parceli, 
namenjeni gradnji. Dovoz v kletne etaže se uredi v 1. fazi z 
avtodvigalom v sklopu stavbe. Dostop je iz Nazorjeve ulice. 
Postavljanje nadstrešnic za zaščito uvoza v avtodvigalo ni 
dopustno. V 2. fazi se dvigalo odstrani in uredi priključek na 
sosednjo garažno klet na lokaciji »Kompas« z uvozom preko 
klančine na Cigaletovi ulici. Dostop z vozili je namenjen izključ‑
no hotelskim gostom, servisni dejavnosti in za odvoz smeti.

Varstvo kulturne dediščine
Območje je enota kulturne dediščine:
– EŠD 328 Ljubljana – Mestno jedro (KD),
– EŠD 329 Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana 

(KS).
Za posege v enote kulturne dediščine je treba pridobiti 

predhodne pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo 
kulturne dediščine. Na območju predvidenih posegov je treba 
izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred odstranitvijo trak‑
ta ob Slovenski cesti je treba izdelati tehnično dokumentacijo 
za potrebe rekonstrukcije stavbe in arhivskega varstva.

Varovanje okolja
Upoštevati je treba:
– določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno 

telo vodonosnika Ljubljanskega polja – VVO III: širše vodovar‑
stveno območje (Uradni list RS, št. 120/04, 7/06);

– določi se stopnja zaščite pred hrupom ter predvidijo 
posegi za varovanje pred prekomernim hrupom.

10. CO1/13 Južni trg, funkcionalna enota 2:
Predvideni posegi
Dopustna je gradnja prometne, komunalne, energetske in 

druge gospodarske infrastrukture.
Dopustna je ureditev gostinskih vrtov.
Na zemljiščih parc. št. 3109/1, 3109/2, 3110, 3111, 3112, 

3113, 3114, 3115, 3116, 3119 in 3126/1, vse k.o. Ajdovščina, so 
dopustne odstranitve delov obstoječih stavb, ki niso spomeni‑
ško varovani, investicijsko vzdrževalna dela ter rekonstrukcije 
obstoječih stavb in gradnje novih.

V ostalem delu funkcionalne enote so dopustna investicij‑
sko vzdrževalna dela ter rekonstrukcije.

Namembnost:
– 1122 – tri‑ in večstanovanjske stavbe,
– 12111 – hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno 

nastanitev, razen motelov in gostišč,
– 12112 – gostilne, restavracije in točilnice,
– 12201 – stavbe javne uprave,
– 12202 – stavbe bank, pošt, zavarovalnic,
– 12203 – druge upravne in pisarniške stavbe,
– 12301 – trgovske stavbe, razen pokritih tržnic,

– 12304 – stavbe za druge storitvene dejavnosti, razen 
avtopralnic.

V stavbi Čopova ulica 3 – Mestna hranilnica – je v vseh 
etažah poslovna namembnost.

V stavbi Čopova ulica 5 je trgovski in gostinski program, 
v nadstropjih je dopustna tudi poslovna in stanovanjska na‑
membnost.

V stavbi Čopova ulica 5a je v kleti ter pritličju ob Kna‑
fljevem prehodu gostinstvo. V pritličju atrija, ki je dostopen 
iz Čopove ulice, je trgovina, dopustno je tudi gostinstvo. Na 
mestu sedanje podstrehe se uredi hotel. V vrtnem paviljonu ob 
Knafljevem prehodu je gostinstvo.

V stavbi na parceli št. 3129, k.o. Ajdovščina je gostinski 
program v vseh etažah.

Zazidalna zasnova
Iz stavb Čopova ulica 7, 9 in 9a se uredi nov stavbni kom‑

pleks z odstranitvijo delov obstoječih stavb, ki niso spomeniško 
varovani, rekonstrukcijo stavb, ki se ohranjajo, ter novogradnjo. 
Stavbi Čopova ulica 7 in 9 ter dvoriščni del z arkadnim hodnikom 
stavbe Čopova ulica 9b je dopustno rekonstruirati skladno s kon‑
servatorskimi smernicami. Dvoriščni trakti z arkadnim stebriščem 
in atrijem se interpolirajo v novogradnjo. Glavne vhode iz Čopove 
ulice se ohrani na historičnih pozicijah. Glavni vhod iz Knafljevega 
prehoda se uredi v osrednjem delu. Skozi kompleks mora potekati 
javna pasaža med Čopovo ulico in Knafljevim prehodom. Pasaža 
poteka skozi obstoječo vhodno vežo v stavbi Čopova ulica 9, po 
pokritem atriju, in se nadaljuje v svetli širini najmanj 4 m do izhoda 
na osrednjem delu stavbe ob Knafljevem prehodu.

Streho stavbe Čopova ulica 5a je dopustno preoblikovati v 
obstoječem tlorisnem obsegu, do višine obstoječega slemena. 
Nad višino slemena je dopustna gradnja v ozadje pomaknjene‑
ga paviljona za izhod na strešno teraso iz stopnišča, za kapo 
dvigala in za prezračevanje, v velikosti največ 20% tlorisne 
površine obstoječe stavbe. Paviljon ne sme zakrivati pogleda 
na dvoriščno fasado stavbe Mestne hranilnice (Čopova ulica 3). 
Vhod v stavbo Čopova ulica 5a je iz Knafljevega prehoda ali iz 
atrija, dostopnega iz Čopove ulice.

Stavbi Čopova ulica 3 in 5 ter stavba na zemljišču parc. 
št. 3129, k.o Ajdovščina, se gabaritno ne spreminjajo. Dopustno 
jih je rekonstruirati tako, da se ohranijo varovani elementi.

Tlorisni gabariti
Določeni sta dve gradbeni liniji – ena poteka po meji 

funkcionalne enote s Čopovo ulico, druga po meji funkcionalne 
enote s Knafljevim prehodom.

Največji dopustni tlorisni gabarit novega stavbnega kom‑
pleksa je po celotnem zemljišču, namenjenem gradnji stavb‑
nega kompleksa.

Največji dopustni tlorisni gabarit preoblikovanja strehe 
stavbe Čopova ulica 5a je nad stavbo ter nad kletjo prizidka na 
zemljišču parc. št. 3109/2 k.o. Ajdovščina.

Največji dopustni tlorisni gabarit vrtnega paviljona je 
18.0 m x 18.0 m.

Višinski gabariti
Strešne kapi ob Čopovi ulici je treba ohraniti, strehe no‑

vega dela se pričnejo ob slemenu, na koti 311.50 m. n. v., ter 
ob slemenu dvoriščnega dela Pošte, na višini 316.86 m. n. v., 
in segajo do Knafljevega prehoda. Nov del stavbe se mora 
volumensko razčleniti tako, da se ustvari postopen prehod od 
dvoriščnega dela Pošte z višino venca 316.86 m. n. v. do višine 
309.00 m. n. v. na JV delu stavbe. Stavbe ob Knafljevem pre‑
hodu se od vrtnega paviljona postopoma zvišujejo proti stavbi 
Pošte, ki je ne smejo preseči.

Višinske kote:
– novi stavbni kompleks:

– venec (304.49 m. n. v.) in sleme (311.50 m. n. v.) 
hiš ob Čopovi ulici se ohranita, najvišja dopustna višina ravne 
strehe nadzidanega dela je enaka višini slemena,

– nadzidava dvoriščnega trakta sega do višine 
309.00 m. n. v., višina lahko odstopa do 0.5 m,

– najvišja dopustna višina strehe novogradnje v Z delu 
kompleksa, ob Knafljevem prehodu, je enaka višini slemena 
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dvoriščnega trakta Pošte, 316.86 m. n. v., najnižja dopustna 
višina tega dela kompleksa je na koti 311.70 m. n. v.;

– prehod višin med delom ob Čopovi ulici in delom ob 
Knafljevem prehodu je treba izvesti tako, da višji del kompleksa 
s Čopove ulice ne bo zaznaven,

– višinski gabarit kompleksa se postopoma niža od 
SZ do JZ – do najvišje dopustne višine na koti 306.50 m. n. v. 
(višine obstoječega slemena stavba Čopova ulica 5a). Na stiku 
s stavbo Čopova ulica 5a se na delu kompleksa ob Knafljevem 
prehodu poudari venec na višini 301.00 m. n. v.;

– stavba Čopova ulica 5a:
– najvišja dopustna kota preoblikovane strehe je na 

višini obstoječega slemena,
– ob Knafljevem prehodu se poudari venec na višini 

300.00 m. n. v.
Etažnost:
– novi stavbni kompleks:

– treba je ohraniti etažnost traktov stavb ob Čopovi ulici, 
vključno z obstoječo 1. kletjo, strešne etaže južno od slemena 
stavb ob Čopovi ulici je dopustno preoblikovati in izvesti ravno 
streho,

– pod obstoječo 1. kletjo traktov ob Čopovi je dopustno 
izvesti 2. klet za tehnične potrebe, na dvoriščnem delu in ob 
Knafljevem prehodu so, glede na nivo Čopove ulice, dopustne 
do največ 3 kleti, pritličje in do 4 nadstropja;

– stavba Čopova ulica 5a, glede na nivo atrija za Čopovo 
ulico: obstoječa klet, pritličje, do 3 etaže v preoblikovani strehi, 
paviljon je dopustno delno podkletiti za tehnične rešitve shra‑
njevanja steklenih obodnih sten.

Oblikovna zasnova
Originalne dele uličnih fasad stavb Čopova ulica 7 in 9 

se mora sanirati in obnoviti skladno z avtentičnim historičnim 
stanjem. Barvna prezentacija historicističnih stavb se izvede 
v skladu z rezultati sondažnih raziskav oziroma na podlagi 
barvnih študij, pripravljenih na podlagi rezultatov sondažnih 
raziskav. Kritina poševne strehe na ulični strani je opečna, frča‑
de je treba ohraniti. V notranjosti je treba prezentirati dvoriščni 
del z arkadnim hodnikom.

Stavba Čopova ulica 5a naj s svojo pojavnostjo odraža 
obstoječo morfologijo, fasada mora biti horizontalno členjena.

Ob Knafljevem prehodu mora biti zagotovljena členjenost 
stavbnih delov, fasade ne smejo imeti zasteklitve z refleksnim 
steklom. Strehe novih delov stavb smejo biti ravne, pokrite 
morajo biti s tradicionalnimi kritinami, ki prevladujejo v tem 
območju (opeka, baker).

Pergole in nadstreški niso dovoljeni.
Etapnost gradnje
Gradnjo je mogoče izvajati v več etapah, pri čemer morajo 

biti v posamezni etapi zaključeni posegi na delu kompleksa ob 
Čopovi ulici (na stavbah Čopova ulica 7 in 9), posegi na delu 
kompleksa ob Knafljevem prehodu, posegi na stavbi Čopova 
ulica 5a, posegi na vrtnem paviljonu, posegi na stavbi Čopova 
ulica 5, posegi na stavbi Čopova ulica 3 ter posegi na stavbi na 
zemljišču parc. št. 3129, k.o Ajdovščina.

Obveznosti investitorjev
Tehnologijo gradnje je treba prilagoditi tako, da bo upora‑

ba sosednjih obstoječih stavb čim manj motena. Pred gradnjo 
je treba evidentirati gradbenotehnično stanje sosednjih stavb in 
zagotoviti način sanacije morebitno nastalih poškodb.

Priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo in gra‑
jeno javno dobro

Vodovod
Stavbi Čopova ulica 7 in 9 bosta priključena na obstoječ 

vodovod LŽ DN 300 v Čopovi ulici. Za oskrbo ostalih stavb zno‑
traj dela območja CO1/13 Južni trg s pitno, sanitarno in požarno 
vodo bo treba v trasi obstoječega skupinskega hišnega vodo‑
vodnega priključka v Knafljevem prehodu zgraditi sekundarni 
vodovod in nanj prevezati tangirane stavbe.

Kanalizacija
Za odvod komunalnih odpadnih in padavinskih voda v 

Knafljevem prehodu v območju CO1/13 bo treba obstoječ 

kanal DN 200‑250 mm rekonstruirati po noveliranem projektu 
št.p.05/SPINO II.

Oskrba s plinom
Stavbe se za potrebe kuhe in tehnologije lahko priključijo 

na sistem zemeljskega plina – nizkotlačno distribucijsko pli‑
novodno omrežje. Pred odstranitvijo obstoječih stavb je treba 
odstraniti tangirane priključne plinovode. Glavni distribucijski 
plinovod po Čopovi ulici mora v času gradbenih del nemoteno 
obratovati, kar je treba zagotoviti z ustreznimi odmiki novo na‑
črtovanih posegov. Za priključitev stavb bo treba zgraditi nove 
priključne plinovode do glavnega distribucijskega plinovoda 
po Čopovi ulici. Priključni plinovod se zaključi z glavno plinsko 
zaporno pipo v omarici na fasadi stavbe.

Vročevod
Stavbe se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne to‑

ple vode priključijo na sistem daljinskega ogrevanja – vročevo‑
dno omrežje. Glavni vročevod T513 mora v času gradnje novih 
stavb nemoteno obratovati, zato ga je treba pred odstranitvijo 
obstoječih stavb in gradnjo novih prestaviti izven vplivnega 
območja nove ureditve. Za stavbe, ki se ne odstranijo, se mora 
zagotoviti prestavitev tangiranih priključnih vročevodov. Presta‑
vitev vročevodnega omrežja bremeni investitorje novogradenj 
in se izvede pred odstranitvijo obstoječih stavb in gradnjo novih 
ter obvezno v času izven ogrevalne sezone. Za priključevanje 
novopredvidenih stavb bo treba zgraditi priključne vročevode 
od posameznih stavb do prestavljenega glavnega vročevoda 
T513. Za izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovolje‑
nja bo treba predhodno pri Energetiki Ljubljana d.o.o. naročiti 
izdelavo Idejne zasnove vročevodnega omrežja.

Električno omrežje
Na območju ni sekundarnih vodov električnega omrežja. 

Potrebna bo izgradnja nove TP v sklopu novogradnje na osnovi 
idejne zasnove izdelane na Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana 
mesto.

Telekomunikacijsko omrežje
Na parcelah za gradnjo ni sekundarnih vodov; izvedejo 

se priključki na novo optično telekomunikacijsko omrežje, ki bo 
zgrajeno na območju.

Odstranjevanje odpadkov
Treba bo urediti zbiralnico za smeti v 1. kleti novega 

kompleksa in urediti odvoz s pomočjo dvižne ploščadi na koto 
Čopove ulice ali urediti povezavo na uvozno rampo PTT.

Prometna ureditev
Nova parkirna mesta niso predvidena.
Dostop do kletnih etaž se uredi preko uvozne rampe Po‑

šte iz Čopove ulice ali preko obstoječe vhodne veže v stavbi 
Čopova ulica 9 in z dvigali v sklopu novega kompleksa.

Varstvo kulturne dediščine
Obstoječe drevo – kavkaški oreškar, na predvidenem 

mestu vrtnega paviljona, je treba vključiti v arhitekturno ureditev 
paviljona.

Območje in stavbe Čopova ulica 3, 5, 7 in 9 so enote 
kulturne dediščine:

– EŠD 328 Ljubljana – Mestno jedro (KD),
– EŠD 329 Ljubljana – Arheološko najdišče Ljubljana (KS),
– EŠD 13970 Hiša Čopova 5,
– EŠD 15395 Hiša Čopova 7 in 9,
– EŠD 1584 Ljubljana – Mestna hranilnica (Čopova 3).
Za posege v enote kulturne dediščine je treba pridobiti 

predhodne pogoje in soglasje organa, pristojnega za varstvo 
kulturne dediščine. Na območju predvidenih posegov je treba 
izvesti predhodne arheološke raziskave. Za potrebe rekon‑
strukcije stavb in arhivskega varstva je treba izdelati tehnično 
dokumentacijo.

Varovanje okolja
Za območje je treba upoštevati:
– določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno 

telo vodonosnika Ljubljanskega polja – VVO III: širše vodovar‑
stveno območje (Uradni list RS, št. 120/04, 7/06),

– določi se stopnja zaščite pred hrupom ter predvidijo 
posegi za varovanje pred prekomernim hrupom.«.
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6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 3505‑30/2008‑86
Ljubljana, dne 31. maja 2010

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

NOVO MESTO

2716. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne 
občine Novo mesto za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi‑
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 
ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 
in 49/09) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Ura‑
dni list RS, št. 96/08 – UPB2), je Občinski svet Mestne občine 
Novo mesto na 30. redni seji dne 10. junija 2010 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine 

Novo mesto za leto 2009

1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun 

proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2009.

2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto 

za leto 2009 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge 
prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci 
prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter 
računu financiranja.
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Skupina SPREJETI VELJAVNI REALIZIRANI Indeks Indeks
Podsk. Naziv konta PRORAČUN 2009 PRORAČUN 2009 PRORAČUN 2009 re./spr.pr. re./velj.pr.
Konto

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 37.365.000,00 37.365.000,00 33.419.530,93 89,44 89,44

TEKOČI PRIHODKI
(70+71) 28.341.278,00 28.341.278,00 28.862.544,34 101,84 101,84

70 DAVČNI PRIHODKI 23.464.559,00 23.464.559,00 23.318.088,90 99,38 99,38
700 Davki na dohodek in dobiček 17.791.559,00 17.791.559,00 17.791.559,00 100,00 100,00
703 Davki na premoženje 4.636.000,00 4.636.000,00 4.806.130,70 103,67 103,67
704 Domači davki na blago in storitve 1.037.000,00 1.037.000,00 720.399,20 69,47 69,47

71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.876.719,00 4.876.719,00 5.544.455,44 113,69 113,69
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 529.500,00 529.500,00 456.109,86 86,14 86,14
711 Takse in pristojbine 20.000,00 20.000,00 17.774,96 88,87 88,87
712 Denarne kazni 190.000,00 190.000,00 195.966,33 103,14 103,14
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 95.000,00 95.000,00 141.706,84 149,17 149,17
714 Drugi prihodki 4.042.219,00 4.042.219,00 4.732.897,45 117,09 117,09

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.950.000,00 1.950.000,00 883.150,51 45,29 45,29
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 450.000,00 450.000,00 20.078,75 4,46 4,46
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih

dolgoročnih sredstev 1.500.000,00 1.500.000,00 863.071,76 57,54 57,54

73 PREJETE DONACIJE 56.600,00 56.600,00 14.725,00 26,02 26,02
730 Prejete donacije iz domačih virov 56.600,00 56.600,00 14.725,00 26,02 26,02

74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.017.122,00 7.017.122,00 3.659.111,08 52,15 52,15
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 6.604.775,00 6.604.775,00 3.434.651,59 52,00 52,00
741 Prejeta sred. iz drž.proračuna iz sred.proračuna EU 412.347,00 412.347,00 224.459,49 54,43 54,43

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 41.792.215,00 41.792.215,00 36.036.600,57 86,23 86,23

40 TEKOČI ODHODKI 9.184.517,00 9.777.077,00 8.773.276,77 95,52 89,73
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.297.200,00 2.244.545,00 2.239.710,13 97,50 99,78
401 Prispevki deelodajalcev za socialno varnost 376.000,00 371.000,00 364.148,67 96,85 98,15
402 Izdatki za blago in storitve 6.336.317,00 6.986.532,00 6.053.630,13 95,54 86,65
403 Plačila domačih obresti 155.000,00 155.000,00 105.787,84 68,25 68,25
409 Rezerve 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00 50,00

41 TEKOČI TRANSFERJI 15.984.814,00 15.975.429,00 15.163.882,74 94,86 94,92
410 Subvencije 1.009.000,00 990.000,00 760.517,64 75,37 76,82
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom 1.922.600,00 1.901.395,00 1.754.431,76 91,25 92,27
412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam 714.312,00 763.382,00 730.533,33 102,27 95,70
413 Drugi tekoči domači transferji 12.338.902,00 12.320.652,00 11.918.400,01 96,59 96,74

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 16.445.184,00 15.809.909,00 11.900.338,29 72,36 75,27
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 16.445.184,00 15.809.909,00 11.900.338,29 72,36 75,27

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 177.700,00 229.800,00 199.102,77 112,04 86,64
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom 177.700,00 229.800,00 199.102,77 112,04 86,64

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -4.427.215,00 -4.427.215,00 -2.617.069,64 59,11 59,11
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 
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A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR
Skupina SPREJETI VELJAVNI REALIZIRANI Indeks Indeks
Podsk. Naziv konta PRORAČUN 2009 PRORAČUN 2009 PRORAČUN 2009 re./spr.pr. re./velj.pr.
Konto

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74) 37.365.000,00 37.365.000,00 33.419.530,93 89,44 89,44

TEKOČI PRIHODKI
(70+71) 28.341.278,00 28.341.278,00 28.862.544,34 101,84 101,84

70 DAVČNI PRIHODKI 23.464.559,00 23.464.559,00 23.318.088,90 99,38 99,38
700 Davki na dohodek in dobiček 17.791.559,00 17.791.559,00 17.791.559,00 100,00 100,00
703 Davki na premoženje 4.636.000,00 4.636.000,00 4.806.130,70 103,67 103,67
704 Domači davki na blago in storitve 1.037.000,00 1.037.000,00 720.399,20 69,47 69,47

71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.876.719,00 4.876.719,00 5.544.455,44 113,69 113,69
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 529.500,00 529.500,00 456.109,86 86,14 86,14
711 Takse in pristojbine 20.000,00 20.000,00 17.774,96 88,87 88,87
712 Denarne kazni 190.000,00 190.000,00 195.966,33 103,14 103,14
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 95.000,00 95.000,00 141.706,84 149,17 149,17
714 Drugi prihodki 4.042.219,00 4.042.219,00 4.732.897,45 117,09 117,09

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.950.000,00 1.950.000,00 883.150,51 45,29 45,29
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 450.000,00 450.000,00 20.078,75 4,46 4,46
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih

dolgoročnih sredstev 1.500.000,00 1.500.000,00 863.071,76 57,54 57,54

73 PREJETE DONACIJE 56.600,00 56.600,00 14.725,00 26,02 26,02
730 Prejete donacije iz domačih virov 56.600,00 56.600,00 14.725,00 26,02 26,02

74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.017.122,00 7.017.122,00 3.659.111,08 52,15 52,15
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 6.604.775,00 6.604.775,00 3.434.651,59 52,00 52,00
741 Prejeta sred. iz drž.proračuna iz sred.proračuna EU 412.347,00 412.347,00 224.459,49 54,43 54,43

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 41.792.215,00 41.792.215,00 36.036.600,57 86,23 86,23

40 TEKOČI ODHODKI 9.184.517,00 9.777.077,00 8.773.276,77 95,52 89,73
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.297.200,00 2.244.545,00 2.239.710,13 97,50 99,78
401 Prispevki deelodajalcev za socialno varnost 376.000,00 371.000,00 364.148,67 96,85 98,15
402 Izdatki za blago in storitve 6.336.317,00 6.986.532,00 6.053.630,13 95,54 86,65
403 Plačila domačih obresti 155.000,00 155.000,00 105.787,84 68,25 68,25
409 Rezerve 20.000,00 20.000,00 10.000,00 50,00 50,00

41 TEKOČI TRANSFERJI 15.984.814,00 15.975.429,00 15.163.882,74 94,86 94,92
410 Subvencije 1.009.000,00 990.000,00 760.517,64 75,37 76,82
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom 1.922.600,00 1.901.395,00 1.754.431,76 91,25 92,27
412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam 714.312,00 763.382,00 730.533,33 102,27 95,70
413 Drugi tekoči domači transferji 12.338.902,00 12.320.652,00 11.918.400,01 96,59 96,74

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 16.445.184,00 15.809.909,00 11.900.338,29 72,36 75,27
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 16.445.184,00 15.809.909,00 11.900.338,29 72,36 75,27

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI 177.700,00 229.800,00 199.102,77 112,04 86,64
432 Investicijski transferji proračunskim uporabnikom 177.700,00 229.800,00 199.102,77 112,04 86,64

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -4.427.215,00 -4.427.215,00 -2.617.069,64 59,11 59,11
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) 

 
305334 / 410-21/2009 / novo mesto01 MP 2/2 22.06.10 09:02 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina SPREJETI VELJAVNI REALIZIRANI Indeks Indeks
Podsk. Naziv konta PRORAČUN 2009 PRORAČUN 2009 PRORAČUN 2009 re./spr.pr. re./velj.pr.
Konto

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) 50.000,00 50.000,00 27.431,98 54,86 54,86

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750) 50.000,00 50.000,00 27.431,98 54,86 54,86

750 Prejeta vračila danih posojil 50.000,00 50.000,00 27.431,98 54,86 54,86

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 122.785,00 122.785,00 122.784,12 100,00 100,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (441) 122.785,00 122.785,00 122.784,12 100,00 100,00

441 Povečanje kapitalskih deležev 122.785,00 122.785,00 122.784,12 100,00 100,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) -72.785,00 -72.785,00 -95.352,14 131,01 131,01

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina SPREJETI VELJAVNI REALIZIRANI Indeks Indeks
Podsk. Naziv konta PRORAČUN 2008 PRORAČUN 2008 PRORAČUN 2008 re./spr.pr. re./velj.pr.
Konto

VII. ZADOLŽEVANJE (50) 4.800.000,00 4.800.000,00 2.627.000,00 54,73 54,73

50 ZADOLŽEVANJE (500) 4.800.000,00 4.800.000,00 2.627.000,00 54,73 54,73
500 Domače zadolževanje 4.800.000,00 4.800.000,00 2.627.000,00 54,73 54,73

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 300.000,00 300.000,00 260.161,15 86,72 86,72

55 ODPLAČILA DOLGA (550) 300.000,00 300.000,00 260.161,15 86,72 86,72
550 Odplačila dolga 300.000,00 300.000,00 260.161,15 86,72 86,72

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0,00 0,00 -345.582,93

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.) 4.500.000,00 4.500.000,00 2.366.838,85 52,60 52,60

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 4.427.215,00 4.427.215,00 2.617.069,64 59,11 59,11

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 
PRETEKLEGA LETA 534.000,00 534.000,00 406.954,90 76,21 76,21
9009 Splošni sklad za drugo 534.000,00 534.000,00 406.954,90 76,21 76,21
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina SPREJETI VELJAVNI REALIZIRANI Indeks Indeks
Podsk. Naziv konta PRORAČUN 2009 PRORAČUN 2009 PRORAČUN 2009 re./spr.pr. re./velj.pr.
Konto

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) 50.000,00 50.000,00 27.431,98 54,86 54,86

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750) 50.000,00 50.000,00 27.431,98 54,86 54,86

750 Prejeta vračila danih posojil 50.000,00 50.000,00 27.431,98 54,86 54,86

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 122.785,00 122.785,00 122.784,12 100,00 100,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (441) 122.785,00 122.785,00 122.784,12 100,00 100,00

441 Povečanje kapitalskih deležev 122.785,00 122.785,00 122.784,12 100,00 100,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) -72.785,00 -72.785,00 -95.352,14 131,01 131,01

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina SPREJETI VELJAVNI REALIZIRANI Indeks Indeks
Podsk. Naziv konta PRORAČUN 2008 PRORAČUN 2008 PRORAČUN 2008 re./spr.pr. re./velj.pr.
Konto
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50 ZADOLŽEVANJE (500) 4.800.000,00 4.800.000,00 2.627.000,00 54,73 54,73
500 Domače zadolževanje 4.800.000,00 4.800.000,00 2.627.000,00 54,73 54,73

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55) 300.000,00 300.000,00 260.161,15 86,72 86,72

55 ODPLAČILA DOLGA (550) 300.000,00 300.000,00 260.161,15 86,72 86,72
550 Odplačila dolga 300.000,00 300.000,00 260.161,15 86,72 86,72

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA 
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 0,00 0,00 -345.582,93

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.) 4.500.000,00 4.500.000,00 2.366.838,85 52,60 52,60

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 4.427.215,00 4.427.215,00 2.617.069,64 59,11 59,11

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 
PRETEKLEGA LETA 534.000,00 534.000,00 406.954,90 76,21 76,21
9009 Splošni sklad za drugo 534.000,00 534.000,00 406.954,90 76,21 76,21
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3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2009 

v višini 82.045,00 EUR se prenese med sredstva proračunske 
rezerve v letu 2010.

4. člen
Sestavi del tega odloka so tudi dokumenti zaključnega 

računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega 
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za 
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 
10/06 in 8/07).

5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine 

Novo mesto za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 410‑21/2009
Novo mesto, dne 10. junija 2010

Župan
Mestne občine Novo Mesto

Alojzij Muhič l.r.

2717. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
in padavinske odpadne vode na območju 
Mestne občine Novo mesto

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – UPB‑1, ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – 
ZPNačrt, 70/08 in 108/09), Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 111/05 – odl. US, 
120/06 – odl. US, 126/07, 57/09 – odl. US, 108/09), 3. in 7. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 in 127/06), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in či‑
ščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, 
št. 109/07, 33/08), 35. člena Pravilnika o metodologiji za obliko‑
vanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09), 3. in 17. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – odl. US, 
58/07 – odl. US, 16/08 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 108/09, 
109/09 – odl. US), Odloka o gospodarskih javnih službah v Me‑
stni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01, 11/02, 31/05, 
6/06, 68/07), Statuta Mestne občine Novo mesto (UPB‑2, Uradni 
list RS, št. 96/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 
30. seji dne 10. 6. 2010 sprejel

O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne  

in padavinske odpadne vode na območju 
Mestne občine Novo mesto

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina)

(1) S tem odlokom se določajo pogoji in način izvajanja 
obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in či‑
ščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem 
besedilu: javna služba) na območju Mestne občine Novo me‑
sto, ki obsega:

– splošne določbe,
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne 

službe,

– pogoje izvajanja javne službe,
– izvajanje javne službe na območjih, kjer je javna kana‑

lizacija,
– izvajanja javne službe na območjih brez javne kanali‑

zacije,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– viri financiranja in način obračunavanja storitev,
– nadzor nad izvajanjem in kazenske določbe,
– prehodne in končne določbe.
(2) Podrobnejša vsebina o tehnični izvedbi in uporabi 

objektov in naprav za izvajanje javne službe je opredeljena v 
Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.

2. člen
(Namen)

Namen odloka je:
– zagotavljanje učinkovitega izvajanja javne službe,
– uskladitev s predpisi, ki se nanašajo na varovanje okolja 

in posebej na varovanje voda,
– zagotavljanje trajnostnega razvoja javne službe, virov 

financiranja in nadzora izvajanja javne službe.

3. člen
(Opredelitev pojmov)

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
(1) Komunalna odpadna voda je komunalna odpadna 

voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacij.

(2) Padavinska odpadna voda je padavinska odpadna 
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(3) Industrijska odpadna voda je industrijska odpadna 
voda v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.

(4) Komunalna čistilna naprava je komunalna čistilna na‑
prava v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(5) Mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna 
čistilna naprava v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(6) Greznica je gradbeni objekt za anaeorobno obdelavo 
komunalne odpadne vode, v katerem se komunalna odpadna 
voda pretaka iz usedalnega prekata v enega ali več prekatov 
za anaeorobno obdelavo odpadne vode, obdelana odpadna 
voda pa se na iztoku iz tega objekta odvaja v okolje običajno 
z infiltracijo v zemljo.

(7) Obstoječa greznica je obstoječa greznica v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz malih komunalnih čistilnih naprav.

(8) Nepretočna greznica je nepretočna greznica iz predpi‑
sa, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod 
v vode in javno kanalizacijo, in je zgrajena kot nepropusten 
zbiralnik za komunalno odpadno vodo, iz katerega se odvaža 
komunalna odpadna voda v čiščenje oziroma obdelavo na 
komunalno čistilno napravo.

(9) Populacijski ekvivalent (v nadaljnjem besedilu: PE) je 
enota za obremenjevanje vode, določena s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in 
javno kanalizacijo.

(10) Obdelava blata iz komunalnih čistilnih naprav je 
obdelava blata pred njegovo uporabo v kmetijstvu ali pred od‑
stranjevanjem, z odlaganjem ali sežiganjem, to je stabiliziranje, 
kondicioniranje, sušenje in dezinfekcija blata. Za obdelavo bla‑
ta se štejejo tudi vsi drugi postopki predelave ali odstranjevanja 
blata, če se izvajajo na območju komunalne čistilne naprave v 
skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.

(11) Območje izvajanja javne službe je območje celotne 
ali dela občine.

(12) Javna površina je površina objekta ali dela objekta 
občinske gospodarske javne infrastrukture, ki ima status graje‑
nega javnega dobra po predpisih o graditvi objektov.
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(13) Javna kanalizacija so infrastrukturni objekti in napra‑
ve kanalizacije, namenjeni izvajanju javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

(14) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije 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.

(15) Primarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije 
(v nadaljnjem besedilu: primarno omrežje) so kanali ter z njimi 
povezani tehnološki sklopi (npr. črpališča in druge naprave za 
prečrpavanje odpadnih voda v takšnih kanalih oziroma vodih), 
ki so namenjeni odvajanju komunalne odpadne in padavinske 
vode iz dveh ali več sekundarnih kanalizacijskih omrežij na 
posameznih območjih naselja, lahko pa tudi za odvajanje indu‑
strijske odpadne vode iz ene ali več naprav, ki so na območju 
takšnega naselja in ki se zaključijo v komunalni ali skupni 
čistilni napravi.

(16) Sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanali‑
zacije (v nadaljnjem besedilu: sekundarno omrežje) je sistem 
kanalov in jarkov ter z njimi povezanih tehnoloških sklopov 
(npr. peskolovi, lovilci olj in maščob, črpališča za prečrpava‑
nje odpadne vode in podobno), ki so namenjeni odvajanju 
komunalne odpadne in padavinske vode v naselju ali njego‑
vem delu. Sekundarno omrežje se zaključi v mali komunalni 
čistilni napravi ali z navezavo na primarno kanalizacijsko 
omrežje.

(17) Območje poselitve je območje poselitve v skladu s 
predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode 
iz komunalnih čistilnih naprav ali v skladu s predpisom, ki ureja 
emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav.

(18) Vodovarstveno območje je območje v skladu s pred‑
pisom, ki ureja varstvo vode, namenjene oskrbi s pitno vodo.

(19) Občutljivo območje zaradi evtrofikacije je območje v 
skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpa‑
dne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(20) Občutljivo območje zaradi kopalnih voda je območje 
v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju od‑
padne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(21) Kataster gospodarske javne infrastrukture je eviden‑
ca o objektih gospodarske javne infrastrukture.

(22) Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture 
je evidenca zbirnih podatkov o objektih gospodarske javne 
infrastrukture, ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slo‑
venije.

(23) Mala komunalna čistilna naprava je naprava za čišče‑
nje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja, manjšo 
od 2.000 populacijskih ekvivalentov, v kateri se komunalna 
odpadna voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko 
razgradnjo na naslednji način:

– s prezračevanjem v naravnih ali prezračevanih lagunah 
v skladu s standardom SIST EN 12255‑5;

– v bioloških reaktorjih s postopkom z aktivnim blatom v 
skladu s standardom SIST EN 12255‑6,

– v bioloških reaktorjih s pritrjeno biomaso v skladu s 
standardom SIST EN 12255‑7,

– z naravnim prezračevanjem s pomočjo rastlin v rastlin‑
ski čistilni napravi z vertikalnim tokom.

Za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo či‑
ščenja do 50 populacijskih ekvivalentov (v nadaljnjem besedilu: 
mala komunalna čistilna naprava 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 predčiščeno komunalno odpadno 
vodo ali posredno v podzemno vodo preko sistema za infiltra‑
cijo v tla.

(24) Biološka razgradnja je molekularna razgradnja sesta‑
vin odpadne vode ali blata zaradi delovanja živih organizmov.

(25) Usedalnik je gradbeni proizvod, namenjen izločanju 
usedljivih snovi zaradi predčiščenja komunalne odpadne vode 
v mali komunalni čistilni napravi.

(26) Dodatna obdelava odpadne vode je dodatna obdela‑
va odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisije snovi 
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.

(27) Vplivno območje kopalnih voda je območje vseh 
površinskih voda gor vodno od kopalne vode, vključno s 300 m 
širokim obrežnim pasom ob teh vodah, od koder je čas dotoka 
do meje območja kopalne vode enak ali manjši od 48 ur, na 
morju pa tudi območje 700 m širokega pasu morja ob kopalni 
vodi.

(28) Območje poselitve je območje iz predpisa, ki ureja 
emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistil‑
nih naprav.

(29) Ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode je či‑
ščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki 
ureja emisije snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih 
čistilnih naprav.

(30) Obstoječa stavba je stavba, za katero je izdano grad‑
beno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, 
pred 14. decembrom 2002 ali ki je v uporabi pred tem dnem.

(31) Usedalnik blata je del pretočne greznice oziroma 
MČN, vgrajen neposredno za dotočno cevjo, namenjen shra‑
njevanju in gnitju blata, izdelan iz nepropustnega betona ali 
drugega nepropustnega materiala. Lahko je izveden kot use‑
dalnik blata ali kombiniran objekt za blato in odpadno vodo (v 
nadaljnjem besedilu: usedalnik blata).

(32) Začasni priključek je priključek, ki po vsebini ustreza 
elementom, ki so opredeljeni v Tehničnem pravilniku o javni 
kanalizaciji.

(33) Zakraselo območje je območje v nižinah, sredogorju 
ali visokogorju, kjer se pojavljajo kraški pojavi, kot so požiralniki, 
kraške jame, škraplje, vrtače, kraški kanali in odprte razpoke, ki 
omogočajo hitro pretakanje vode skozi vodonosnik, v katerem 
prevladuje kanalska poroznost, vzdolž katere je hitrost toka 
podzemne vode hitrejša kot v preostalem delu vodonosnika 
(kraški vodonosnik) ali v katerem prevladuje poroznost razpok 
z značilnostmi toka podzemne vode v kraškem vodonosniku 
(razpoklinski vodonosnik).

(34) Uporabnik stavbe je lastnik, najemnik ali druga ose‑
ba, ki uporablja stavbo ali del stavbe, kjer nastaja komunalna 
odpadna voda.

(35) Prva skupina uporabnikov so gospodinjstva in ostali 
uporabniki, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen
(Izvajalec javne službe)

(1) Mestna občina Novo mesto je lastnik objektov in na‑
prav za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa‑
dne vode in zagotavlja izvajanje javne službe v obliki javnega 
podjetja na celotnem območju Mestne občine Novo mesto v 
obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.

(2) Izvajalec obvezne javne službe odvajanja in čišče‑
nja komunalne in padavinske odpadne vode in upravljavec 
objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunalne in pa‑
davinske odpadne vode na celotnem območju Mestne občine 
Novo mesto je javno podjetje Komunala Novo mesto, d.o.o. (v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec).

5. člen
(Program oskrbe)

Izvajalec mora opravljati javno službo na območju Mestne 
občine Novo mesto v skladu s programom odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljnjem besedi‑
lu: Program oskrbe), ki ga izdela skladno s pravilnikom.
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6. člen
(Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na ob‑

močju Mestne občine Novo mesto se prostorsko zagotavlja:
– v Centralni čistilni napravi Novo mesto za komu‑

nalne in padavinske odpadne vode, ki se odvajajo preko 
centralnega kanalizacijskega omrežja, iz območij, ki so nanj 
priključena,

– v malih komunalnih čistilnih napravah zmogljivosti do 
2.000 PE populacijskih ekvivalentov za komunalne in padavin‑
ske odpadne vode, ki se odvajajo preko javnih kanalizacijskih 
omrežij iz območij, ki so priključene nanje in z njimi upravlja 
izvajalec javne službe,

– v pretočnih in nepretočnih greznicah ali malih komu‑
nalnih čistilnih napravah (mala komunalna čistilna naprava je 
naprava za čiščenje komunalne odpadne vode z zmogljivostjo 
čiščenja, manjšo od 2.000 PE, v kateri se komunalna odpadna 
voda zaradi njenega čiščenja obdeluje z biološko razgradnjo 
– v nadaljnjem besedilu: MČN) za odpadne vode iz stavb 
oziroma drugih objektov (v nadaljnjem besedilu: objektov), ki 
niso priključeni na javno kanalizacijo in z njimi upravlja zasebni 
lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki. V primeru, da MČN 
upravlja upravljavec, mora bit le‑ta izbran in potrjen s strani 
vseh lastnikov MČN.

7. člen
(Lokacija prevzema vsebin greznic in blata MČN)

Prevzem in ravnanje z blatom iz greznic in MČN in ko‑
munalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se prostorsko 
zagotavlja v Centralni čistilni napravi Novo mesto.

8. člen
(Izvajanje javne službe)

(1) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe v 
naselju ali delu naselja, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, 
zagotavljati:

– vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa‑

dne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo,
– odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode, ki se 

odvaja v javno kanalizacijo kot posebno storitev zaradi uporabe 
objektov javne kanalizacije,

– obdelavo blata,
– obratovalni monitoring za komunalne čistilne naprave.
(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe za 

objekte v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno ka‑
nalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino 
stavb zunaj naselja zagotoviti:

– redno praznjenje nepretočnih greznic,
– prevzem blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na 

štiri leta,
– prevzem blata iz MČN najmanj enkrat na štiri leta,
– obratovalni monitoring in izdaja potrdil in strokovnih 

ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave.
(3) Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz 

cestnega telesa ni predmet urejanja tega odloka.

III. POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

9. člen
(Soglasja, smernice in mnenja izvajalca)

(1) Izvajalec izdaja smernice za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve (v nadaljnjem besedilu: smernice), mnenja 
k dopolnjenim predlogom prostorskega akta (v nadaljnjem be‑
sedilu: mnenja), projektne pogoje k idejni zasnovi (v nadaljnjem 
besedilu: pogoje), soglasja k projektnim rešitvam (v nadaljnjem 
besedilu: soglasja) in potrdila in strokovne ocene na podlagi 
predložene dokumentacije, in sicer:

A. za smernice in mnenja:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o prostorskem na‑

črtovanju,
B. za pogoje, soglasja, potrdila in strokovne ocene:
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom 

kanalizacijskega priključka v sklopu načrta zunanje ureditve,
C. za soglasja za priključitev obstoječih objektov oziroma 

drugih objektov:
– gradbeno dovoljenje ali druga dokazila o legalnosti 

objekta,
– dokumentacijo, ki jo določa Zakon o graditvi objektov,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– projekt za izvedbo interne kanalizacije objekta,
– podatke o količini in vrsti odpadne vode, biorazgradljivo‑

sti in količini organskih snovi v odpadni vodi ter nevarnih sno‑
veh v odpadni vodi, kadar gre za industrijske odpadne vode,

– program predpisanih prvih meritev, če gre za industrij‑
ske odpadne vode,

– projekt za izvedbo naprav za predčiščenje industrijske 
odpadne vode,

– pri notarju overjeno pogodbo o služnosti ali soglasje 
lastnikov parcel, po katerih bo potekal kanalizacijski priključek 
oziroma sodno odločitev, ki nadomesti soglasje,

D. za soglasja za začasni priključek:
– situacijo v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis dejavnosti z navedbo o predvideni porabi vode in 

načinu odvajanja in morebitnega predčiščenja odpadne vode,
– projekt kanalizacijskega priključka,
– pogodbo o služnosti ali soglasje lastnikov parcel, po 

katerih bo potekal kanalizacijski priključek oziroma sodno od‑
ločitev, ki nadomesti soglasje,

E. za soglasja za ukinitev priključka:
– situacijo z vrisanim objektom in kanalizacijskim priključ‑

kom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– potrdilo pristojnega organa o odstranitvi objekta,
F. za soglasje k spremembam:
– projekte in opise, ki se nanašajo na spremembe.
(2) Za obstoječe objekte, ki se ob uveljavitvi tega odloka 

nahajajo na območju stavbnih zemljišč, določenim z Občinskim 
prostorskim načrtom, je izjemoma na kanalizacijsko omrežje 
možno začasno priključiti tudi objekte brez gradbenega ali 
uporabnega dovoljenja, če je to v interesu investitorja in lokalne 
skupnosti pod pogojem, da:

– investitor oziroma lastnik objekta občini k vlogi za izdajo 
odločbe o odmeri komunalnega prispevka predloži dokazilo 
o začetem postopku legalizacije objekta in pred priključitvijo 
objekta občini plača komunalni prispevek ali

– ob vlogi za izdajo odločbe za odmero komunalnega pri‑
spevka podpiše izjavo, s katero prevzema obveznost pridobitve 
gradbenega dovoljenja v roku 1 leta po izdaji odločbe o odmeri 
komunalnega prispevka ter vse finančne in ostale posledice, 
ki bi iz tega naslova lahko bremenile lokalno skupnost v zvezi 
z omogočeno začasno priključitvijo njegovega objekta na ka‑
nalizacijsko omrežje in pred priključitvijo objekta občini plača 
komunalni prispevek.

(3) Izvajalec lahko z namenom racionalizacije postopkov 
po lastni strokovni presoji za konkretne primere zmanjša ob‑
seg potrebne dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, 
vendar ne v manjšem obsegu, kot to zahteva Zakon o graditvi 
objektov.

10. člen
(Prevzem objektov)

(1) Kadar je s pogodbo o opremljanju določeno, da bo 
novozgrajena kanalizacija s pripadajočimi objekti obravnavana 
kot javna kanalizacija, je investitor novozgrajenih kanalizacij‑
skih objektov in omrežja dolžan po končani gradnji s pogodbo 
le‑te predati v last Mestni občini Novo mesto.
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(2) Za prevzem objektov in omrežij javne kanalizacije iz 
prvega odstavka tega člena mora biti predložena naslednja 
dokumentacija:

– gradbeno dovoljenje,
– projekt izvedenih del,
– elaborat geodetskega posnetka za vpis v kataster in potr‑

dilo o vpisu v kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI),
– zapisnik o opravljenih preskusih tesnosti cevovodov in 

jaškov,
– poročilo o pregledu s kamero za pregled kanalov s 

predloženim video posnetkom,
– zapisnik o uspešnem tehničnem pregledu,
– uporabno dovoljenje,
– garancijske izjave,
– overjene služnostne pogodbe ali pogodbe o pravici 

dostopa do omrežja in objektov javne kanalizacije.
(3) Izvajalec lahko ob soglasju Mestne občine Novo mesto 

z namenom racionalizacije postopkov po lastni strokovni presoji 
za konkretne primere zmanjša obseg potrebne dokumentacije 
iz drugega odstavka tega člena.

11. člen
Obstoječa delujoča lokalna kanalizacijska omrežja s pri‑

padajočimi objekti se predajo v last Mestni občini Novo me‑
sto in v upravljanje izvajalcu na podlagi pregleda, pisnega 
strokovnega mnenja izvajalca in ocene vrednosti predanega 
omrežja. Mnenje izvajalca lahko nadomesti manjkajoče doku‑
mente, predpisane v drugem odstavku 11. člena, do pridobitve 
upravnega akta o legalizaciji. Postopek prevzema po poobla‑
stilu Mestne občine Novo mesto opravi izvajalec. Prevzem se 
opravi s pogodbo, s katero se vpletene stranke zavežejo, da 
bodo v pogodbenem roku legalizirale predano kanalizacijsko 
omrežje in zagotovile sredstva za sanacijo.

12. člen
(Sistem odvajanja)

Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno po ločenem 
in mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijska omrežja in obno‑
ve obstoječega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu, 
razen v primerih, ko:

– padavinske vode ni možno ločiti iz omrežja, ker ni ustre‑
znega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,

– zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgradnja dveh 
vzporednih kanalov,

– je padavinska voda tako močno onesnažena, da je ni 
možno odvajati v vodotok ali ponikati.

IV. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,  
KJER JE JAVNA KANALIZACIJA

13. člen
(Opredelitev naprav in objektov)

Naprave in objekti javne kanalizacije obsegajo primarno 
in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane 
tehnološke naprave, kot so:

– kanalizacijska omrežja z revizijskimi jaški za odvod 
komunalne in padavinske odpadne vode,

– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske 
odpadne vode,

– čistilne naprave,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne 

kanalizacije.

14. člen
(Opredelitev priključka)

(1) Naprave in objekti uporabnika so:
– kanalizacijski priključki od javne kanalizacije do objekta,
– objekti in naprave za predčiščenje odpadnih vod, pe‑

skolovi in lovilci olj,

– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami 
v stanovanjski stavbi ali drugih objektih.

(2) Kanalizacijski priključek je sistem cevovodov, jaškov 
ter črpalnih naprav za odvajanje komunalne odpadne in pada‑
vinske vode iz objekta. Kanalizacijski priključek je sestavni del 
objekta in je zato v zasebni lasti. Kanalizacijski priključek mora 
biti izveden tako, da na objektu ne nastane škoda zaradi vdora 
vode iz javne kanalizacije. Odvajanje odpadne vode iz prosto‑
rov objekta, ki so nižji od temena kanalizacije, se mora izvesti 
s črpanjem na nivo, iz katerega bodo odpadne vode gravita‑
cijsko odtekale preko revizijskega jaška v javno kanalizacijo. 
V primeru, da na lokaciji priključka obstaja nevarnost poplav, 
je potrebno odpadne vode črpati nad zajezitveno črto, od tega 
nivoja pa gravitacijsko odvajati v revizijski jašek priključnega 
kanala. Zajezitvena črta predstavlja nivo zemljišča, po katerem 
poteka javna kanalizacija.

(3) Vsak kanalizacijski priključek mora imeti revizijski ja‑
šek, ki izvajalcu služi za preverjanje razmer v priključni cevi 
in preverjanje emisij v odpadni vodi, uporabniku pa za vzdr‑
ževanje in čiščenje priključnega cevovoda. Revizijski jašek 
mora biti praviloma postavljen na takšnem mestu, da lahko 
do njega nemoteno dostopata izvajalec in uporabnik. Mesto 
revizijskega jaška določita projektant in izvajalec v projektni 
dokumentaciji.

(4) Če revizijskega jaška ni možno postaviti na zemljišču 
v lasti lastnika objekta, mora lastnik tega objekta za postavitev 
revizijskega jaška predložiti izvajalcu soglasje oziroma služno‑
stno pogodbo lastnika zemljišča, na katerem je možno postaviti 
revizijski jašek.

(5) V primeru, ko revizijskega jaška ni mogoče postaviti 
izven objekta, je lastnik dolžan v objektu urediti interno kanali‑
zacijo tako, da bo kanalizacijski priključek možno vzdrževati in 
opravljati preglede odpadne vode.

(6) Naprave in objekte iz 14. člena odloka upravlja in 
vzdržuje uporabnik na svoje stroške.

15. člen
(Obveznosti, vezane na priključitev objektov)

(1) Na območjih, kjer je zgrajena, se gradi, obnavlja ali 
preureja javna kanalizacija, je priključitev objekta ali preureditev 
obstoječega priključka objekta na javno kanalizacijo obvezna.

(2) 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 in pri tem ni potrebno premagovati več kot 5 m nega‑
tivne višine.

(3) Izvajalec mora lastnika objekta obvestiti v roku 30 dni 
po prejemu uporabnega dovoljenja za javno kanalizacijo, da je 
priključitev njegovega objekta na javno kanalizacijo obvezna 
in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno 
kanalizacijo se mora pod nadzorom izvajalca opraviti v roku 
šestih mesecev od prejema obvestila o obvezni priključitvi.

(4) Objekt, iz katerega se je do zgraditve javne kana‑
lizacije odvajala komunalna odpadna in padavinska voda v 
greznico ali MČN, se mora priključiti na javno kanalizacijo 
tako, da lastnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno 
čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja 
odpadne vode.

(5) Izvajalec javne službe lahko v skladu s predpisi v po‑
godbi o priklopu določi uporabniku storitve javne kanalizacije 
obveznost, da opravlja periodične meritve količin in lastnosti 
odpadne vode v skladu s kriteriji, določenimi v Tehničnem pra‑
vilniku o javni kanalizaciji. Navedene obveznosti uporabnik iz‑
vaja na lastne stroške. Ravno tako uporabnik na lastne stroške 
nabavi in vzdržuje za to potrebne naprave. Uporabnik redno 
dostavlja izvajalcu poročila o opravljenih meritvah v skladu z 
veljavnimi predpisi.
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(6) Uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo tehno‑
loško odpadno vodo, obremenjeno z več kot 50 PE oziroma 
4.000 m3 na leto, morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega 
odloka izvesti merilno mesto v skladu z zahtevami izvajalca 
javne službe.

(7) Merilno mesto mora biti ob vsakem času brez poseb‑
nega obvestila dostopno izvajalcu javne službe.

16. člen
(Način priključitve)

(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so 
v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na 
javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena ali 
ko to zahteva položaj in velikost objektov se izjemoma dovoli po 
navodilih izvajalca tudi izgradnja dveh ali več priključkov.

(2) Vsak objekt 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 po navodilih izvajalca 
več objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključ‑
ka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V 
tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega 
priključka.

17. člen
(1) Priključitev objekta na javno kanalizacijo se opravi na 

podlagi vloge lastnika objekta in izpolnitvi naslednjih pogojev:
– da so izpolnjeni vsi pogoji iz soglasja izvajalca,
– da je pridobljeno soglasje lastnika infrastrukture.
(2) Lastnik je dolžan vlogo podati najkasneje v osmih 

dneh pred izvedbo del. Izdajanje strokovnih navodil, pregled in 
prevzem kanalizacijskega priključka izvede izvajalec na stroške 
uporabnika. O medsebojnih obveznostih se sklene pogodba.

18. člen
Priključitev na javno kanalizacijo lahko izvede izvajalec 

javne službe ali drug za to usposobljen in registriran izvajalec 
gradbenih del oziroma druga oseba v skladu z Zakonom o 
graditvi objektom pod nadzorom izvajalca.

19. člen
Javna in zasebna kanalizacija morata biti grajeni iz ma‑

terialov, ki zagotavljajo popolno tesnost in ustreza evropskim 
normativom (EN) na tem področju. Podrobnejše zahteve so 
navedene v Tehničnem pravilniku o javni kanalizaciji.

20. člen
V mešano kanalizacijo ni dovoljeno odvajati strešnih in 

drenažnih vod, vodotokov ter podtalnic, če obstaja možnost 
ponikanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok.

V. IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE NA OBMOČJIH,  
KJER NI JAVNE KANALIZACIJE

21. člen
(1) Na območjih, kjer ni urejenega odvajanja in čiščenja 

odpadne vode, velja za lastnike novih objektov obvezna izgra‑
dnja MČN oziroma nepretočne greznice.

(2) Na območjih, kjer po operativnem programu opremlja‑
nja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne 
kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe 
pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisa‑
nih rokih in jih nadomestiti z nepretočnimi greznicami ali MČN, 
ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede 
tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode. 
Dodatno obdelavo odpadne vode je potrebno izvesti z ustre‑
zno membransko filtracijo ali dodatno obdelati na drug način 
do takšne stopnje, da niso preseženi mikrobiološki parametri, 
ki so predpisani za komunalne čistilne naprave. Posamezni 
uporabniki lahko zgradijo skupno MČN s pripadajočim kana‑

lizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije, za 
upravljanje s temi objekti pa morajo pooblastiti odgovornega 
upravljavca naprav.

(3) V skladu z uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpa‑
dne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav izvajalec izdela 
na stroške uporabnika obratovalni monitoring oziroma za na‑
prave do zmogljivosti 50 PE izdela oceno obratovanja v skladu 
z zgoraj navedeno uredbo.

(4) Ob izdelavi ocene obratovanja je treba preveriti:
– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja 

v malo komunalno čistilno napravo, v zvezi s prepovedmi in 
omejitvami iz 3. člena uredbe, uredbo o emisiji snovi pri odva‑
janju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v 
zvezi s prepovedmi in omejitvami iz 3. člena uredbe uredbo o 
emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih 
čistilnih naprav,

– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne 
odpadne vode iz 4. člena uredbe o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav,

– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na 
količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,

– skladnost male komunalne čistilne naprave s standardi, 
navedenimi v 1. točki 2. člena uredbe o emisiji snovi pri odva‑
janju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav ali s 
priporočili o stanju tehnike čiščenja komunalne odpadne vode 
v malih komunalnih čistilnih napravah, ki jih ministrstvo objavlja 
na svojih spletnih straneh,

– vodenje obratovalnega dnevnika v skladu z 12. členom 
uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih 
komunalnih čistilnih naprav.

(5) Ceno izvedbe prvih meritev in obratovalnega monito‑
ringa ter izdelave ocene obratovanja kot storitev javne službe 
potrdi občinski svet na predlog izvajalca v skladu z merili iz 
predpisa, ki ureja oblikovanje cen obveznih občinskih gospo‑
darskih javnih služb varstva okolja.

22. člen
(Prevzem blata iz čistilnih naprav)

Izvajalec prevzema in zagotavlja ravnanje z blatom iz 
pretočnih greznic in iz MČN in komunalne odpadne vode iz 
nepretočnih greznic na celotnem območju Mestne občine Novo 
mesto po programu oskrbe.

23. člen
(1) Velikost obstoječega usedalnika blata ugotovi izvaja‑

lec na podlagi razpoložljive projektne dokumentacije oziroma 
popisa stanja na terenu. Ugotovljena odstopanja se na podlagi 
dejanskih meritev uskladijo z evidencami izvajalca pri prvem 
odvozu oziroma prevzemu blata.

(2) Pogostost praznjenja usedalnika blata za posamezne‑
ga uporabnika določi izvajalec v programu oskrbe na podlagi 
prostornine usedalnika blata.

24. člen
(Način obveščanja in praznjenja greznic)

(1) Izvajalec je dolžan o nameri prevzema blata oziroma 
komunalne odpadne vode uporabnika pisno obvestiti vsaj deset 
dni pred začetkom opravljanja storitve. V obvestilu mora nave‑
sti datum in okvirni čas svojega prihoda.

(2) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico enkra‑
tne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more biti dalj‑
ša od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik izvajalca 
pisno obvestiti vsaj dva dni pred začetkom opravljanja storitve.

(3) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve ne 
odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi ter s tem one‑
mogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja 
storitev, mora plačati nastale stroške po ceni za prevzem blata. 
Stroška ravnanja z blatom izvajalec uporabniku v tem primeru 
ni upravičen zaračunati.
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(4) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz tretjega 
odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti 
upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ni mogel 
odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.

25. člen
Blato iz pretočnih greznic in MČN ter komunalne odpadne 

vode iz nepretočnih greznic se lahko odvaža samo v sprejem 
v Centralno čistilno napravo Novo mesto ali na drugo ustrezno 
lokacijo, ki jo določi izvajalec, zato je prepovedano odvažanje 
in odlaganje v naravno okolje, v površinske ali podzemne vode 
ali javno kanalizacijo.

VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA  
IN UPORABNIKOV

26. člen
Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje 

pravice in dolžnosti:
– zagotavljati javno službo,
– zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretoč‑

nih greznic in MČN,
– zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne 

vode iz nepretočnih greznic,
– zagotavljati obratovanje in obnavljanje javne kanali‑

zacije, prizadeta zemljišča pa vzpostavljati v stanje pred po‑
segom,

– izdelovati program oskrbe in ga objavljati na svojih 
spletnih straneh in v uradnem lokalnem glasilu,

– izdelovati program ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri 
opravljanju dejavnosti,

– sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne 
kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno 
infrastrukturo,

– izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MČN in 
nepretočnih greznic ter voditi ustrezne evidence o teh objek‑
tih,

– obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvaja‑
nja odpadne vode in o času trajanja prekinitev,

– voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije 
na stroške lastnika infrastrukture,

– voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi,
– izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in držav‑

ne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja 
in čiščenje odpadnih vod na območjih z urejeno javno infra‑
strukturo ali pa brez urejene javne infrastrukture,

– redno obračunavati storitve javne službe in izvajati 
izterjavo dolgovanih zneskov,

– izvajati preglede in prevzeme javne kanalizacije in ka‑
nalizacijskih priključkov ter MČN,

– izvajati investicijska vzdrževalna dela v skladu z zago‑
tovljenimi finančnimi viri lastnika infrastrukture na objektih za 
odvajanje in čiščenje odpadnih vod,

– izvajati tekoča vzdrževalna dela na objektih za odvaja‑
nje in čiščenje odpadnih vod,

– uporabnikom omogočati priključevanje objektov na jav‑
no kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom in jih o tem 
obveščati,

– izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne 
vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečišče‑
vanje industrijske odpadne vode, ter izvajati potrebne ukrepe 
za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja,

– iz naslova zagotavljanja nemotenega delovanja javne 
kanalizacije nadzirati stanje kanalizacijskega priključka in in‑
terne kanalizacije do vstopa v objekt uporabnika,

– izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delova‑
nja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah 
oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne 
vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in 
reševanja,

– voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od 
uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov 
lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi 
Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni sa‑
moupravi in tega odloka,

– izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco 
o njih,

– izvajati druge obveznosti tega odloka.

27. člen
Izvajalec ima zaradi izvajanja javne službe brez soglasja 

lastnika pravico pristopati do kanalizacijskih objektov in naprav, 
MČN in greznic, vendar mora pisno ali ustno obvestiti lastnika 
prizadetega zemljišča.

28. člen
(1) Uporabnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik 

ali solastnik objekta, dela objekta ali utrjenega zemljišča na 
območju Mestne občine Novo mesto, priključenega na javno 
kanalizacijo oziroma koristnik storitve javne službe. V primeru, 
da uporabnik objekt, del objekta ali utrjenega zemljišča preda 
v najem, je dolžan skleniti sporazum o načinu plačevanja stro‑
škov javne storitve in poroštvih.

(2) Uporabniki imajo naslednje pravice in dolžnosti:
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, 

MČN ali nepretočno greznico,
– pridobiti soglasja, mnenja, potrdila in strokovne ocene, 

kot to določa ta odlok,
– vzdrževati kanalizacijski priključek, interno kanalizacijo 

in vse naprave, vgrajene vanjo,
– vzdrževati čistočo in zagotavljati nemoten dostop do 

mest za ugotavljanje količine in stopnje onesnaženosti odpa‑
dne vode,

– vzdrževati greznice in MČN,
– izvajati predpisane meritve komunalnih odpadnih in 

padavinskih vod ter komunalnih industrijskih vod,
– omogočati izvajalcu dostop do javne kanalizacije za 

izvajanje vzdrževalnih in obnovitvenih del na javni kanalizaciji, 
kadar le‑ta poteka po njegovem zemljišču,

– omogočati izvajalcu dostop do greznice oziroma MČN 
in prevzem vsebine,

– obvestiti izvajalca o začetku gradnje MČN, mu omogoči‑
ti pregled in prevzem MČN in pred zagonom predati predpisano 
dokumentacijo o ustreznosti MČN,

– obveščati izvajalca o vseh okvarah na javni kanalizaciji, 
kanalizacijskem priključku in merilnih napravah ter vseh poja‑
vih, ki bi utegnili imeti vpliv na obratovanje javne kanalizacije,

– pisno obveščati izvajalca o spremembi naziva, naslova, 
lastništva objekta in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na 
odvod komunalne odpadne in padavinske vode in obračun 
stroškov,

– plačevati stroške storitev javne službe,
– urediti medsebojno delitev stroškov, kadar imajo uveden 

obračun porabe pitne vode na osnovi enega obračunskega vo‑
domera in izvajalcu posredovati od lastnikov oziroma upravnika 
podpisan delilnik stroškov,

– obveščati izvajalca o vseh spremembah količin in la‑
stnosti industrijske odpadne vode, ki vplivajo na izvajanje javne 
službe,

– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odva‑
janju in čiščenju odpadne vode.

29. člen
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni do‑

voljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na 
vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov, 
spreminjati višine nadkritja kanalizacijskega omrežja, zasipa‑
vati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko 
povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale 
njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno po‑
segati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave 
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drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode 
v javno kanalizacijsko omrežje.

30. člen
Uporabnik ima pravico od izvajalca zahtevati odškodnino 

za dokazano škodo, nastalo zaradi prekinitve odvajanja ko‑
munalne odpadne vode po krivdi izvajalca oziroma opustitve 
vzdrževanja javne kanalizacije.

VII. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBRAČUNAVANJA 
STORITEV

31. člen
Viri financiranja gospodarske javne službe so:
– plačilo storitev odvajanja komunalnih in padavinskih 

odpadnih voda,
– plačilo storitev čiščenja komunalnih in padavinskih od‑

padnih voda,
– plačilo storitev, vezanih na izvajanje službe na območjih 

brez javne kanalizacije,
– sredstva občinskega proračuna,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– sredstva okoljskih dajatev,
– dotacije in subvencije,
– komunalni prispevek in ostali prispevki občanov,
– drugi viri.

32. člen
(1) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške 

čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se 
oskrbujejo.

(2) Uporabniki so dolžni kriti stroške odvajanja in stroške 
čiščenja odpadne vode od dneva priključitve na javno kanali‑
zacijo oziroma čistilno napravo.

(3) Stroške odvajanja in čiščenja komunalne odpadne 
vode se uporabnikom zaračunava mesečno.

33. člen
(1) V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 

in padavinske odpadne vode se uporabnikom zaračunavajo 
naslednje storitve javne službe:

– odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode in 
storitve, vezane na nepretočne greznice,

– čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN.
(2) Uporabniki, ki uporabljajo storitve gospodarske javne 

službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpa‑
dnih voda, so razdeljeni v naslednji skupini:

– gospodinjstva in ostali uporabniki, ki ne opravljajo pri‑
dobitne dejavnosti,

– vsi ostali uporabniki, ki opravljajo pridobitno dejavnost.
(3) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kme‑

tijski dejavnosti ter se le‑ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso 
dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, 
če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, name‑
njene za izvajanje kmetijske dejavnosti oziroma se uporablja 
kriterij, ki je enak za objekte, kjer ni merjenja porabe pitne vode 
preko števca porabe pitne vode.

34. člen
Cena storitve javne službe odvajanja in čiščenja komunal‑

ne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz omrežnine, 
stroškov izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter stroškov okoljske 
dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne 
in padavinske odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na 
računu prikazujejo ločeno.

35. člen
(Omrežnina)

(1) Omrežnino predstavljajo stroški javne infrastrukture 
na območju občine, ki je potrebna za izvajanje gospodarske 

javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih 
odpadnih voda in zajemajo:

– stroške amortizacije osnovnih sredstev in naprav, ki 
so javna infrastruktura ali stroške najemnine infrastrukture te 
javne službe,

– stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
– stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost 

in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževa‑
njem infrastrukture javne službe,

– finančne odhodke, ki vključujejo obresti in druge stroške, 
povezane z dolžniškim financiranjem izgradnje infrastrukture.

(2) Omrežnina se zaračunava uporabnikom za storitve 
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, za storitve 
prevzemanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz ne‑
pretočnih greznic, za storitve odvajanja in čiščenja padavinskih 
odpadnih voda in za storitve čiščenja prevzetega blata iz ob‑
stoječih greznic in MKČN.

(3) Omrežnina se določi na letni ravni in se lahko obra‑
čuna mesečno v evrih glede na faktor, oblikovan po različnih 
zmogljivostih vodovodnih priključkov, določenih z močjo obra‑
čunskega vodomera in pretokom v m3/h, skladno z naslednjo 
preglednico:

VODOMER PRETOK (v m3/h) FAKTOR
DN 13 3 1,00
DN 20 5 1,67
DN 25 7 2,50
DN 32 12 4,00
DN 50 30 10,00
DN 80 100 33,33

DN 100 150 50,00
DN 150 300 100,00

(4) V primeru, da je stavba opremljena z obračunskim 
vodomerom, ki ni naveden v preglednici iz prvega odstavka 
tega člena, se za tak vodomer izračuna sorazmeren faktor 
omrežnine z upoštevanjem dejanskega nazivnega pretoka tega 
vodomera.

(5) V primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode 
in padavinske odpadne vode z javnih površin, ni opremljena z 
vodomerom, se obračuna omrežnina, ki je določena za vodo‑
mer DN 20.

(6) Omrežnina za storitev odvajanja in čiščenja pada‑
vinske odpadne vode s streh se obračuna glede na količino 
padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se 
padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti 
na komunalni čistilni napravi.

36. člen
(1) Stroški izvajanja storitev gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda 
vključujejo:

– proizvajalne stroške,
– splošne stroške izvajanja javne službe,
– donos na vložena sredstva izvajalca (v višini donosa 

zadnje izdane obveznice RS, povečane za 1 odstotno točko).
(2) Stroški izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja 

komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z jav‑
nih površin se delijo glede na dobavljeno količino pitne vode 
oziroma na količino opravljene storitve v zadnjem zaključenem 
poslovnem letu, obračunane v eurih/m3.

37. člen
(1) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje ko‑

munalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih 
površin je izražena v m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega 
omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda v skladu s predpisi, ki 



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 24. 6. 2010 / Stran 7497 

urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih vod in velja tudi za pre‑
vzem komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic in njen 
odvoz in ravnanje z njimi na komunalni čistilni napravi.

(2) Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve 
porabe pitne vode se količina odpadnih voda določi na način 
iz Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (normirana poraba po DN 13 ali 
0,15 m3 na osebo na dan) oziroma na osnovi s strani uporab‑
nika in izvajalca javne službe potrjenega internega merilnega 
mesta.

(3) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje pada‑
vinske odpadne vode s streh in utrjenih površin je izražena v m3 
in se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno 
površino strehe in utrjeno površino, s katere se padavinska 
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni 
čistilni napravi. Za količino padavinske odpadne vode se šteje 
povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno javno 
površino ali streho, pri čemer se za povprečno letno količino 
šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih 
let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev 
državne mreže meteoroloških postaj.

(4) Obračunano količino padavinske odpadne vode lahko 
izvajalec v primeru izvedbe ukrepov zadrževanja ali zmanjše‑
vanja količin na strani uporabnika zmanjša za največ 50%.

(5) Enota količine storitve prevzema blata in ravnanja z 
blatom iz obstoječih greznic ali MKČN je izražena v m3 upo‑
rabnega volumna usedalnika blata. Enota količine storitve obra‑
tovalnega monitoringa je izražena v eurih/enkratno storitev. 
Količine storitve se praviloma obračunava po izvedeni storitvi.

(6) Količine, ugotovljene po prejšnjih odstavkih tega člena, 
se pri uporabnikih, ki so dolžni opravljati monitoring onesnaže‑
nosti vode, upošteva še faktor onesnaženosti, ki se ugotavlja v 
skladu s Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji.

38. člen
Stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zara‑

di odvajanja komunalne odpadne vode so stroški okoljskih 
dajatev v skladu s predpisi, ki določajo okoljske dajatve za 
onesnaževanje okolja.

39. člen
(1) Stroške odvajanja in čiščenja komunalnih in padavin‑

skih odpadnih voda se uporabnikom zaračuna na osnovi dejan‑
ske porabe pitne vode v preteklem obračunskem obdobju ali v 
akontacijah, določenih glede na porabo pitne vode v preteklem 
obračunskem obdobju. Dejansko porabo se ugotavlja najmanj 
enkrat letno, ko se izvede tudi poračun akontacij.

(2) Stroške odvajanja in čiščenja padavinske odpadne 
vode se uporabnikom zaračunava mesečno. Stroške odvajanja 
in čiščenja padavinske odpadne padavinske vode se zaraču‑
nava za utrjene površine, večje od 400 m2, in strehe, večje od 
200 m2 tlorisne površine. Stroške se obračunava v primeru 
odvajanja v javno kanalizacijo.

(3) Uporabniki morajo plačati zaračunane storitve najpo‑
zneje v 18 dneh od datuma izstavitve računa, razen če zakon 
ne določa drugače oziroma ni s pogodbo določen drugačen 
rok plačila.

40. člen
(1) Cene storitev gospodarske javne službe odvajanja 

in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda pripravi 
izvajalec javne službe skladno z določili tega odloka in zakon‑
skimi predpisi o določanju cen komunalnih storitev v Republiki 
Sloveniji, potrjuje pa jih občinski svet.

(2) Na potrjene cene se obračuna še DDV v skladu z 
Zakonom o DDV.

41. člen
(Subvencioniranje storitev)

Lokalna skupnost lahko subvencionira ceno storitve po‑
samezne javne službe samo za prvo skupino uporabnikom v 

tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, 
ne more pa subvencionirati cene storitve, s katero se pokrivajo 
stroški izvajalca in javnih dajatev.

42. člen
(Odpis storitev)

Izvajalec javne službe lahko uporabniku, pri katerem se 
zaradi okvare na notranji vodovodni napeljavi pojavi izjemno 
velika poraba vode, katere količina je osnova za kritje stroškov 
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, te stroške delno odpi‑
še. Odpis stroškov, ki izhajajo s področja odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod, se odpišejo v skladu s pravilnikom o odpisu 
komunalnih storitev, ki ga potrdi občinski svet.

43. člen
Zaradi neplačevanja oziroma zamud pri plačevanju zara‑

čunanih stroškov storitev, povezanih z odvajanjem in čiščenjem 
komunalnih in padavinskih odpadnih voda, lahko izvajalec go‑
spodarske javne službe uporabniku po izpeljanem postopku 
obveščanja v skladu z odlokom o oskrbi s pitno vodo odklopi 
vodovodni priključek.

VIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM TEGA ODLOKA 
 IN KAZENSKE DOLOČBE

44. člen
(Inšpekcijski organ)

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Ob‑
činski inšpektorat Mestne občine Novo mesto.

45. člen
(Globe)

(1) Z globo 1.400 evrov se za prekršek kaznuje pravna 
oseba – izvajalec, če:

– ravna v nasprotju s 5. členom,
– ravna v nasprotju z 9. členom,
– ravna v nasprotju s 26. členom.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 

tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca.
(3) Z globo 1.400 evrov se za prekršek kaznuje pravna ose‑

ba, samostojni podjetnik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.
(4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka 

tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ter 
posameznik.

(5) Z globo 400 evrov se za prekršek kaznuje posame‑
znik, če:

– ravna v nasprotju s 14. členom,
– ravna v nasprotju s 15. členom,
– ravna v nasprotju z 21. členom,
– ravna v nasprotju z 28. členom,
– ravna v nasprotju z 29. členom,
– ravna v nasprotju z 32. členom.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
Tehnični pravilnik iz 1. člena tega odloka in pravilnik o 

odpisu komunalnih storitev iz 44. člena tega odloka sprejme 
Občinski svet Mestne občine Novo mesto v roku 6 mesecev 
po uveljavitvi tega odloka.
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47. člen
Izvajalec z uveljavitvijo tega odloka v projektnih pogojih za 

območje brez javne kanalizacije ne dopušča gradnje pretočnih 
greznic, ampak dovoljuje samo nepretočne greznice ali male 
čistilne naprave.

48. člen
Do izdelave katastra prispevnih površin za obračunavanje 

padavinskih voda se stroški odvajanja in čiščenja padavinskih 
voda ne obračunavajo. Kataster izdela izvajalec javne službe 
v roku treh let od dneva veljavnosti na stroške lastnika javne 
infrastrukture.

49. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

čiščenju in odvajanju odpadnih in padavinskih voda na območju 
Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 54/06) in Pra‑
vilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije 
(Uradni list RS, št. 77/06).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35403‑1/2010
Novo mesto, dne 10. junija 2010

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

ODRANCI

2718. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda na območju 
Občine Odranci

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – UPB1), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 3. člena 
Zakona o prekrških (ZP‑1‑UPB4, Uradni list RS, št. 3/07), 4. in 
7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Od‑
ranci (Uradni list RS, št. 41/96) in 14. člena Statuta Občine 
Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03, 62/07) je Občinski 
svet Občine Odranci na 21. seji dne 4. 6. 2010 sprejel

O D L O K 
o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih  

in padavinskih voda na območju Občine Odranci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen odloka)

S tem odlokom se določa:
– dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe 

odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda 
(v nadaljevanju: javna služba),

– financiranje javne službe,
– objekte in naprave uporabnikov in upravljavcev,
– pogoje priključitve na javno kanalizacijo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod na 

območjih, kjer ni javne kanalizacije,
– meritve in obračun odvajanja in čiščenja odpadnih in 

padavinskih vod,
– prekinitev odvajanja odpadnih vod,

– obveznosti uporabnikov in upravljavcev,
– prevzem objektov in naprav v upravljanje,
– nadzor nad izvajanjem določb tega odloka.

II. DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE

2. člen
Dejavnost javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih in padavinskih voda obsega:
– upravljanje z objekti in napravami za odvajanje in čišče‑

nje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– vzdrževanje objektov in naprav javne kanalizacije,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izbolj‑

šav,
– izvajanje meritev in monitoringa komunalnih odpadnih 

voda,
– priključevanje novih uporabnikov na javno kanalizacij‑

sko omrežje,
– vodenje katastra javne kanalizacije,
– izdajanje potrebnih in zahtevanih soglasij.
Izvajanje dejavnosti odvajanja padavinskih voda iz ce‑

stnega telesa ni predmet tega odloka.

3. člen
(objekti in naprave, ki so predmet javne službe)

Predmet javne službe je javna kanalizacija.
Javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajo‑

čimi objekti in napravami, ki so namenjeni odvajanju in čiščenju 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda za najmanj pet pri‑
ključkov različnih uporabnikov in je v lasti ali so v lasti Občine 
Odranci ter v upravljanju upravljavca. Odvajanje komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda je lahko izvedeno v ločenem 
sistemu.

Šteje se, da je javna kanalizacija zgrajena, če mesto pri‑
ključitve na javno kanalizacijo ni od objekta oddaljeno več kot 
50 m in je objekt možno priključiti v tej razdalji.

Komunalna odpadna voda je voda, ki nastaja v bivalnem 
okolju gospodinjstev, zaradi uporabe vode v sanitarnih prosto‑
rih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih.

Komunalna voda je tudi voda, ki nastaja v objektih v javni 
rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku 
in sestavi podobna vodi po uporabi v gospodinjstvu.

Tehnološka odpadna voda je voda, ki nastaja predvsem 
pri uporabi v industriji, obrti ter drugi gospodarski ali kmetijski 
dejavnosti in po nastanku ni podobna komunalni vodi. Za teh‑
nološko odpadno vodo se šteje tudi zmes tehnološke odpadne 
vode s komunalno odpadno ali padavinsko vodo, če se pome‑
šane vode odvajajo v kanalizacijo po skupnem iztoku.

Padavinska odpadna voda je voda, ki kot posledica me‑
teornih padavin odteka iz utrjenih površin v javno kanalizacijo.

4. člen
(uporabniki in upravljavec)

Uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna 
oseba, ki je lastnik oziroma upravljavec objekta ali zemljišča, 
kjer nastaja odpadna voda oziroma se zbira padavinska voda, 
ki stalno ali občasno odteka v javno kanalizacijo (v nadaljeva‑
nju: uporabnik).

Upravljavec javne kanalizacije je lahko Režijski obrat Ob‑
čine Odranci ali pravna ali fizična oseba, ki ji je Občina Odranci 
poverila izvajanje javne službe s področja odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju: 
upravljavec).

5. člen
(posegi v prostor)

Za vsak poseg v prostor, ki posega v območje, kjer je že 
zgrajena javna kanalizacija, ali pa se načrtuje njeno izgradnjo, 
si mora investitor pridobiti soglasje Občine Odranci. V soglasju, 
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ki ga po pooblastilu Občine Odranci izda upravljavec, se dolo‑
čijo pogoji za posege v prostor.

Soglasje mora biti izdano najpozneje v 30 dneh od preje‑
ma popolnega zahtevka.

6. člen
(pravilnik)

Upravljavec sprejme v šestih mesecih pravilnik o teh‑
nični izvedbi in uporabi objektov in naprav javne kanalizacije 
(v nadaljevanju: pravilnik), ki mora biti usklajen z veljavnimi 
predpisi.

7. člen
(gradnja objektov in naprav kanalizacije)

Gradnjo objektov in naprav kanalizacije lahko izvaja vsak 
usposobljen izvajalec, posege v obstoječi sistem javne kana‑
lizacije pa izvaja upravljavec ali od upravljavca pooblaščeni 
izvajalec.

Pri načrtovanju in gradnji novih kanalizacijskih omrežij 
se praviloma predvidi ločen sistem kanalizacije z vodotesnimi 
kanalizacijskimi vodi.

III. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

8. člen
(cena storitev)

Javna služba se financira iz cene storitev, oblikovane 
v skladu z veljavno zakonodajo tako, da v celoti zagotavlja 
enostavno reprodukcijo. Ceno storitev sprejme Občinski svet 
Občine Odranci na predlog upravljavca.

9. člen
(investicijsko vzdrževanje)

Investicijsko vzdrževanje se financira iz sredstev amorti‑
zacije in iz sredstev proračuna občine na podlagi letnega plana 
ter iz drugih virov.

10. člen
(širitev omrežja)

Širitev kanalizacijskega omrežja se financira iz sredstev 
občinskega proračuna, kreditov in prispevkov fizičnih in pravnih 
oseb ter iz drugih virov.

IV. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV  
IN UPRAVLJALCEV

11. člen
(objekti in naprave upravljavca)

Upravljavec upravlja z objekti in napravami javne kanali‑
zacije, ki so mu predani v upravljanje. To so:

– primarni vodi (kolektorji) z revizijskimi jaški,
– sekundarni vodi z revizijskimi jaški,
– črpališča odpadnih in padavinskih voda na primarnih in 

sekundarnih vodih,
– čistilne naprave (čistilna naprava je objekt z opremo, ki 

je zgrajen za čiščenje odpadnih voda),
– drugi objekti in naprave, ki so potrebni za obratovanje 

javne kanalizacije.
Upravljavec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacij‑

skih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja in kontrole 
ne glede na to, kdo je lastnik zemljišč, na katerih so objekti in 
naprave javne kanalizacije.

Javno kanalizacijsko omrežje praviloma poteka po jav‑
nem zemljišču. Kjer poteka po zemljišču v zasebni lasti, mora 
imeti upravljavec v zemljiški knjigi vknjiženo služnostno pravico, 
kar velja za objekte in naprave javne kanalizacije, zgrajene po 
veljavnosti tega odloka.

Upravljavec mora po opravljenem delu na javni kanaliza‑
ciji vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje. V primeru nastanka 
škode, le‑to oceni sodni cenilec ustrezne stroke.

12. člen
(objekti in naprave uporabnikov)

Objekti in naprave uporabnikov so:
– kanalizacijski priključek, ki poteka od zbirnega jaška 

uporabnika do priključnega mesta na javno kanalizacijo,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami 

v objektu ali izven njega, vključno z napravami in objekti za 
predčiščenje odpadnih voda (greznice, gnojne jame, peskolovi, 
oljni lovilci ipd.).

Objekte in naprave iz drugega odstavka tega člena, ki 
se morajo graditi po enakih določilih kot veljajo za javno ka‑
nalizacijo, vzdržuje v skladu s predpisi uporabnik na lastne 
stroške. Uporabnik je dolžan s temi objekti gospodariti tako, 
da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne in padavinske 
vode v javni kanalizaciji.

V. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO

13. člen
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)

Kjer je javna kanalizacija že zgrajena, je priključitev na 
javno kanalizacijo obvezna za vse lastnike objektov pod po‑
gojem, da je tehnično izvedljiva in da odpadne vode na iztoku 
izpolnjujejo pogoje iz soglasja. Priključitev obstoječih objektov 
na javno kanalizacijo se mora izvesti v roku šest mesecev po 
uveljavitvi tega odloka oziroma v šestih mesecih po izgradnji 
javne kanalizacije.

Uporabnik si je dolžan pred priključitvijo na javno kana‑
lizacijo pridobiti soglasje upravljavca. Za pridobitev soglasja 
k priključitvi na javno kanalizacijo mora k vlogi priložiti doku‑
mentacijo, določeno v pravilniku. Uporabnik mora pred pri‑
ključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje izpolnjevati pogoje 
upravljavca.

Upravljavec izda soglasje k priključitvi na javno kanali‑
zacijo:

– če investitor oziroma lastnik objekta k vlogi za soglasje 
predloži ustrezno dokumentacijo, ki je predpisana v pravilniku 
in

– če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično možna.
V primeru, da priključitev po predloženi dokumentaciji ni 

možna, mora upravljavec vlagatelja za priključitev na javno 
kanalizacijo seznaniti s pogoji, pod katerimi bo priključitev 
možna.

Upravljavec je dolžan izdati soglasje k priključitvi najpo‑
zneje v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.

14. člen
(soglasja)

Upravljavec izdaja soglasja k:
– osnutkom prostorskih izvedbenih aktov,
– priključitvi zgradb na kanalizacijsko omrežje,
– drugim posegom v prostor.
Upravljavec izda soglasje po postopku in obliki določeni 

v pravilniku.

15. člen
(izvedba priključkov na javno kanalizacijo)

Priključek na javno kanalizacijo je lahko stalen ali zača‑
sen.

Stalen priključek na javno kanalizacijo:
Upravljavec je dolžan omogočiti uporabo kanalizacijske‑

ga priključka najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je uporabnik 
pridobil soglasje za priključitev; izpolnil pogoje soglasja ter 
poravnal vse obveznosti do Občine Odranci in upravljavca v 
zvezi s priključitvijo.
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Upravljavec sme priključiti uporabnika na javno kanaliza‑
cijo šele, ko je preveril, da je uporabnik izpolnil pogoje soglasja 
k priključitvi.

Začasen priključek na javno kanalizacijo:
Upravljavec lahko izvede začasen priključek na javno 

kanalizacijo le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte 
in podobne primere. Uporabnik mora k vlogi za pridobitev za‑
časnega priključka priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje, 
prijavo prireditve ali podoben dokument, ki potrjuje začasno 
potrebo po priključitvi na javno kanalizacijo. Upravljavec dovoli 
začasno priključitev, če uporabnik vloži popolno vlogo in je pri‑
ključitev tehnično izvedljiva. Upravljavec lahko dovoli začasno 
priključitev na javno kanalizacijo le za določeno dobo, ki pa ne 
sme biti daljša od dveh let. En mesec pred ukinitvijo začasnega 
priključka mora upravljavec o tem pisno obvestiti uporabnika in 
ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.

V primeru ločenega sistema odvajanja odpadnih in pada‑
vinskih voda se mora izvajati dosledno priključevanje odpadnih 
voda na fekalni kanal in padavinskih voda na meteorni kanal.

Kanalizacijski priključek se izvede praviloma za vsak 
objekt posebej, izjemoma ima lahko en objekt več priključkov. 
Kanalizacijski priključek je del objekta in je last uporabnika.

Po priključitvi objekta na javno kanalizacijo se lastnika 
objekta vpiše v evidenco uporabnikov javne kanalizacije. Če se 
kanalizacijsko omrežje zaključi s čistilno napravo, se uporab‑
nika vpiše tudi v evidenco priključenih uporabnikov na čistilno 
napravo.

16. člen
(spremembe na priključkih)

Sprememba dimenzije priključka, trase, izvedbo dodatne‑
ga dela priključka ali ukinitev priključka se obravnava na enak 
način, kot da gre za nov kanalizacijski priključek.

Odjava priključka na javno kanalizacijo je dovoljena samo 
v primerih rušenja priključenega objekta in v primerih, ko gre 
za začasen priključek. Uporabnik mora posredovati odjavo 
priključka upravljavcu v pisni obliki.

Prekinitev priključka izvede upravljavec na stroške upo‑
rabnika. Upravljavec uporabnika javne kanalizacije izbriše iz 
ustreznih evidenc. Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na 
zahtevo upravljavca in na lastne stroške spremeniti priključek 
na javno kanalizacijo v primeru spremenjenih pogojev odva‑
janja odpadnih in padavinskih voda. Upravljavec je dolžan 
obvestiti uporabnika o vsaki spremembi pogojev priključevanja 
na javno kanalizacijo.

17. člen
(dostop do priključkov)

Kanalizacijski priključek mora biti za kontrolo upravljavca 
vedno dostopen. Na njem ni dovoljeno postavljati ničesar brez 
soglasja upravljavca.

18. člen
(greznice)

Pred priključitvijo na novozgrajeno javno kanalizacijo, ki 
se zaključuje s čistilno napravo, je lastnik objekta dolžan gre‑
znico opustiti, jo na lastne stroške izprazniti, očistiti, dezinficirati 
in zasuti ali uporabiti po navodilih upravljavca v roku šestih me‑
secev po izdanem obvestilu upravljavca. Lastnik objekta mora 
omogočiti upravljavcu nadzor pri opustitvi greznice.

Na območju, kjer je že zgrajena javna kanalizacija s či‑
stilno napravo in je objekt možno nanjo priključiti, ni dovoljena 
gradnja novih greznic.

19. člen
(tehnološke odpadne vode)

V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste tehnološke 
odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalizacijski pri‑
ključek in ustrezajo veljavnim predpisom o emisijah snovi, ki se 
smejo odvajati iz virov onesnaževanja v javno kanalizacijo.

Uporabnik, ki ima odpadno vodo, ki ni primerna za izpust 
v javno kanalizacijo, jo mora predhodno očistiti tako, da bo 
ustrezala veljavnim predpisom.

Upravljavec lahko v soglasju za kanalizacijski priključek 
določi uporabniku obveznost zgraditi kontrolno merilni jašek in 
opravljati periodične meritve količin in lastnosti odpadne vode 
na stroške uporabnika. V tem primeru mora uporabnik redno 
dostavljati upravljavcu poročila o opravljenih meritvah v skladu 
z veljavnimi predpisi.

20. člen
(padavinske in tuje vode)

Lastnik ali upravljavec objekta mora za padavinsko vodo, 
ki odteka s strehe objekta, zagotoviti odvajanje neposredno v 
vodotoke ali ponikanje v tla, kadar je to izvedljivo.

Lastnik ali upravljavec površin, s katerih odteka toliko 
onesnažena padavinska voda, da se na podlagi veljavnih pred‑
pisov ne sme spuščati neposredno v vodotok, mora to vodo 
zajeti in očistiti.

V javno kanalizacijo ni dovoljeno odvajati drenažnih vod, 
podtalnice, zalednih voda, vod odprtih vodotokov, izvirov, kjer 
jih je možno odvajati v ponikovalnice oziroma vodotoke.

VI. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH  
IN PADAVINSKIH VODA NA OBMOČJIH, KJER  

NI SISTEMOV JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

21. člen
Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, 

je obvezna izgradnja lastnih objektov za čiščenje odpadnih vod 
(greznice, čistilne naprave).

Za gradnjo greznice oziroma čistilne naprave si je lastnik 
objekta dolžan pridobiti upravno dovoljenje.

Padavinske vode ne smejo biti speljane v greznico. Od‑
vedene morajo biti v vodotoke, ponikovalnice ali v meteorno 
kanalizacijo. Greznice je potrebno redno vzdrževati in prazniti 
v skladu z veljavnimi predpisi.

V naseljih, kjer je zgrajena meteorna kanalizacija je pre‑
povedano spuščati vanjo odpadne vode in prelive iz greznic ali 
vode iz gnojišč.

VII. MERITVE IN OBRAČUN ODVAJANJA IN ČIŠČENJA 
KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

22. člen
(meritev in obračun kanalščine in čiščenja odpadne vode)

Stroške za odvajanje in čiščenje odpadne vode se plačuje 
po kubičnih metrih (m3) odvedene odpadne vode.

Stroške čiščenja odpadnih in padavinskih voda plačujejo 
uporabniki takrat, kadar se te čistijo na čistilni napravi.

Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda in so 
priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo odvedeno odpadno 
vodo v enaki količini in v enakih obdobjih kot porabljeno vodo. 
Pri tem se smiselno uporabljajo tudi določbe odloka o oskrbi 
s pitno vodo.

Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo 
vodne vire, so pa priključeni na javno kanalizacijo, plačujejo od‑
vedeno odpadno vodo v enaki količini, kot je izmerjena količina 
zajete vode. Glede obračunskih vodomerov veljajo predpisi kot 
za obračunske vodomere za porabljeno vodo.

Upravljavec lahko z uporabniki javne kanalizacije, ki ni‑
majo vgrajenih obračunskih vodomerov za porabo pitne vode 
niti za odvajanje odpadne vode, sklene pogodbo o odvajanju in 
načinu meritve odvedenih količin odpadne vode.

Upravljavec lahko uporabi za obračun čiščenja odpadnih 
voda tudi prekomerno onesnaženost odpadnih vod uporabnika.

Z večjimi in posebnimi uporabniki lahko upravljavec skle‑
ne posebno pogodbo o meritvah odvedene vode in njeni one‑
snaženosti ter plačilu.



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 24. 6. 2010 / Stran 7501 

23. člen
(oblikovanje cene)

Cena storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunal‑
ne in padavinske odpadne vode je sestavljena iz:

– stroškov omrežnine,
– stroškov izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komu‑

nalne in padavinske odpadne vode,
– stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zara‑

di odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.
Ceno storitev javne službe odvajanja in čiščenja komu‑

nalne in padavinske odpadne vode sprejema Občinski svet 
Občine Odranci, na predlog upravljavca v skladu z veljavno 
zakonodajo.

Upravljavec oziroma lastnik je dolžan objaviti spremembo 
cen kanalščine in čiščenja komunalnih odpadnih voda v javnih 
sredstvih obveščanja.

24. člen
(plačilo storitev)

Uporabnik je dolžan prejeti račun poravnati v roku, na‑
vedenem na računu. Če uporabnik zamudi s plačilom, mu za 
dolžni znesek upravljavec zaračuna zakonsko veljavne zamu‑
dne obresti.

Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima pravico 
v 8 dneh od prejema računa vložiti pismeni ugovor pri upravljavcu. 
Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila. Upravljavec je dolžan na 
pismen ugovor uporabnika pisno odgovoriti v roku 8 dni.

VIII. PREKINITEV ODVAJANJA ODPADNIH  
IN PADAVINSKIH VODA

25. člen
(prekinitev brez objave)

Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave 
prekine odvajanje odpadnih in padavinskih voda s prekinitvijo 
dobave vode iz javnega vodovoda v naslednjih primerih:

1. če z odvajanjem odpadne vode povzroča nevarnost za 
vodni vir ali javni vodovod;

2. če stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega pri‑
ključka ogroža zdravje uporabnikov in varno obratovanje javne 
kanalizacije;

3. če priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden 
skladno s soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja 
upravljavca;

4. če kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne 
ustreza zahtevam veljavne zakonodaje;

5. če uporabnik pisno zahteva ukinitev kanalizacijskega 
priključka zaradi rušenja objekta;

6. če ne poravna računov za kanalščino in čiščenje odpa‑
dnih vod niti po prejemu opomina.

Odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za 
čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora 
plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne 
stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve pred po‑
novno priključitvijo. Upravljavec je dolžan uporabnika ponovno 
priključiti na javno kanalizacijo najpozneje v naslednjih dveh 
delovnih dneh po odpravi vzroka prekinitve.

Upravljavec lahko prekine odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda na stroške uporabnika, če ta pisno zahteva začasno pre‑
kinitev, ki je daljša od treh mesecev.

26. člen
(prekinitev z obvezno objavo)

Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti 
odvajanje odpadnih in padavinskih voda tudi v naslednjih pri‑
merih:

– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del,
– za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in na‑

pravah javne kanalizacije,
– v primerih višje sile, kot npr.: potres, požar, suša, one‑

snaževanje vodnih virov, izpad energije in podobno.

Upravljavec mora o času trajanja prekinitve odvajanja 
odpadnih voda obvestiti uporabnike neposredno ali preko sred‑
stev javnega obveščanja pravočasno, oziroma vsaj en dan 
pred prekinitvijo za planirana vzdrževalna dela, v primerih iz 
tretje alinee prejšnjega odstavka pa tudi postopati skladno s 
sprejetimi načrti ukrepov za navedene primere.

V primerih krajših nepredvidljivih prekinitev (do ene ure) 
odvajanja odpadnih in padavinskih voda objava za upravljavca 
ni obvezna.

IX. OBVEZNOSTI UPRAVLJALCA IN UPORABNIKA  
JAVNE KANALIZACIJE

27. člen
(obveznosti upravljavca)

Upravljavec ima pri odvajanju in čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda naslednje obveznosti:

1. skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav javne 
kanalizacije,

2. redno vzdržuje vse objekte in naprave javne kanali‑
zacije,

3. obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob pre‑
kinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih voda neposredno 
ali prek sredstev javnega obveščanja,

4. vodi kataster objektov in naprav javne kanalizacije,
5. izdaja soglasja za priključitev in omogoča priključitev 

na javno kanalizacijo,
6. kontrolira ustreznost interne kanalizacije pred priklo‑

pom na javno kanalizacijo,
7. sistematično pregleduje kanalizacijsko omrežje s ciljem 

odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
8. ravna skladno z določbami pravilnika o tehnični izvedbi 

in uporabi objektov in naprav za odvajanje in čiščenje komunal‑
nih odpadnih in padavinskih voda,

9. redno kontrolira sestavo odpadne vode in delovanje 
čistilnih naprav,

10. skrbi za obračune odvedene in očiščene odpadne 
vode,

11. organizira odvajanje komunalne odpadne in pada‑
vinske vode v primeru višje sile in o nastopu višje sile poroča 
pristojnim občinskim organom,

12. pripravlja predloge za planiranje obnove, širitve in 
dopolnitve kanalizacijskega sistema.

28. člen
(obveznosti uporabnika)

Uporabnik ima naslednje obveznosti:
1. na javno kanalizacijo se lahko priključi le s soglasjem 

upravljavca,
2. na že zgrajeno javno kanalizacijo se mora priključiti 

najkasneje v 6 mesecih po izgradnji le‑te in hkrati opustiti 
obstoječo greznico skladno z navodili upravljavca, kolikor je 
priključek tehnično možno izvesti,

3. redno vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi objekti in 
napravami, kanalizacijski priključek in interno čistilno napravo,

4. voditi dnevnik obratovanja interne čistilne naprave v 
skladu s predpisi,

5. omogočiti upravljavcu dostop in pregled interne kana‑
lizacije in kontrolo sestave odpadne vode,

6. odvajati v javno kanalizacijo samo takšno odpadno 
vodo, ki ne prekoračuje zakonsko predpisanih parametrov,

7. urediti kontrolno merilno mesto na izpustu odpadne 
vode v javno kanalizacijo skladno z veljavnimi normativi,

8. v skladu s predpisi kontrolirati sestavo odpadne tehno‑
loške vode in rezultate redno posredovati upravljavcu,

9. redno plačevati prejete račune za odvajanje in čiščenje 
odpadnih in padavinskih voda,

10. pisno obveščati upravljavca o lastninskih in drugih 
spremembah v zvezi s priključitvijo na javno kanalizacijo,

11. javiti vsako opaženo nepravilnost na objektih in napra‑
vah javne kanalizacije upravljavcu,
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12. pridobiti soglasje upravljavca pri predelavi interne 
kanalizacije,

13. pridobiti soglasje upravljavca za povečanje odvajanja 
dogovorjene količine vode,

14. ne sme dovoliti priključitve objektov drugih lastnikov 
na svojo interno kanalizacijo ali kanalizacijski priključek brez 
soglasja upravljavca,

15. odgovarja za škodo povzročeno na javni kanalizaciji, 
lastnem ali tujem kanalizacijskem priključku, ki jo povzroči s 
svojo lastnino, prekomernim odvajanjem vode brez soglasja 
upravljavca in neustrezno uporabo.

Uporabnik sme odvajati vodo v javno kanalizacijo samo na 
način, ki ne poslabšuje pogojev odvajanja drugih uporabnikov. 
Uporabnik je dolžan poravnati škodo na objektih in napravah 
javne kanalizacije, če je ta nastala zaradi njegovega ravnanja 
oziroma jo je povzročila njegova odpadna voda.

Uporabnik sme odvajati v javno kanalizacijo samo takšno 
odpadno vodo, ki ne povzroča mehanskih ali kemičnih poškodb 
omrežja ter ne zavira ali poruši operacij na čistilni napravi.

Uporabnik mora v primeru malomarnega dejanja oziroma 
zaradi izpusta neustreznih komunalnih voda, povrniti stroške 
odprave posledic upravljavcu.

Uporabnik ne sme v primeru ločenega sistema odvajanja, 
odvajati padavinske vode v fekalni sistem.

29. člen
(obveznosti drugih subjektov)

Investitorji oziroma izvajalci vzdrževanja in rekonstrukcij 
cest, ulic in trgov morajo po zaključenih delih vzpostaviti kana‑
lizacijsko omrežje v prvotno stanje.

Upravljavci drugih omrežij (npr.: elektro, telefon, plinovod, 
toplovod in podobno) morajo pri opravljanju del na svojih objek‑
tih in napravah zagotoviti zaščito kanalizacijskega omrežja. V 
primeru poškodb morajo naročiti popravila pri upravljavcu na 
lastne stroške.

X. PRENOS OBJEKTOV IN NAPRAV  
JAVNE KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE

30. člen
(prenos obstoječih objektov in naprav kanalizacije 

v upravljanje upravljavcu)
Za prenos obstoječih objektov in naprav kanalizacije v 

lasti Občine Odranci v upravljanje upravljavcu morajo biti iz‑
polnjeni naslednji pogoji:

1. kanalizacija, ki se predaja mora imeti vso potrebno 
dokumentacijo – geodetsko izmero situacije omrežja, evidenco 
priključkov in ostalih elementov na vodu,

2. kanalizacija, ki se predaja mora ustrezati določbam 
tega odloka in pravilnika,

3. izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finanč‑
nim ovrednotenjem – ocena vrednosti,

4. izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizacije in 
čistilne naprave, ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,

5. izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana 
cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih 
naprav,

6. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z 
zapisniki o primopredaji, v skladu z veljavno zakonodajo.

Za obstoječe kanalizacijsko omrežje, katerega je že doslej 
vzdrževal upravljavec, mora le‑ta zagotoviti vse razpoložljive 
podatke in v sodelovanju z Občino Odranci v roku 1 leta od da‑
tuma prenosa v upravljanje pristopiti k vzpostavitvi katastra.

31. člen
(prenos novozgrajenih objektov in naprav kanalizacije)

Prevzem novozgrajenih kanalizacijskih objektov in naprav 
v last Občine Odranci se brez dodatnih stroškov izvede po 
naslednjem postopku:

1. po končani gradnji investitor organizira tehnični pregled 
objekta in pridobi uporabno dovoljenje,

2. občina prevzame objekte v last na osnovi primopredaj‑
nega zapisnika, če je investitor izpolnil naslednje pogoje:

– pridobil uporabno dovoljenje,
– predložil projekt izvedenih del in ostalo ustrezno teh‑

nično dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi, vrednost 
osnovnih sredstev, potrdilo o urejenih lastninskih razmerjih.

Investitor je dolžan predati zgrajeno kanalizacijo Občini 
Odranci najkasneje v roku enega meseca po pridobitvi upo‑
rabnega dovoljenja. Prevzete kanalizacijske objekte in naprave 
skladno z določili tega člena preda Občina Odranci v upra‑
vljanje upravljavcu. Postopek predaje v upravljanje mora biti 
izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji.

XI. NADZOR

32. člen
(inšpekcijski nadzor)

Izvajanje določb tega odloka in določb predpisov, ki se 
nanašajo na odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pa‑
davinskih voda na območju Občine Odranci nadzirajo pristojne 
inšpekcijske službe.

33. člen
Občinski inšpektor opravlja nadzor nad izvajanjem odloka 

v skladu s svojimi pristojnostmi.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

34. člen
(globe)

Z denarno kaznijo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek 
upravljavec:

1. če prekine odvod odpadne vode in padavinske vode, 
brez obvestila uporabnikom (26. člen tega odloka),

2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 13. člen tega 
odloka,

3. če ne izpolnjuje obveznosti iz 4. in 5. točke 27. člena 
tega odloka,

4. če ne izpolnjuje obveznosti iz 5. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 400,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna 

oseba upravljavca, če stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena.

35. člen
Z denarno kaznijo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek 

uporabnik – pravna oseba:
1. če se ne priključi in ne uporablja javne kanalizacije 

skladno s 13. členom tega odloka,
2. če ne izpolnjuje obveznosti iz 28. člena tega odloka,
3. če prekine odvod odpadne in padavinske vode druge‑

mu uporabniku,
4. če ne ravna skladno z 12., 18., 19., 20. in 21. členom 

tega odloka,
5. če odvaja odpadno vodo v meteorni kanal ali pada‑

vinsko vodo v kanal za odpadne vode v primeru ločenega 
kanalizacijskega sistema.

Z denarno kaznijo 400,00 EUR se kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka 
tega člena.

Z denarno kaznijo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek 
posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstavka tega 
člena.

Z denarno kaznijo 600,00 EUR se kaznuje posameznik, 
ki stori prekrške iz prvega odstavka tega člena v zvezi s samo‑
stojnim opravljanjem dejavnosti.

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 

odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda odpadnih 
voda na območju Občine Odranci (Uradni list RS, št. 94/05).
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37. člen
Prilagoditve zahtevam tega odloka morajo uporabniki in 

upravljavec izvesti v enoletnem prehodnem obdobju od uvelja‑
vitve tega odloka.

38. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 159‑21/2010
Odranci, dne 4. junija 2010

Župan 
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.

PREBOLD

2719. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list 
RS, št. 81/06) je Občinski svet Občine Prebold na 31. redni seji 
dne 3. 6. 2010 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na parceli 

št. 1350/315 – neplodno, v izmeri 1151 m2, vpisane v ZKV 
št. 1006, k.o. Latkova vas kot javno dobro.

2. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti zna‑

čaj javnega dobra in se odpiše od ZKV št. 1006, k.o. Latkova 
vas, ter se vpiše v nov ZKV istega k.o., in v tem novem ZKV se 
vknjiži lastninska pravica na ime Občina Prebold, Hmeljarska 3, 
p. Prebold.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032/31‑12/2010
Prebold, dne 4. junija 2010

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak l.r.

PUCONCI

2720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Občine Puconci

Na podlagi 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine 
Puconci (Uradni list RS, št. 66/07, uradno prečiščeno besedilo 
UPB‑1) je Občinski svet Občine Puconci na 33. redni seji dne 
10. 6. 2010 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorsko ureditvenih pogojih za območje 
Občine Puconci

1. člen
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

Občine Puconci (Uradni list RS, št. 44/98, 102/99, 100/00, 
89/02, 94/02, 97/04, 13/06, 22/10 in 40/10) se 44. člen 
dopolni tako, da se za drugim stavkom v naslovu V funkciji 
območja (11. člen) doda novo besedilo, ki se glasi: »Izje‑
moma je na vinorodnih območjih (ki so v grafičnih prilogah 
označena z Vk) dopustna tudi gradnja stanovanjskih objek‑
tov in vsi posegi, ki so dovoljeni na poselitvenih območjih, 
navedeni v 10. členu odloka. Na teh območjih veljajo za sta‑
novanjske objekte enaki pogoji in merila za urbanistično ter 
arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav kot za objekte 
na poselitvenih območjih.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 351‑0006/2010
Puconci, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

2721. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 
v Občini Puconci

Na podlagi 5 točke prvega odstavka 179. člena 
in 180. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 110/02), prve alineje 56. člena Zakona o stavbnih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 44/97), 58. do 63. člena Zakona o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr., 33/89, 
Uradni list RS, št. 24/92, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 27/98), 
218., 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 
93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US in 126/07 spremembe in 
dopolnitve), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list 
RS, št. 70/06 uradno prečiščeno besedilo, 115/06, 17/08 spre‑
membe in dopolnitve), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 100/05, 60/07 spremembe in dopolnitve), 
16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Puconci 
na 32. redni seji dne 13. 5. 2010 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča  
v Občini Puconci

1. člen
V prvem odstavku 13. člena se v 4. točki beseda »dejav‑

nosti« nadomesti z besedo »namen«.
Za prvim odstavkom 13. člena se doda novi drugi odsta‑

vek, ki se glasi:
»Predmet odmere, ki je v zgornjem odstavku oprede‑

ljen za počitniški namen je tisti predmet odmere, na katerem 
zavezanec plačila nadomestila nima prijavljenega stalnega 
prebivališča.«
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007‑0025/2010
Puconci, dne 11. junija 2010

Župan 
Občine Puconci

Ludvik Novak l.r.

RAZKRIŽJE

2722. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju Občine Razkrižje

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samo‑
upravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. 
US, 76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja 
/ZVO‑1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 
66/06 – Odl.US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A in 70/08), 
3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
/ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 
– ZJZP), 143. člena Zakona o javno‑zasebnem partnerstvu 
/ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list EU, št. 317/07), 
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 
33/07 – ZPNačrt in 41/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških 
/ZP‑1/ (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 29/07 – Odl. US, 58/07 
– Odl. US, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS‑1C), 14. člena 
Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01 in 
38/04) in 7. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v 
Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 33/01 in 134/03 – Odl. 
US) je Občinski svet Občine Razkrižje na 4. izredni seji dne 
2. 6. 2010 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo  

na območju Občine Razkrižje

1. člen
Spremeni se trinajsta alineja prvega odstavka 2. člena 

Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Razkrižje 
(Uradni list RS, št. 25/10, odslej: osnovni odlok) tako, da se 
glasi:

»– izvajalec je javno podjetje, ki zagotavlja javno službo 
oskrbe s pitno vodo na območju Občine Razkrižje;«.

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 3. člena osnovnega odloka, 

tako, da se glasi:
»Občina Razkrižje zagotavlja javno službo na celotnem 

območju Občine Razkrižje v obliki javnega podjetja, s katerim 
sklene pogodbo o izvajanju obvezne gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007‑0049/2010/8
Šafarsko, dne 2. junija 2010

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l.r.

RIBNICA

2723. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica  
za leto 2009

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi‑
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 
ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 
in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Ribnica je občinski svet 
na 19. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel

Z A K L J U Č N I  R A Č U N
proračuna Občine Ribnica za leto 2009

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica za 

leto 2009.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2009 

sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan 
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od‑
hodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa finan‑
ciranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih 
odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Ribnica za leto 
2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih 
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih 
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom 
leta 2009 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 2009 se 

objavi v na spletnih straneh občine.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 7.829.691

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.152.437
70 DAVČNI PRIHODKI 5.570.666

700 Davki na dohodek in dobiček 4.879.782
7000 Dohodnina 4.879.782
703 Davki na premoženje 404.429
7030 Davki na nepremičnine 294.781
7031 Davki na premičnine 642
7032 Davki na dediščine in darila 32.371
7033 Davki na promet nepremičnin  
in na finančno premoženje 76.635
704 Domači davki na blago in storitve 286.455
7044 Davki na posebne storitve 53.938
7047 Drugi davki na uporabo blaga  
in storitev 232.517

71 NEDAVČNI PRIHODKI 581.771
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 151.046
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku  
in dividend ter presežkov prihodkov  
nad odhodki 126
7102 Prihodki od obresti 5.896
7103 Prihodki od premoženja 145.025
711 Takse in pristojbine 4.862
7111 Upravne takse in pristojbine 4.862
712 Globe in druge denarne kazni 2.777
7120 Globe in druge denarne kazni 2.777
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 52.271
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 52.271
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714 Drugi nedavčni prihodki 370.815
7141 Drugi nedavčni prihodki 370.815

72 KAPITALSKI PRIHODKI 269.138
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 117.189
7200 Prihodki od prodaje zgradb  
in prostorov 81.289
7202 Prihodki od prodaje opreme 35.900
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 151.949
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 
in gozdov 18.014
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 124.241
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih 
pravic in drugih neopredmetenih sredstev 9.694

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.408.116
740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 1.406.427
7400 Prejeta sredstva iz državnega  
proračuna 1.406.127
7401 Prejeta sredstva iz občinskih  
proračunov 300
741 Prejeta sredstva iz državnega  
proračuna iz sredstev proračuna  
Evropske unije 1.689
7412 Prejeta sredstva iz državnega proraču‑
na iz sredstev proračuna Evropske unije  
iz strukturnih skladov 1.689

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 7.763.463
40 TEKOČI ODHODKI 2.528.778

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 572.999
4000 Plače in dodatki 482.130
4001 Regres za letni dopust 17.478
4002 Povračila in nadomestila 33.788
4005 Plače za delo nerezidentov  
po pogodbi 31.497
4009 Drugi izdatki zaposlenim 8.105
401 Prispevki delodajalcev za socialno  
varnost 83.607
4010 Prispevek za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 42.979
4011 Prispevek za zdravstveno 
zavarovanje 34.432
4012 Prispevek za zaposlovanje 291
4013 Prispevek za starševsko varstvo 486
4015 Premije kolektivnega dodatnega  
pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 5.419
402 Izdatki za blago in storitve 1.842.913
4020 Pisarniški in splošni material  
in storitve 202.439
4021 Posebni material in storitve 28.433
4022 Energija, voda, komunalne storitve  
in komunikacije 322.864
4023 Prevozni stroški in storitve 286.667
4024 Izdatki za službena potovanja 14.250
4025 Tekoče vzdrževanje 558.428
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.945
4027 Kazni in odškodnine 366.118
4029 Drugi operativni odhodki 54.769
403 Plačila domačih obresti 10.694
4031 Plačila obresti od kreditov –  
poslovnim bankam 10.694

409 Rezerve 18.566
4090 Splošna proračunska rezervacija 18.566

41 TEKOČI TRANSFERI 2.257.584
410 Subvencije 13.660
4102 Subvencije privatnim podjetjem  
in zasebnikom 13.660
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 805.527
4111 Družinski prejemki in starševska  
nadomestila 17.109
4119 Drugi transferi posameznikom 788.418
412 Transferi nepridobitnim organizacijam  
in ustanovam 30.009
4120 Tekoči transferi nepridobitnim  
organizacijam in ustanovam 30.009
413 Drugi tekoči domači transferi 1.408.388
4130 Tekoči transferi občinam 21.145
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega 
zavarovanja 28.950
4132 Tekoči transferi v javne sklade 40.679
4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.316.470
4135 Tekoča plačila drugim 
izvajalcem javnih služb, ki niso posredni  
proračunski uporabniki 1.144

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.739.808
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.739.808
4202 Nakup opreme 77.336
4204 Novogradnje, rekonstrukcije  
in adaptacije 1.829.626
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 381.023
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 163.641
4207 Nakup nematerialnega premoženja 146.245
4208 Študije o izvedljivosti projektov,  
projektna dokumentacija, nadzor  
in investicijski inženiring 141.938

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 237.292
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 5.600
4310 Investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 5.600
432 Investicijski transferi proračunskim  
uporabnikom 231.692
4323 Investicijski transferi javnim zavodom 231.692

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (750+751+752) 385.260

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 385.260
751 Prodaja kapitalskih deležev 368.190
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo  
kapitalskih deležev v javnih podjetjih  
in družbah, ki so v lasti države ali občin 368.190
752 Kupnine iz naslova privatizacije 17.070
7520 Sredstva kupnin iz naslova  
privatizacije 17.070

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 3.760

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPITALSKIH DELEŽEV 3.760
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  
privatizacije 3.760
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4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne 
sklade in agencije 3.760

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 85.651
55 ODPLAČILA DOLGA 85.651

550 Odplačila domačega dolga 85.651
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 85.651

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII‑II.‑V.‑VIII) 136.362

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.) 85.651
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.) 85.651
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 136.362

4. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije in se objavi na spletnih straneh ob‑
čine.

Št. 4103‑0001/2010
Ribnica, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

ROGATEC

2724. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine 
Rogatec

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09) je Občinski svet Ob‑
čine Rogatec na 24. redni seji dne 10. 6. 2010 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 Rogatec

1. člen
S tem aktom se spreminja in dopolnjuje Statut Občine 

Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06).

2. člen
V celotnem besedilu se beseda »uslužbenec« nadomesti 

z besedama »javni uslužbenec«, besedna zveza »upravne 
stvari« pa z besedno zvezo »upravne zadeve«, oboje v ustre‑
znem sklonu in številu.

3. člen
Četrti odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prosto‑

voljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zve‑
ze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe 
skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna 
podjetja.

Občine se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne 
samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja sku‑
pnih interesov združujejo v združenja.«

4. člen
1. točka 7. člena se dopolni z dvema alinejami, in sicer:
»– izdeluje obrambne dokumente,
– sprejema programe razvoja občine.«
V drugi alineji 12. točke se besedna zveza »denarne 

kazni« nadomesti z besedo »globe«.

5. člen
V 16. členu se pred zadnjo alinejo dodata dve novi alineji 

z naslednjo vsebino:
»– daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote 

in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika upravne 
enote,

– daje soglasje k imenovanju ravnatelja oziroma direktorja 
javnega zavoda, katerega ustanovitelj oziroma soustanovitelj 
je občina,«.

6. člen
V drugem odstavku 17. člena se za besedno zvezo »ob‑

činskega sveta« doda besedna zveza »in podžupana«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni 

združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, kot tudi ne z 
delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci 
izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo ozi‑
roma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.«

7. člen
V tretjem odstavku 29. člena, se besedilo »potrdila ob‑

činske volilne komisije o izvolitvi župana« nadomesti z besedi‑
lom »poročila občinske volilne komisije o izidu glasovanja za 
župana«.

8. člen
V sedmi alineji 30. člena se beseda »predstojnike« nado‑

mesti z besedo »vodje«.

9. člen
V petem odstavku 34. člena se črta dosedanji drugi sta‑

vek in doda nov, katerega besedilo se glasi: »O tem se obvesti 
občinski svet.«

10. člen
V šestem odstavku 40. člena se beseda »pečat« nado‑

mesti z besedo »žig«.

11. člen
V tretjem, četrtem in petem odstavku 44. člena se beseda 

»predlog« nadomesti z besedo »osnutek«.

12. člen
Prvi odstavek 45. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek po‑

ročila o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. 
Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema 
osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe 
(odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripom‑
be in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno 
ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve 
predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, 
jih priloži odzivnemu poročilu.«

V drugem odstavku se črta besedilo »oziroma po odločitvi 
o ugovoru nadzorovane osebe«.

13. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine, 

ki so določene z aktom, ki ga sprejme minister pristojen za 
lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
finance«



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 24. 6. 2010 / Stran 7507 

14. člen
V drugem odstavku 55. člena se črta besedilo »na predlog 

tajnika občine«.

15. člen
60. člen se spremeni, tako da se glasi:
»O upravnih zadevah iz občinske izvirne pristojnosti lahko 

odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje 
teh zadev in izpolnjuje pogoje v skladu z uredbo ter ima opra‑
vljen strokovni izpit iz upravnega postopka.«

16. člen
Peti odstavek 69. člena se po novem glasi:
»Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nad‑

zornem odboru občine. Član sveta krajevne skupnosti ne more 
biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi in 
javni uslužbenec v službi krajevne skupnosti.«

17. člen
Tretji odstavek 101. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v 

lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa 
zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo držav‑
nega premoženja. Letni načrt pridobivanja nepremičnega pre‑
moženja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine 
sprejme občinski svet na predlog župana. Sprejeti letni načrt 
izvršuje župan. Letni načrt je moč med letom dopolnjevati in 
spreminjati.«

18. člen
V prvem odstavku 106. člena se črta beseda »skupaj«.
Prvi stavek drugega odstavka se pravilno glasi:
»Odlok o proračunu občine določa tudi ukrepe za zagota‑

vljanje likvidnosti proračuna«

19. člen
Drugi stavek drugega odstavka 109. člena se spremeni, 

tako da se glasi: »določi župan obseg izdatkov in odpre novo 
proračunsko postavko in podkonto za ta namen.«

20. člen
Prvi odstavek 112. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je 

občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva le v okviru 
zakonskih možnosti in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. 
Soglasje izda občinski svet.«

21. člen
V 113. členu se besedna zveza »računovodska služba« 

pravilno glasi »knjigovodska služba«, beseda »računovodskih« 
pa »knjigovodskih«.

22. člen
Določbi 6. in 16. člena tega akta, ki urejata nezdružljivost, 

se začneta uporabljati po prvih rednih volitvah, po uveljavitvi 
tega akta.

23. člen
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Rogatec zač‑

nejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 0071‑0005/2010
Rogatec, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

2725. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Rogatec 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni 
list RS, št. 13/06, 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 
24. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Občine Rogatec 

1. člen
S tem aktom se dopolnjuje in spreminja Poslovnik Ob‑

činskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 66/06 – 
UPB).

2. člen
V celotnem besedilu se besedi »uslužbenec« in »dela‑

vec« nadomestita z besedama »javni uslužbenec«, v ustre‑
znem sklonu in številu.

3. člen
V 7. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo 

»žig«.

4. člen
Doda se nov 8.a člen, ki se glasi:
»Obvezni dnevni red konstitutivne seje je:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet 

in volitev župana
3. Imenovanje mandatne komisije za pregled prispelih 

pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta
4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov sve‑

tnikov
5. Poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah 

kandidatov za župana
6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve 

in imenovanja
O dnevnem redu konstitutivne seje svet ne razpravlja in 

ne odloča.«

5. člen
Četrti odstavek 10. člena se dopolni z besedilom, ki se 

glasi:
»Če je za župana izvoljen kandidat, ki je bil hkrati izvoljen 

tudi za člana sveta, pa je zoper njegov mandat župana vložena 
pritožba, o odločanju o pritožbi ne sme glasovati. Glasovati 
ne sme niti vlagatelj pritožbe – kandidat za župana, če je bil 
izvoljen tudi za člana sveta.«

6. člen
V 13. členu se beseda »skrivnosti« nadomesti z besedo 

»tajnosti«.

7. člen
V drugem odstavku 71. člena se za besedo »potreben« 

doda besedilo »ali, da predlog ni primeren za nadaljnjo obrav‑
navo«.

8. člen
V 5. točki VI. poglavja, Postopek za sprejem proračuna, 

se v členih od 79 do 89, besedilo »proračun in odlok o pro‑
računu« nadomesti z besedilom »proračun oziroma odlok o 
proračunu«, v ustreznem sklonu in številu.

9. člen
V 86. členu se drugi stavek drugega odstavka spremeni 

tako, da se glasi:
»S sklepom sprejme občinski svet odlok o proračunu 

občine.«
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10. člen
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta 

Občine Rogatec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071‑0006/2010
Rogatec, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Rogatec 

Martin Mikolič l.r.

2726. Odlok o porabi koncesijske dajatve  
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi 
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) 
je Občinski svet Občine Rogatec na 24. redni seji dne 10. 6. 
2010 sprejel

O D L O K 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih Občina 

Rogatec prejme na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona 
o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US 
in 17/08).

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za trajnostno gospodarje‑

nje z divjadjo, in sicer za ukrepe varstva divjadi in biomeliorativne 
ukrepe (vzdrževanje pasišč, grmišč, gozdnih jas, mokrišč in 
remiz za malo divjad, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in 
vzdrževanje kaluž, sadnja in vzdrževanje plodonosnega drevja in 
grmovja, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež).

3. člen
Sredstva se upravičencu, to je registrirana lovska družina 

s sedežem v Občini Rogatec, dodelijo na podlagi tega odlo‑
ka v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 128/06, 16/08 in 19/10) oziroma kolikor je upravičencev več, 
na podlagi tega odloka in Javnega razpisa za sofinanciranje 
aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0071‑0010/2010
Rogatec, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o pogojih za plakatiranje v času volilne 
kampanje v Občini Rogatec

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine 
Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet 
Občine Rogatec na 24. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih 

za plakatiranje v času volilne kampanje  
v Občini Rogatec

1. člen
S tem Odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o pogo‑

jih za plakatiranje v času volilne kampanje v Občini Rogatec 
(Uradni list RS, št. 79/07).

2. člen
Druga alineja prvega odstavka se spremeni tako, da se 

glasi:
– »desko za plakatiranje pri gasilskem domu v Rogat‑

cu,«
Tretji odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Plakate na zgoraj navedenih plakatnih mestih namešča 

pooblaščena oseba Občine Rogatec, drugod pa vsak organi‑
zator sam.«

3. člen
V prvem odstavku 2. člena se doda nova alineja, ki se 

glasi:
– »avtobusni postaji Sv. Jurij.«

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0071‑0008/2010
Rogatec, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

2728. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini 
Rogatec

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referen‑
dumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07; ZVRK) in 16. člena 
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 27/06) 
je Občinski svet Občine Rogatec na 24. redni seji dne 10. 6. 
2010 sprejel

S K L E P 
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve 2010 v Občini Rogatec

1. člen
S tem sklepom se določijo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 
2010 v Občini Rogatec.

2. člen
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet ne 

smejo preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravi‑
čenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če 
pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje 
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo 
še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini.
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3. člen
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za člane 

občinskega sveta, katerih listam so pripadli mandati za člane 
občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni 
znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porablje‑
nih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o zbranih in 
porabljenih sredstvih za volilno kampanjo občinskemu svetu in 
računskemu sodišču.

4. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upra‑

vičeni tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati 
za župana, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega 
števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR 
na dobljen glas.

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povrnitve stroškov 
le na osnovi dobljenih glasov v tem krogu.

5. člen
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za voli‑

tve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo 
povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Rogatec 
v roku 30 dni po predložitvi poročila organizatorja občinskemu 
svetu in Računskemu sodišču.

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

listu Republike Slovenije.

7. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep 

o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v 
Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 80/06).

Št. 041‑0001/2010
Rogatec, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Rogatec 

Martin Mikolič l.r.

2729. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice 
Občinske volilne komisije

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list 
RS, št. 13/06 in 27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 
24. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel

S K L E P 
o razrešitvi in imenovanju predsednice Občinske 

volilne komisije
I.

Razreši se predsednica Občinske volilne komisije Občine 
Rogatec, Irena PEER, Sv. Florijan 127, 3250 Rogaška Slatina.

II.
Za preostanek mandatne dobe 2007–2011 se v Občinsko 

volilno komisijo imenuje nova predsednica Mojca Stopinšek, 
Slomškova ulica 9, 3250 Rogaška Slatina.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0070‑0005/2010‑29
Rogatec, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

2730. Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta izgradnje spremljajočega objekta 
nogometnega igrišča v Rogatcu

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o jav‑
no‑zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, 127/06 – ZJZP) in 
16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06 in 
27/06) je Občinski svet Občine Rogatec na 24. redni seji dne 
10. 6. 2010 sprejel

A K T 
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 
projekta izgradnje spremljajočega objekta 

nogometnega igrišča v Rogatcu

1. člen
S tem aktom se ugotavlja javni interes za sklenitev javno‑

zasebnega partnerstva in odloča o izvedbi projekta izgradnje 
spremljajočega objekta nogometnega igrišča v Rogatcu (parc. 
št. 1043/2 in 1043/6 vse k.o. Tlake) v eni izmed oblik javno‑
zasebnega partnerstva, določenih z ZJZP.

Poleg tega ta akt določa predmet, pravice in obveznosti 
javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega 
partnerja in način financiranja izvedbe projekta.

Javni partner je Občina Rogatec (v nadaljevanju: občina). 
Zasebni partner je pravna ali fizična oseba, izbrana na javnem 
razpisu kot izvajalec javno‑zasebnega partnerstva.

2. člen
Občina skladno z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi 

in drugega odstavka 3. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98) s tem aktom sprejema odločitev, da obstoja javni inte‑
res za izgradnjo spremljajočega objekta nogometnega igrišča v 
Rogatcu. Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovolji‑
tev javnega interesa je sklenitev javno‑zasebnega partnerstva.

3. člen
Predmet javno‑zasebnega partnerstva je izgradnja spre‑

mljajočega objekta nogometnega igrišča v Rogatcu. Izbrani po‑
nudnik bo moral izvajati dela, v skladu s PZI projektom oziroma 
popisi del, katerega je izdelal Komunaprojekt, družba za projek‑
tiranje, urbanizem in posredovanje d.d., Partizanska cesta 3–5, 
2000 Maribor. Zasebni partner je dolžan plačati sorazmerni delež 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, izdelane projektne 
dokumentacije ter komunalnega prispevka, kar se upošteva pri 
oddaji ponudbe. Novozgrajeni spremljajoči objekt nogometnega 
igrišča ostane lastnina javnega partnerja, zasebni partner pa 
bo z lastnim vložkom postal etažni lastnik površin, ki skladno s 
projektno dokumentacijo, zajemajo gostinski lokal in fitnes ter 
solastnik na skupnih prostorih. Javni partner bo zasebnemu 
partnerju odmeril etažno lastnino na podlagi lastnega vložka 
v nepremičnino. Zasebni partner lahko z etažno lastnino, po 
podelitvi lastninske pravice, prosto razpolaga.

V okviru javno‑zasebnega partnerstva bo zasebni par‑
tner zgradil objekte, skladno s projektnimi smernicami javnega 
partnerja in po terminskem planu, ki bo določen v razpisni 
dokumentacijo za izbor zasebnega partnerja.

4. člen
Javno‑zasebno partnerstvo se, skladno s 27. členom 

ZJZP, izvede v obliki javnonaročniškega razmerja.

5. člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire za‑

sebnega partnerja, izbiro izvajalca javno‑zasebnega partner‑
stva in podpis pogodbe o javno‑zasebnem partnerstvu ter osta‑
la dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno‑zasebnega 
partnerstva se pooblasti župana.

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno 
prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poro‑
čila župan imenuje strokovno komisijo.
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Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. 
Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti naj‑
manj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj 
z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo 
vlog oziroma prijav.

Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpol‑
njevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo 
s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja iz drugega odstavka 
52. člena ZJZP. Člana strokovne komisije, za katerega se 
ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega 
stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje 
nadomestnega člana.

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javne‑
ga razpisa morajo biti navzoči vsi člani strokovne komisije. Za 
strokovno‑tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in 
izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi stro‑
kovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani 
strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, 
ki razpolagajo s specifičnim znanjem potrebnim za uspešno 
izbiro izvajalca javno‑zasebnega partnerstva.

Poročilo komisije je podlaga za pripravo odločitve o izbiri 
zasebnega partnerja, ki ga izda župan. Poročilo se posreduje 
v vednost tudi Občinskemu svetu Občine Rogatec.

6. člen
Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa 

po odprtem postopku, skladno z določili Zakona o javnem naro‑
čanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10). Javni razpis 
se objavi na portalu javnih naročil.

V postopku izbire zasebnega partnerja mora javni partner 
preveriti ali je zasebni partner ekonomsko in finančno ter teh‑
nično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno‑
zasebnega partnerstva.

Merilo za izbor zasebnega partnerja je najnižja ponudbe‑
na cena. Zasebni partner bo moral oblikovati ponudbeno ceno 
glede na popise v razpisni dokumentaciji za dela, katera bo 
izvajal za javnega partnerja in odšteti vse že nastale stroške, 
ki jih je dolžan poplačati občini.

7. člen
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno‑zaseb‑

nega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o 
javno‑zasebnem partnerstvu.

Razmerje javno‑zasebnega partnerstva preneha z izpol‑
nitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji 
in način predčasnega prenehanja razmerja javno‑zasebnega 
partnerstva se določijo s pogodbo.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem javno‑zasebnega partnerstva vrši 

župan.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0071‑0009/2010
Rogatec, dne 10. junija 2010

Župan 
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

SEVNICA

2731. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Poslovna 
cona Blanca in okoljskega poročila za načrt

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrto‑
vanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B), 

ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 
št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Sev‑
nica sprejel

S K L E P 
o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Poslovna cona Blanca  

in okoljskega poročila za načrt

1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrob‑

nega prostorskega načrta (OPPN) Poslovna cona Blanca in 
okoljsko poročilo k OPPN.

2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od ponedeljka, 28. 6. 

2010 do srede, 11. 8. 2010:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, 

Glavni trg 19a, 8290 Sevnica, v času uradnih ur;
– v prostorih Krajevne skupnosti Blanca, Blanca 24, 8283 

Blanca, v času uradnih ur.

3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN in okolj‑

skega poročila bo v četrtek, 22. 7. 2010 ob 17.00 uri v dvorani 
Kulturnega doma na Blanci.

4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega 

osnutka OPPN in okoljskega poročila k OPPN, lahko svoje 
pripombe in predloge podajo vsi zainteresirani organi, orga‑
nizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo 
pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo 
pripomb in predlogov na mestih javne razgrnitve do zaključka 
javne razgrnitve.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

Št. 3505‑0003/2008
Sevnica, dne 15. junija 2010

Župan
Občine Sevnica

Srečko Ocvirk l.r.

SVETA ANA

2732. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih 
javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov na območju Občine Sveta Ana

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 
108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, 
št. 3/07, 17/08 in 108/09), 3., 5. in 12. člena Odloka o gospo‑
darskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, 
št. 60/00 in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Uradni list 
RS, št. 50/10) ter 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni 
list RS, št. 39/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 19. seji 
dne 16. 6. 2010 sprejel
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O D L O K
o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb 

zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov  
na območju Občine Sveta Ana

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa način izvajanja obveznih občinskih go‑

spodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih od‑
padkov na območju Občine Sveta Ana (nadaljnjem besedilu: 
javna služba).

2. člen
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javnih 

služb,
2. vrste in obseg storitev javnih služb ter njihova prostor‑

ska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javnih 

služb,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javnih 

služb,
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev 

javnih služb,
6. vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih 

služb,
7. nadzor nad izvajanjem javnih služb,
8. kazenske določbe in
9. prehodne ter končne določbe.

3. člen
Cilji javnih služb po tem odloku so:
1. povzročiteljem komunalnih odpadkov zagotavljati (omo‑

gočati) dostop do storitev javnih služb,
2. dosegati cilje republiških operativnih programov s po‑

dročja varstva okolja,
3. zagotavljati podatke, poročati in obveščati pristojne 

službe ter javnost o ravnanju s komunalnimi odpadki,
4. zagotavljati načelo, da stroške ravnanja s komunalnimi 

odpadki plača njihov povzročitelj in
5. zagotavljati izdelavo in sprejem letnih ter dolgoročnih 

programov ukrepov na področju ravnanja s komunalnimi od‑
padki (Poslovni načrt).

4. člen
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Sveta Ana (v nadaljevanju: občina),
2. izvajalec javnih služb zbiranja in prevoza mešanih ko‑

munalnih odpadkov, tj. družba Saubermacher Slovenija d.o.o. 
(v nadaljevanju: izvajalec),

3. povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine 
(v nadaljevanju: povzročitelj),

4. imetniki komunalnih odpadkov na območju občine.

5. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji 

pomen:
1. odpadek je določena snov ali predmet, ki ga njegov 

povzročitelj ali druga oseba, ki ga ima v posesti, zavrže, na‑
merava ali mora zavreči. Odpadek je odpadek, ki je v skladu 
z zakonom, ki ureja varstvo okolja uvrščen v eno od skupin 
odpadkov, klasifikacijskega seznama predpisa, ki ureja ravna‑
nje z odpadki;

2. komunalni odpadki so odpadki iz gospodinjstev ali njim 
po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, 
storitvene ali druge dejavnosti, ki nastajajo na območju občine 
in so določeni s predpisom o ravnanju z odpadki (v nadaljeva‑
nju: odpadki);

3. ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso nevarni 
odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije.« Ločeno zbra‑
ne frakcije so odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije« 
in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek 
iz podskupine »embalaža, vključno z ločeno zbrano embalažo, 
ki je komunalni odpadek,« klasifikacijskega seznam odpadkov, 
predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki;

4. odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je od‑
padna prodajna embalaža, ki nastaja, kot odpadek v gospo‑
dinjstvu ali kot po naravi nastanka in sestavi gospodinjskim 
odpadkom podoben odpadek iz industrije ali obrti, storitvene 
ali druge dejavnosti;

5. nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo 
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z 
odpadki;

6. kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi ko‑
munalni odpadki« klasifikacijskega seznama odpadkov, določe‑
nega v predpisu o ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, 
oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih, poso‑
dah ali vrečkah za odpadke;

7. povzročitelj odpadkov je vsak prebivalec občine in 
vsaka oseba, katere delovanje ali dejavnost na območju občine 
povzroča nastajanje odpadkov;

8. imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna 
ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti;

9. ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava in 
odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh po‑
stopkov in nadzorom odlagališč po zaprtju;

10. zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih 
njihovi imetniki oddajajo ali prepuščajo, njihovo razvrščanje 
ter predhodno skladiščenje pred prevozom zaradi oddaje v 
obdelavo;

11. oddaja odpadkov je ravnanje z odpadki, pri katerem 
imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje ravnanje s potrdi‑
tvijo evidenčnega lista;

12. prepuščanje odpadkov je ravnanje z odpadki, pri 
katerem imetnik odpadkov odda odpadke v nadaljnje ravnanje 
brez potrditve evidenčnega lista;

13. obdelava odpadkov je predelava ali odstranjevanje 
odpadkov, predpisa, k i ureja ravnanje z odpadki;

14. predelava odpadkov so postopki, določeni s predpi‑
som, ki ureja ravnanje z odpadki in drugi postopki z namenom 
koristne uporabe odpadkov in njihovih sestavin. Predelava 
odpadkov je tudi njihova priprava za ponovno uporabo, recikli‑
ranje snovi v odpadkih, njihov sežig sli sosežig z energetsko 
izrabo (npr. sortiranje) in predelava odpadkov v gorivo;

15. odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni s pred‑
pisom, ki ureja ravnanje z odpadki in vsi drugi postopki priprave 
za odstranjevanje odpadkov, katerih ni mogoče predelati;

16. zbirno mesto odpadkov je mesto, na katerem je na‑
meščena namenska embalaža za zbiranje odpadkov, v katero 
povzročitelji neovirano odlagajo odpadke;

17. prevzemno mesto odpadkov je mesto, na katerem 
povzročitelji prepuščajo po vnaprej določenem letnem kole‑
darju izvajalcu odpadke v za to namenjeni namenski embalaži 
ali brez embalaže;

18. zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, 
urejen in opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje 
posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji izvajalcu te frakcije 
prepuščajo;

19. zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in 
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst 
ločenih frakcij, kjer povzročitelji iz širše okolice izvajalcu pre‑
puščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center je lahko 
hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij;

20. zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen 
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij, kjer 
povzročitelji izvajalcu te frakcije oddajajo;

21. premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo, 
opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki 
po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da 
povzročitelji izvajalcu te frakcije oddajajo;
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22. namenska embalaža za zbiranje odpadkov so na‑
menski zabojniki, kontejnerji, vrečke, sodi, hoboki in druga 
predpisana oprema za zbiranje posameznih vrst odpadkov (v 
nadaljevanju: embalaža za zbiranje odpadkov).

6. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih služb iz prvega 

člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom se 
uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja in 
izvajanja gospodarskih javnih služb.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB

7. člen
Občina zagotavlja izvajanje javnih služb zbiranja in pre‑

voza komunalnih odpadkov s podelitvijo koncesije, v skladu s 
koncesijskim aktom.

8. člen
Javni službi izvaja izvajalec na celotnem območju občine, 

v skladu s predpisi Republike Slovenije in občine, ki urejajo po‑
dročje javnih služb in ravnanja z odpadki, koncesijske pogodbe 
ter navodili občine, na način, da so storitve dostopne vsem 
povzročiteljem odpadkov z območja občine.

9. člen
Določene storitve javnih služb lahko v imenu in za račun 

izvajalca, s soglasjem občine, izvaja podizvajalec, ki je registri‑
ran v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki 
in izpolnjuje druge pogoje za izvajanje javnih služb.

10. člen
Strokovno‑tehnične, organizacijske in razvojne naloge 

javnih služb, ki jih občina ne prenesene na izvajalca, opravlja 
občinska uprava.

Občinska uprava skrbi za koordinacijo aktivnosti med 
občino in izvajalcem.

III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNIH SLUŽB  
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

11. člen
Javni službi po tem odloku obsegata:
– storitve zbiranja odpadkov,
– storitve prevoza odpadkov ter
– druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje javnih 

služb.

1. Zbiranje odpadkov

12. člen
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje odpadkov na način, 

da se iz celotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene 
in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno 
predelati in/ali uporabiti.

Izvajalec mora za izločanje ločenih frakcij zagotoviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje na prevzemnih mestih,
– ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah ločenih 

frakcij in
– ločeno zbiranje in prevzemanje v zbirnem centru.
Izvajalec mora za izločanje nevarnih frakcij zagotoviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje v zbiralnicah nevarnih 

frakcij in
– ločeno zbiranje in prevzemanje v premičnih zbiralnicah 

nevarnih frakcij.
Izvajalec mora za izločanje drugih vrst odpadkov zago‑

toviti:
– ločeno zbiranje in prevzemanje na prevzemnih mestih in
– ločeno zbiranje in prevzemanje v zbirnem centru.

2. Prevoz odpadkov

13. člen
Izvajalec mora zagotoviti prevoz odpadkov od mest, na 

katerih odpadke prevzema (prevzemna mesta, zbiralnice loče‑
nih frakcij, zbirni center, lokacije prevzemanja nevarnih frakcij s 
premično zbiralnico, zbiralnice nevarnih frakcij) do mest njihove 
obdelave.

3. Druge storitve, potrebne za nemoteno izvajanje  
javnih služb

14. člen
Za nemoteno izvajanje javnih služb mora izvajalec za‑

gotoviti tudi:
– oddajo in prepuščanje odpadkov v obdelavo, v skladu 

s predpisi,
– vzdrževanje objektov in naprav za izvajanje javnih 

služb,
– poročanje koncedentu o izvajanju javnih služb,
– redno in pravočasno obveščanje uporabnikov ter izva‑

jalcev javnih služb obdelave odpadkov o posameznih aktivno‑
stih izvajanja javnih služb ter drugih prevzemnikov odpadkov,

– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javnima služ‑
bama,

– izdelavo letnih in dolgoročnih programov izvajanja jav‑
nih služb (Poslovni načrt),

– oblikovanje predlogov cen storitev javnih služb,
– obračun storitev javnih služb,
– zagotavljanje podatkov, poročanje pristojnim službam 

ter objavljanje podatkov,
– obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe sto‑

ritev javnih služb.

15. člen
Podrobnejša vsebina storitev javnih služb se za posame‑

zno koledarsko leto določi s Poslovnim načrtom, ki ga pripravi 
izvajalec javnih služb.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV 
JAVNIH SLUŽB

16. člen
Za zagotavljanje javnih služb mora občina zagotoviti:
– izvajanje javnih služb v skladu s predpisi,
– prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij in prostor 

za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih 
frakcij,

– prostor in opremo za zbirni center,
– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranje‑

vanje odpadkov, v kolikor ga v skladu z dogovorom ne zago‑
tavlja izvajalec javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov,

– dovozne poti do mest prevzemanja odpadkov ter prevoz 
teh odpadkov na svojem območju,

– cene storitev, ki bodo zagotavljale ob normalnem poslo‑
vanju ustrezen obseg in kvaliteto storitev javnih služb,

– sankcioniranje povzročiteljev odpadkov, ki ne upora‑
bljajo storitve javnih služb in uporabnike storitev, ki ravnajo v 
nasprotju s predpisi in navodili izvajalca,

– nadzor nad izvajanjem javnih služb.

1. Pogoji zbiranja in prepuščanja odpadkov

17. člen
Povzročitelji morajo odpadke zbirati in prepuščati izva‑

jalcu v skladu s tem odlokom, poslovnim načrtom ter navodili 
občine in izvajalca.

18. člen
Povzročitelji morajo zbirati in prepuščati posamezne vrste 

odpadkov v embalaži za zbiranje odpadkov ali brez embalaže. 
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Vrste odpadkov in embalaža za zbiranje posameznih vrst od‑
padkov so določeni v poslovnem načrtu.

Povzročitelji lahko prepuščajo odpadke samo na prevze‑
mnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v 
premični zbiralnici nevarnih frakcij in zbiralnici nevarnih frak‑
cij.

19. člen
Za čas do prevzema odpadkov morajo povzročitelji za‑

gotoviti, da je embalaža za zbiranje odpadkov nameščena na 
zbirnem mestu v ali ob objektu, vendar ne na javnih površinah 
in tako, da povzročitelji, ki v objektu bivajo ali v njem izvajajo 
dejavnost neovirano zbirajo odpadke ter jih odlagajo v emba‑
lažo za zbiranje odpadkov.

20. člen
Če zbirnega mesta ni možno urediti na površini, ki je v 

lasti povzročitelja, lastnika ali upravljavca objekta v katerem od‑
padki nastajajo, lahko pristojni organ občine določi namestitev 
embalaže za zbiranje odpadkov na javni površini, če iz njihove 
vloge sledi, da ob tem objektu ni primernih drugih površin ter 
da namestitev embalaže za zbiranje odpadkov v tem objektu 
ni možna.

21. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da je embalaža za zbiranje 

odpadkov ali odpadki, ki se zbirajo izven embalaže za zbira‑
nje, na prevzemnem mestu samo v času, ki je s koledarjem 
odvozov odpadkov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca 
določen za njihov prevzem.

22. člen
Pri načrtovanju zbirnega in prevzemnega mesta pri novih 

stanovanjskih ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah 
ter spremembah namembnosti objektov je treba upoštevati 
pogoje tega odloka.

Na zahtevo upravnega organa poda mnenje glede načr‑
tovanega zbiranja odpadkov v prostorski ali projektni dokumen‑
taciji pristojni organ občine, s tem da le‑ta predhodno pridobi 
mnenje izvajalca.

23. člen
Za urejenost in čistočo zbirnih mest skrbijo povzročitelji, 

ki skrbijo tudi za skupna zbirno‑prevzemna mesta razen, če 
onesnaženje povzroči izvajalec pri prevzemanju odpadkov.

24. člen
Vsak nov uporabnik storitev, ki se prijavi na odvoz odpad‑

kov, prejme od izvajalca, v skladu s potrebami in v dogovoru 
z njim potrebno embalažo za zbiranje teh odpadkov, ki pa jo v 
dogovoru z izvajalcem lahko nabavi tudi sam.

25. člen
Če imajo povzročitelji občasno več odpadkov, kot to do‑

pušča njihova embalaža za zbiranje odpadkov, morajo le‑te 
odložiti v dodatno embalažo za zbiranje odpadkov ter ravnati 
v skladu z določili tega odloka ali pa jih prepustiti v zbirnem 
centru, če ta omogoča njihovo prevzemanje.

26. člen
Povzročitelji odpadkov lahko na svoje stroške embalažo 

za zbiranje odpadkov menjavajo, pri čemer se obračun storitev 
javnih služb upošteva v naslednjem mesecu.

2. Pogoji prevzemanja odpadkov na prevzemnih mestih

27. člen
Na prevzemnih mestih izvajalec prevzema odpadke iz kla‑

sifikacijskega seznama odpadkov, predpisa, ki ureja ravnanje 
z odpadki in se za vsako koledarsko leto podrobneje določijo 
v poslovnem načrtu.

28. člen
Izvajalec prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili 

in opremo, ki zagotavljajo praznjenje embalaže za zbiranje 
odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje 
brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja 
odpadkov.

Če pride pri prevzemanju odpadkov do onesnaženja 
prevzemnega mesta oziroma mesta praznjenja embalaže in 
nalaganja odpadkov ali njihove okolice, mora izvajalec na 
svoje stroške zagotoviti odstranitev teh odpadkov ter očistiti 
onesnažene površine.

Če pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene po‑
škodbe embalaže za zbiranje odpadkov, mora izvajalec na 
svoje stroške popraviti poškodbe oziroma zagotoviti drugo 
embalažo za zbiranje odpadkov.

Izvajalec je dolžan izpraznjeni zabojnik za odpadke vrniti 
na prevzemno mesto.

29. člen
Podatke o uporabnikih storitev javnih služb vodi izvajalec 

v registru uporabnikov storitev javnih služb (v nadaljevanju: 
register).

Podatki iz registra se nanašajo na ime, priimek in naslov 
uporabnikov storitev javnih služb ter embalažo za zbiranje od‑
padkov oziroma prepuščanje na prevzemnih mestih.

30. člen
Podatki v registru se lahko spremenijo na podlagi:
– pisnega sporočila uporabnika storitev javnih služb,
– ugotovitev izvajalca in
– ugotovitev nadzornih organov občine.
Spremembe se lahko nanašajo na ime, priimek in naslov 

uporabnika storitev javnih služb ter spremembo embalaže za 
zbiranje odpadkov.

Izvajalec ob vsaki spremembi podatkov v registru potrdi 
uporabniku vpis teh sprememb v register in uskladi prevzema‑
nje odpadkov ter obračun storitev javnih služb s spremembami 
najkasneje mesec dni po vpisu spremembe v register.

31. člen
Prevzemno mesto odpadkov za posameznega uporab‑

nika ali skupino uporabnikov določi izvajalec, najkasneje ob 
začetku uporabe storitev javnih služb, z vpisom uporabnika v 
register.

32. člen
Prevzemno mesto za odpadke mora biti dostopno vo‑

zilom za neoviran prevzem odpadkov, urejeno na prostem in 
je lahko istočasno tudi mesto praznjenja zabojnikov v vozilo 
oziroma sme biti oddaljeno od mesta praznjenja zabojnikov 
največ 5 m.

Prevzemno mesto za odpadke je lahko na javni površini, 
lahko pa je tudi na površini, ki je v lasti uporabnika storitev jav‑
nih služb, če so izpolnjeni pogoji prevzema iz tega odloka in je 
zagotovljen neoviran dovoz vozil za prevzem teh odpadkov.

Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja zabojni‑
kov ne sme biti stopnic ali drugih ovir.

33. člen
Najmanjša širina dovozne poti za specialno vozilo do 

prevzemnega mesta odpadkov in za prevoz odpadkov mora 
biti 3 m, svetla višina pa 4 m.

34. člen
Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za od‑

padke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora 
biti izvedeno v obliki črke »T« z najmanjšim zunanjim radijem 
12 m ter najmanjšim notranjim radijem 6,5 m. Obračališče je 
lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo 
enako učinkovito, kot to zagotavlja obračališče iz prejšnjega 
stavka.
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Notranji najmanjši radij dovozne poti do prevzemnega 
mesta za odpadke v križišču ali krivini mora biti 6,5 m, razen 
pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je lahko najmanjši radij 3 m 
in je zagotovljena preglednost križišča.

35. člen
Izvajalec prevzema odpadke na prevzemnih mestih v 

dneh, ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z 
letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najka‑
sneje do 31. decembra za naslednje leto.

36. člen
V primeru izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih 

mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje sile, 
kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna neprevo‑
znost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, mora izvajalec o 
vzrokih izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej 
ali isti dan oziroma odvisno od dogodka) obvestiti povzročitelje, 
na krajevno običajni način.

37. člen
V primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest ne omo‑

goča dovoza za specialna vozila izvajalca, si mora uporabnik 
storitev javnih služb v dogovoru z izvajalcem zagotoviti ustre‑
zno število vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov ter jih 
na dan prevzemanja dostaviti na prevzemno mesto.

38. člen
Izvajalec mora ugotavljati nepravilno uporabo embalaže 

za zbiranje posameznih vrst odpadkov.
V primeru kršitve mora izvajalec kršilca prijaviti pristojnim 

nadzornim službam občine.

39. člen
Evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu embalaže za 

zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih mestih vodi 
izvajalec v registru prevzemnih mest.

3. Pogoji prevzemanja odpadkov  
v zbiralnicah ločenih frakcij

40. člen
Zbiralnice ločenih frakcij, v katerih povzročitelji prepuščajo 

ločene frakcije in odpadno embalažo, morajo biti na posame‑
znem območju občine postavljene sorazmerno gostoti poselitve 
na tem območju, tako, da je po ena zbiralnica ločenih frakcij za 
največ 200 prebivalcev s stalnim bivališčem na tem območju.

41. člen
Lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in 

odpadne embalaže, ki jih prevzema izvajalec v posameznih 
zbiralnicah ter embalaža za zbiranje v posameznih zbiralnicah 
ločenih frakcij (tip, barva, volumen in število), vodi izvajalec 
javnih služb v registru zbiralnic ločenih frakcij, za posamezno 
koledarsko leto pa se določijo v poslovnem načrtu.

Lokacije zbiralnic ločenih frakcij določita v dogovoru ob‑
čina in izvajalec.

42. člen
Občina mora zagotoviti, da so zbiralnice ločenih frakcij 

na lokacijah, ki omogočajo nemoten dostop povzročiteljem za 
prepuščanje ločenih frakcij in odpadne embalaže, prav tako 
pa tudi specialnim vozilom izvajalca za njihovo prevzemanje 
ter prevoz.

43. člen
Odpadna embalaža in ločene frakcije, ki nastajajo v stav‑

bi, v kateri se izvaja proizvodna ali storitvena dejavnost, se 
prepuščajo izvajalcu v embalaži za zbiranje odpadkov, ki jo 
zagotovijo povzročitelji, lastniki ali upravljavci teh stavb sami.

Več izvajalcev proizvodne ali storitvene dejavnosti v isti 
stavbi ali v sosednjih stavbah lahko uredi skupno zbiranje 
ločenih frakcij in odpadne embalaže, embalažo za zbiranje 
odpadkov pa zagotovijo sami in jo namestijo v prostorih enega 
od njih.

44. člen
Izvajalec mora zbiralnice ločenih frakcij vzdrževati tako, da:
– povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste 

ločenih frakcij in odpadne embalaže lahko odložijo v zbiralnici 
ločenih frakcij,

– se ločene frakcije in odpadna embalaža prepuščajo in 
začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba in 
obdelava, skladno s predpisi,

– na njihovih lokacijah ne prihaja do onesnaževanja okolja.

45. člen
Izvajalec prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo 

z zbiralnicah ločenih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim 
koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo najkasneje do 
31. decembra za naslednje leto.

4. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbirnem centru

46. člen
Občina mora zagotoviti prepuščanje odpadkov v zbirnem 

centru na lokaciji, ki omogoča nemoten dostop povzročiteljem 
za prepuščanje posameznih vrst odpadkov, ki jih lahko prepu‑
stijo, prav tako pa tudi dovoz specialnim vozilom izvajalca za 
njihovo prevzemanje ter prevoz.

47. člen
Vrste odpadkov, ki jih prevzema izvajalec v zbirnem cen‑

tru ter embalaža za njihovo zbiranje (tip, barva, volumen in šte‑
vilo), vodi izvajalec v registru zbirnega centra, za posamezno 
koledarsko leto pa se določijo v poslovnem načrtu.

48. člen
Izvajalec mora zbirni center vzdrževati tako, da:
– povzročitelji lahko nedvoumno ugotovijo, katere vrste 

odpadkov lahko odložijo v zbirnem centru,
– se odpadki prepuščajo in začasno hranijo tako, da 

je možna njihova ponovna uporaba in obdelava, skladno s 
predpisi,

– na njegovi lokaciji ne prihaja do onesnaževanja okolja.

49. člen
Izvajalec prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh in 

času, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzro‑
čitelji prejmejo najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.

5. Pogoji prevzemanja odpadkov v zbiralnici nevarnih 
frakcij in s premično zbiralnico nevarnih frakcij

50. člen
Izvajalec mora zagotoviti zbiranje nevarnih frakcij v zbiral‑

nici nevarnih frakcij in s premično zbiralnico.

51. člen
Vrste nevarnih frakcij, ki jih prevzema izvajalec v zbiralnici 

nevarnih frakcij in s premično zbiralnico, vodi izvajalec v regi‑
stru zbiranja nevarnih frakcij, za posamezno koledarsko leto pa 
se določijo v poslovnem načrtu.

52. člen
Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevar‑

nih frakcij se njihovim povzročiteljem zagotavlja na lokacijah, ki 
so določene v poslovnem načrtu.

Lokacije za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbi‑
ralnico določi občina.
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53. člen
Mesta prevzemanja nevarnih frakcij s premično zbiralnico 

morajo biti na dostopnih in vidnih lokacijah za uporabnike stori‑
tev javnih služb ter specialno vozilo izvajalca.

54. člen
Izvajalec mora prevoz nevarnih frakcij opravljati skladno 

s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi.

55. člen
Izvajalec prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico 

nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij v dneh, ki so do‑
ločeni z letnim koledarjem odvozov in ga povzročitelji prejmejo 
najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV 
JAVNIH SLUŽB

56. člen
Uporabniki storitev javnih služb so vsi lastniki, uporabniki 

ali upravljavci vsake stavbe, ki je na območju občine in v kateri 
imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v njej 
izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki.

Uporaba storitev javnih služb je obvezna za vse lastnike, 
uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju obči‑
ne in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali 
se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo odpadki.

57. člen
Povzročitelji ravnajo tako, da preprečujejo nastajanje od‑

padkov in njihovih škodljivih vplivov na okolje.
V primeru nastanka odpadkov povzročitelji iz celotnega 

snovnega toka odpadkov, ki jih povzročijo izločijo in ločeno 
prepustijo izvajalcu čim več odpadne embalaže, ločenih frakcij, 
nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, da jim 
ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov.

58. člen
Povzročitelji morajo:
– pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila 

Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z 
odpadki ter navodila izvajalca,

– omogočiti izvajalcu neovirano opravljanje storitev javnih 
služb,

– preprečevati nastajanje odpadkov, nastale odpadke pa 
zbirati in ločevati na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlagati 
v embalažo za zbiranje, ki je v skladu s poslovnim načrtom 
namenjena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,

– dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v 
embalaži za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je tako prepu‑
ščanje dovoljeno, v skladu s poslovnim načrtom,

– dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v 
terminih, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov, za pre‑
vzemanje posameznih vrst odpadkov,

– prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbi‑
ralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega 
obratovanja,

– prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju 
nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbiral‑
nici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja,

– hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne pre‑
pustijo izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje,

– v primeru potreb sami zamenjevati embalažo za zbira‑
nje odpadkov,

– v primeru sprememb le‑te pravočasno sporočiti izva‑
jalcu, kakor tudi vsa dejstva, pomembna za izvajanje javnih 
služb,

– redno plačevati storitve javnih služb v skladu z veljav‑
nimi cenami,

– omogočiti nadzor (kontrolo) sestave odloženih odpad‑
kov v embalaži za zbiranje.

59. člen
Povzročitelji ne smejo:
– pri zbiranju odpadkov le‑te mešati, da jih več ni možno 

izločevati za namene uporabe oziroma predelave,
– mešati nevarnih frakcij z drugimi vrstami odpadkov ali 

mešati posameznih vrst nevarnih frakcij med seboj,
– prepuščati odpadno embalažo in ločene frakcije, ki so 

onesnažene z nevarnimi snovmi ali so pomešane z nevarnimi 
frakcijami, v zbiralnicah ločenih frakcij,

– prepuščati odpadke v embalaži, ki ni namenjena za 
njihovo zbiranje in prepuščanje,

– pisati ali lepiti plakate na embalažo za zbiranje odpad‑
kov ali jih namerno uničevati.

60. člen
V embalažo za zbiranje odpadkov je prepovedano odlo‑

žiti, zliti ali postaviti:
– nevarne frakcije,
– klavniške odpadke,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih 

dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede 

na vrsto odpadka.

61. člen
Povzročitelji morajo zagotoviti, da:
– so odpadki na dan prevzemanja na prevzemnih mestih 

še pred začetkom delovnega časa (najpozneje do 6. ure zjutraj 
na dan odvoza),

– embalažo za zbiranje odpadkov po praznjenju vrnejo in 
namestijo nazaj na zbirno mesto,

– so pokrovi embalaže za zbiranje odpadkov popolnoma 
zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevze‑
mnem mestu,

– odpadki, ki se zbirajo v embalaži za zbiranje odpadkov 
niso odloženi ob embalaži,

– je omogočen dovoz izvajalcu do prevzemnega mesta 
tudi v zimskem času.

62. člen
Opustitev uporabe storitev javnih služb, kot je kopičenje 

odpadkov, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na 
zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov, 
je prepovedano.

Povzročitelj, ki odpadke kopiči, sežiga ali jih namerava se‑
žgati ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju 
teh odpadkov, je dolžan na svoje stroške zagotoviti predelavo 
ali odstranitev teh odpadkov skladno s predpisi o ravnanju z 
odpadki.

Če povzročitelj iz prejšnjega odstavka ne zagotovi pre‑
delave ali odstranitve odpadkov, to na njegove stroške izvede 
izvajalec na podlagi odločbe službe nadzora občine.

Če povzročitelja iz drugega odstavka tega člena ni mo‑
goče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov 
izvajalec na stroške lastnika zemljišča, s katerega se z odločbo 
službe nadzora občine, odredi odstranitev odpadkov.

63. člen
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev 

v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih, morajo za čas trajanja 
prireditve v dogovoru z izvajalcem zagotoviti, da se prireditveni 
prostor proti plačilu opremi z embalažo za zbiranje tistih odpad‑
kov, za katere se pričakuje, da bodo nastali.

Najkasneje 24 ur po končani prireditvi morajo organizatorji 
javne prireditve na svoje stroške prireditveni prostor očistiti in 
zagotoviti, da izvajalec iz prejšnjega odstavka tega člena proti 
plačilu prevzame zbrane odpadke.
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64. člen
Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja sto‑

ritev javne službe,
– do zagotovljenih cen storitev javnih služb,
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti 

storitev,
– uporabljati storitve javnih služb pod pogoji, določenimi 

z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
Uporabnik storitev javnih služb se lahko v zvezi z izvaja‑

njem javnih služb pritoži izvajalcu in občini, če meni, da so bile 
storitve javne službe opravljene v nasprotju s tem odlokom.

VI. VIRI FINANCIRANJA, OBLIKOVANJE CEN  
IN OBRAČUN STORITEV JAVNIH SLUŽB

65. člen
Izvajalec pridobiva sredstva za izvajanje javnih služb iz 

naslednjih virov:
– iz plačila uporabnikov za opravljene storitve javnih 

služb,
– iz proračuna občine,
– iz drugih virov.

66. člen
Cene storitev javnih služb se oblikujejo v skladu s predpisi 

Republike Slovenije, ki urejajo področje občinskih javnih služb 
varstva okolja ter predpisi občine.

Cene storitev javnih služb so cene, na podlagi katerih iz‑
vajalec obračunava opravljene storitve njihovim uporabnikom.

67. člen
Predlog za oblikovanje cen pripravi izvajalec, na podlagi 

predpisov iz prejšnjega člena in stroškovnih kalkulacij.

68. člen
Osnova za obračun storitev javnih služb je količina odpad‑

kov, ki jih uporabnik storitev javnih služb prepusti izvajalcu in je 
določena z maso (v kg) ali prostornino (v m3).

Obračun storitev javnih služb izvaja izvajalec na podlagi 
Pravilnika o oblikovanju cen storitev javnih služb ravnanja z 
odpadki na območju Občine Sveta Ana.

69. člen
Obračun storitev javnih služb velja za uporabnika storitev 

javnih služb s prvim dnem naslednjega meseca po pričetku 
uporabe storitev javnih služb.

70. člen
Povzročitelji so dolžni izvajalcu posredovati točne podatke 

o dejstvih, ki vplivajo na pravilen obračun storitev javnih služb 
(naslov, število in velikost zabojnikov) ter izvajalca sproti obve‑
ščati o vseh spremembah teh podatkov.

Če povzročitelji v roku 30 dni od nastale spremembe izva‑
jalcu ne sporočijo potrebnih podatkov, izvajalec pridobi podatke 
iz razpoložljivih uradnih evidenc.

Za pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalec do‑
loči izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški 
izvedenskega mnenja bremenijo povzročitelja odpadkov.

VII. VRSTA OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH  
ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB

71. člen
Za zagotavljanje javnih služb občina zagotovi naslednje 

objekte in naprave:
– prostor za postavitev zbiralnic ločenih frakcij in prostor 

za prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih 
frakcij,

– prostor za zbirni center in opremo zbirnega centra,

– prostor za odlaganje ostankov predelave ali odstranje‑
vanje komunalnih odpadkov, prevzetih na območju občine, 
razen če tega, na podlagi dogovora, ne zagotavlja izvajalec.

72. člen
Izvajalec mora zagotoviti naslednjo opremo:
– vozila za prevzemanje in prevoz odpadkov,
– vozilo (premično zbiralnico) za prevzemanje in prevoz 

nevarnih frakcij,
– embalažo za prevzemanje odpadkov na prevzemnih 

mestih in zbiralnicah ločenih frakcij.

VIII. NADZOR

73. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal 

pristojni organ občinske uprave.

74. člen
Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v pre‑

krških zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene 
uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe, za 
vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe 
tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki 
imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe. Pooblaščene uradne 
osebe iz prejšnjega stavka morajo imeti tudi opravljen preizkus 
znanja, ki zajema izvrševanje pooblastil po veljavnem zakonu, 
ki ureja prekrške in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje 
nadzorujejo.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

75. člen
Z globo 5.000,00 EUR se za prekršek kaznuje izvaja‑

lec, če:
– javnih služb ne zagotavlja na celotnem območju občine, 

v skladu s predpisi Republike Slovenije in občine, ki urejajo 
področje javnih služb, Pogodbe o izvajanju gospodarskih javnih 
služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju 
Občine Sveta Ana ter navodili občine, na način, da so dostopne 
vsem povzročiteljem odpadkov z območja občine (8. člen),

– določene storitve javnih služb izvaja s podizvajalcem, 
brez soglasja občine (9. člen),

– ne zagotovi zbiranja odpadkov na način, da se iz ce‑
lotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne 
frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali 
uporabiti (12. člen),

– ne zagotavlja prevoza odpadkov od mest, na katerih 
odpadke prevzame do mest njihove obdelave (13. člen),

– za nemoteno izvajanje javnih služb ne zagotovi storitev, 
kot so določene v 14. členu odloka,

– ne prevzema odpadkov na prevzemnih mestih, ki so 
podrobneje določeni v poslovnem načrtu (27. člen),

– prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in 
opremo, ki ne zagotavlja praznjenje embalaže za zbiranje 
odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje 
brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oziroma razlitja 
odpadkov (28. člen),

– ne zagotovi odstranitve odpadkov ter ne očisti onesna‑
žene površine, kadar jih onesnaži pri prevzemanju odpadkov 
(28. člen),

– ne popravi ali ne zagotovi drugo embalažo za zbiranje 
odpadkov, kadar pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovlje‑
ne poškodbe (28. člen),

– ne vrne izpraznjeni zabojnik za odpadke na prevzemno 
mesto (28. člen),

– ne vodi podatkov o uporabnikih storitev javnih služb v 
registru uporabnikov storitev javnih služb (29. člen),

– ob vsaki spremembi podatkov v registru ne potrdi upo‑
rabniku vpis teh sprememb v register in ne uskladi prevzemanje 
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odpadkov ter obračun storitev javnih služb s spremembami naj‑
kasneje mesec dni po vpisu spremembe v register (30. člen),

– ne določi prevzemno mesto odpadkov za posameznega 
uporabnika ali skupino uporabnikov, najkasneje ob začetku 
uporabe storitev javnih služb, z vpisom uporabnika v register 
(31. člen),

– ne prevzema odpadke na prevzemnih mestih v dneh, 
ki so za vsako posamezno vrsto odpadka določeni z letnim 
koledarjem odvozov (35. člen),

– zaradi izpada prevzemanja odpadkov na prevzemnih 
mestih, v skladu z letnim koledarjem odvozov, zaradi višje 
sile, kot so neprimerne vremenske razmere ali začasna ne‑
prevoznost poti do mest prevzemanja teh odpadkov, o vzrokih 
izpada ter o novih terminih pravočasno (vsaj 1 dan prej ali isti 
dan oziroma odvisno od dogodka) ne obvesti povzročitelje, na 
krajevno običajni način (36. člen),

– ne ugotavlja nepravilno uporabo embalaže za zbiranje 
posameznih vrst odpadkov (38. člen),

– v primeru kršitve kršilca ne prijavi pristojnim nadzornim 
službam občine (38. člen),

– ne vodi evidenco o tipih, barvah, volumnih in številu em‑
balaže za zbiranje posameznih vrst odpadkov na prevzemnih 
mestih v registru prevzemnih mest (39. člen),

– na posameznem območju občine ne zagotovi, da je po 
ena zbiralnica za največ 200 prebivalcev s stalnim bivališčem 
na tem območju (40. člen),

– lokacije zbiralnic ločenih frakcij, vrste ločenih frakcij in 
odpadne embalaže, ki jih prevzema v posameznih zbiralnicah 
ter embalaže za zbiranje v posameznih zbiralnicah ločenih 
frakcij ne vodi v registru zbiralnic ločenih frakcij (41. člen),

– ne sodeluje z občino pri določanju lokacij zbiralnic loče‑
nih frakcij (41. člen),

– ne vzdržuje zbiralnic ločenih frakcij, kot to določa 
44. člen odloka,

– ne prevzema ločene frakcije in odpadno embalažo z 
zbiralnicah ločenih frakcij v dneh, ki so določeni z letnim kole‑
darjem odvozov (45. člen),

– ne vodi registra zbirnega centra, v katerem so določene 
vrste odpadkov, ki jih prevzema v zbirnem centru ter embalaža 
za njihovo zbiranje (47. člen),

– ne vzdržuje zbirni center, kot to določa 48. člen odloka,
– ne prevzema odpadke v zbirnem centru v dneh, ki so 

določeni z letnim koledarjem odvozov (49. člen),
– ne zagotavlja zbiranje nevarnih frakcij v zbiralnici nevar‑

nih frakcij in s premično zbiralnico (50. člen),
– ne vodi registra zbiranja nevarnih frakcij, s katerim so 

določene vrste nevarnih frakcij, ki jih prevzema v zbiralnici 
ločenih frakcij in s premično zbiralnico (51. člen),

– ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico 
nevarnih frakcij na lokacijah, ki so določene v poslovnem načrtu 
(52. člen),

– ne opravlja prevoza nevarnih frakcij skladno s predpisi, 
ki urejajo prevoz nevarnih snovi (54. člen),

– ne prevzema nevarne frakcije s premično zbiralnico 
nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij v dneh, ki so 
določeni z letnim koledarjem odvozov (55. člen),

– ne pripravi predloga za oblikovanje cen na podlagi repu‑
bliških predpisov in predpisov občine ter stroškovnih kalkulacij 
(66. člen),

– ne izvaja obračuna storitev javnih služb na podlagi 
Pravilnika o oblikovanju cen storitev javnih služb ravnanja z 
odpadki na območju Občine Sveta Ana (67. člen),

– ne izvaja obračun storitev javnih služb s prvim dnem 
naslednjega meseca po pričetku uporabe storitev javnih služb 
(68. člen),

– ne zagotovi opremo za izvajanje javnih služb (71. člen) in
– ne pripravi poslovni načrt ravnanja za naslednje leto in 

ga posreduje občini (77. člen).
Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje odgovor‑

no osebo izvajalca, če izvajalec ravna v nasprotju z določili iz 
prejšnjega odstavka tega člena.

76. člen
Z globo 1.000,00 EUR se za prekršek kaznuje povzročitelj 

(fizična oseba), če:
– odpadke ne zbira in prepušča izvajalcu v skladu s tem 

odlokom, poslovnim načrtom ter navodili občine in izvajalca 
(17. člen),

– odpadke ne zbira v embalaži, ki je v poslovnem načrtu 
določena za zbiranje posameznih vrst odpadkov (18. člen),

– odpadke ne prepušča na prevzemnih mestih, v zbiral‑
nicah ločenih frakcij, v zbirnem centru, v premični zbiralnici 
nevarnih frakcij in zbiralnici nevarnih frakcij (18. člen),

– za čas do prevzema odpadkov ne zagotovi, da je em‑
balaža za zbiranje odpadkov nameščena na zbirnem mestu v 
ali ob objektu (19. člen),

– ne zagotovi, da je embalaža za zbiranje odpadkov ali 
odpadki, ki se zbirajo izven embalaže za zbiranje, na prevze‑
mnem mestu samo v času, ki je s koledarjem odvozov odpad‑
kov ali drugim naznanilom občine ali izvajalca določen za njihov 
prevzem (21. člen),

– ne skrbi za urejenost in čistočo zbirnih mest ter skupnih 
zbirno – prevzemnih mest (23. člen),

– ima občasno več odpadkov, kot to dopušča njegova 
embalaža za zbiranje odpadkov in jih ne odloži v dodatno em‑
balažo za zbiranje odpadkov ali pa prepusti v zbirnem centru, 
če ta omogoča njihovo prevzemanje (25. člen),

– ne zagotovi ustrezno število vrečk za zbiranje posame‑
znih vrst odpadkov in jih na dan prevzemanja ne dostavi na 
prevzemno mesto, kadar cesta, ki vodi do prevzemnih mest ne 
omogoča dovoza za specialna vozila izvajalca (37. člen),

– ne uporabljajo storitev javnih služb (56. člen),
– ne ravnajo tako, da iz celotnega snovnega toka od‑

padkov, ki jih povzroči izloči in ločeno prepusti izvajalcu čim 
več ločenih frakcij, nevarnih frakcij in drugih vrst komunalnih 
odpadkov, da mu ostane čim manj mešanih komunalnih od‑
padkov (57. člen),

– pri ravnanju z odpadki ne upošteva predpise in navodila 
Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z 
odpadki ter navodila izvajalca (58. člen),

– izvajalcu ovira opravljanje storitev javne službe 
(58. člen),

– ne preprečuje nastajanje odpadkov, nastale odpadke ne 
zbira in ločuje na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlaga v 
embalažo za zbiranje, ki je v skladu z poslovnim načrtom name‑
njena za prevzemanje posameznih vrst odpadkov (58. člen),

– ne dostavlja odpadke na prevzemna mesta v embalaži 
za zbiranje odpadkov ali brez nje, če je tako prepuščanje do‑
voljeno s poslovnim načrtom (58. člen),

– ne dostavlja odpadke izvajalcu v terminih, ki so z letnim 
koledarjem odvozov določeni za njihovo prevzemanje,

– ne prepušča ločene frakcije in odpadno embalažo v 
zbiralnicah ločenih frakcij ter zbirnem centru, v času njegovega 
obratovanja (58. člen),

– ne prepušča nevarne frakcije pri občasnem prevzema‑
nju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbi‑
ralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja (58. člen),

– ne hrani odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih 
ne prepusti izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje 
(58. člen),

– v primeru potreb sam ne zamenja embalažo za zbiranje 
odpadkov (58. člen),

– v primeru drugih sprememb le – te pravočasno ne spo‑
roči izvajalcu (58. člen),

– ne omogoča nadzor sestave odloženih odpadkov v 
embalaži za zbiranje (58. člen),

– pri zbiranju odpadke meša, da jih več ni možno izloče‑
vati za namene uporabe oziroma predelave (59. člen),

– meša nevarne frakcije z drugimi vrstami odpadkov ali 
meša posamezne vrste nevarnih frakcij med seboj (59. člen),

– prepušča ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi 
snovmi ali so pomešane z nevarnimi frakcijami (59. člen),
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– prepušča odpadke v embalaži, ki ni namenjena za nji‑
hovo zbiranje in prepuščanje (59. člen),

– piše ali lepi plakate na embalažo za zbiranje odpadkov 
ali jih namerno uničuje (59. člen),

– v embalažo za zbiranje odpadkov odlaga, zliva ali po‑
stavlja nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni 
material in kamenje, bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in ve‑
terinarskih dejavnosti, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke 
in odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede na 
vrsto odpadka (60. člen),

– ne zagotovi, da so odpadki na dan prevzemanja na pre‑
vzemnih mestih še pred začetkom delovnega časa, najpozneje 
do 6. ure zjutraj na dan odvoza (61. člen),

– embalažo za zbiranje odpadkov po praznjenju ne vrne 
in namesti nazaj na zbirno mesto (61. člen),

– ne zagotovi, da so pokrovi embalaže za zbiranje odpad‑
kov popolnoma zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem 
ali prevzemnem mestu (61. člen),

– odpadke, ki jih zbira mora zbirati v embalaži za zbiranje 
odpadkov odloži ob embalažo (61. člen),

– izvajalcu v zimskem času ne omogoči dovoz do prevze‑
mnega mesta (61. člen),

– opusti uporabo storitev javnih služb in odpadke kopiči, 
jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso name‑
njena za odstranjevanje teh odpadkov (62. člen),

– za odpadke, ki jih kopiči, sežiga ali jih namerava sežgati 
ali jih odloži izven odlagališča, ki je namenjeno odlaganju teh 
odpadkov, ne zagotovi predelavo ali odstranitev v skladu s 
predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki (62. člen),

– izvajalcu ne posreduje točnih podatkov o dejstvih, ki 
vplivajo na pravilen obračun storitev javnih služb (naslov, šte‑
vilo in velikost zabojnikov …) ter izvajalca sproti ne obvešča o 
vseh spremembah teh podatkov (69. člen).

77. člen
Z globo 3.000,00 EUR se kaznuje povzročitelj kot pravna 

oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, za prekrške, ki so navedeni v 
75. členu tega odloka in se nanašajo na povzročanje odpadkov 
pri njem.

Z globo 500,00 EUR se kaznuje odgovorno osebo pravne 
osebe, ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posame‑
znika za prekrške, ki so navedeni v 75. členu tega odloka in se 
nanašajo na povzročanje odpadkov pri njem.

78. člen
Z globo 500,00 EUR se kaznuje organizator kulturnih, 

športnih in drugih javnih prireditev, če za čas trajanja prireditve 
v dogovoru z izvajalcem ne zagotoviti, da se prireditveni prostor 
proti plačilu opremi z embalažo za zbiranje tistih odpadkov, za 
katere se pričakuje, da bodo nastali (63. člen).

Z globo 500,00 EUR se kaznuje organizator javne prire‑
ditve, če na svoje stroške prireditveni prostor ne očistiti in ne 
zagotoviti, da izvajalec prevzame zbrane odpadke (63. člen).

Z globo 500,00 EUR se kaznuje odgovorno osebo orga‑
nizatorja javne prireditve za prekrške, ki so navedeni v prvem 
in drugem odstavku tega člena.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

79. člen
Poslovni načrt ravnanja s komunalnimi odpadki na ob‑

močju Občine Sveta Ana za tekoče koledarsko leto pripravi 
izvajalec in ga posreduje občini najkasneje do 31. marca.

Poslovni načrt obsega podatke o:
– območju izvajanja javnih služb,
– vrstah odpadkov, za katere se zagotavlja njihovo pre‑

vzemanje,
– embalaži za zbiranje / prevzemanje posameznih vrst 

odpadkov,
– frekvencah in času prevzemanja posameznih vrst od‑

padkov,

– pogojih za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
– prevzetih količinah in vrstah odpadkov na prevzemnih 

mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij, s premično zbiralnico ne‑
varnih frakcij, v zbiralnici nevarnih frakcij ter v zbirnem centru 
v preteklem letu,

– ravnanju s prevzetimi odpadki,
– načinu dobave in zamenjave embalaže za zbiranje 

odpadkov,
– delu z javnostjo pri izvajanju javnih služb,
– drugih storitev, potrebnih za nemoteno izvajanje javnih 

služb,
– stroških in virih financiranja investicijskih stroškov za 

izvedbo poslovnega načrta,
– drugih podatkih v skladu s predpisi.

80. člen
Pravilnik o oblikovanju cen storitev javnih služb ravnanja z 

odpadki na območju Občine Sveta Ana, pripravi in sprejme pristoj‑
ni organ občine najkasneje v 90 dneh po sprejemu tega odloka.

81. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nači‑

nu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 52/05), razen v 
določilih, ki se nanašajo na javno službo obdelave odpadkov.

82. člen
V trenutku uveljavitve tega odloka je izvajalec javne služ‑

be zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Ob‑
čine Sveta Ana, družba Saubermacher Slovenija d.o.o., Ulica 
Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi Koncesijske 
pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe za zbiranje 
in prevoz komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov pre‑
delave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov z območja 
Občine Sveta Ana, sklenjene, dne 9. avgusta 2006 ter aneksa 
št. 1. k tej pogodbi z dne 3. decembra 2007.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35410‑8/2010
Sveta Ana, dne 16. junija 2010

Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

2733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini 
Sveta Ana

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06) in 15. člena Statuta 
Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10) je Občinski svet 
Občine Sveta Ana na 19. redni seji dne 16. 6. 2010 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o gospodarskih javnih službah  
v Občini Sveta Ana

1. člen
V preambuli se črta besedilo:
»Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih služ‑

bah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 32/93)«
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in nadomesti:
»Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih služ‑

bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o javno‑
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 149. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08 in 
108/09).«

2. člen
V 4. členu se črta besedilo:
»– točka 3: ravnanje s komunalnimi odpadki
– točka 4: odlaganje ostankov komunalnih odpadkov«
in nadomesti:
»– točka 3: zbiranje komunalnih odpadkov
– točka 4: prevoz komunalnih odpadkov
– točka 5: obdelava mešanih komunalnih odpadkov
– točka 6: odlaganje ostankov predelave ali odstranjeva‑

nja komunalnih odpadkov«.

3. člen
V 12. člen se črta besedilo:
»– pri točki c) osebam zasebnega prava,
– točka d) z neposrednim prenosom javne službe v izva‑

janje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim oblikam 
uporabnikov javnih dobrin

– točka e) z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb 
zasebnega prava, kadar je taka oblika primernejša od drugih 
organizacijskih oblik

– točka f) z režijskim obratom«
in nadomesti:
»– točka d) z režijskim obratom
– točka e) v drugih oblikah javno‑zasebnega partner‑

stva«.

4. člen
Besedilo 14. člena se črta v celoti.

5. člen
Besedilo tretjega odstavka 16. člena se črta v celoti.

6. člen
V prvem odstavku 25. člena se črta besedilo:
»do 31. 10. 2000«
in nadomesti:
»do 31. 12. 2010«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01409‑1/2010
Sveta Ana, dne 16. junija 2010

Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

2734. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe 
usklajene digitalne kartografske 
dokumentacije k prostorskim sestavinam 
veljavnih planskih aktov za območje Občine 
Sveta Ana

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana (Uradni 
list RS, št. 39/10) je Občinski svet Občine Sveta Ana na 19. re‑
dni seji dne 16. 6. 2010 sprejel

S K L E P
o sprejemu in pričetku uporabe usklajene 

digitalne kartografske dokumentacije  
k prostorskim sestavinam veljavnih planskih 

aktov za območje Občine Sveta Ana

I.
Občinski svet Občine Sveta Ana ugotavlja, da je Občina 

Sveta Ana izvedla pozicijsko uskladitev vsebine kartografske 
dokumentacije k

– prostorskim sestavinam Dolgoročnega plana Občine 
Lenart za obdobje 1986–2000 za območje Občine Sveta Ana 
(Uradni list SRS, št. 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 
55/92, 60/93, 62/94, 56/97, 71/98, 29/04 in 70/08 – popra‑
vek);

– prostorskim sestavinam Družbenega plana Občine Le‑
nart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Sveta Ana 
(Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, 
št. 60/93, 62/94, 56/97, 71/98, 29/04 in 70/08 – popravek), 

z novim zemljiško katastrskim prikazom iz septembra 2009.
Navedena kartografska dokumentacija k planu je pripra‑

vljena v integralni in prečiščeni vsebini v digitalni obliki in kot 
izris v mapi v 4 izvodih.

II.
S kartografsko dokumentacijo k planu iz I. točke tega 

sklepa se nadomesti kartografska dokumentacija, ki je doslej 
sestavljala veljavne prostorske sestavine planskih aktov za 
območje Občine Sveta Ana.

III.
Kartografska dokumentacija k planu iz I. točke tega sklepa 

se začne uporabljati v vseh ustreznih postopkih z dnem uve‑
ljavitve tega sklepa.

IV.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 35002‑02/2010
Sveta Ana, dne 16. junija 2010

Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

ŠENTJUR

2735. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o sestavi in številu članov KS in volitvah 
v svete KS v Občini Šentjur pri Celju

Na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
45/08) in 15. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list 
RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet Občine 
Šentjur na 26. redni seji dne 10. junija 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sestavi 

in številu članov KS in volitvah v svete KS  
v Občini Šentjur pri Celju

1. člen
V Odloku o sestavi in številu članov KS in volitvah v svete 

KS v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 60/95, 2/96, 
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66/98, 84/06) se črtata besedi »pri Celju« v naslovu odloka in v 
nadaljnjem besedilu, kjer sta zapisani v besedni zvezi »Občina 
Šentjur pri Celju« v vseh sklonih.

2. člen
(1) V 6.a členu se v tretji tabeli (Krajevna skupnost Dra‑

mlje) pri 5. volilni enoti za besedilom »Vodule« doda besedilo 
»od hišne št. 9 dalje«. Pri 9. volilni enoti se za besedo »Grušce« 
doda vejica in besedilo »Vodule od hišne št. 1 do vključno 8«.

(2) V enajsti tabeli (Krajevna skupnost Šentjur – mesto) se 
v 1. volilni enoti številka 14 nadomesti s 14c. V 4. volilni enoti 
se za številko 41 doda besedilo »– 43a«.

(3) V deveti tabeli (Krajevna skupnost Prevorje) se pri 
1. volilni enoti v tretjem stolpcu besedilo »2 člana« nadomesti z 
besedilom »1 član«, pri 4. volilni enoti pa se prav tako v tretjem 
stolpcu besedilo »1 član« nadomesti z besedilom »2 člana«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 004‑21/1998(112)
Šentjur, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Šentjur

mag. Štefan Tisel l.r.

2736. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list 
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 
31/00, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zako‑
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, 
št. 36/08 in 58/09) ter 8. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju 
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet 
Občine Šentjur na 26. redni seji dne 10. junija 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva (Uradni list RS, 
št. 4/05 in 108/07) se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»Svet zavoda je sestavljen v skladu z zakonom, ki ureja 
organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«

2. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima 

najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pri‑
dobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje 
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo 
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izku‑
šenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec 
oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski 
izpit.«

Doda se novi, četrti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Mandat ravnatelja traja pet let.«
Doda se novi, peti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Ne glede na določbo 53. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
in 36/08) je lahko za ravnatelja javne šole imenovan tudi, kdor 
lahko v skladu s 146. oziroma 148. členom Zakona o organi‑
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 12/96), 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 36/08) in 9.a člena tega zakona opravlja 
vzgojno‑izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega delavca na 
šoli, na kateri bo opravljal naloge ravnatelja, ima ob uveljavitvi 
tega zakona izobrazbo najmanj druge stopnje, oziroma raven 
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj 
druge stopnje, in izpolnjuje druge pogoje za ravnatelja šole.«

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 004‑15/2004(242)
Šentjur, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Šentjur

mag. Štefan Tisel l.r.

2737. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Hruševec Šentjur

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list 
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 
31/00, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zako‑
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, 
št. 36/08 in 58/09) ter 8. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju 
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet 
Občine Šentjur na 26. redni seji dne 10. junija 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Hruševec Šentjur

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Hruševec Šentjur (Uradni list RS, št. 4/05 
in 108/07) se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da se 
glasi:

»Svet zavoda je sestavljen v skladu z zakonom, ki ureja 
organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«

2. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima 

najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pri‑
dobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje 
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo 
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opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izku‑
šenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec 
oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski 
izpit.«

Doda se novi, četrti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Mandat ravnatelja traja pet let.«
Doda se novi, peti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Ne glede na določbo 53. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
in 36/08) je lahko za ravnatelja javne šole imenovan tudi, kdor 
lahko v skladu s 146. oziroma 148. členom Zakona o organi‑
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 12/96), 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 36/08) in 9.a člena tega zakona opravlja 
vzgojno‑izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega delavca na 
šoli, na kateri bo opravljal naloge ravnatelja, ima ob uveljavitvi 
tega zakona izobrazbo najmanj druge stopnje, oziroma raven 
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj 
druge stopnje, in izpolnjuje druge pogoje za ravnatelja šole.«

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 004‑11/2004(242)
Šentjur, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Šentjur

mag. Štefan Tisel l.r.

2738. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Slivnica pri Celju

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list 
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 
31/00, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zako‑
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, 
št. 36/08 in 58/09) ter 8. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju 
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet 
Občine Šentjur na 26. redni seji dne 10. junija 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Slivnica pri Celju

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Slivnica pri Celju (Uradni list RS, št. 4/05 
in 108/07) se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da se 
glasi:

»Svet zavoda je sestavljen v skladu z zakonom, ki ureja 
organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«

2. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima 

najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pri‑
dobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, 

pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom 
ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje 
za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo 
opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izku‑
šenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec 
oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski 
izpit.«

Doda se novi, četrti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Mandat ravnatelja traja pet let.«
Doda se novi, peti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Ne glede na določbo 53. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
in 36/08) je lahko za ravnatelja javne šole imenovan tudi, kdor 
lahko v skladu s 146. oziroma 148. členom Zakona o organi‑
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 12/96), 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 36/08) in 9.a člena tega zakona opravlja 
vzgojno‑izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega delav‑
ca na šoli, na kateri bo opravljal naloge ravnatelja, ima ob 
uveljavitvi tega zakona izobrazbo najmanj druge stopnje, 
oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
izobrazbi najmanj druge stopnje, in izpolnjuje druge pogoje 
za ravnatelja šole.«

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 004‑9/2004(242)
Šentjur, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Šentjur

mag. Štefan Tisel l.r.

2739. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list 
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 
31/00, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zako‑
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, 
št. 36/08 in 58/09) ter 8. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju 
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet 
Občine Šentjur na 26. redni seji dne 10. junija 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur (Uradni list RS, 
št. 4/05 in 108/07) se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»Svet zavoda je sestavljen v skladu z zakonom, ki ureja 
organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«
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2. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima naj‑

manj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev 
izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno 
po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sveto‑
valnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, 
ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv 
mentor in opravljen ravnateljski izpit.«

Doda se novi, četrti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Mandat ravnatelja traja pet let.«
Doda se novi, peti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Ne glede na določbo 53. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
in 36/08) je lahko za ravnatelja javne šole imenovan tudi, kdor 
lahko v skladu s 146. oziroma 148. členom Zakona o organi‑
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 12/96), 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 36/08) in 9.a člena tega zakona opravlja 
vzgojno‑izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega delavca na 
šoli, na kateri bo opravljal naloge ravnatelja, ima ob uveljavitvi 
tega zakona izobrazbo najmanj druge stopnje, oziroma raven 
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj 
druge stopnje, in izpolnjuje druge pogoje za ravnatelja šole.«

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 004‑11/2004(242)
Šentjur, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Šentjur

mag. Štefan Tisel l.r.

2740. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list 
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 
31/00, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zako‑
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, 
št. 36/08 in 58/09) ter 8. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju 
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet 
Občine Šentjur na 26. redni seji dne 10. junija 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalne‑

ga zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, 
št. 4/05 in 108/07) se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, 
da se glasi:

»Svet zavoda je sestavljen v skladu z zakonom, ki ureja 
organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«

2. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima naj‑

manj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev 
izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno 
po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sveto‑
valnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, 
ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv 
mentor in opravljen ravnateljski izpit.«

Doda se novi, četrti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Mandat ravnatelja traja pet let.«
Doda se novi, peti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Ne glede na določbo 53. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
in 36/08) je lahko za ravnatelja javne šole imenovan tudi, kdor 
lahko v skladu s 146. oziroma 148. členom Zakona o organi‑
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 12/96), 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 36/08) in 9.a člena tega zakona opravlja 
vzgojno‑izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega delavca na 
šoli, na kateri bo opravljal naloge ravnatelja, ima ob uveljavitvi 
tega zakona izobrazbo najmanj druge stopnje, oziroma raven 
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj 
druge stopnje, in izpolnjuje druge pogoje za ravnatelja šole.«

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 004‑3/2004(242)
Šentjur, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Šentjur

mag. Štefan Tisel l.r.

2741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Dramlje

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list 
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 
31/00, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zako‑
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, 
št. 36/08 in 58/09) ter 8. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju 
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet 
Občine Šentjur na 26. redni seji dne 10. junija 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Dramlje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 

zavoda Osnovna šola Dramlje (Uradni list RS, št. 4/05 in 108/07) 
se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:

»Svet zavoda je sestavljen v skladu z zakonom, ki ureja 
organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«
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2. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima naj‑

manj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev 
izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno 
po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sveto‑
valnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, 
ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv 
mentor in opravljen ravnateljski izpit.«

Doda se novi, četrti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Mandat ravnatelja traja pet let.«
Doda se novi, peti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Ne glede na določbo 53. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
in 36/08) je lahko za ravnatelja javne šole imenovan tudi, kdor 
lahko v skladu s 146. oziroma 148. členom Zakona o organi‑
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 12/96), 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 36/08) in 9.a člena tega zakona opravlja 
vzgojno‑izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega delavca na 
šoli, na kateri bo opravljal naloge ravnatelja, ima ob uveljavitvi 
tega zakona izobrazbo najmanj druge stopnje, oziroma raven 
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj 
druge stopnje, in izpolnjuje druge pogoje za ravnatelja šole.«

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 004‑14/2004(242)
Šentjur, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Šentjur

mag. Štefan Tisel l.r.

2742. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev 
Šentjur

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list 
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 
31/00, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zako‑
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, 
št. 36/08 in 58/09) ter 8. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju 
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet 
Občine Šentjur na 26. redni seji dne 10. junija 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev 

Šentjur
1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur (Uradni list 
RS, št. 4/05 in 108/07) se drugi odstavek 16. člena spremeni 
tako, da se glasi:

»Svet zavoda je sestavljen v skladu z zakonom, ki ureja 
organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«

2. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima naj‑

manj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev 
izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno 
po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za sveto‑
valnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, 
ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, 
ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv 
mentor in opravljen ravnateljski izpit.«

Doda se novi, četrti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Mandat ravnatelja traja pet let.«
Doda se novi, peti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Ne glede na določbo 53. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 
in 36/08) je lahko za ravnatelja javne šole imenovan tudi, kdor 
lahko v skladu s 146. oziroma 148. členom Zakona o organi‑
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 12/96), 42. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 36/08) in 9.a člena tega zakona opravlja 
vzgojno‑izobraževalno delo učitelja ali svetovalnega delavca na 
šoli, na kateri bo opravljal naloge ravnatelja, ima ob uveljavitvi 
tega zakona izobrazbo najmanj druge stopnje, oziroma raven 
izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi najmanj 
druge stopnje, in izpolnjuje druge pogoje za ravnatelja šole.«

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek postane deveti odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 004‑12/2004(242)
Šentjur, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Šentjur

mag. Štefan Tisel l.r.

2743. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Šentjur

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – 
stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list 
RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 
31/00, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 40. in 41. člena Zako‑
na o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, 
št. 36/08 in 58/09) ter 8. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju 
(Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je Občinski svet 
Občine Šentjur na 26. redni seji dne 10. junija 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Vrtec Šentjur

1. člen
Doda se novi, četrti odstavek 2. člena, ki se glasi:
»Organizacijske enote zavoda so: Šentjur, Pešnica, Hru‑

ševec, Dramlje, Blagovna, Ponikva, Slivnica, Planina, Loka, 
Prevorje, Kalobje.«

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
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2. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega 

zavoda Vrtec Šentjur (Uradni list RS, št. 40/97, 57/98 in 108/07) 
se drugi odstavek 16. člena spremeni tako, da se glasi:

»Svet zavoda je sestavljen v skladu z zakonom, ki ureja 
organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja.«

3. člen
Doda se novi, četrti odstavek 25. člena, ki se glasi:
»Mandat ravnatelja traja pet let.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
V šestem členu se beseda »učiteljski« nadomesti z be‑

sedo »vzgojiteljski«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007‑15/2007(241)
Šentjur, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Šentjur

mag. Štefan Tisel l.r.

2744. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne 
kampanje za lokalne volitve 2010 v Občini 
Šentjur

Na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o volilni 
in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 
– ZPolS‑D, 105/08 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Šen‑
tjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06 in 26/07) je 
Občinski svet Občine Šentjur na 26. redni seji 10. junija 2010 
sprejel

S K L E P
o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje  

za lokalne volitve 2010 v Občini Šentjur

1. člen
S tem sklepom se določajo upravičenci in kriteriji za delno 

povrnitev stroškov volilne kampanje za volitve članov občinske‑
ga sveta in župana v Občini Šentjur v letu 2010.

2. člen
Organizatorji volilne kampanje, ki so jim pripadli mandati 

za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povrnitve stro‑
škov volilne kampanje v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri 
čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zne‑
ska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja o 
zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo občinskemu svetu 
in računskemu sodišču.

3. člen
Organizatorji volilne kampanje za župana oziroma kan‑

didati za župana imajo pravico do povrnitve stroškov volilne 
kampanje v višini 0,12 EUR za vsak dobljen glas, če je za 
njihovega kandidata oziroma zanj glasovalo najmanj 10% od 
skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali.

Če pride na volitvah župana do drugega kroga glasova‑
nja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena 
do povračila stroškov v višini 0,12 EUR le na osnovi dobljenih 
glasov v tem krogu.

Skupni znesek povrnjenih stroškov iz tega člena ne sme 
preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila 
o zbranih in porabljenih sredstvih za kampanjo, ki ga morajo 

organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župana 
dostaviti občinskemu svetu in računskemu sodišču.

4. člen
Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet 

ali za volitve župana oziroma kandidatu za župana, se na nje‑
govo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje iz proračuna 
Občine Šentjur v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu 
svetu in računskemu sodišču.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007‑0003/2010
Šentjur, dne 10. junija 2010

Župan
Občine Šentjur

mag. Štefan Tisel l.r.

ŠKOFJA LOKA

2745. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za komunalno ureditev naselij Virmaše 
in Grenc

Na podlagi 61., 98. in 104. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 18., 86. in 98. člena 
Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) 
je Občinski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 
20. maja 2010 sprejel

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 
1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega 
družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 
do leta 1990 (Uradni list RS, št. 103/04, popr. 103/05, 17/06, 
64/07 Odl. U‑I‑116/05‑21), sprejme občinski podrobni prostor‑
ski načrt za komunalno ureditev naselij Virmaše in Grenc (v 
nadaljevanju: občinski podrobni prostorski načrt).

(2) Občinski podrobni prostorski načrt določa mejo ob‑
močja občinskega podrobnega prostorskega načrta, funkcijo 
območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in na‑
prav, pogoje za oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje 
za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene 
ukrepe, etapnost izvajanja posegov, obveznosti investitorjev in 
izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem odloka.

2. člen
(izdelovalec občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Občinski podrobni prostorski načrt je izdelal LUZ d.d., 
Ljubljana, pod številko projekta 6073‑12, v aprilu 2010, na 
podlagi idejne zasnove za komunalno ureditev naselij Virmaše 
in Grenc, ki jo je izdelal Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o., 
pod številko projekta 2962/07, v januarju 2009.
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3. člen
(sestavni deli občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Občinski podrobni prostorski načrt iz 1. člena tega 
odloka vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del vsebuje:
a) odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu;
b) obrazložitev občinskega podrobnega prostorskega na‑

črta z naslednjo vsebino:
– obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega pro‑

storskega načrta;
– povzetek prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje‑

ročnega družbenega plana Občine Škofja Loka;
– opis prostorskih pogojev za komunalno ureditev naselij 

Virmaše in Grenc;
– tehnični opis načrtovanih ureditev;
– pogoji za prometno in komunalno urejanje prostora;
– prostorske ureditve po posameznih področjih;
– opis območja občinskega podrobnega prostorskega 

načrta;
– podatke o označbi, površini in vrsti rabe;
– etapnost izvajanja občinskega podrobnega prostorske‑

ga načrta;
– elemente za zakoličbo;
– tolerance;
c) smernice nosilcev urejanja prostora za občinski po‑

drobni prostorski načrt;
d) mnenja nosilcev urejanja prostora k občinskemu po‑

drobnemu prostorskemu načrtu.
(3) Grafični del vsebuje naslednje grafične načrte:
– prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 

dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine 
Škofja Loka z vrisom meje območja občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, M 1:5000;

– prostorski ureditveni pogoji za mesto Škofja Loka z 
vrisom meje območja občinskega podrobnega prostorskega 
načrta, M 1:5000;

– prostorski ureditveni pogoji za podeželje Občine Škofja 
Loka z vrisom meje območja občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta, M 1:5000;

– namenska raba in ureditvena območja naselij iz pro‑
storskega plana Občine Škofja Loka z vrisom meje območja 
občinskega podrobnega prostorskega načrta, M 1:5000;

– ureditvena situacija, M 1:1000;
– komunalna in energetska ureditev, M 1:500;
– prikaz posega in območja občinskega podrobnega pro‑

storskega načrta na digitalnem katastrskem načrtu, M 1:1000;
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 

M 1:5000;
– tehnične elemente za zakoličbo na digitalnem katastr‑

skem načrtu, M 1:1000.

II. OBSEG OBMOČJA OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(1) Območje občinskega podrobnega prostorskega na‑
črta obsega površine, potrebne za komunalno ureditev naselij 
Virmaše in Grenc, ki je predmet tega občinskega podrobnega 
prostorskega načrta in ureditev pripadajoče prometne, ener‑
getske in komunalne infrastrukture, na katerih se po izvedbi 
posegov na njih vzpostavi prejšnje stanje.

(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
se nahaja na območju Občine Škofja Loka (k.o. Stari Dvor in 
k.o. Dorfarje).

(3) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
zajema površino 1 m na vsako stran vodovoda in plinovoda in 
2 metra na vsako stran kanalizacije. Na mestih, kjer se javna 
cesta zoži zaradi prostorskih ovir, je na takem območju tre‑

ba predvideti ustrezen način gradnje, ki bo omogočal izkope 
v minimalnem gabaritu (razpiranje gradbene jame, zagatne 
stene).

(4) Znotraj območja občinskega podrobnega prostorskega 
načrta se nahajajo naslednja zemljišča oziroma deli zemljišč:

K.o. Stari Dvor (2029)
‑58/1, ‑71/1, ‑80, ‑248, 507/7, 510/5, 510/7, 510/8, 524/2, 

525/1, 569/10, 572/1, 572/2, 572/3, 572/4, 572/8, 573/1, 575/1, 
576/2, 576/3, 576/4, 577/2, 577/4, 578/1,578/2, 578/3, 578/4, 
578/5, 581/1, 582/1, 582/2, 586/1, 586/3, 587/1, 587/2, 588/2, 
588/5, 588/7, 590/1, 590/2, 590/5, 592/2, 593/1, 595/1, 595/3, 
595/6, 595/7, 595/8, 597/1, 597/3, 600, 602/2, 602/5, 603/2, 
605/1, 605/2, 606/2, 609/1, 679/40, 679/41, 705/1, 706, 707/3, 
734/1, 734/2, 734/3, 734/4, 752/2, 752/4, 752/5, 753/1, 753/2, 
756/1, 756/2, 756/6, 756/7, 758/3, 758/4, 758/6, 758/7, 760/1, 
828/2, 829, 830, 831, 856/1, 857/2, 858, 859/14, 859/15, 
1355/5, 1355/6, 1355/7, 1355/11, 1356/1, 1356/6, 1357, 
1358/1, 1360/1, 1361, 1362/2, 1362/3, 1363/1, 1381, 1382/1, 
1386, ‑21, ‑22, ‑23, ‑25/2, 74/5, 148/4, 148/6, 148/7, 148/8, 
151/1, 151/2, 188/1, 188/2, 192/1, 192/2, 193/1, 194, 196/3, 
211/1, 211/2, 214, ‑221, 253, 254, 255/1, 256/1, 256/2, 256/3, 
257/3, 257/4, 258/2, 258/3, 258/4, 258/6, 259/1, 259/2, 259/3, 
259/4, 262/1, 262/2, 262/4, 262/5, 262/6, 262/7, 262/8, 262/9, 
262/10, 262/12, 263/2, 263/6, 266/1, 266/2, 268/3, 268/4, 
270/4, 270/5, 270/7, 290/1, 290/3, 309, 326, 364/1, 366/2, 385, 
386/6, 386/7, 386/8, 386/9, 504/1, 504/2, 504/3, 505/1, 614, 
621/1, 622/2, 622/4, 622/5, 624/2, 626/1, 628/1, 628/2, 628/3, 
628/4, 628/5, 628/6, 628/7, 628/9, 630/1, 630/2, 631/8, 1365, 
1367/1, 1368/1, 954/3, 954/4, 954/6, 954/13, 588/3, 588/14, 
954/2, 954/9, 577/3, 574/1, 1380/1, 1384, 1355/4, 833, 500/8, 
388/1, 388/2, 500/9, 505/4, 386/3, 386/5, 507/10.

K.o. Dorfarje (2028)
1295, 1302, 1303, 1330/3, 1233/9, 1236/1, 1236/2, 

1284/2, 1290/1, 1290/3, 1290/6, 1293/1, 1297, 1681/1, 1701, 
1240/1, 1240/2, 1280, 1329.

(5) Načrtovana komunalna infrastruktura in pripadajoči 
objekti tangirajo naslednja zemljišča:

a) Kanalizacija za odvod sanitarnih odpadnih vod
K.o. Dorfarje
1290/6, 1293/1, 1290/1, 1701.
K.o. Stari Dvor
1362/3, 569/10, 581/1, 578/4, 572/2, 578/5, 578/1, 578/3, 

582/2, 577/2, 577/4, 577/3, 590/2, 1361, 525/1, ‑80, 597/1, 
587/2, 1386, 954/3, 954/6, 588/2, 588/3, 859/14, 600, 597/3, 
830, 828/2, 1355/7, 595/3, 595/8, 595/1, 1360/1, 507/10, 
1355/6, 1356/1, 760/1, 756/1, 1357, 705/1, 752/4, 752/2, 752/5, 
1358/1, 504/3, 504/1, 505/1, 386/6, 386/7, 614, 386/9, 385, 
366/2, 259/2, 364/1, 626/1, 628/4, 628/5, 628/9, 622/4, 624/2, 
622/5, 622/2, 621/1, 628/6, 259/1, 258/3, 258/4, 1368/1, 628/2, 
628/7, 630/1, 257/3, 257/4, 631/8, 258/6, 268/4, 270/4, 270/7, 
1367/1, 188/1, 192/1, 211/1, 193/1, 1365, 151/2, 148/6,148/8, 
‑21, 753/1, 507/7.

b) Kanalizacija za odvod meteornih odpadnih vod K.o. 
Dorfarje

1701, 1240/2, 1240/1, 1290/6, 1293/1, 1290/1, 1280, 
1302, 1303, 1295, 1330/3, 1329, 1233/9, 1681/1, 1236/2.

K.o. Stari Dvor
1362/3, 569/10, 581/1, 578/4, 572/2, 578/5, 578/1, 582/2, 

578/3, 577/4, 577/2, 577/3, 590/2, 590/5, 590/1, 1361, 587/2, 
586/1, 1386, 600, 1381, 1380/1, 1384, 1355/4, 833, 1356/1, 
1355/6, 507/7, 507/10, 1360/1, 388/1, 500/8, 500/9, 388/2, 
1363/1, 505/4, 505/1, 614, 760/1, 756/6, 1382/1, 705/1, 1358/1, 
734/1, 752/4, 752/2, 734/3, 366/2, 262/8, 262/5, 259/4, 259/1, 
259/3, 364/1, 628/4, 628/5, 628/1, 628/9, 622/4, 622/5, 622/2, 
621/1, 1368/1, 258/4, 628/6, 628/3, 628/2, 630/1, 257/3, 257/4, 
256/1, 258/6, 268/4, 270/4, 270/7, 1367/1, ‑22, 188/1, 151/2, 
211/1, 192/1, 193/1, 1365, 151/1, 148/8, 148/7, 1355/7, 603/2, 
830, 595/1, 595/7, 595/8, ‑71/1, 1356/6, 587/1.

c) Vodovodno omrežje
K.o. Stari Dvor
‑23, 74/5, 148/6, 188/1, 188/2, 192/2, 193/1, 194, 196/3, 

211/1, 214, 255/1, 257/3, 257/4, 385, 505/1, 510/7, 510/8, 
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525/1, 572/1, 572/3, 572/8, 575/1, 576/2, 576/3, 576/4, 578/4, 
578/5, 588/2, 588/5, 590/2, 595/1, 595/7, 595/8, 597/1, 597/3, 
605/1, 605/2, 606/2, 614, 621/1, 628/2, 628/3, 628/5, 630/1, 
706, 707/3, 734/1, 734/2, 734/3, 734/4, 752/5, 756/2, 758/6, 
760/1, 858, 1355/5, 1355/7, 1361, 1386, 1355/11, 386/9, 386/7, 
386/6.

d) Distribucijsko plinovodno omrežje
K.o. Dorfarje
1233/9, 1681/1, 1236/1, 1236/2, 1701, 1290/3, 1290/6, 

1293/1, 1290/1.
K.o. Stari Dvor
1362/3, 290/3, 569/10, 581/1, 574/1, 578/4, 572/2, 578/5, 

578/1, 578/3, 582/2, 577/2, 577/3, 577/4, 590/2, 576/4, 576/3, 
576/2, 1361, 525/1, 587/1, 587/2, 586/1,1386, 600, 831, ‑71/1, 
830, 597/3, 603/2, 595/3, 595/6, 595/7, 595/8, 595/1, 593/1, 
1355/7, 1360/1, 524/2, 1356/1, 1356/6, ‑58/1, 705/1, 756/6, 
1358/1, 609/1, 760/1, 756/1, 758/6, 758/7, ‑248, 752/4, 752/2, 
752/5, 734/3, 734/2, 707/3, 734/4, 706, 679/40, 504/3, 504/1, 
505/1, 386/6, 386/7, 386/9, 385, 614, 621/1, 622/5, 622/4, 
628/9, 628/5, 628/4, 626/1, 364/1,259/2, 366/2, 259/1, 628/6, 
628/3, 628/2, 630/1,258/3, 258/4, 1368/1, 257/3, 257/4, 258/6, 
268/4, 270/4, 270/7, 1367/1, 290/1, 256/3, 255/1, ‑23, 188/1, 
622/2, 1362/2, 588/5, 753/1, 622/2,628/1, 631/8, 192/1, 1365, 
151/2, ‑21.

(6) Vplivi zaradi gradnje in obratovanja načrtovane ko‑
munalno energetske infrastrukture posegajo na naslednja ze‑
mljišča ali dele zemljišč na katerih velja Občinski podrobni 
prostorski načrt za posodobitev primarnega vodovoda v Škofji 
Loki (Uradni list RS, št. 109/08).

K.o. Dorfarje
1701, 1236/2, 1681/1, 1236/1, 1233/9, 1290/6.
K.o. Stari Dvor
1362/3, 588/2, 588/3, 1361, 1386, 600, ‑71/1, 1355/7, 

830, 603/2, 595/3, 595/6, 595/7, 595/8, 829, 1356/1, 1356/6, 
‑58/1, 705/1, 1358/1, 609/1, 679/40, 706, 707/3, 679/41, 621/1, 
622/2, 622/5, 624/2, 622/4, 628/9, 628/1, 628/5, 628/4, 626/1, 
364/1, 366/2, 259/2, 588/14, 828/2.

 (7) Vplivi zaradi gradnje in obratovanja načrtovane ko‑
munalno energetske infrastrukture posegajo na naslednja ze‑
mljišča ali dele zemljišč, na katerih velja Občinski podrobni 
prostorski načrt za posodobitev zbirnega kanala Trata (Uradni 
list RS, št. 110/08).

K.o. Stari Dvor
752/5, 734/3, 707/3, 706, 679/40.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI UREJANJA

5. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z občinskim podrobnim 

prostorskim načrtom)
(1) S tem občinskim podrobnim prostorskim načrtom se 

ureja posodobitev sekundarnega vodovodnega omrežja, do‑
graditev sekundarnega kanalizacijskega omrežja v ločenem 
sistemu in izgradnja distribucijskega plinovodnega omrežja.

Pred začetkom gradbenih del je potrebno izdelati projek‑
tno dokumentacijo in ugotoviti vsa križanja obstoječih kablov 
in vodov s traso načrtovanih infrastrukturnih objektov. Gradnjo 
načrtovane komunalno energetske infrastrukture je treba izva‑
jati istočasno.

(2) Vodovodno omrežje
S posodobitvijo sekundarnega vodovodnega omrežja se 

zagotovi kvalitetno in redno oskrbo vseh porabnikov ter ustre‑
zne tlačne razmere v cevovodih in požarno varnost v naselju.

Posodobljeno sekundarno omrežje se izvede s cevmi 
iz NL (nodularna litina) in s cevmi iz PE (polietilen) dimenzije 
100 mm.

Pri izdelavi projektne dokumentacije PGD/PZI je potrebno 
predvideti ukinitev obstoječih cevovodov, ki se nadomeščajo z 
novimi cevovodi po spremenjeni trasi, hkrati pa predvideti in 
definirati način izvedbe prevezav obstoječih priključkov na nov 

javni vodovod. Izvesti je treba prevezave obstoječih priključkov 
na nov javni vodovod.

Zaradi obstoječega stanja javnega vodovoda in obstoječih 
priključkov na javni vodovod je potrebno pri izdelavi PGD/PZI 
dokumentacije predvideti vse prevezave obstoječega omrež‑
ja, vključno s priključki, na dele novega omrežja, posebej na 
delih trase, kjer novo vodovodno omrežje poteka vzporedno z 
obstoječim. Opredeliti je potrebno vse obstoječe cevovode, ki 
po izgradnji nove infrastrukture ne bodo več v uporabi, in se 
bodo ukinili.

Za požarne namene je treba na ustreznih razdaljah pred‑
videti nadtalne hidrante dimenzije 80 mm.

Dela pri gradnji vodovoda je treba izvajati tako, da bodo 
obstoječi vodovodi nemoteno obratovali do izgradnje novih 
vodovodov. Kjer takšna izvedba ni mogoča je predvidena za‑
časna prevezava cevovoda. Vsi novozgrajeni cevovodi morajo 
biti krožno povezani oziroma pretočni.

Na odsekih, kjer poteka cevovod pod cesto, je treba 
prečkanje cevovoda s cesto izvesti v zaščitni betonski cevi, 
ki prenese prometne obremenitve ter sunke zaradi prometa. 
Pri prečkanju z ostalimi komunalnimi vodi se izvede zaščita 
vodovodnega cevovoda.

Pri projektiranju je treba upoštevati Generalno rešitev 
oskrbe s pitno vodo v Občini Škofja Loka – idejna zasnova, 
št. projekta 109/05, ki ga je izdelal Hidrosvet d.o.o. Celje, v 
decembru 2006.

V projektni dokumentaciji morajo biti vse trase obstoječih 
in načrtovanih primarnih in sekundarnih vodov usklajene tako 
hidravlično, kakor tudi lokacije spojev, jaški, zaporni ventili 
in ostali elementi vodovoda. Definirati je potrebno terminske 
pogoje za načrtovanje in izvedbo posameznih delov vodovoda 
iz različnih projektov, ki jih investitor Občina Škofja Loka pri‑
pravlja na obravnavanem področju, da bo vodovodno omrežje 
funkcionalno.

Pri izdelavi PGD/PZI dokumentacije je treba projektno 
obdelati tudi skupne priključke in dele sekundarnega vodovoda, 
ki niso evidentirani in zajeti v obnovi na območju občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij 
Virmaše Grenc.

(3) Kanalizacijsko omrežje
Na celotnem obravnavanem območju je predviden ločen 

sistem kanalizacije.
Komunalne odpadne vode se odvaja s fekalnim sistemom 

kanalizacije, ki se priključuje na obstoječo kanalizacijo, ki vodi 
proti CČN Škofja Loka.

Padavinske vode se zbira z meteornim sistemom kana‑
lizacije in se odvaja preko ponikovalnic ali ponikovalnih jarkov 
v podtalje. Padavinske vode iz prometnih površin se odvaja v 
obcestne jarke ali ponikovalnice preko lovilcev olj.

Kanali fekalne kanalizacije so projektirani iz PVC cevi 
dimenzije 200 mm, kanali meteorne kanalizacije pa iz PVC cevi 
dimenzije 300 mm in 400 mm.

Uporabniki kanalizacijskega omrežja se na izgrajeno ka‑
nalsko omrežje priklopijo šele po priključitvi fekalnega kanaliza‑
cijskega omrežja na obstoječo fekalno kanalizacijo.

Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se hišne priključke 
na kanalizacijsko omrežje priključi direktno in ne preko greznic. 
Greznice se opusti.

Odmike in križanja ostalih komunalnih vodov z javno 
kanalizacijo, zaščito in projektno rešitev komunalnih vodov na 
mestih, kjer predpisani odmiki niso doseženi, je treba detajlno 
obdelati v projektni dokumentaciji PGD/PZI.

Pri projektiranju je treba upoštevati in po potrebi dopolniti 
izdelano novelacijo generalne rešitve odvajanja komunalnih 
in padavinskih voda v Občini Škofja Loka (izdelal Hidrosvet 
d.o.o., 2004).

Pri projektiranju oziroma izdelavi PGD/PZI projektne do‑
kumentacije je potrebno upoštevati pogoje upravljavca javne 
kanalizacije, podane v smernicah za načrtovanje občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za komunalno ureditev naselij 
Virmaše in Grenc, št. 16/2008, z dne 10. 3. 2009.
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V projektni dokumentaciji PGD/PZI je treba dodatne cevo‑
vode ulične kanalizacije dodatno načrtovati tako, da občanom 
oziroma priključnikom omogočajo priklop na javno kanalizacijo 
pod približno enakimi pogoji in enakimi stroški.

Po izgradnji javne kanalizacije je potrebno izdelati geo‑
detski elaborat in izvod dostaviti upravljavcu distribucijskega 
plinovodnega omrežja v pisni in digitalni obliki pred izdajo 
uporabnega dovoljenja. Pri pripravi geodetskih posnetkov je 
potrebno upoštevati navodila in pogoje GURS za pripravo 
geodetskih podatkov za vpis v uradne evidence in za vodenje 
katastra komunalnih vodov.

Pri nadaljnji izdelavi dokumentacije oziroma izvajanju 
vseh potrebnih aktivnosti je nujno treba upoštevati aktualno 
veljavno zakonodajo.

(4) Plinovodno omrežje
Plinovod na obravnavanem območju je načrtovan za tlak 

1000 mbar (1bar) in se bo navezal na obstoječ plinovod, ki 
poteka ob vzhodni strani regionalne ceste R1‑210/1109 Škofja 
Loka–Kranj.

V naseljih Virmaše in Grenc se bo zemeljski plin upora‑
bljal za ogrevanje objektov in pripravo tople sanitarne vode in 
kuhanje. Za pripravo tople sanitarne vode in kuhanje se morajo 
na distribucijsko plinovodno omrežje priključiti vsi novi objekti 
in prizidki k obstoječim objektom s samostojnimi kurilnicami. 
Na distribucijsko plinovodno omrežje se morajo priključiti tudi 
obstoječi objekti v katerih se menjajo dotrajana kurišča na trda 
goriva oziroma plinsko olje.

Distribucijsko plinovodno omrežje na obravnavanem ob‑
močju mora biti projektirano in zgrajeno v skladu z veljavnimi 
tehničnimi predpisi, normativi in standardi.

Po položitvi plinovoda je v širini 1,5 m od osi prepovedano 
saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1,0 m globoko 
oziroma pri katerih je potrebno obdelovati zemljišče globlje kot 
0,5 m.

Po izgradnji distribucijskega omrežja zemeljskega pli‑
na je potrebno izdelati geodetski elaborat in izvod dostaviti 
upravljavcu distribucijskega plinovodnega omrežja v pisni in 
digitalni obliki pred izdajo uporabnega dovoljenja. Pri pripravi 
geodetskih posnetkov je potrebno upoštevati navodila in pogoje 
GURS za pripravo geodetskih podatkov za vpis v uradne evi‑
dence in za vodenje katastra komunalnih vodov.

(5) Elektroenergetsko omrežje
Ob izgradnji načrtovanih infrastrukturnih objektov se bo 

na stroške upravljavca voda in kjer bo to možno, lahko isto‑
časno zgradilo elektro kabelsko kanalizacijo. Gradnja elektro 
kabelske kanalizacije ni predmet tega občinskega podrobnega 
prostorskega načrta.

Pred pričetkom posega v prostor je potrebno naročiti 
zakoličbo elektroenergetskih vodov in naprav, ter zagotoviti 
nadzor pri vseh gradbenih delih v neposredni bližini vodov in 
naprav.

(6) Telekomunikacijsko omrežje
Ob gradnji načrtovanih infrastrukturnih objektov se bo na 

stroške upravljavca voda lahko istočasno izvajala tudi dogra‑
ditev telekomunikacijskega omrežja (širokopasovno omrežje, 
optični kabli). Obstoječe telekomunikacijsko omrežje se na 
mestih, kjer bo tangirano z gradnjo načrtovanih infrastrukturnih 
objektov ustrezno zaščiti ali prestavi.

Prestavitve, zaščite in dograditve telekomunikacijskega 
omrežja je treba uskladiti z gradnjo načrtovane javne komu‑
nalne in energetske infrastrukture v fazi izdelave projektne 
dokumentacije PGD/PZI na način, ki omogoča prosto izbiro 
operaterja telekomunikacijskih storitev.

Gradnja telekomunikacijskega omrežja ni predmet tega 
občinskega podrobnega prostorskega načrta.

6. člen
Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav upravljavcev 

oziroma lastnikov podjetij, ki niso izvajalci občinskih gospodar‑
skih javnih služb, je v zemljišču lastnika javne ceste oziroma 
javne površine možna po predhodnem soglasju lastnika javne 

ceste oziroma javne površine in s predhodno sklenitvijo slu‑
žnostne pogodbe.

7. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)

(1) Znotraj območja občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta se vsa prizadeta zemljišča po končani gradnji 
vzpostavi v prvotno ali boljše stanje oziroma se na njih izvede 
nove ureditve v skladu z zahtevami občinskega podrobnega 
prostorskega načrta.

(2) Kolikor bo zaradi gradnje in posodobitve komunalno 
energetske infrastrukture potrebna odstranitev posameznih 
dreves in ostale vegetacije je, če je to izvedljivo, potrebna 
nadomestitev.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO  
IN KRAJINSKO UREJANJE

8. člen
(posegi v ureditvenem območju)

V območju občinskega podrobnega prostorskega načrta 
so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnje novih linijskih 
infrastrukturnih objektov in prometne infrastrukture ter posta‑
vitev montažnih ograj in urbane opreme. Pri tem je potrebno 
upoštevati pas z omejitvijo 1 m od osi vodovoda in plinovoda 
na vsako stran ter 2 m od osi kanalizacije na vsako stran. V tem 
pasu naj se ne postavlja ograj, opor in ne sadi vegetacije z glo‑
bokoraslimi koreninami. Posegi ne smejo ovirati gradnje, delo‑
vanja in vzdrževanja infrastrukturnih objektov in naprav. Zaradi 
varstva infrastrukturnih objektov in naprav pred poškodbami je 
treba pri izvajanju kakršnihkoli naknadnih posegov v območju 
občinskega podrobnega prostorskega načrta upoštevati vi‑
šinski potek komunalne in energetske infrastrukture. Za vse 
posege znotraj območja občinskega podrobnega prostorskega 
načrta je treba pridobiti soglasje lastnika oziroma upravljavcev 
komunalnega in energetskega omrežja.

9. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Načrtovano komunalno in energetsko omrežje poteka 
tudi po območju prostorskega izvedbenega akta za posodo‑
bitev primarnega vodovoda v Škofji Loki, ki ga je izdelal LUZ 
d.d., junija 2008 (Uradni list RS, št. 109/08) in po območju 
prostorskega izvedbenega akta za posodobitev zbirnega ka‑
nala Trata, ki ga je izdelal LUZ d.d., junija 2008 (Uradni list RS, 
št. 110/08).

(2) Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav v naseljih 
Virmaše in Grenc je po določilih navedenih izvedbenih prostor‑
skih aktov dovoljena. Na mestih, kjer predvideno infrastrukturno 
omrežje poteka po območju veljavnega prostorskega akta, je 
trasa prilagojena načrtovanim ureditvam izvedbenega prostor‑
skega akta.

V. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO  
UREJANJE OBMOČJA

10. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Za potrebe gradnje in obratovanje infrastrukturnih 
objektov in naprav ni treba izvesti novih prometnih povezav.

(2) Začasne dostopne poti do gradbišč morajo biti locirane 
in urejene tako, da bodo v čim manjši meri prizadeti elementi 
cest, bivalno okolje, naravno okolje in obstoječe ureditve.

(3) Kolikor je potrebno med gradnjo izvesti zapore cest, je 
potrebno pridobiti posebno dovoljenje za zaporo ceste.

(4) Kolikor je treba med gradnjo izvesti dodatne začasne 
dostopne poti do gradbišča, jih je treba izvesti v soglasju z la‑
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stnikom zemljišča in upoštevanjem trenutne rabe tangiranega 
in sosednjih zemljišč.

(5) Investitor si je pred izdajo gradbenega dovoljenja ozi‑
roma pred pričetkom del v skladu z Zakonom o javnih cestah 
(ZJC‑UPB1, Uradni list RS, št. 33/06), dolžan pridobiti soglasje 
in dovoljenje k projektni dokumentaciji (k projektu PGD in PZI) 
za izvedbo del, pri izdelavi katere je treba upoštevati pogoje 
Direkcije RS za ceste.

(6) Prečkanje državne ceste je treba izvesti s podbija‑
njem oziroma podvrtanjem vozišča. V primeru, da podbijanje 
oziroma podvrtanje cestnega telesa ni izvedljivo in je treba 
izvesti prečni prekop, mora investitor pridobiti ustrezno izjavo 
pooblaščenega in registriranega izvajalca del ter poseg uteme‑
ljiti (sanacija cestišča). Poseg je treba predvideti in obdelati v 
strokovnih podlagah in projektni dokumentaciji.

(7) Prečkanja oziroma poteki po občinskih cestah se 
izvedejo s prekopi ali podvrtavanji.

(8) Zaradi gradnje infrastrukturnih objektov in naprav ne 
sme biti ogrožena stabilnost cestnega sveta, še posebej dela, 
ki se bo uporabljal za dovoz in reden promet (izven območja 
zapor).

(9) Po izvedenih gradbenih delih je treba cestne površine 
povrniti v stanje pred posegom.

(10) Posegi ne smejo negativno vplivati na območje dr‑
žavnih in občinskih cest. Zaradi posegov ne sme biti ogrožena 
varnost prometa in stabilnost cest.

(11) Zaradi oviranja prometa na območju državnih in 
občinskih cest, si mora investitor pridobiti dovoljenje za delno 
ali popolno zaporo cest. Treba je izdelati elaborat začasne pro‑
metne ureditve za čas izvajanja del. Promet na cesti je dolžan 
izvajalec del v času izvedbe zavarovati z ustrezno cestno‑pro‑
metno signalizacijo.

(12) V primeru rekonstrukcije, sanacije ali v primeru vzdr‑
ževalnih del na območju državnih cest je dolžan upravljavec 
oziroma investitor gradnje vodov, le‑te, če je potrebno, odstrani‑
ti oziroma ustrezno preurediti brezpogojno in na lastne stroške 
ter v skladu z zahtevami upravljavca državne ceste.

(13) Pri načrtovanju sanacij površin ob državni cesti po 
izgradnji obravnavane komunalne infrastrukture je treba zago‑
toviti, da meteorne in druge vode s parcel ob državni cesti ne 
bodo pritekale na državno cesto.

(14) Začetek in zaključek del je treba prijaviti Direkciji RS 
za ceste, območje Kranj.

(15) Na odsekih, kjer se vodi načrtujejo v cestnem telesu 
občinske ceste, mora investitor ob vgradnji komunalnih vodov 
občinsko cesto obnoviti v celotni širini cestišča oziroma izvesti 
rekonstrukcijo občinske ceste. Investitor mora pri izdelavi iz‑
vedbene projektne dokumentacije zagotoviti usklajeno projek‑
tiranje komunalnih vodov in rekonstrukcije občinske ceste na 
odsekih, kjer načrtovani vodi potekajo v cestnem telesu.

11. člen
(križanje s prometno in železniško infrastrukturo)

(1) Predvidena komunalna in energetska infrastruktura 
poteka v varovalnem pasu državne ceste R1‑210/1109 Škofja 
Loka–Kranj in v varovalnih pasovih obstoječih lokalnih cest na 
območju naselij Virmaše in Grenc.

(2) Predvideni komunalni in energetski vodi posegajo v 
15 metrski varovalni pas regionalne ceste R1‑210/1109 Škofja 
Loka–Kranj v naslednjih stacionažah:

– v km 6.485 se na vzhodni strani regionalne ceste, v od‑
daljenosti 1,6 m od vzhodnega roba vozišča regionalne ceste, 
na obstoječi distribucijski polietilenski plinovod (PE) dimenzije 
160 mm navezuje načrtovani distribucijski plinovod,

– v km 6.487 poteka v oddaljenosti 8,4 m od vzhodnega 
roba vozišča regionalne ceste načrtovani kanal za odvod od‑
padnih sanitarnih vod,

– v km 6.638 se na vzhodni strani regionalne ceste v od‑
daljenosti 2,6 m od vzhodnega roba vozišča, načrtovani vodo‑
vod iz cevi iz NL (nodularne litine) dimenzije 100 mm navezuje 
na obstoječ vodovod dimenzije 150 mm,

– v km 6.695 poteka v oddaljenosti 14,9 m od vzhodnega 
roba vozišča regionalne ceste načrtovani kanal za odvod me‑
teornih odpadnih vod,

– v km 6.821 se na vzhodni strani regionalne ceste v 
oddaljenosti 11,0 m od vzhodnega roba vozišča, načrtovani 
vodovod iz cevi iz NL (nodularne litine) dimenzije 100 mm na‑
vezuje na obstoječ vodovod dimenzije 150 mm,

– v km 6.826 se na vzhodni strani regionalne ceste, v 
oddaljenosti 14,0 m od vzhodnega roba vozišča regionalne 
ceste, načrtovani distribucijski plinovod navezuje na obstoječi 
distribucijski polietilenski plinovod (PE) dimenzije 160 mm,

– v km 6.994 se na vzhodni strani regionalne ceste v od‑
daljenosti 3,0 m od vzhodnega roba vozišča, načrtovani vodo‑
vod iz cevi iz NL (nodularne litine) dimenzije 100 mm navezuje 
na obstoječ vodovod dimenzije 150 mm,

– v km 7.045 načrtovani kanal za odvod meteornih od‑
padnih vod prečka regionalno cesto. Prečenje se izvede s 
podvrtavanjem ali podbijanjem.

(3) Predvideni posegi so usklajeni z obstoječo in bodočo 
ureditvijo državne ceste na obravnavanem območju. Načrto‑
vana gradnja ne posega na območja drugih novogradenj, ki so 
obdelana v naslednjih projektih:

– PID za objekt »Rekonstrukcija regionalne ceste 
R1‑210/1109 Kranj–Škofja Loka v območju OLN Grenc«, proj. 
PNG‑504‑1/09, PNG Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, september 
2009;

– PZI za objekt »Komunalna infrastruktura na po‑
dročju OLN za del območja Grenc v Škofji Loki«, št. proj. 
PR100‑07‑PZI, PROVIA, d.o.o., Kranj, september 2008;

– predvidena ureditev križišča Stari Dvor in bodoče šti‑
ripasovne ceste proti Grencu, Idejna študija št. PNG‑433/07, 
september 2007, PNG Ljubljana, d.o.o.

(4) Načrtovana kanalizacija za odvod odpadnih meteornih 
vod prečka železniško progo Ljubljana–Jesenice v km 586+465 
in v km 586+247. Obe križanji z železniško progo bo treba v 
nadaljnji projektni dokumentaciji dodatno obdelati. Križanje z 
železniško progo je treba izvesti v zaščitni cevi. Globina kri‑
žanja mora biti minimalno 1,5 m pod tirom. Križanje je treba 
izvesti pod kotom 90°.

(5) Najbližji poseg železniški progi je odsek meteorne 
kanalizacije, ki poteka na levi strani železniške proge v km 
586+218/247, na odmiku približno 9,1 m od skrajnega tira 
železniške postaje Škofja Loka.

(6) Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati predvi‑
den drugi tir železniške proge Ljubljana–Jesenice.

(7) V nadaljnji projektni dokumentaciji mora biti na ob‑
močju križanja in približevanja železniški progi prikazan po‑
tek obstoječe trase signalno varstvenih in telekomunikacijskih 
(SVTK) kablov in izdelan detajl križnega mesta kanalizacije za 
odvod odpadnih meteornih vod z obstoječo traso SVTK kablov 
z navedbo točne kilometraže in upoštevanjem minimalnega 
odmika. Križanje se izvede v zaščitni cevi pod traso SVTK 
kablov, na minimalnem odmiku 0,5 m.

(8) Ker ureditev območja na vzhodni strani železniške pro‑
ge Ljubljana–Jesenice še ni dokončno določena, bo potrebno 
ob kasnejši ureditvi tega območja po potrebi prilagoditi lokaciji 
ponikovalnikov V4 in V5 novi ureditvi na tem območju.

12. člen
(pogoji za komunalno urejanje)

(1) V občinske ceste in javne površine, ki so v lasti Občine 
Škofje Loke oziroma v upravljanju Občine Škofja Loka (javno 
dobro) se prednostno, pred vsemi ostalimi, vgrajuje infrastruk‑
tura, potrebna za izvajanje občinskih obveznih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja in potem občinskih (lokalnih) izbirnih 
javnih služb. Šele potem, če širina prostega koridorja to tehnič‑
no še dopušča, se dovoli vgradnjo gostujoče infrastrukture, za 
katero mora predhodno upravljavec oziroma lastnik pridobiti 
soglasje in pogoje občine in pred pričetkom gradnje skleniti slu‑
žnostno pogodbo. Glede usklajenega projektiranja in usklajene 
vgradnje različnih infrastruktur v javne površine v lasti občine, 



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 24. 6. 2010 / Stran 7529 

veljajo določbe področnih odlokov (o odvajanju in čiščenju 
odpadne vode, o oskrbi s pitno vodo, o plinifikaciji).

(2) Zagotoviti je treba minimalne predpisane odmike pred‑
videnih vodov, objektov in naprav od obstoječih komunalnih in 
energetskih vodov, pod pogoji njihovih upravljavcev.

(3) Na mestih križanj je treba upoštevati ustrezne tehnične 
pogoje in pogoje upravljavcev posameznih komunalnih in ener‑
getskih vodov in naprav. Pri pripravi projektne dokumentacije 
je treba podrobno obdelati vsa križanja in vzporedne poteke 
predvidenega kanalizacijskega, vodovodnega omrežja in pli‑
novodnega omrežja z ostalimi komunalnimi, energetskimi in 
telekomunikacijskimi vodi in podati ustrezne tehnične rešitve.

(4) Če se med izvedbo ugotovi, da je treba posamezen 
komunalni vod ustrezno zaščititi ali prestaviti, se to izvede v 
skladu s soglasjem upravljavca komunalnega voda.

(5) Pred gradnjo je treba zakoličiti obstoječo komunalno 
in energetsko infrastrukturo na kraju samem.

(6) Za potrebe vzdrževanja omrežja mora biti zagotovljen 
nemoten dostop.

13. člen
(križanje s komunalno in energetsko infrastrukturo)
(1) Načrtovano komunalno in energetsko omrežje prečka 

oziroma poteka v vplivnem območju naslednjih obstoječih ko‑
munalnih vodov:

Vodovod:
– na celotnem območju občinskega podrobnega pro‑

storskega načrta načrtovano komunalno in energetsko 
omrežje na več mestih prečka obstoječe sekundarno vodo‑
vodno omrežje.

Kanalizacijsko omrežje:
– na območju občinskega podrobnega prostorskega načr‑

ta je delno že zgrajeno kanalizacijsko omrežje na katerega se 
priključi predvideno sekundarno kanalizacijsko omrežje.

Plinovodno omrežje:
– na območju občinskega podrobnega prostorskega na‑

črta je distribucijsko plinovodno omrežje zgrajeno le ob državni 
cesti Škofja Loka–Kranj.

Elektroenergetski vodi:
– na več mestih načrtovano infrastrukturno omrežje preč‑

ka oziroma poteka v vplivnem območju 10 kV in 1 kV kablo‑
vodov. Pred pričetkom posega v prostor je potrebno naročiti 
zakoličbo elektroenergetskih vodov in naprav, ter zagotoviti 
nadzor pri vseh gradbenih delih v neposredni bližini vodov in 
naprav.

Telekomunikacijski vodi:
– na več mestih načrtovano komunalno in energetsko 

omrežje prečka obstoječe telekomunikacijsko omrežje (kabel‑
ska kanalizacija in zemeljski kabli). Pred pričetkom posega v 
prostor je potrebno naročiti zakoličbo telekomunikacijskih vodov 
in naprav, ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v ne‑
posredni bližini vodov in naprav. Obstoječe telekomunikacijsko 
omrežje se na mestih, kjer bo tangirano z gradnjo načrtovanih 
infrastrukturnih objektov ustrezno zaščiti ali prestavi.

Javna razsvetljava:
– na odsekih, kjer se vodi načrtujejo v koridorjih obstoje‑

če javne razsvetljave, mora investitor ob vgradnji komunalnih 
vodov javno razsvetljavo obnoviti oziroma rekonstruirati na 
celotnem odseku.

(2) Predvideni posegi morajo biti usklajeni z bodočo iz‑
gradnjo komunalne infrastrukture na obravnavanem območju. 
Načrtovana gradnja mora biti usklajena z gradnjo, obdelano v 
projektnih dokumentacijah:

– Občinski podrobni prostorski načrt za posodobitev pri‑
marnega vodovoda v Škofji Loki, ki ga je izdelal LUZ d.d., junija 
2008 (Uradni list RS, št. 109/08);

– Občinski podrobni prostorski načrt za posodobitev zbir‑
nega kanala Trata, ki ga je izdelal LUZ d.d., junija 2008 (Uradni 
list RS, št. 110/08).

VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO 
POSEGOV V PROSTOR

14. člen
(posegi v obstoječe objekte in naprave)

Zaradi izvedbe načrtovane komunalne infrastrukture ni 
potrebnih rušitev obstoječih objektov in naprav.

15. člen
(odstranitev vegetacije)

(1) Vsa morebitno odstranjena drevesa in ostalo vegeta‑
cijo na trasi načrtovanih infrastrukturnih objektov in naprav je 
potrebno nadomestiti v skladu s predpisi o posegih v varovani 
pas komunalne infrastrukture.

(2) Pri vseh izkopih je treba v bližini dreves uporabiti 
tehnologijo, ki bo zagotavljala izkop v minimalnem gabaritu 
(razpiranje gradbene jame, zagatne stene).

16. člen
(ohranjanje narave in naravnih vrednot)

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
ne posega v območja naravnih vrednot, ekološko pomembnih 
območij in potencialnih posebnih varstvenih območij.

17. člen
(ureditve v območju kmetijskih zemljišč)

(1) Po končani gradnji je treba začasno uporabljena kme‑
tijska zemljišča vzpostaviti v prvotno ali boljše stanje. V času 
gradnje na območju delovnega pasu ni možno izvajati kmetij‑
ske dejavnosti.

(2) Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska 
zemljišča v času izgradnje in po njej.

(3) Nad kanalizacijo in plinovodom, ki delno poteka preko 
kmetijskih zemljišč, je določen pas z omejitvijo kmetijske de‑
javnosti širine 2 m od osi kanalizacije na vsako stran. V tem 
pasu naj se ne sadi visokorasle stebelne vegetacije in postavlja 
opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.

(4) Pri izkopu na kmetijskih zemljiščih ne sme priti do me‑
šanja živih zgornjih plasti tal in mrtvih tal. Pri izvajanju izkopov 
je treba skrbno ločevati živo zemljo od mrtvih globljih plasti. Pri 
prekrivanju cevi naj se zemljino vrača v ustreznem vrstnem 
redu nazaj. Žive zemlje se ne sme premikati daleč stran od 
mesta izkopa.

18. člen
(varstvo tal)

(1) Posege v tla se izvede tako, da bodo prizadete čim 
manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površi‑
ne se uporabi površine na katerih so tla manj kvalitetna.

(2) Pri vnosu snovi v tla je potrebno upoštevati mejne 
vrednosti emisije snovi in toplote oziroma z ustreznimi ukrepi 
zagotoviti, da ne bo prišlo do čezmerne obremenitve tal.

(3) Pri gradnji se uporabljajo le tehnično brezhibna tran‑
sportna vozila in gradbeni stroji. Vzdrževanje teh strojev na 
območju posega se lahko izvaja le na utrjenih površinah, ki 
morajo imeti urejeno zbiranje padavinskih odpadnih vod in 
drugih tekočin, v kolikor pride do njihovega izlitja.

(4) Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode 
iz premičnih (začasnih) naprav in objektov v tla ni dovoljeno. 
Komunalne in padavinske vode je potrebno očistiti tako, da sto‑
pnja onesnaženosti ne presega predpisanih mejnih vrednosti.

(5) S transportnih in gradbenih površin ter deponij grad‑
benih materialov se prepreči odtekanje vod na kmetijsko ob‑
delovalne površine.

(6) Na gradbišču morajo biti na voljo ustrezna oprema in 
sredstva za takojšen poseg v primeru razlitja ali razsutja nevar‑
nih tekočin in drugih materialov. Pred odlaganjem na začasno 
ali trajno odlagališče je potrebno onesnaženi material preiskati 
skladno z določbami Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list 
RS, št. 34/08).
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19. člen
(varstvo vode in podzemnih voda)

(1) Predvidena gradnja prečka odprt jarek. Meteorne vode 
se preko lovilca olj spelje v obcestne jarke oziroma ponika.

(2) Odvajanje in čiščenje padavinskih odpadnih voda 
z javnih cest mora biti usklajeno z Uredbo o emisiji snovi 
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, 
št. 47/05).

(3) Posegi v vodno in priobalno zemljišče vodotokov mo‑
rajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda 
in da se ne onemogoči varstva pred škodljivim delovanjem 
voda.

(4) Odvajanje in razbremenjevanje padavinskih vod v 
površinske odvodnike ne sme poslabšati obstoječe poplavne 
varnosti območij.

(5) Prečkanje s strugo vodotokov naj bo izvedeno tako, da 
bo teme zaščitne cevi najmanj 1,20 m pod obstoječim dnom, 
v zaščitni cevi, obojestransko označeno s smernimi kamni, po 
možnosti obbetoniran profil. Na urejenih odsekih vodotokov 
je prečkanje izvedeno najmanj 1,00 m pod obstoječim dnom 
(teme zaščitne cevi).

(6) Na delih kjer trasa infrastrukturnega voda poteka v 
priobalnem pasu (potok, gramozna jama) je treba zagotoviti 
najmanj 3,0 m odmik trase od zgornjega roba brežine, da bo 
omogočeno nemoteno izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih 
del.

(7) Zaradi gradnje infrastrukturnih objektov in naprav ali 
drugih posegov znotraj ureditvenega območja se kakovost 
voda in vodni režim na vplivnem območju ne sme poslabšati.

(8) Za varovanje površinske vode in podtalnice je potreb‑
no upoštevati naslednje pogoje:

– na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane de‑
javnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na 
vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in 
priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delova‑
njem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in onemogoči 
obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov,

– prečkanje s strugo vodotokov mora biti izvedeno ustre‑
zno,

– med gradnjo ne sme biti oviran pretok visokih vod,
– načrtovana ureditev ne sme poslabšati stabilnosti vodo‑

tokov tako v fazi gradnje, kot v fazi uporabe,
– med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo z materiali, 

ki vsebujejo nevarne spojine,
– v času gradnje so investitorji dolžni zagotoviti vse po‑

trebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo 
preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi 
oziroma v primeru nezgod.

20. člen
(varstvo zraka)

V času gradnje se zagotovi varstvo zraka z:
– vlaženjem sipkih materialov in nezaščitenih površin,
– preprečevanjem raznosa materialov z gradbišča,
– čiščenjem vozil pri vožnji z gradbišč na javne prometne 

površine,
– prekrivanjem sipkih tovorov pri transportu po javnih 

prometnih površinah,
– sprotnim rekultiviranjem zaključenih območij.

21. člen
(ravnanje z odpadki)

(1) V času gradnje in v času obratovanja je treba z od‑
padki ravnati skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih.

(2) V času gradnje je treba uvesti sistem ločenega zbira‑
nja gradbenih in drugih odpadkov glede na možnosti ponovne 
uporabe posameznih frakcij. Neuporabne preostanke gradbe‑

nih odpadkov in gradbenih odpadkov iz zemeljskih izkopov je 
treba odlagati na odlagališčih, skladno s predpisi o ravnanju z 
odpadki.

(3) Oddane odpadke je treba spremljati preko evidenčnih 
listov in voditi predpisane evidence.

(4) Odlaganje odpadnega gradbenega in izkopanega ma‑
teriala na obvodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile 
vodotokov ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do spla‑
zitve ali erodiranja ni dovoljeno.

(5) Eventualne nevarne odpadke je treba skladiščiti v 
zaprti posodi in jih redno predajati pooblaščenemu odjemalcu 
nevarnih odpadkov, skladno s predpisi o ravnanju z nevarnimi 
odpadki.

22. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Ureditveno območje občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta glede na Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju in glede na namensko rabo delno posega v III. 
območje varstva pred hrupom.

(2) Dovoljena mejna raven hrupa v III. območju varstva 
pred hrupom je 60 (dBA) podnevi in 50 (dBA) ponoči.

(3) V času gradnje morajo biti upoštevani naslednji ukrepi 
za varovanje pred hrupom:

– uporabljena gradbena mehanizacija mora biti tehnično 
brezhibna in izdelana v skladu z normami kakovosti glede emi‑
sij hrupa gradbenih strojev z upoštevanjem Pravilnika o hrupu 
strojev, ki se uporabljajo na prostem;

– vsa hrupna dela se, glede na dovoljene ravni hrupa, 
izvajajo samo v času od ponedeljka do vključno sobote med 
7. in 19. uro. Izvajanje teh del je prepovedano, če je dela prost 
dan;

– med gradbenimi deli je potrebno izvajati kontrolne me‑
ritve hrupa;

– na mestih, kjer se gradbišče približa stanovanjskim 
objektom se čas obratovanja hrupnih operacij omeji na naj‑
manjšo možno mero, po potrebi pa se hrup lahko omeji tudi s 
premičnimi protihrupnimi ograjami.

23. člen
(krajinske značilnosti območja)

Med gradnjo bo prizadeta vidna značilnost okolja v ne‑
posredni okolici ureditvenega območja. Za manjši vpliv na 
vidno značilnost je treba predvideti za izvedbo posamezne 
faze najkrajši možni čas in gradnjo zaključiti v predvidenem 
roku. Območje je treba po izvedeni gradnji vzpostaviti v prvotno 
stanje.

24. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Obravnavano območje posega na enoto kulturne de‑

diščine: EŠD 12145 Škofja Loka–Arheološko najdišče Stari 
Dvor.

(2) Kjer trase predvidene komunalne infrastrukture po‑
segajo na območja kulturne dediščine, je treba pri nadaljnjem 
načrtovanju upoštevati obvezne smernice Ministrstva za kul‑
turo, Uprava RS za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 
Ljubljana.

(3) Pred graditvijo (v fazi izdelave PGD dokumentacije) 
je treba izvesti predhodne arheološke raziskave. Na podlagi 
rezultatov teh raziskav se opredelijo obseg in način nadaljnjih 
potrebnih arheoloških raziskav.

(4) V primeru izjemnih najdb se lahko zahteva spremem‑
be prostorskih izvedbenih načrtov in prezentiranje odkritih ar‑
heoloških ostalin in situ.

(5) Za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je po‑
trebno pridobiti soglasje pristojnega organa v skladu s predpisi 
o varstvu kulturne dediščine.
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25. člen
(varstvo pred požarom)

(1) Javno hidrantno omrežje, potrebno za gašenje poža‑
rov v stavbah in drugih objektih, se mora načrtovati v skladu 
s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, 
št. 83/05).

(2) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe 
občinskega podrobnega prostorskega načrta ne sme poslabša‑
ti. Upoštevana morajo biti požarna tveganja, ki so povezana s 
povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno 
nevarnih snovi.

(3) Pri gradnji in vzdrževanju vodovodnega omrežja je tre‑
ba upoštevati pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

26. člen
Etapnost gradnje vodovodnega omrežja z vsemi spre‑

mljajočimi posegi se lahko izvede v več gradbenih fazah, pri 
čemer morajo biti posamezne faze smiselno zaključene.

VIII. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO

27. člen
Program opremljanja zemljišč za gradnjo v naseljih Vir‑

maše in Grenc se sprejme s posebnim odlokom in ni predmet 
tega odloka.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

28. člen
(1) Pred začetkom gradnje mora izvajalec gradbenih del, 

skupaj z upravljavci, evidentirati stanje obstoječe infrastrukture 
in zaščititi vse obstoječe komunalne, energetske in telekomu‑
nikacijske objekte, vode in naprave.

(2) Gradbišče mora biti zavarovano tako, da se zagotovi 
varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.

(3) V času gradnje in v času obratovanja je treba zagoto‑
viti nemoteno prometno, komunalno, energetsko in telekomu‑
nikacijsko oskrbo obstoječih objektov.

(4) V času gradnje in v času obratovanja je treba krajane 
tekoče obveščati o delih in posledicah v zvezi z gradnjo omrež‑
ja komunalne in energetske infrastrukture.

(5) V času gradnje in v času obratovanja je treba zagotovi‑
ti vse potrebne varnostne ukrepe tako, da se prepreči onesna‑
ženje okolja, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi.

(6) Če bi zaradi obravnavanih posegov (gradnje, obrato‑
vanja ipd.) prišlo do onesnaženja državne ceste, mora investi‑
tor cesto takoj očistiti.

(7) V času gradnje in v času obratovanja je treba, v pri‑
meru nezgode, zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih 
delavcev.

(8) Po izvedbi posegov v prometne površine se izvede 
sanacijo gradbenega posega tako, da se prepreči kakršnokoli 
zmanjšanje nosilnosti vozišča. Prometno površino je treba 
sanirati v enaki obliki in kvaliteti, kot je bila pred gradbenim 
posegom.

(9) Morebitne poškodbe okoliških objektov, vodov in na‑
prav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati.

(10) Morebitne stroške prestavitev in poškodb glede na 
stanje, situacijo in globino vodov, nosi investitor izvedbe občin‑
skega podrobnega prostorskega načrta.

(11) Po končani gradnji se začasno uporabljena kmetij‑
ska zemljišča vzpostavi v prvotno stanje. Investitor je dolžan 
omogočiti dostop na kmetijska zemljišča v času izgradnje in 
po njej.

(12) Arheološke raziskave mora zagotoviti investitor po‑
sega v prostor.

X. TOLERANCE

29. člen
(1) Vse dimenzije in ureditve, navedene v tem občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu, se morajo natančneje določiti 
v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za poseg v 
prostor.

(2) Pri realizaciji občinskega podrobnega prostorskega 
načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih 
s tem podrobnim prostorskim načrtom, če se pri nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju prometnih, komunalnih, geoloških, 
hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične 
rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, tehničnega ali 
okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati 
prostorske in okoljske razmere.

(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstav‑
ka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo 
soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih 
spadajo ta odstopanja.

(4) Za dopustno odstopanje po tem občinskem podrob‑
nem prostorskem načrtu se lahko šteje tudi druga križanja 
komunalnih vodov, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki 
drugačni rešitvi križanj komunalnih vodov mora investitor voda 
pridobiti soglasje upravljavca.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju 

veljavnosti občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Po izvedbi s tem občinskim podrobnim prostorskim 

načrtom načrtovanih ureditev, so v območju občinskega po‑
drobnega prostorskega načrta dopustna redna in investicij‑
sko‑vzdrževalna dela na prometni, komunalni, energetski in 
telekomunikacijski infrastrukturi ter vse druge dejavnosti, ki jih 
je možno izvajati skladno z merili in pogoji tega odloka in pod 
pogojem da z njimi soglašajo upravljavci prometne, komunalne, 
energetske in telekomunikacijske infrastrukture.

31. člen
(vpogled občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Občinski podrobni prostorski načrt je na vpogled na Ob‑
čini Škofja Loka.

32. člen
(uveljavitev)

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

Št. 350‑1/2008
Škofja Loka, dne 20. maja 2010

Župan 
Občine Škofja Loka

Igor Draksler l.r.

2746. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni upravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) in 
16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) 
je Občinski svet Občine Škofja Loka na 28. redni seji dne 
27. maja 2010 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o programu opremljanja in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za Občino Škofja Loka

1. člen
Druga alinea 6. člena Odloka o programu opremljanja 

in merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 34/08) (v nadaljevanju: Odlok) se črta.

2. člen
V 7. členu Odloka se v prvem odstavku črta komunal‑

na oprema z oznako JR‑PR. Črta se obračunsko območje z 
oznako JR‑PR.

Črta se druga alinea drugega odstavka 7. člena.

3. člen
V 8. členu se v prvi preglednici spremeni vrstica z oznako 

obračunsko območje CE‑PR in se glasi:
»

CE‑PR 58.357.356 40.086.656
«

V 8. členu se v prvi preglednici črta vrstica z oznako ob‑
računsko območje JR‑PR.

V drugi preglednici 8. člena se spremeni vrstica z oznako 
CE1 in se glasi:

»
CE1 15.308.476 12.894.382

«
V celoti se črta tretja preglednica 8. člena.

4. člen
V prvi preglednici 9. člena se spremeni vrstica z oznako 

CE‑PR in se glasi:
»

CE‑PR 4.98 15.79
«

Druga vrstica z oznako JR‑PR v prvi preglednici 9. člena 
se črta.

V drugi preglednici 9. člena se spremeni vrstica z oznako 
CE1 in se glasi:

»
CE1 2,65 7,85

«
Tretja preglednica 9. člena se črta v celoti.

5. člen
V 14. členu se v preglednici spremeni vrstica z oznako 

122 in se glasi:
»

122 Upravne 
in pisarniške stavbe

1,2

«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 351‑96/2010
Škofja Loka, dne 27. maja 2010

Župan
Občine Škofja Loka

Igor Draksler l.r.

TURNIŠČE

2747. Odlok o sprejetju občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) – za območje 
»TU3 in TU8 – stanovanjsko območje Pasike« 
v Turnišču

Na podlagi 11., 61. in 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 
21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno preči‑
ščeno besedilo ZLS‑UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 
– odločba US) ter 16. člena Statuta Občine Turnišče – uradno 
prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet 
Občine Turnišče na 21. redni seji dne 10. 6. 2010 sprejel

O D L O K 
o sprejetju občinskega podrobnega 

prostorskega načrta (OPPN) – za območje  
»TU3 in TU8 – stanovanjsko območje Pasike«  

v Turnišču

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 

načrt (OPPN) – za območje »TU3 in TU8 – stanovanjsko ob‑
močje Pasike« v Turnišču, ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar 
d.o.o., Murska Sobota, v decembru 2009 pod št. U02‑09.

2. člen
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) iz 1. člena 

vsebuje 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. Ureditvena situacija
5. Zakoličbena situacija
6. Komunalna ureditev
7. Požarna varnost
8. Prometna ureditev.

II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA

3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema občinski 

podrobni prostorski načrt (OPPN), je razvidno iz grafičnih prilog 
navedenih v 2. členu tega odloka.

Območje lokacijskega načrta obsega parcele št. 2043, 
2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2053/1, 
2053/2, 2053/4, 2053/5, 2053/6, 2504/1, 2504/2, 2055/1, 
2055/2, 2055/3, 2056/1, 2056/2, 2056/3, 2056/4, 2057/1, 
2057/3, 2058/1, 2059/1, 2059/3, 2060/1, 2060/2, 2061/1, 
2061/2, 2062/1, 2062/2, 2062/3, 2063/1, 2064, 2068, 2070, 
2071, 2073, 2074, 2075. Vse parcele so v k.o. Turnišče.

4. člen
Z odlokom se na predvidenem območju predvideva gra‑

dnja stanovanjskih objektov, ki se lahko namenijo tudi mirnim 
poslovnim in storitvenim dejavnostim.
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III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO – 
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

5. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljena gradnja sta‑

novanjskih 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;

– strehe na predvidenih stanovanjskih objektih se izvede‑
jo kot enostavne dvokapne strehe z naklonom min. 30°;

– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov obse‑
ga največ dve nadstropji nad terenom (K+P+M);

– ureditveno območje OPPN se nahaja ob Črnem potoku 
na nekoliko nižjem terenu, ki meji na poplavno območje reke 
Ledave. Zato je vse objekte, vključno z zunanjimi kletnimi in ga‑
ražnimi vhodi treba locirati vsaj 0,30 m nad obstoječim terenom 
oziroma nad absolutno koto 171,50 m n.v.

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 dovozne ceste, ki 

se bo prometno navezala na južni strani na Mladinsko ulico, na 
severni pa na Travniško ulico za katere potrebe se je izvedel 
most preko vodotoka.

Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega sis‑

tema, in sicer:
– komunalna odpadna voda,
komunalna odpadna voda iz objektov s celega kompleksa 

se priključi na obstoječe kanalizacijsko omrežje pod pogoji 
upravljavca.

– padavinska odpadna voda,
padavinska odpadna voda s streh predvidenih objektov 

in utrjenih delov posameznih dvorišč, se vodi ločeno, za vsak 
objekt posebej, v teren preko ponikovalnic.

Vodovod in hidrantno omrežje
Predvidena je izvedba sistema vodovodnega omrežja z 

nadzemnimi hidranti za potrebe požarnega varstva in sanitarne 
vode. Vodovodno omrežje se priključi na obstoječi vodovod v 
skladu z določili upravljavca.

Elektrika
Za napajanje novih odjemalcev bo potrebno zgraditi niz‑

konapetostni 0,4 kV razvod iz obstoječe TP Turnišče 1. Ka‑
blovodi za vključitev v 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. 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 
ravnanju z odpadki v Občini Turnišče.

Ogrevanje
Znotraj območja je predvidena izvedba plinovodnega 

omrežja. Predvidena je izvedba centralnega ogrevanja v vsa‑
kem posameznem objektu. Kot vir ogrevanja je možno upora‑
bljati plin ali kurilno olje ter 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
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); Omrežje se 
izvede z Ductil cevjo, zagotovi se minimalni obratovalni tlak. 
Nadzemni požarni hidranti, ki se navežejo na hidrantno omrež‑
je bodo tipa NH DN 80.

– 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); Minimalni odmik med 
objekti je 10 m, povprečni odmik znaša 14 m, odmik objekta od 
parcelne meje pa znaša 4 m. Zunanje stene in strehe objektov 
morajo biti projektirane in grajene tako, da je z upoštevanjem 
odmika od meje parcele omejeno širjenje požara na sosednje 
objekte.

– Upoštevani morajo biti predpisani odmiki med komunal‑
nimi in energetskimi vodi.

– Projektne dokumentacije za posamezne objekte mo‑
rajo biti izdelane v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom 
(Uradni list RS, št. 3/07 – 23. člen). Za objekte, za katere po 
Pravilniku o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05 
in 66/09 – odl. US, 132/06) izdelava študije požarne varnosti ni 
potrebna, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti 
izhajati iz dokumenta zasnove požarne varnosti.

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.

9. člen
Potresna varnost

Ureditveno območje leži v VI. coni potresne varnosti po 
MCS lestvici. Pri projektiranju posameznih objektov je treba 
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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.

10. 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 
strokovnega nadzora nad posegi.

Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja mora o dina‑
miki gradbenih del pisno obvestiti ZVKDS OE Maribor vsaj 10 
dni pred pričetkom zemeljskih del. Ob vseh posegih v zemelj‑
ske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki 
najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del 
ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodo‑
vano 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.

11. člen
Upravljanje z vodami

Pri izdelavi projektov za vse predvidene gradnje in posege 
je potrebno upoštevati vse zahteve iz smernic s področja upra‑
vljanja z vodami k predmetnemu OPPN, ki veljajo kot projektni 
pogoji za izdelavo projektov oziroma, pogoji za druge pogoje 
v prostor.

Poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na 
vode in vodni režim, se lahko izvede samo na podlagi vodnega 
soglasja (zlasti za poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pra‑
vice, poseg na vodnem in priobalnem zemljišču, poseg zaradi 
odvajanja odpadnih voda v vode itd.). Vodno soglasje za nave‑
dene posege je treba pridobiti po končanem projektiranju (če 
gre za gradnjo, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje 
skladno s predpisi s področja gradnje objektov) oziroma, pred 
izvedbo posegov v prostor (za druge posege v prostor).

Za vsako rabo vodnega vira, ki presega meje splošne 
rabe (npr. ogrevanje, zalivanje itd.) je treba pridobiti vodno 
pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije, skladno s 
predpisi s področja upravljanja z vodami.

Celotno ureditveno območje se nahaja ob Črnem potoku 
na nekoliko nižjem terenu, ki meji na poplavno območje reke 
Ledave. Vse objekte (stanovanjske) na ureditvenem območju, 
vključno z zunanjimi kletnimi in garažnimi vhodi in kletnimi okni, 
je treba višinsko locirati vsaj 0,30 m nad obstoječim terenom 
oziroma, nad absolutno koto 171,50.

Območje OPPN ne leži na območju, ki ga ogroža visoka 
podtalnica, erozija in plazovi ter meji na poplavno območje 
reke Ledave.

12. člen
Objekte, kateri so s prostorskim načrtom predvideni za 

rušitev, ni dovoljeno rekonstruirati in adaptirati. Dovoljena so le 
manjša vzdrževalna dela.

13. člen
Pri gradnji pločnikov, pri prehodih, pri parkiriščih je potreb‑

no omogočiti invalidnim osebam na vozičkih normalno uporabo 
le‑teh.

VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

14. člen
Izvajanje OPPN bo potekalo postopoma, v skladu z inte‑

resi investitorjev. Območje se bo pričelo izgrajevati na južnem 
delu in se bo nato širilo proti severu, hkrati z izgradnjo potrebne 
komunalne infrastrukture. Pred gradnjo objekta mora biti ureje‑
na zanj potrebna komunalna oprema. Hkrati z objektom morajo 
biti urejene tudi vse predvidene zunanje ureditve ob objektu 
(dovozi, dostopi, zelenice, parkirišča).

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 zelenic,
– 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.

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 OBČINE TURNIŠČE

17. člen
Na območju ureditve OPPN obstoji predkupna pravica 

Občine Turnišče v skladu z določili odloka o predkupni pravici 
Občine Turnišče 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
Načrt OPPN je stalno na vpogled na občinski upravi 

Občine Turnišče.

20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 186/06‑2010
Turnišče, dne 11. junija 2010

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l.r.
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ŽIROVNICA

2748. Odlok o programu opremljanja stavbnih 
zemljišč za območje občinskega podrobnega 
prostorskega načrta OPC Žirovnica

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opre‑
mljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika 
o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, 
št. 95/07) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, 
št. 23/99, 71/01, 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05 in Uradni list 
RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica 
na 29. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč  

za območje občinskega podrobnega 
prostorskega načrta OPC Žirovnica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se skladno z občinskim podrobnim pro‑

storskim načrtom OPC Žirovnica (v nadaljevanju: območje 
OPPN) sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč (v 
nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje 
Protim Ržišnik Perc d.o.o.

2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz obstoječe in predvidene komunalne opreme,
– načrtovane investicije v izgradnjo komunalne opre‑

me,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.

3. člen
Program opremljanja opredeljuje stroške tako obvezne 

kot izbirne komunalne opreme, pri tem so v podlagah za 
odmero komunalnega prispevka med skupne in obračunske 
stroške všteti zgolj stroški obvezne komunalne opreme.

II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE  
KOMUNALNE OPREME

4. člen
Obstoječa in načrtovana komunalna oprema je prika‑

zana v grafičnih prilogah, ki sta sestavni del programa opre‑
mljanja.

III. NAČRTOVANE INVESTICIJE  
V IZGRADNJO KOMUNALNE OPREME

5. člen
Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komu‑

nalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije.
Skupni stroški investicije obsegajo:
– stroške izdelave projektne in investicijske dokumenta‑

cije za gradnjo komunalne opreme,
– stroške odkupa nepremičnin, stroške odškodnin za‑

radi razlastitev nepremičnin ter omejitev lastninske pravice 
in stroške rušitev, ki so potrebni zaradi gradnje komunalne 
opreme,

– stroške priprave zemljišč, izgradnje komunalne opre‑
me in nadzora nad izgradnjo komunalne opreme.

Skupni stroški načrtovane investicije v obvezno komu‑
nalno opremo po prejšnjem odstavku tega člena znašajo 
2.430.000,00 €.

IV. OBRAČUNSKA OBMOČJA

6. člen
Na območju OPPN sta predvideni dve obračunski obmo‑

čji, in sicer:
– obračunsko območje I v velikosti 71.644 m2, kjer je 

predvidena izgradnja polne komunalne opreme v I. fazi,
– obračunsko območje II v velikosti 15.873 m2, kjer v štirih 

letih po sprejemu tega odloka ni predvidena izgradnja komunal‑
ne opreme oziroma je predvidena izgradnja polne komunalne 
opreme v II. fazi.

V I. fazi se kot skupni strošek izgradnje komunalne opre‑
me za obračunsko območje II šteje strošek izgradnje cestnega 
priključka na regionalno cesto, in sicer proporcionalno glede na 
velikost obračunskega območja II v primerjavi z obračunskim 
območjem I.

V. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

7. člen
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno 

vrsto komunalne opreme na obračunskem območju je višina 
obračunskih stroškov investicije.

Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna 
tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sred‑
stva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih 
virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega 
proračuna.

V primeru predmetnega programa opremljanja so skupni 
stroški enaki obračunskim stroškom.

8. člen
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem 

je potrebno obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki 
se uporablja za odmero komunalnega prispevka.

Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
– obračunski stroški investicije,
– preračun obračunskih stroškov investicije na parcelo 

objekta in na neto tlorisno površino objekta,
– posebna merila za odmero komunalnega prispevka, ki 

jih določa ta odlok.

a) Obračunski stroški investicije

9. člen
Obračunski stroški investicije v obvezno komunalno in‑

frastrukturo zajemajo stroške iz 5. člena tega odloka v višini 
2.430.000,00 €.

Obračunski stroški investicije za obračunsko območje I 
znašajo 1.997.112,92 €.

Obračunski stroški investicije za obračunsko območje II 
znašajo 432.887,08 €.

b) Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere

10. člen
Enoti mere za preračun obračunskih stroškov, ki se upo‑

rabljata kot podlaga za odmero komunalnega prispevka zave‑
zancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno 
opremo na posameznem obračunskem območju in kvadratni 
meter neto tlorisne površine objekta.

Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere 
iz prejšnjega odstavka je za:
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i) kvadratni meter gradbene parcele
Obračunsko območje I

Površina 
obračunskega 
območja (m2)

Obračunski 
strošek

(€)

Cena 
opremljanja 
na kvadratni 

meter
CpiI (€/m2)

Cestno omrežje 
in priključki 71.644,00 1.103.655,14 15,405
Fekalna  
kanalizacija 71.644,00 268.669,44 3,750
Meteorna  
kanalizacija 71.644,00 184.619,44 2,577
Vodovod 71.644,00 281.959,44 3,936
Javna  
razsvetljava 71.644,00 158.209,44 2,208
Skupaj 71.644,00 1.997.112,92 27,876

Obračunsko območje II

Površina 
obračunskega 
območja (m2)

Obračunski 
strošek

(€)

Cena 
opremljanja
na kvadratni 

meter
CpiII (€/m2)

Cestno omrežje 
in priključki 15.873,00 432.887,08 27,272
Skupaj 15.873,00 432.887,08 27,272

Vse vrednosti so brez DDV.
ii) neto tlorisno površino objekta
Obračunsko območje I

Neto tlorisna 
površina 

objektov na 
območju (m2)

Obračunski 
strošek (€)

Cena 
opremljanja
na kvadratni 

meter
CtiI (€/m2)

Cestno omrežje 
in priključki 62.591,00 1.103.655,14 17,633
Fekalna  
kanalizacija 62.591,00 268.669,44 4,292
Meteorna  
kanalizacija 62.591,00 184.619,44 2,950
Vodovod 62.591,00 281.959,44 4,505
Javna  
razsvetljava 62.591,00 158.209,44 2,528
Skupaj 62.591,00 1.997.112,92 31,907

Obračunsko območje II

Neto tlorisna 
površina 

objektov na 
območju (m2)

Obračunski 
strošek

(€)

Cena 
opremljanja
na kvadratni 

meter
CtiII (€/m2)

Cestno omrežje 
in priključki 0,00 432.887,08 0,00
Skupaj 0,00 432.887,08 0,00

Vse vrednosti so brez DDV.
Skupni obračunski strošek investicije za obračunsko ob‑

močje I je:
– 27,876 € na m2 gradbene parcele,
– 31,907 € na m2 neto tlorisne površine objekta.
Skupni obračunski strošek investicije za obračunsko ob‑

močje II je:
– 27,272 € na m2 gradbene parcele,
– 0,00 € na m2 neto tlorisne površine objekta.

c) Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

11. člen
i) Izračun komunalnega prispevka
Razmerje med merilom gradbene parcele (Dpi) in merilom 

neto tlorisne površine objekta (Dti) pri izračunu komunalnega 
prispevka je 0,7:0,3 (Dpi:Dti).

Faktor dejavnosti (Kdej) je za vse vrste objektov enak 1.
Olajšav za zavezance za plačilo komunalnega prispev‑

ka ni.

12. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo dolo‑

čila 10. in 11. člena tega odloka.
Komunalni prispevek se izračuna na podlagi enačbe:

KP = (Api x Cpi x Dpi + Kdej x Ati x Cti x Dti) x i

pri čemer je:
KP – komunalni prispevek
Api – površina gradbene parcele (m2)
Ati – neto tlorisna površina objekta (m2)
Cpi – cena opremljanja glede na površino gradbene par‑

cele (€/m2)
Cti – cena opremljanja glede na neto tlorisno površino 

objekta (€/m2)
Dpi – delež površine gradbene parcele (0,7)
Dti – delež neto tlorisne površine objekta (0,3)
Kdej – faktor dejavnosti (1)
i – povprečni letni indeks podražitev cen za posamezno 

leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru GZS pod 
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

13. člen
ii) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po pro‑

gramu opremljanja je investitor oziroma lastnik objekta, ki se 
na novo priključuje na objekte in omrežja obvezne komunalne 
opreme ali povečuje neto tlorisno površino objekta.

Komunalni prispevek se odmeri pred izdajo gradbenega 
dovoljenja.

14. člen
iii) Pogodba o opremljanju
Gradnjo komunalne opreme po tem odloku lahko Občina 

Žirovnica zavezancu odda s pogodbo o opremljanju.
Zavezanec, ki pristopi k pogodbi o opremljanju, v skladu s 

programom opremljanja zgradi vso ali del načrtovane opreme.
Vsebina pogodbe o opremljanju izhaja iz veljavnega Za‑

kona o prostorskem načrtovanju.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Izračun komunalnega prispevka po tem odloku se inde‑

ksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa podražitev cen 
za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v 
okviru GZS pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

Kot datum začetka indeksiranja se šteje dan sprejetja 
tega odloka o programu opremljanja.

16. člen
Program opremljanja s prilogami je na vpogled na sedežu 

Občine Žirovnica, Breznica 3, 4247 Žirovnica.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35001‑0004/2005
Žirovnica, dne 17. junija 2010

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.
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2749. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o proračunu Občine Žirovnica 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 – ZTB‑B) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04 in 
17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet 
Občine Žirovnica na 29. seji dne 17. 6. 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o proračunu Občine Žirovnica za leto 2010
1. člen

V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2010 
(Uradni list RS, št. 112/09) se tretji odstavek 2. člena spremeni 
tako, da se po novem glasi:

»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov 
določa v naslednjih zneskih (v EUR):

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 4.138.255
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.225.754

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704) 2.721.093
700 Davki na dohodek in dobiček 2.313.887
703 Davki na premoženje 300.683
704 Domači davki na blago in storitve 106.523

71 NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+714) 504.661
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 346.441
711 Takse in pristojbine 500
712 Globe in druge denarne kazni 2.750
714 Drugi nedavčni prihodki 155.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 200.537
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 5.537
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 195.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI (740) 771.964
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 705.239
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna EU 6.725

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 6.269.336
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409) 1.176.624

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 244.804
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 42.284
402 Izdatki za blago in storitve 801.325
403 Plačila domačih obresti 2.388
409 Rezerve 85.823

41 TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.132.174
410 Subvencije 19.503
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 475.810
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 245.176
413 Drugi tekoči domači transferi 391.685

42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.878.312
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.878.312

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) 82.226
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 5.270
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 76.956

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.‑II.) 
(skupaj prihodki minus skupaj odhodki) –2.131.081

III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I. – 7102) – (II.‑403‑404) 
(skupaj prihodki brez prihodkov od obresti 
minus skupaj odhodki brez plačil obresti) –2.150.693

III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(70+71)‑(40+41) 
(tekoči prihodki minus tekoči odhodki 
in tekoči transferi) 916.956

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
750 Prejeta vračila danih posojil 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 31.000

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 31.000
444 Dana posojila subjektom vključenim 
v enotno upravljanje sredstev sistema 
EZR 31.000

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV 
(IV.‑V) –31.000

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550) 20.591
55 ODPLAČILO DOLGA 20.591

550 Odplačilo domačega dolga 20.591
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 

NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.) –2.182.672
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.) –20.591
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.) 2.131.081
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 0
«

2. člen
Črta se prvi odstavek 11. člena odloka.

3. člen
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih pro‑

gramov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410‑0016/2009
Žirovnica, dne 17. junija 2010

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.
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2750. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o določitvi plakatnih mest in nameščanju 
plakatov z volilno propagandnimi sporočili

Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 in 105/08) in 18. čle‑
na Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 
109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 
in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 29. redni seji 
dne 17. 6. 2010 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi 
plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno 

propagandnimi sporočili

1. člen
V Odloku o določitvi plakatnih mest in nameščanju plaka‑

tov z volilno propagandnimi sporočili (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07 in 105/08) se v 1. členu za besedo »volilne« doda 
besedi »in referendumske«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Določbe tega 
odloka, ki urejajo plakatiranje v času volilne kampanje, veljajo 
tudi za referendumsko kampanjo, razen če v odloku ni določe‑
no drugače.«

2. člen
V 2. členu se za besedo »volilne« doda besedi »in refe‑

rendumske« ter na koncu prve alineje pred vejico doda bese‑
dilo »ali referendumskem vprašanju«.

3. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedo »volilne« doda 

»in referendumske«, za besedo »kandidatu« doda besedilo »ali 
referendumskem vprašanju« ter za besedo »kandidata« doda 
besedilo »ali referendumskega vprašanja«.

4. člen
V tretjem odstavku 7. člena se za »2.« doda »in 5.«.

5. člen
V 10. členu se na koncu stavka pred piko doda besedilo 

»na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referen‑
dumu«.

6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 00201‑0003/2002
Žirovnica, dne 17. junija 2010

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.

2751. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi  
in izdajanju časopisa Občine Žirovnica

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, 
št. 110/06 – UPB1) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica 
(Uradni list RS, št. 23/99, 71/01, 109/01 in 39/06, UVG, 
št. 34/04 in 17/05 in Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) 
je Občinski svet Občine Žirovnica na 29. redni seji dne 17. 6. 
2010 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju 

časopisa Občine Žirovnica

1. člen
V Odloku o ustanovitvi in izdajanju časopisa Občine Ži‑

rovnica (UVG, št. 17/05 in Uradni list RS, št. 25/06, 16/07 in 
76/09) se v 10. členu črtata drugi stavek prvega odstavka in 
drugi odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 00201‑0002/2003
Žirovnica, dne 17. junija 2010

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.

2752. Sklep o delnem povračilu stroškov  
za organiziranje in financiranje volilne 
kampanje v Občini Žirovnica

Na podlagi 28. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 in 105/08) in 18. čle‑
na Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 
109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, 61/07 
in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 29. redni seji 
dne 17. 6. 2010 sprejel

S K L E P
o delnem povračilu stroškov za organiziranje in 
financiranje volilne kampanje v Občini Žirovnica

1. člen
Organizatorji volilne kampanje za volitve članov Občin‑

skega sveta Občine Žirovnica, katerih listam so pripadli man‑
dati za člane občinskega sveta, imajo pravico do povrnitve 
stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evrov za dobljeni glas 
volilnega upravičenca, pri čemer skupni znesek povrnjenih stro‑
škov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega 
iz revizijskega poročila računskega sodišča.

2. člen
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravi‑

čeni organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za župa‑
na, za katere je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer v višini 0,12 evrov 
za dobljeni glas.

Če pride do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki 
kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov 
le na osnovi dobljenih glasov v drugem krogu glasovanja.

3. člen
Organizatorjem volilne kampanje oziroma kandidatu za 

volitve v Občinski svet Občine Žirovnica ali za volitve župana, 
se na podlagi vložene zahteve delno povrnejo stroški za orga‑
niziranje in financiranje volilne kampanje iz sredstev proračuna 
Občine Žirovnica v roku 60 dni po izvedenih volitvah.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

delnem povračilu stroškov za organiziranje in financiranje volil‑
ne kampanje v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 101/06).
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5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 040‑0002/2010
Žirovnica, dne 17. junija 2010

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.

2753. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi  
in organiziranju enot, služb in drugih organov 
za opravljanje nalog zaščite, reševanja  
in pomoči v Občini Žirovnica

Na podlagi 37., 73., 75. in 76. člena Zakona o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN UPB1, Uradni 
list RS, št. 51/06), Uredbe o organiziranju, opremljanju in uspo‑
sabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, 
št. 92/07) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, 
št. 23/99, 71/01, 109/01 in UVG št. 34/04 in 17/05 in Uradni list 
RS, št. 39/06, 61/07 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica 
na 29. redni seji dne 17. 6. 2010 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi Sklepa o določitvi in organiziranju 

enot, služb in drugih organov za opravljanje 
nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini 

Žirovnica

1. člen
V Sklepu o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih 

organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v 
Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 21/08) se v 1. členu doda 
nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Osrednja gasilska enota v Občini Žirovnica je operativna 
gasilska enota Prostovoljnega gasilskega društva Zabreznica.«

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 843‑0001/2008
Žirovnica, dne 17. junija 2010

Župan
Občine Žirovnica

Leopold Pogačar l.r.

MINISTRSTVA
2754. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za 

preračun plač in zavarovalnih osnov iz 
prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 
2009

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o pokoj‑
ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – 
ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US 
in 38/10 – ZUKN) izdaja minister za delo, družino in socialne 
zadeve v soglasju z ministrom za finance

P R A V I L N I K 
o valorizacijskih količnikih za preračun plač  

in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven 
plač in pokojnin iz leta 2009

1. člen
V skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o pokoj‑

ninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 
– uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – 
ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 27/10 – odl. US in 
38/10 – ZUKN, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ‑1) se pri določitvi 
pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 
2010, plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let pred‑
hodno preračunajo z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo 
gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred 
uveljavitvijo pravice do pokojnine.

Po drugem odstavku 47. člena ZPIZ‑1 se valorizacijski ko‑
ličniki določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo 

v državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek 
vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do 31. de‑
cembra 1999 in po 150.a in 150.b členu ZPIZ‑1, opravljenih od 
1. januarja 1991 do konca leta 2009, deli z zneskom povprečne 
plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih 
se po določbah zakona upoštevajo plače oziroma zavarovalne 
osnove za izračun pokojninske osnove.

Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem 
koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto 
plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna 
s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.

2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri 

izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valo‑
rizacijskimi količniki:
Leto Valorizacijski količniki
1965 2701315,936
1966 2042378,432
1967 1849362,448
1968 1687983,779
1969 1465958,038
1970 1223052,201
1971 1024296,913
1972 869726,009
1973 750968,241
1974 597840,081
1975 477966,438
1976 413697,106
1977 347423,581
1978 285095,685
1979 227636,931
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Leto Valorizacijski količniki
1980 191960,742
1981 147572,766
1982 117154,182
1983 92169,332
1984 60619,546
1985 30616,912
1986 13742,608
1987 6208,593
1988 2338,870
1989 142,560
1990 29,749
1991 16,229
1992 5,462
1993 3,643
1994 2,839
1995 2,389
1996 2,072
1997 1,855
1998 1,693
1999 1,544
2000 1,396
2001 1,247
2002 1,136
2003 1,057
2004 1,000
2005 0,954
2006 0,908
2007 0,842
2008 0,780
2009 0,755

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072‑9/2010
Ljubljana, dne 24. maja 2010
EVA 2010‑2611‑0073

dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister

za delo, družino  
in socialne zadeve

Soglašam!

dr. Franc Križanič l.r.
Minister 

za finance

2755. Pravilnik o monitoringu ponorov in emisij 
toplogrednih plinov zaradi rabe tal, 
spremembe rabe tal in gozdarstva

Na podlagi šestega odstavka 97. člena Zakona o var‑
stvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO‑1A, 70/08 in 108/09) izdaja minister za okolje 
in prostor

P R A V I L N I K 
o monitoringu ponorov in emisij toplogrednih 

plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal  
in gozdarstva

1. člen
(1) Ta pravilnik določa zasnovo, predmet in metodolo‑

gijo za izvajanje monitoringa ponorov in emisij toplogrednih 
plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva (v 
nadaljnjem besedilu: monitoring).

(2) S tem pravilnikom se zaradi izvajanja Odločbe 
št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
11. februarja 2004 o mehanizmu za spremljanje emisij toplo‑
grednih plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola 
(UL L št. 49 z dne 19. 2. 2004, str. 1; v nadaljnjem besedilu: 
Odločba 280/2004/ES) določajo tudi zahteve glede poroča‑
nja o ponorih in emisijah toplogrednih plinov zaradi rabe tal, 
spremembe rabe tal in gozdarstva.

2. člen
(1) Monitoring se mora izvajati v skladu z Navodili o 

dobri praksi za področje rabe tal, spremembe rabe tal in 
gozdarstva, ki jih je potrdil pristojni organ Kjotskega proto‑
kola, ustanovljen na podlagi Kjotskega protokola k Okvirni 
konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja (Ura‑
dni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/02), in s tem 
pravilnikom.

(2) Navodila iz prejšnjega odstavka so dostopna na 
spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje.

(3) Za izvajanje monitoringa se poleg podatkov, prido‑
bljenih na podlagi navodila iz prejšnjega odstavka, upora‑
bljajo tudi podatki iz javnih zbirk podatkov, ki se nanašajo na 
rabo tal, spremembo rabe tal in gozdarstvo.

(4) Podatki iz prejšnjega odstavka so zlasti podatki o 
dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč v skladu s pred‑
pisi, ki urejajo kmetijstvo, ter podatki o gozdnih požarih in 
krčenju gozdov v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove.

3. člen
(1) Izvajalec monitoringa mora voditi evidence o po‑

norih in emisijah toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spre‑
membe rabe tal in gozdarstva v elektronski obliki v skladu z 
navodili iz prvega odstavka prejšnjega člena.

(2) Evidence iz prejšnjega odstavka vsebujejo podatke 
o ponorih in emisijah toplogrednih plinov:

1. za posamezno vrsto rabe tal,
2. zaradi spremembo rabe tal in
3. v gozdarstvu.

4. člen
(1) Izvajalec monitoringa mora do 15. decembra teko‑

čega leta v skladu z zahtevami iz prvega in drugega odstav‑
ka 3. člena Odločbe 280/2004/ES izdelati poročilo o ponorih 
in emisijah toplogrednih plinov zaradi rabe tal, spremembe 
rabe tal in gozdarstva, in ga posredovati Agenciji Republike 
Slovenije za okolje v elektronski obliki v slovenskem in an‑
gleškem jeziku.

(2) Izvajalec monitoringa mora sodelovati pri reviziji 
poročila o emisijah toplogrednih plinov, ki ga Republika 
Slovenija v skladu s 3. členom Odločbe 280/2004/ES pošlje 
Evropski komisiji, in sicer za področje rabe tal, spremembe 
rabe tal in gozdarstva.

(3) Revizijo poročila iz prejšnjega odstavka izvaja eks‑
pertna revizijska skupina, ustanovljena na podlagi Okvirne 
konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (Ura‑
dni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/95).

(4) Izvajalec monitoringa mora pri izvajanju monitoringa 
upoštevati priporočila, pripravljena na podlagi opravljene 
revizije iz prejšnjega odstavka.
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5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije

Št. 0071‑250/2009
Ljubljana, dne 18. junija 2010
EVA 2010‑2511‑0038

dr. Roko Žarnić l.r.
Minister

za okolje in prostor

2756. Pravilnik o informacijskem sistemu za 
spremljanje, nadzor in poročanje o določenih 
boleznih živali

Na podlagi drugega odstavka 88. člena in drugega od‑
stavka 90. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti 
(Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, goz‑
darstvo in prehrano

P R A V I L N I K 
o informacijskem sistemu za spremljanje, 

nadzor in poročanje o določenih boleznih živali

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa vrsto podatkov, obliko in način po‑
sredovanja ter natančne pogoje vodenja, sestave in vsebine 
informacijskega sistema za spremljanje, nadzor in poročanje o 
določenih boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: EPI).

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz 
predpisa, ki ureja bolezni živali.

(2) Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi 
naslednji pomen:

1. zapisnik o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preiz‑
kusu (v nadaljnjem besedilu: ZOVT) je v skladu z zakonom, 
ki ureja upravni postopek (v nadaljnjem besedilu: ZUP), v EPI 
kreiran dokument z vsemi zahtevanimi podatki o odvzemu 
vzorcev in tuberkulinskem preizkusu;

2. spremni dopis za analizo je v EPI kreiran dokument 
z vsemi zahtevanimi podatki o vzorčenju, ki mora spremljati 
vzorce v laboratorij;

3. zapisnik o opravljenem cepljenju (v nadaljnjem besedi‑
lu: ZOOC) je v skladu z ZUP v EPI kreiran dokument z vsemi 
zahtevanimi podatki o opravljenem cepljenju;

4. bolezni so vse bolezni, navedene v Prilogi 1 Pravilnika 
o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07, 24/10).

5. uporabnik je vsak, kateremu se na podlagi vloge dodeli 
uporabniško ime in geslo za dostop do EPI;

6. organizacija je VURS, NVI, veterinarska ali druga or‑
ganizacija s koncesijo.

3. člen
(EPI)

(1) EPI je del centralnega informacijskega sistema VURS 
(v nadaljnjem besedilu: CIS VURS).

(2) EPI obsega štiri vsebinske sklope:
– bolezni živali;
– diagnostične preiskave;

– cepljenja živali;
– upravljanje izbruhov bolezni.

4. člen
(varstvo osebnih podatkov)

(1) Vsi uporabniki EPI morajo varovati in uporabljati oseb‑
ne podatke v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih po‑
datkov (v nadaljevanju besedila: ZVOP).

(2) V skladu z določili ZVOP se beleži vsaka prijava 
uporabnika v EPI, vsak vpis ali sprememba podatkov ter vsak 
vpogled v podatke.

5. člen
(uporabniki in dostop do EPI)

(1) Dostop do EPI je omogočen preko spletne strani 
VURS http://www.vurs.gov.si (v nadaljnjem besedilu: spletna 
stran VURS).

(2) Vsak, ki za izvajanje nalog v okviru svojih pooblastil 
potrebuje dostop do EPI, mora imeti svoje lastno uporabniško 
ime in geslo.

(3) Za dostop do EPI se zaprosi z obrazcem za dostop, ki 
je objavljen na spletni strani VURS. Obrazec podpišeta prosilec 
in odgovorna oseba organizacije, kjer je prosilec zaposlen. 
Organizacija, kjer je prosilec zaposlen, ga posreduje na glavni 
urad VURS (v nadaljnjem besedilu: GU VURS).

(4) GU VURS odloči o dodelitvi uporabniškega imena in 
gesla.

(5) Ob dodelitvi uporabniškega imena in gesla se glede 
na uporabnika določi vsaj:

– podatke, katere bo uporabnik lahko vnašal;
– podatke, katere bo lahko uporabnik pregledoval;
– dostop do vsebinskih sklopov.
(6) Odgovorna oseba organizacije mora za uporabnika, 

ki je prenehal opravljati delovne naloge, za katere je potreben 
dostop do podatkov, ali pa ni več zaposlen pri tej organizaciji, 
tako spremembo takoj oziroma v roku največ treh dni po nastali 
spremembi sporočiti GU VURS, ki na podlagi javljene spre‑
membe ukine uporabniku dostop do EPI.

6. člen
(popravki)

(1) Zahteve za popravke že vnesenih podatkov se posre‑
dujejo na GU VURS praviloma v pisni obliki.

(2) Podrobnejši način in postopki popravljanja vnesenih 
podatkov v EPI so določeni v navodilih za uporabo EPI, ki so 
dostopni na spletni strani VURS.

7. člen
(analize podatkov)

(1) Za zagotavljanje pravilnosti podatkov in nemotenega 
delovanja EPI se opravi analizo vnesenih podatkov vsaj trikrat 
letno.

(2) Analize podatkov iz EPI zagotovi GU VURS.

II. BOLEZNI ŽIVALI

8. člen
(splošno)

V EPI je vsebinski sklop »Bolezni živali« namenjen vno‑
su primerov bolezni ter omogoča pregled pojavov bolezni in 
izdelavo poročil.

9. člen
(vnos primerov bolezni)

(1) Vsak primer bolezni je treba vnesti v sklop »Bolezni 
živali« v EPI.

(2) Primere obvezno prijavljivih bolezni, ki so navedene v 
Prilogi 8 Pravilnika o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07, 
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24/10), vnesejo v sklop »Bolezni živali« v EPI uradni veterinarji 
območnega urada VURS (v nadaljnjem besedilu: OU VURS), 
potrdi pa jih GU VURS.

(3) Primere obvezno prijavljivih bolezni, navedenih v Pri‑
logi 10 Pravilnika o boleznih živali (Uradni list RS, št. 81/07, 
24/10), morajo v sklop »Bolezni živali« v EPI vnesti uradni 
veterinarji OU VURS. Primere morajo vnesti v EPI do 20. dne 
v mesecu za pretekli mesec.

(4) Primere ostalih bolezni, razen bolezni iz drugega in 
tretjega odstavka tega člena, vnese v sklop »Bolezni živali« v 
EPI tista organizacija, ki je odvzela vzorce za preiskavo. Prime‑
re mora vnesti v EPI do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

(5) Primere bolezni, ugotovljene na klavni liniji, vnese 
v sklop »Bolezni živali« v EPI uradni veterinar v klavnici do 
20. dne v mesecu za pretekli mesec.

(6) Vnos primera bolezni mora vsebovati najmanj podat‑
ke, navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

III. DIAGNOSTIČNE PREISKAVE

10. člen
(splošno)

V EPI je vsebinski sklop »Diagnostične preiskave« name‑
njen zagotavljanju sledljivosti vzorcev in omogoča spremljanje 
in pregled odvzetih vzorcev in opravljenih preiskav ter izdelavo 
poročil o opravljenem delu.

11. člen
(uradni vzorci)

(1) Uradni vzorec je vzorec, ki ga odvzame in pošlje v 
preiskavo na bolezen oziroma v povezavi z njo uradni vete‑
rinar oziroma oseba, ki jo za to dejanje pooblasti generalni 
direktor VURS, če se preiskava izvaja za enega od naslednjih 
namenov:

– predpisani pogoji za premike, trgovanje oziroma izvoz 
živali;

– v okviru izvajanja ukrepov zagotavljanja najmanjšega 
obsega zdravstvenega varstva živali oziroma predpisanih pro‑
gramov spremljanja in izkoreninjenja bolezni živali;

– dokazovanje odsotnosti bolezni;
– predpisane in druge preiskave za izpolnjevanje zahtev 

v skladu z veterinarsko zakonodajo.
(2) Odvzem uradnih vzorcev in rezultati preiskav uradnih 

vzorcev morajo biti vneseni v EPI, ne glede na plačnika odvze‑
ma vzorca oziroma preiskav.

(3) Preiskave uradnih vzorcev se opravijo v imenovanih 
oziroma nacionalnih referenčnih laboratorijih v skladu s pravil‑
nikom, ki ureja bolezni živali.

12. člen
(vnos podatkov o vzorčenju in diagnostičnih preiskavah)

(1) Uporabnik, ki je odvzel uradni vzorec iz prvega odstav‑
ka prejšnjega člena, mora kreirati ZOVT in spremni dopis za 
analizo, ki morata vsebovati najmanj podatke iz Priloge 2, ki je 
sestavni del tega pravilnika.

(2) Odvzeti uradni vzorci morajo biti označeni s črtno kodo 
v skladu s Prilogo 3, ki je sestavni del tega pravilnika. Črtna 
koda omogoča označevanje vzorcev z neponovljivo številko, ki 
zagotavlja sledljivost vzorca od odvzema vzorca do zaključka 
preiskave in vnosa rezultatov preiskav v EPI.

(3) Rezultate preiskav mora imenovani oziroma nacional‑
ni referenčni laboratorij vnesti v EPI v skladu s pravilnikom, ki 
ureja bolezni živali.

IV. CEPLJENJA ŽIVALI

13. člen
(splošno)

V EPI je vsebinski sklop »Cepljenja živali« namenjen 
vnosu in pregledu cepljenj živali.

14. člen
(vnos podatkov o cepljenjih živali)

(1) Uporabnik, ki izvaja cepljenja, mora za vsako opra‑
vljeno cepljenje kreirati ZOOC.

(2) ZOOC mora vsebovati najmanj podatke iz Priloge 
4, ki je sestavni del tega pravilnika.

(3) Uporabnik iz prvega odstavka tega člena mora 
podatke o opravljenem cepljenju vnesti v EPI do 10. dne v 
mesecu za pretekli mesec.

V. UPRAVLJANJE IZBRUHOV BOLEZNI

15. člen
(splošno)

V EPI je vsebinski sklop »Upravljanje izbruhov bolezni« 
namenjen podpori postopkov in spremljanju izvajanja ukre‑
pov ob pojavu bolezni iz Priloge 8 Pravilnika o boleznih živali 
(Uradni list RS, št. 81/07, 24/10).

16. člen
(sum bolezni)

(1) Vsak sum na bolezen iz Priloge 8 Pravilnika o bole‑
znih živali (Uradni list RS, št. 81/07, 24/10) v EPI vnese GU 
VURS. Vnos suma bolezni mora vsebovati najmanj podatke, 
ki so navedeni v Prilogi 9 Pravilnika o boleznih živali (Uradni 
list RS, št. 81/07, 24/10).

(2) Po uradni potrditvi suma GU VURS vnese v EPI 
sklepe državnega središča za nadzor bolezni (v nadaljnjem 
besedilu: DSNB), uradni veterinar OU VURS pa ukrepe, ki 
jih odredi za zatiranje določene bolezni v skladu s sklepi 
DSNB oziroma drugimi predpisi, ki urejajo ukrepe ob pojavih 
bolezni.

17. člen
(potrditev bolezni)

(1) Uradno potrditev bolezni iz prejšnjega člena v EPI 
vnese GU VURS.

(2) Po uradni potrditvi bolezni GU VURS vnese v EPI 
sklepe DSNB, uradni veterinar OU VURS pa ukrepe, ki jih 
odredi za zatiranje določene bolezni v skladu s sklepi DSNB 
oziroma drugimi predpisi, ki urejajo ukrepe ob pojavih bo‑
lezni.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

18. člen
(prehodne določbe)

(1) Določbe iz 13. in 14. člena tega pravilnika se zač‑
nejo uporabljati 1. januarja 2011.

(2) Določbe iz 15., 16. in 17. člena tega pravilnika se 
začnejo uporabljati 1. januarja 2013.

19. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007‑43/2009/1
Ljubljana, dne 4. junija 2010
EVA 2010‑2311‑0138

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo,  
gozdarstvo in prehrano

Priloga
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 Priloga 1 
 
PODATKI, KI JIH MORA VSEBOVATI VNOS BOLEZNI 
 
Vnos pojava bolezni v EPI mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 
1. ime bolezni;  
2. številka gospodarstva (v nadaljevanju G- MID), kjer je bila bolezen ugotovljena, če 

je gospodarstvo registrirano; 
3. ime in priimek lastnika živali ter naslov (lokacija), kjer se žival nahaja, če G-MID 

ne obstaja; 
4. x in y koordinate, ime občine ter opis lokacije, kjer je bila bolezen ugotovljena, če 

ni znanega naslova ali G-MID; 
5. ime organizacije, ki je odvzela vzorce, na podlagi katerih je bila bolezen potrjena; 
6. datum odvzema vzorca (vzorčenja);  
7. datum zaključka preiskave;  
8. vrsta in kategorija živali; 
9. število primerov. 
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 Priloga 2 
 
PODATKI, KI JIH MORATA VSEBOVATI ZOVT IN SPREMNI DOPIS ZA ANALIZO 
 
ZOVT in spremni dopis za analizo morata vsebovati najmanj naslednje podatke: 
1. G-MID, kjer je bil vzorec odvzet, ali opravljen tuberkulinski preizkus, če je 

gospodarstvo registrirano; 
2. ime in priimek lastnika živali ter naslov (lokacija), kjer se žival nahaja, če G-MID 

ne obstaja; 
3. x in y koordinate, ime občine ter opis lokacije, kjer je bila bolezen ugotovljena, če 

ni znanega naslova ali G-MID; 
4. ime organizacije, ki je odvzela vzorce ali opravila tuberkulinski preizkus; 
5. namen odvzema vzorca (Odredba, Odločba, Stranka, Drugo,...); 
6. plačnik opravljenih preiskav; 
7. vrsta in kategorija živali ter spol in starost, če sta poznana; 
8. oznaka živali, kateri so bili odvzeti vzorci oziroma je bil opravljen tuberkulinski 

preizkus; 
9. črtna koda odvzetega vzorca; 
10.  bolezen, za katero se zahteva preiskava; 
11.  datum odvzema vzorca (vzorčenja);  
12.  kam se vzorce pošilja, oziroma ime laboratorija;  
13.  pri tuberkulinskem preizkusu ime tuberkulina, serijsko številko in rok uporabe. 
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 Priloga 3  
 
OZNAČEVANJE VZORCEV 

 
Vzorci, ki se pošiljajo v laboratorijsko preiskavo, morajo biti označeni z neponovljivo 
številko vzorca, ki je izpisana v obliki črtne kode. Črtne kode se tiska na samolepilne 
etikete velikosti cca. 4 x 1 cm. Materiali in tisk morajo zagotavljati obstojnost in čitljivost 
ob običajnem rokovanju v hlevskih pogojih (npr. odpornost na vodo, kri in 
temperaturne spremembe).  
 
Da ne pride do podvajanja številk za označevanje vzorcev, se številke za vzorčenje 
dodeljujejo centralno. Veterinarske organizacije, dobavitelji epruvet in druge 
laboratorijske embalaže ali dobavitelji samolepilnih etiket morajo od VURS predhodno 
pridobiti nabor (talon) številk, ki jih smejo uporabljati. Veterinarske organizacije 
oziroma dobavitelji morajo zagotavljati neponovljivost izpisovanja številk iz 
dodeljenega nabora. Računalniški program EPI bo onemogočal vnos oziroma 
odčitavanje podvojenih številk. 
 
Za namen sistemskega sledenja vzorca (epruvete,..) od odvzema vzorca do zaključka 
preiskave in nedvoumne povezave med vzorcem in živaljo oziroma objektom ali 
gospodarstvom se mora tiskati enaki samolepilni etiketi v paru. Ena etiketa je 
namenjena označitvi vzorca, druga se uporabi za zapisnik. Na etiketi mora biti dodaten 
prostor za dopisovanje ID številke ali druge identifikacije, kot je razvidno iz slike, ki je 
sestavni del te priloge. Epruvete za namene množičnega vzorčenja (npr. bruceloza, 
enzootska goveja levkoza,..) morajo biti vnaprej opremljene s parom etiket z isto črtno 
kodo. Prva etiketa mora biti trajno nalepljena na epruveto, drugo pa veterinar odlepi in 
jo uporabi za zapisnik pri ustrezni živali. Za vzpostavitev povezave med živaljo in 
vzorcem veterinar pri samem odvzemu krvi (npr. pri govedu) z ušesa v prazen prostor 
na etiketi prepiše še zadnje štiri števke ID številko živali. 
Za označevanje odvzetih vzorcev za preiskave spongiformnih encefalopatij se 
uporablja po 6 enakih črtnih kod.  
Slika: primer označitve vzorca - etiketa 

 
 
 

 
 
 
 

5678  
  

dodaten prostor za 
dopisovanje, npr. ID številka 
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 Priloga 4 
 
PODATKI, KI JIH MORA VSEBOVATI ZOOC 
 
ZOOC mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 
1. številka gospodarstva (v nadaljevanju G- MID), kjer je bilo opravljeno cepljenje, če 

je gospodarstvo registrirano; 
2. ime in priimek lastnika živali ter naslov (lokacija), kjer se cepljena žival nahaja, če 

G-MID ne obstaja; 
3. x in y koordinate, ime občine ter opis lokacije, kjer je bilo opravljeno cepljenje 

živali, če ni znanega naslova ali G-MID; 
4. ime organizacije, ki je opravila cepljenje živali; 
5. namen, s katerim je bilo cepljenje opravljeno (Odredba, Odločba, Stranka, 

Drugo); 
6. plačnik opravljenega cepljenja; 
7. vrsta in kategorija živali ter spol in starost, če sta poznana; 
8. oznaka živali, pri kateri se je cepljenje opravilo; 
9. bolezen, proti kateri se je cepljenje opravilo; 
10.  datum cepljenja;  
11.  ime cepiva, serijska številka in rok uporabe. 
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2757. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o 
opremljanju fitofarmacevtskih sredstev z 
etiketo

Na podlagi četrtega odstavka 4. člena Zakona o fito‑
farmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 35/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano

P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o opremljanju 

fitofarmacevtskih sredstev z etiketo

1. člen
V 9. členu Pravilnika o opremljanju fitofarmacevtskih sred‑

stev z etiketo (Uradni list RS, št. 40/09) se doda tretji odstavek, 
ki se glasi:

»(3) FFS, ki se razvrščajo kot nevarna za čebele in se 
zanje v skladu s predpisom, ki ureja dodatna standardna opo‑
zorila in obvestila za FFS, zahteva obvestilo za nevarnost za 
čebele, se na etiketi skupaj z obvestilom opremijo tudi z zna‑
kom narisane čebele iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravil‑
nika, in sicer čebele črne barve na beli podlagi, z rdečo obrobo 
enake oblike in velikosti kot so grafični znaki za nevarnost iz 
predpisov, ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje 
kemikalij. Znak se namesti skupaj z obvestilom za nevarnost 
za čebele na prvi strani etikete.«.

2. člen
Doda se Priloga 1, ki je kot priloga sestavni del tega 

pravilnika.

3. člen
FFS, opremljena z etiketami, ki so bile natisnjene ali na‑

ročene pred uveljavitvijo tega pravilnika, so lahko v prometu do 
poteka roka uporabe, če v odločbi o registraciji FFS ni določeno 
drugače, vendar najdlje do 31. decembra 2011.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007‑427/2009
Ljubljana, dne 24. maja 2010
EVA 2010‑2311‑0104

mag. Dejan Židan l.r.
Minister

za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

Priloga
PRILOGA:

Priloga 1

2758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o zaključnem izpitu

Na podlagi drugega odstavka 75. člena Zakona o poklic‑
nem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06) 
minister za šolstvo in šport izdaja

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

1. člen
Prvi odstavek 3. člena Pravilnika o zaključnem izpitu (Ura‑

dni list RS, št. 56/08) se spremeni tako, da se glasi:
»Obseg in zgradbo zaključnega izpita določa izobraže‑

valni program.«

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070‑25/2010/1
Ljubljana, dne 26. maja 2010
EVA 2010‑3311‑0031

dr. Igor Lukšič l.r.
Minister

za šolstvo in šport

POPRAVKI

2759. Popravek Sklepa o izvzemu zemljišč iz javne 
rabe 

P O P R A V E K 
Sklepa o izvzemu zemljišč iz javne rabe  

(Uradni list RS, št. 42/10 in 44/10)

V Sklepu o izvzemu zemljišč iz javne rabe (Uradni list RS, 
št. 42/10 in 44/10) se izvede naslednji redakcijski popravek:

V prvem odstavku se drugi stavek popravi tako, da se 
pravilno glasi:

»V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišča, knjižena 
kot javno dobro, v naravi ne predstavljajo javnih površin in 
nimajo funkcije javnega dobra ter se zato prenesejo v last 
Občine Bled.«

Št. 039‑4/2010‑3
Bled, dne 15. junija 2010

Župan
Občine Bled

Janez Fajfar l.r.

2760. Popravek Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
programov drugih društev in organizacij v 
Občini Dravograd

P O P R A V E K 
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o sofinanciranju programov drugih 
društev in organizacij v Občini Dravograd

Na podlagi Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pra‑
vilnika o sofinanciranju programov drugih društev in organizacij 
v Občini Dravograd (Uradni list RS, št. 45/10) se kot sestavni 
deli določijo naslednja merila in kriteriji:

 
 
 
 
 
 

Priloga 1 
 
 

 



Stran 7548 / Št. 50 / 24. 6. 2010 Uradni list Republike Slovenije

»Merila in kriteriji za sofinanciranje programov drugih 
društev in organizacij iz proračuna Občine Dravograd

DEJAVNOST VETERANSKIH IN DRUGIH ORGANIZACIJ
KRITERIJ TČ.
A. DEJAVNOST 
Redna dejavnost, program (poročilo preteklega leta)
– do 1.500,00 EUR 10
– nad 1.500,00 EUR do 5.000,00 EUR 20
– nad 5.000,00 EUR 30
B. ČLANSTVO
– do 20 aktivnih članov 10
– nad 20 do 40 aktivnih članov 20
– nad 40 aktivnih članov 30
C. PROMOCIJA (projekti in prireditve, ki prispevajo k prepo‑
znavnosti Občine)
– mednarodni 40
– državni 30
– regijski 20
– občinski 10
– krajevni 5
D. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše 
obdobje
– do 10 let 5
– nad 10 do 15 let 10
– nad 15 do 25 let 15
– nad 25 let 20
– Doprinos h kvaliteti dejavnosti v občini (odločitev 
komisije) 100
DEJAVNOSTI MLADIH

KRITERIJ  TČ.
A. DEJAVNOST 
Dejavnost, projekt, program (poročilo preteklega leta)
– do 1.500,00 EUR 10
– nad 1.500,00 EUR do 5.000,00 EUR 20
– nad 5.000,00 EUR 30
B. ČLANSTVO
– do 20 aktivnih članov 10
– nad 20 do 40 aktivnih članov 20
– nad 40 aktivnih članov 30
C. IZOBRAŽEVANJE (izvedba)
– predavanje 20
– tečaj 30
– seminar 15
– delavnica 20
D. PROMOCIJA (projekti in prireditve, ki prispevajo k prepo‑
znavnosti občine)
– do 5 projektov oziroma prireditev 5
– nad 5 do 10 projektov oziroma prireditev 10
– nad 10 projektov oziroma prireditev 15
E. ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROJEKTIH IN NA PRIRE‑
DITVAH
– do 10 udeležencev 5
– nad 10 do 50 udeležencev 10
– nad 50 udeležencev 15

F. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše 
obdobje
– do 10 let 5
– nad 10 do 15 let 10
– nad 15 do 25 let 15
– nad 25 let 20
Doprinos h kvaliteti dejavnosti v občini (odločitev komi‑
sije) 100

Merila in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost točke 
se izračuna na podlagi skupnega števila točk ovrednotenih 
programov in razpoložljivih proračunskih sredstev. Kolikor iz‑
vajalec nima sedeža v Občini Dravograd in hkrati ne dosega 
2/3 članstva iz Občine Dravograd, je na podlagi števila članov 
v programu upravičen do sorazmernega deleža vrednosti pro‑
grama.«

Št. 015‑03‑0007/2005‑41
Dravograd, dne 20. maja 2010

Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.

2761. Popravek Odloka o proračunu Občine Vipava 
za leto 2010

P O P R A V E K 
Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2010

V Odloku o proračunu Občine Vipava za leto 2010, ob‑
javljenem v Uradnem listu RS, št. 106/09 z dne 22. 12. 2009, 
na strani 14604 in 14605, se zaradi pomote popravi v 2. členu 
točka A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, ki na novo 
glasi: 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v evrih

Skupina/Podskupina kontov/Konto Proračun leta 
2010

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 11.644.807

TEKOČI PRIHODKI (70+71)  4.872.895

70 DAVČNI PRIHODKI 3.758.497

700 Davki na dohodek in dobiček 3.274.057

703 Davki na premoženje 315.790

704 Domači davki na blago in storitve 168.650

706 Drugi davki

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.114.398

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 768.080

711 Takse in pristojbine 1.600

712 Denarne kazni 4.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 4.600



Uradni list Republike Slovenije Št. 50 / 24. 6. 2010 / Stran 7549 

714 Drugi nedavčni prihodki 336.118

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.001.372

720 Prihodki od prodaje osnovnih  
sredstev 459.825

721 Prihodki od prodaje zalog

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 541.547

73 PREJETE DONACIJE 41.825

730 Prejete donacije iz domačih virov 41.825

731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.728.715

740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 1.783.707

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna  
iz sredstev proračuna EU 3.945.008

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 12.089.659

40 TEKOČI ODHODKI 1.303.891

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 234.820

401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 46.519

402 Izdatki za blago in storitve 1.012.052

403 Plačila domačih obresti

409 Rezerve 10.500

41 TEKOČI TRANSFERI 1.671.631

410 Subvencije 73.430

411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 892.190

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 175.232

413 Drugi tekoči domači transferi 530.779

414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.904.501

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.904.501

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 209.636

431 Investicijski transferi prav. in fizič. 
osebam, ki niso pror. por. 203.500

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 6.136

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –444.852

«

Št. 410‑27/2009‑7
Vipava, dne 8. junija 2010

Župan 
Občine Vipava

mag. Ivan Princes l.r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2648. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako‑

na o urejanju statusa državljanov drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji 
(ZUSDDD‑B) 7363

2649. Sklep o razrešitvi sodnice Ustavnega sodišča Re‑
publike Slovenije 7365

2650. Sklep o imenovanju generalnega državnega pra‑
vobranilca 7365

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2651. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve‑

leposlanika Republike Slovenije v Republiki Čile 7366
2652. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega vele‑

poslanika Republike Slovenije v Federativni republi‑
ki Braziliji 7366

2653. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Republiki Peru 7366

2654. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Republiki Para‑
gvaj 7366

2655. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Vzhodni republi‑
ki Urugvaj 7366

2656. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Bolivarski repu‑
bliki Venezueli 7367

2657. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Argentinski 
republiki 7367

2658. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Kneževini Mo‑
nako 7367

2659. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Francoski repu‑
bliki 7367

VLADA
2660. Uredba o državnem prostorskem načrtu za daljno‑

vod 2 x 110 kV RTP Polje–RTP Vič 7367
2661. Uredba o Standardni klasifikaciji poklicev 2008 7381
2662. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

izvajanju Uredbe Komisije (ES) o sestavi in ozna‑
čevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo 
na gluten 7394

2663. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slo‑
venije v Potsdamu 7394

2664. Sklep o zaprtju Konzulata Republike Slovenije v 
Potsdamu 7394

2665. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v 
Zürichu 7394

2666. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike 
Slovenije v Zürichu 7395

2667. Odločba o imenovanju državne pravobranilke na 
Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku 
v Murski Soboti 7395

MINISTRSTVA
2668. Pravilnik o vrsti, obliki in načinu dostave podatkov 

o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 
58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za 
plačnika davka 7395

2669. Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odte‑
gljaja od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov 
osebam, ki jih prejmejo za tuj račun 7399

2670. Pravilnik o obliki, načinu in vsebini podatkov, ki 
jih mora pooblaščeni tuji posrednik zagotavljati 
plačniku davka oziroma pooblaščencu 7405

2754. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun 
plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven 
plač in pokojnin iz leta 2009 7539

2755. Pravilnik o monitoringu ponorov in emisij toplogre‑
dnih plinov zaradi rabe tal, spremembe rabe tal in 
gozdarstva 7540

2756. Pravilnik o informacijskem sistemu za spremljanje, 
nadzor in poročanje o določenih boleznih živali 7541

2671. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od pla‑
čil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu 
predložitve obrazca davčnemu organu 7409

2672. Pravilnik o spremembi Pravilnika o celostni podobi 
organov državne uprave 7409

2757. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o opremljanju 
fitofarmacevtskih sredstev z etiketo 7547

2758. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o zaključnem izpitu 7547

2673. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi se‑
znama tehničnih specifikacij za dvo‑ in trikolesna 
motorna vozila (2. dopolnitev) 7410

USTAVNO SODIŠČE
2674. Odločba o ugotovitvi, da bi z zavrnitvijo Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju sta‑
tusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje 
SFRJ v Republiki Sloveniji na referendumu nastale 
protiustavne posledice 7410

2675. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 108. čle‑
na Zakona o pravdnem postopku 7420

2676. Odločba o ugotovitvi, da 49.b člen Zakona o sis‑
temu plač v javnem sektorju ni v neskladju z Usta‑
vo 7423

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

2677. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o po‑
drobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala 
zavarovalnic 7424

2678. Spremembe in dopolnitve Letnega programa stati‑
stičnih raziskovanj za 2010 (velja od 1. 1. 2010 do 
31. 12. 2010) 7427

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2679. Statut Javnega zavoda Razvojna agencija Sotla 7429
2680. Dogovor o podaljšanju uporabe Kolektivne pogodbe 

dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji 7433

OBČINE
BELTINCI

2681. Pravilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v 
Občini Beltinci 7435

2682. Sklep o oblikovanju oddelkov v Vrtcu Beltinci 7436
2683. Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno 

delovno uspešnost ravnateljice Javnega vzgojno‑
varstvenega zavoda Vrtec Beltinci za leto 2009 7437

BLED
2684. Sklep o izvzemu zemljišča parc. št. 1162/13 k.o. 

Želeče iz javne rabe 7437

BREŽICE
2685. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 

2009 7437
2686. Sklep o uskladitvi cen storitev »Pomoč družini na 

domu« 7439
2687. Sklep o odprtju novih oddelkov v vrtcih Občine 

Brežice 7439
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2688. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 7439

CERKNO
2689. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka ob‑

činskega prostorskega načrta Občine Cerkno in 
okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na 
okolje za občinski prostorski načrt Občine Cerkno 7440

2690. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve v Občini Cerkno 7440

DIVAČA
2691. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem 7441
2692. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije 7444
2693. Sklep o imenovanju namestnice predsednice Ob‑

činske volilne komisije 7444
2694. Sklep o razrešitvi podpredsednika Občinske volilne 

komisije 7444

DOBROVA ‑ POLHOV GRADEC
2695. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževal‑

nega zavoda Osnovna šola Polhov Gradec (ura‑
dno prečiščeno besedilo) 7444

2696. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževal‑
nega zavoda Osnovna šola Dobrova (uradno pre‑
čiščeno besedilo) 7450

2697. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč na domu 7455

HORJUL
2698. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Ob‑

čine Horjul 7456

IG
2699. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig 

za leto 2009 7456
2700. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 

2010 7457
2701. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za 

priključitev nove vrtine v vodovodni sistem Golo‑
Zapotok 7459

2702. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javne‑
ga vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovne šole 
Ig 7460

2703. Odlok o glasilu Občine Ig – prečiščeno besedilo 7460
2704. Pravilnik o povračilu stroškov šolskega prevoza 

otrokom s posebnimi potrebami 7462

JESENICE
2705. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ure‑

ditvenem načrtu Črna vas 7463

KRANJ
2706. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču 

parc. št. 694/3, k.o. Pševo 7465

LAŠKO
2707. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Laško 7466
2708. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 

za lokalne volitve 2010 v Občini Laško 7466
2709. Sklep o izvzemu zemljišč iz javnega dobra in splo‑

šne rabe v Občini Laško 7466
2710. Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 7479
2711. Sklep o izvzemu zemljišča iz splošne rabe 7479
2712. Sklep o izvzemu zemljišča iz javnega dobra 7479

LJUBLJANA
2713. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževal‑

nega zavoda Osnovne šole Kašelj 7480
2714. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javne‑

ga vzgojno‑izobraževalnega zavoda Osnovne šole 
Polje 7484

2715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑
storskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v 
mestnem središču – za dele območij urejanja CO 
1/6 Čopova ulica in CO 1/13 Južni trg 7484

NOVO MESTO
2716. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne ob‑

čine Novo mesto za leto 2009 7488
2717. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in pada‑

vinske odpadne vode na območju Mestne občine 
Novo mesto 7490

ODRANCI
2718. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih 

in padavinskih voda na območju Občine Odranci 7498

PREBOLD
2719. Sklep o ukinitvi javnega dobra 7503

PUCONCI
2720. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pro‑

storsko ureditvenih pogojih za območje Občine 
Puconci 7503

2721. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v 
Občini Puconci 7503

RAZKRIŽJE
2722. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo 

na območju Občine Razkrižje 7504

RIBNICA
2723. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica za leto 

2009 7504

ROGATEC
2724. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Roga‑

tec 7506
2725. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Rogatec 7507
2726. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo 7508
2727. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o po‑

gojih za plakatiranje v času volilne kampanje v 
Občini Rogatec 7508

2728. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve 2010 v Občini Rogatec 7508

2729. Sklep o razrešitvi in imenovanju predsednice Ob‑
činske volilne komisije 7509

2730. Akt o javno‑zasebnem partnerstvu za izvedbo pro‑
jekta izgradnje spremljajočega objekta nogome‑
tnega igrišča v Rogatcu 7509

SEVNICA
2731. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopol‑

njenega osnutka Občinskega podrobnega prostor‑
skega načrta Poslovna cona Blanca in okoljskega 
poročila za načrt 7510

SVETA ANA
2732. Odlok o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb 

zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na ob‑
močju Občine Sveta Ana 7510

2733. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o go‑
spodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana 7518

2734. Sklep o sprejemu in pričetku uporabe usklajene 
digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim 
sestavinam veljavnih planskih aktov za območje 
Občine Sveta Ana 7519

ŠENTJUR
2735. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o se‑

stavi in številu članov KS in volitvah v svete KS v 
Občini Šentjur pri Celju 7519

2736. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Blaža Kocena Ponikva 7520

2737. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Hruševec Šentjur 7520

2738. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Slivnica pri Celju 7521
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2739. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur 7521

2740. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Planina pri Sevnici 7522

2741. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega za‑
voda Osnovna šola Dramlje 7522

2742. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega za‑
voda Glasbena šola Skladateljev Ipavcev Šentjur 7523

2743. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno‑izobraževalnega za‑
voda Vrtec Šentjur 7523

2744. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje 
za lokalne volitve 2010 v Občini Šentjur 7524

ŠKOFJA LOKA
2745. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
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