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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1653.

podeljujem
RED ZA IZREDNE ZASLUGE
Njenemu veličanstvu
norveški kraljici Sonji.
Št. 094-06-20/2011-1
Ljubljana, dne 6. maja 2011

UKAZ
o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije
za zasluge pri razvijanju in utrjevanju prijateljskih odnosov
med Republiko Slovenijo in Kraljevino Norveško na bilateralni
in na multilateralni ravni, za prispevek k utrjevanju mednarodnega miru, demokracije, varnosti in stabilnosti ter za tvorni
prispevek k reševanju globalnih razvojnih problemov
podeljujem
RED ZA IZREDNE ZASLUGE
Njegovemu veličanstvu
norveškemu kralju Haraldu V.
Št. 094-06-19/2011-1
Ljubljana, dne 6. maja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Leto XXI

za njeno podporo uveljavljanju načel družbene odgovornosti
in pravičnosti

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

ISSN 1318-0576

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

1655.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih
arabskih emiratih

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-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 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih
arabskih emiratih
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Združenih arabskih emiratih s sedežem v Kairu
postavim dr. Roberta Kokalja.
Št. 501-03-14/11-2
Ljubljana, dne 29. aprila 2011

1654.

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja
Republike Slovenije
za njen prispevek k utrjevanju vrednot sodobne solidarne družbe enakih možnosti doma in na mednarodni ravni ter

VLADA
1656.

Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Iraklionu

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

SKLEP
o odprtju Konzulata Republike Slovenije
v Iraklionu
I
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Iraklionu, ki ga
vodi častni konzul.
Konzularno območje obsega celotno ozemlje otoka Krete.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih,
kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z otokom
Kreta.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Buenos Airesu, v Argentinski
republiki
I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Buenos Airesu, v Argentinski republiki, se imenuje Hernán Zupan.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-115/2010
Ljubljana, dne 2. decembra 2010
EVA 2010-1811-0212
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

Št. 50100-8/2010/6
Ljubljana, dne 27. maja 2010
EVA 2010-1811-0149
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

1657.

Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Iraklionu

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) in šestega odstavka 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

SKLEP
o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Iraklionu
I
Za častnega konzula Republike Slovenije v Iraklionu se
imenuje dr. Georgios Tsiknakis.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50101-51/2010
Ljubljana, dne 27. maja 2010
EVA 2010-1811-0150
Vlada Republike Slovenije
Gregor Golobič l.r.
Minister

1658.

Sklep o imenovanju častnega konzula
Republike Slovenije v Buenos Airesu,
v Argentinski republiki

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) in šestega
odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in
38/10 – ZUKN) na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada
Republike Slovenije izdaja

MINISTRSTVA
1659.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o požarnem redu

Na podlagi šestega odstavka 35. člena Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 9/11) izdaja ministrica za obrambo

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o požarnem redu
1. člen
V Pravilniku o požarnem redu (Uradni list RS, št. 52/07)
se v 2. členu na koncu drugega odstavka doda besedilo »Požarni načrt se mora izdelati tudi za objekte, ki so opremljeni s
sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje.«.
2. člen
Za 9. členom se dodata 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
»9.a člen
(intervencijska pot)
Intervencijska pot mora biti označena s prometnim znakom ali označbami na vozišču »Intervencijska pot« v skladu s
predpisi o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah. Na intervencijski poti mora biti zagotovljen nemoten
prehod intervencijskih vozil.
9.b člen
(površine za gasilce ob objektih)
(1) Dostopne poti za gasilce in gasilska vozila, postavitvene in delovne površine za gasilska vozila, morajo biti vedno
proste in prehodne.
(2) Dovozne poti za gasilska vozila morajo biti označene
z opozorilnimi tablami z napisom »Dovozna pot za gasilska
vozila«.«.
3. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b, 10.c in 10.d
člen, ki se glasijo:
»10.a člen
(evakuacijske poti)
(1) Lastnik ali uporabnik stanovanjskega, poslovnega in
industrijskega objekta, ki mora izdelati požarni red v skladu
s predpisi, mora zagotoviti, da so evakuacijske poti in zasilni
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izhodi vedno prosti in prehodni. Ob nevarnosti mora biti uporabnikom objektov omogočena hitra in varna evakuacija.
(2) Evakuacijska pot se v nobenem elementu, pomembnem
za požarno varnost, ne sme spremeniti, ne glede na morebitno
spremembo števila uporabnikov objekta, razen zaradi posegov v
objekt, za katere je pridobljeno novo gradbeno dovoljenje.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je element evakuacijske
poti pomembne za požarno varnost dovoljeno spremeniti, če
se izdela strokovna presoja, s katero se dokaže, da se zaradi
sprememb evakuacijske poti požarna varnost objekta ne bo
zmanjšala. Strokovno presojo izdela odgovorni projektant, ki
sme izdelati študijo požarne varnosti.
10.b člen
(označevanje evakuacijskih poti)
(1) Evakuacijske poti in zasilni izhodi morajo biti označeni v
skladu s predpisi, ki določajo varnostne znake. Te oznake morajo
biti trajne in ustrezno nameščene.
(2) Zbirno mesto, določeno z načrtom evakuacije, mora biti
v načrtu evakuacije in na prostem, kjer je to možno, označeno z
znakom, določenim v prilogi 3 tega pravilnika.
10.c člen
(evakuacijske poti v samopostrežni prodajalni)
(1) Evakuacijska pot v več kot 200 m² velikem prodajnem
prostoru samopostrežne prodajalne (v nadaljnjem besedilu:
prodajni prostor), mora zagotavljati kupcem in zaposlenim (v
nadaljnjem besedilu: uporabnikom) varen in neoviran izhod iz
prodajnega prostora. Širina evakuacijske poti v prodajnem prostoru mora biti najmanj enaka svetli širini izhoda na evakuacijski
poti, do katerega se pride po najkrajši poti.
(2) Velikosti in števila evakuacijskih poti v prodajnem prostoru z vsemi sistemi, napravami, sredstvi in opremo za varstvo
pred požarom, ni dovoljeno zmanjševati, razen zaradi posega za
katerega je pridobljeno novo gradbeno dovoljenje.
(3) Evakuacijske poti ter poti med opremo in napravami v
prodajnem prostoru, morajo biti vedno proste in prehodne po
širini.
(4) V prodajnem prostoru mora razporeditev opreme in
naprav ter blaga za prodajo, zagotavljati varno in neovirano evakuacijo uporabnikov. Oprema in naprave v prodajnem prostoru
ob evakuacijski poti morajo biti pritrjene.
(5) Pot med opremo in napravami prodajnega prostora
mora biti široka najmanj 1,2 m, razen v prodajnem prostoru, kjer
se uporabljajo nakupovalni vozički, kjer mora biti širina poti med
opremo in napravami prodajnega prostora, enaka širini najmanj
dveh nakupovalnih vozičkov. V primeru, da so v prodajalni kupcem na voljo različni nakupovalni vozički, se za določitev širine
poti upošteva najširši voziček, ki si ga lahko kupec izbere za
nakupovanje.
(6) Demonstracije blaga, razstave in podobne aktivnosti
se lahko izvajajo v prodajnem prostoru, če površina na kateri se
izvaja taka aktivnost, ne zožuje evakuacijskih poti ter poti med
opremo in napravami prodajnega prostora. Pulti, stojnice in druga oprema mora biti pritrjena oziroma nameščena tako, da se ne
more prevrniti ali kako drugače zapreti evakuacijsko pot oziroma
poti med opremo in napravami prodajnega prostora.
(7) V primeru izvajanja aktivnosti iz prejšnjega odstavka, je
treba v požarnem redu dodatno določiti ustrezno število odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in evakuacijo. Če se
pri izvajanju teh aktivnosti uporabljajo toplotna telesa, ki lahko
povzročijo požar, morajo biti mesta izvajanja aktivnosti opremljena z gasilnikom najmanj 8 A 113 B.
(8) Oprema prodajalne mora biti vrisana v načrt evakuacije.
Ob spremembi postavitve opreme je treba vsako spremembo
postavitve opreme vrisati v evakuacijski načrt.
(9) Določbe tega člena se ne uporabljajo za skladišča
prodajalne, ki jih urejajo predpisi, ki določajo minimalne tehnične
pogoje za opravljanje trgovske dejavnosti.
(10) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe tega člena
glede evakuacijskih poti, smiselno uporabljajo tudi v primeru,
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ko se trgovinska dejavnost opravlja na urejenem prostoru ob
prodajalni.
10.d člen
(evakuacijske poti na nakupovalni ulici
v nakupovalnih centrih)
(1) S tem členom se določa zahteve glede evakuacijskih
poti v okviru nakupovalne ulice nakupovalnega centra, če je
nakupovalni center v:
– pritlični stavbi in njegova bruto tlorisna površina presega
1000 m²;
– več etažni stavbi in njegova bruto tlorisna površina v vseh
etažah presega 2000 m2.
(2) Če je iz projektne ali druge dokumentacije razvidno,
da je nakupovalna ulica v vsej širini določena kot evakuacijska
pot, mora biti ta ves čas uporabe poslovnega objekta prosta
in prehodna, na njej ni dovoljeno izvajati aktivnosti iz šestega
odstavka prejšnjega člena.
(3) V primeru, ko je širina nakupovalne ulice večja kot je
širina evakuacijske poti, ki po njej poteka, mora biti v načrtu evakuacije označena in vpisana širina evakuacijske poti.
(4) Če je na nakupovalni ulici v delu, ki ne predstavlja
evakuacijske poti, postavljena oprema ali se izvajajo aktivnosti
iz šestega odstavka prejšnjega člena, ki v primeru evakuacije
lahko predstavlja oviro, je treba izdelati strokovno presojo, s
katero se dokaže, da se zaradi postavljenih ovir ali izvajanja
aktivnosti požarna varnost v objektu ne bo zmanjšala. Strokovno presojo izdela odgovorni projektant, ki sme izdelati študijo
požarne varnosti.
(5) V primeru, da so na delu širine nakupovalne ulice postavljene ovire, je treba v požarnem redu dodatno določiti ustrezno
število oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in evakuacijo. Če se na postavljenih ovirah uporabljajo toplotna telesa, ki
lahko povzročijo požar, mora biti posamezna ovira opremljena z
gasilnikom najmanj 8 A 113 B.
(6) Načrt evakuacije na nakupovalni ulici v nakupovalnem centru mora biti nameščen v bližini križišč nakupovalnih
ulic.«.
KONČNE DOLOČBE
4. člen
(izdelava požarnih načrtov za objekte s sončnimi elektrarnami)
Lastniki ali uporabniki stanovanjskih, poslovnih oziroma
industrijskih objektov, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje in še nimajo izdelanega
požarnega načrta, morajo požarne načrte izdelati v dveh letih
od uveljavitve tega pravilnika.
5. člen
(označevanje zbirnih mest)
Zbirna mesta določena z načrtom evakuacije morajo biti
v načrtih evakuacije in na prostem, kjer je možno, označena v
skladu s tem pravilnikom najkasneje do 1. januarja 2013.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2012.
Št. 0070-33/2011-7
Ljubljana, dne 4. maja 2011
EVA 2011-1911-0017
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo
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Priloga 3
Znak za zbirno mesto ob evakuaciji

Znak za zbirno mesto (Vir: SIST ISO 3864)

ali

Znak za zbirno mesto (Vir: BS 5499)

USTAVNO SODIŠČE
1660.

Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek
16.a člena Zakona o referendumu in ljudski
iniciativi ni v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-54/09-13
Datum: 14. 4. 2011

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Stranke Slovenskega Naroda, Maribor, ki
jo zastopa podpredsednik Zdenko Vinkov, in Mednarodnega
zavoda MIR, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Jon Jamnikar,
na seji 14. aprila 2011

o d l o č i l o:
1. Prvi odstavek 16.a člena Zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno
besedilo) ni v neskladju z Ustavo.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega in tretjega odstavka 12.a člena ter drugega odstavka 16.b člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi se zavrne.
3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega in tretjega odstavka 16. člena, 16.b člena ter drugega
oddelka II. poglavja Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Prva pobudnica (Stranka Slovenskega Naroda) izpodbija tretji odstavek 12.a člena, drugi in tretji odstavek 16. člena,
prvi odstavek 16.a člena in 16.b člen ter celoten drugi oddelek
II. poglavja Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (v
nadaljevanju: ZRLI). Zatrjuje, da je zakonska ureditev zakonodajnega referenduma v delu, v katerem ureja referendum na
zahtevo volivcev, v neskladju z Ustavo zaradi pomanjkljive in
nedoločne ureditve oziroma zaradi številnih pravnih praznin.
V neskladju z načelom pravne varnosti (2. člen Ustave) in s
pravico do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev (44. člen
Priloga

Ustave) naj bi bilo, da je pravni položaj pobudnika zahteve za
razpis referenduma po vložitvi referendumske pobude nedoločen. Nedoločnost naj bi bila najbolj očitna v prvem odstavku
16.a člena ZRLI, ki ne določa nobenega postopka, po katerem
bi moral ravnati predsednik Državnega zbora Republike Slovenije po vložitvi pobude za razpis referenduma, ki jo je s podpisi
podprlo najmanj dva tisoč petsto volivcev. Pobudnica meni,
da bi moral biti določen postopek, ki bi jasno uredil pristojnosti
predsednika Državnega zbora in opredelil pravni položaj referendumskega pobudnika. Pobudnica opozarja na možnost arbitrarnega odločanja predsednika Državnega zbora, ki na podlagi
prvega odstavka 16.a člena ZRLI samo z obvestilom obvesti
referendumskega pobudnika o določitvi koledarskega roka za
zbiranje potrebnih štirideset tisoč podpisov. Ker ZRLI zoper
odločitev predsednika Državnega zbora, da ne bo določil roka
za zbiranje podpisov, ne predvideva pravnega sredstva, naj
bi to pomenilo kršitev pravice do pravnega sredstva (25. člen
Ustave). Pobudnica meni, da bi moral ZRLI v fazi, ko o pobudi
odloča predsednik Državnega zbora, določati postopek, ki bi
natančno urejal pravni položaj referendumskega pobudnika in
s tem onemogočal zlorabe.
2. Glede 16.b člena ZRLI pobudnica zatrjuje, da je v
neskladju s 1., 3., 14., 25., 44. in 90. členom Ustave. Protiustavno naj bi bilo potrjevanje podpisov na upravnih enotah.
Zaradi ureditve, ki ne dopušča zbiranja podpisov »na ulici«, naj
bi bilo onemogočeno ali vsaj zelo oteženo zbiranje podpisov;
uspešnost zbiranja podpisov naj bi bila pogojena z razpoložljivimi finančnimi sredstvi pobudnika, kar naj bi bilo v neskladju
z načelom enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena
Ustave). Načelo enakosti pred zakonom naj bi bilo kršeno tudi
zaradi delovnega časa in lokacij upravnih enot oziroma njihovih
izpostav. Delovni čas upravnih enot naj bi se praviloma končal
pred zaključkom delovnega časa povprečnega volivca. Zaradi
tega naj bi bil delovno aktivnemu prebivalstvu onemogočen ali
močno otežen dostop do upravnega organa. Tudi zmogljivosti
upravnih enot (npr. število odprtih okenc) naj bi bile premajhne.
Pojavljale naj bi se daljše vrste, kar naj bi mnoge volivce odvračalo od podpore referendumski pobudi. Člen 16.b ZRLI naj bi
bil protiustaven tudi zato, ker naj bi bilo delovanje upravnih enot
odvisno od vsakokratnih navodil raznih ministrstev. V neskladju
z Ustavo pa naj bi bilo tudi, da je petintridesetdnevni rok za
dajanje podpore referendumski pobudi v primerih, ko se podpora daje na enega izmed dopolnilnih načinov (v bolnišnicah,
domovih za starejše občane, zaporih in podobnih institucijah
ter v tujini ali z obiskom uradne osebe na domu), dejansko
petnajst dni krajši.
3. Tretji odstavek 12.a člena ZRLI, ki določa petintridesetdnevni rok za zbiranje podpisov za referendumsko zahtevo,
je po mnenju pobudnice v neskladju z Ustavo, ker naj bi bil
premalo določen. V povezavi s 16.b členom (zaradi delovnega časa upravnih enot, delovnih dni in praznikov) naj bi bilo
negotovo, koliko časa ima referendumski pobudnik dejansko
na razpolago za zbiranje potrebnih štirideset tisoč podpisov,
hkrati pa je ta čas povsem odvisen od določitve začetka roka
v obvestilu predsednika Državnega zbora. Rok petintrideset
dni naj bi bil tudi prekratek; pobudnica meni, da bi moral imeti
referendumski pobudnik na voljo vsaj sto dni. Drugemu in
tretjemu odstavku 16. člena ZRLI pobudnica očita neskladje
s 3. in 38. členom Ustave, ker naj bi izvršilna veja oblasti s
prekomernim poseganjem v zakonodajni postopek pomenila
grožnjo za zaupnost osebnih podatkov podpisnikov referendumske pobude. Drugi oddelek II. poglavja ZRLI naj bi bil kot
celota v neskladju s 3. členom Ustave, ker ne omogoča razpisa
predhodnega zakonodajnega referenduma.
4. Drugi pobudnik (Mednarodni zavod MIR) izpodbija
drugi odstavek 12.a člena, drugi odstavek 13. člena in drugi
odstavek 16. člena ZRLI. Drugemu odstavku 12.a člena in
drugemu odstavku 16. člena ZRLI očita, da se sedemdnevni
rok za vložitev obvestila o referendumski pobudi izteče že sredi
zadnjega dneva roka (z iztekom poslovnega časa pristojne
službe Državnega zbora) in ne šele s potekom zadnjega dne-
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va. Če pobudnik obvestilo o referendumski pobudi vloži zadnji
dan sedemdnevnega roka, lahko v najboljšem primeru šele
naslednji dan dobi obvestilo predsednika Državnega zbora o
tem, ali bo v skladu s prvim odstavkom 16.a člena ZRLI določil
koledarski rok za zbiranje potrebnih štirideset tisoč podpisov.
Pobudnik opozarja, da v primeru negativne odločitve predsednika Državnega zbora referendumski pobudnik nima nobene
možnosti izpodbijati odločitve, niti ne more pravočasno doseči
začasne odredbe po 32. členu Zakona o upravnem sporu
(Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10 – ZUS-1), saj v skladu
s prvim odstavkom 91. člena Ustave predsednik republike
zakon razglasi že osmi dan po sprejetju v Državnem zboru.
Pobudnik meni, da je zaradi takšne ureditve prepuščen dobri
volji predsednika Državnega zbora, saj njegov posamični akt
dobi šele potem, »ko je vsega že konec«. Ker zoper odločitev
predsednika Državnega zbora referendumski pobudnik nima
na voljo učinkovitega pravnega sredstva, naj bi bila podana
kršitev pravice do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave in
pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena
Ustave. Poleg tega pobudnik meni, da bi moral 13. člen ZRLI
omogočiti zadržanje razglasitve zakona tudi v primeru, ko bi
pobudnik referenduma v določenem roku izpodbijal obvestilo
predsednika Državnega zbora, da ne bo razpisal zbiranja podpisov. Obstoj te pravne praznine v drugem odstavku 13. člena
ZRLI naj bi bil v neskladju z načeli pravne države iz 2. člena
Ustave. Pobudnik nazadnje opozarja tudi na po njegovem mnenju protiustavno razlikovanje (drugi odstavek 14. člena Ustave)
med referendumskimi pobudniki in poslanci; namreč, kadar
referendum predlaga deset poslancev oziroma zahteva trideset
poslancev, imajo ti čas, da predlog oziroma zahtevo vložijo do
polnoči zadnjega dne sedemdnevnega roka od sprejetja zakona, medtem ko mora referendumski pobudnik, ki se opira na
podporo volivcev, to storiti že do poteka poslovnega časa.
5. Državni zbor na pobudi ni odgovoril.
6. O pobudah je mnenje posredovala Vlada Republike
Slovenije. Glede prve pobude Vlada meni, da je petintridesetdnevni rok iz tretjega odstavka 12.a člena ZRLI ustrezen, in to
tudi, če ga povežemo s 16.b členom ZRLI, ki določa formalne
pogoje za dajanje podpore referendumski pobudi. Vlada ocenjuje, da drugi in tretji odstavek 16. člena ZRLI nista v neskladju
s 3. in 38. členom Ustave, kajti v tretjem odstavku 16. člena je
določeno, da se osebni podatki o volivcih s seznama podpore
varujejo kot zaupni. Tudi glede 16.a člena ZRLI Vlada meni, da
ta ni protiustaven. Roki v tej določbi naj bi bili dovolj natančno
določeni in naj bi dajali referendumskemu pobudniku dovolj
časa za ustrezno pripravo na zbiranje podpisov. V zvezi s 16.b
členom ZRLI Vlada navaja, da je natančna evidenca podpisov
pred pristojnim državnim organom nujno potrebna, zato mora
zakon natančno določati pogoje, ki so potrebni za oddajo podpisov podpore. Obličnost za dajanje podpore zahtevi za razpis
referenduma je nujna, saj bi zbiranje podpisov »na ulici« pomenilo nevarnost zlorabe instituta referenduma. Vlada meni, da
16.a in 16.b člen ZRLI omogočata vsakemu volivcu, da s svojim
podpisom izrazi podporo zahtevi za razpis referenduma. Tudi
delovni čas upravnih enot naj ne bi bil ovira. Vlada nazadnje
meni, da drugi oddelek II. poglavja ZRLI, ki ne predvideva več
predhodnega zakonodajnega referenduma, ni v neskladju s
3. členom Ustave, saj ne pomeni kršitve in omejevanja pravice
do neposrednega izvrševanja oblasti.
7. Glede druge pobude Vlada meni, da pomeni sedemdnevni rok, ki je določen v 12.a členu ZRLI, v zvezi s formalnimi
pogoji iz drugega odstavka 16. člena ZRLI ustrezno podlago
za uresničevanje pravice do neposrednega izvrševanja oblasti
in ne pomeni kršitve pravice do pravnega sredstva ali pravice
do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. Glede različnega
izteka roka iz drugega odstavka 12.a člena ZRLI za referendumskega pobudnika oziroma za poslance Državnega zbora
pa Vlada meni, da je takšno razlikovanje upravičeno, ker mora
biti pobuda podprta z dva tisoč petsto podpisi volivcev, ki jih
mora pristojna služba Državnega zbora do naslednjega dne
prešteti in preveriti.

Št.

34 / 6. 5. 2011 /

Stran

4485

B. – I.
8. Ustavno sodišče je pobudi združilo zaradi skupnega
odločanja in obravnavanja.
9. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko
da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena
Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju: ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis
ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno
pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice,
pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. V obravnavanem primeru pobudnika utemeljujeta pravni interes z dejstvom,
da sta bila v času vložitve oziroma neposredno pred vložitvijo
svoje pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti udeleženca v postopku za razpis naknadnega zakonodajnega
referenduma. Stranka Slovenskega Naroda je bila pobudnik
za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o ratifikaciji
Protokola o pristopu Republike Hrvaške k Severnoatlantski
pogodbi (Uradni list RS, št. 23/09, MP, št. 6/09 – MPPHSAP),
Mednarodni zavod MIR pa je bil pobudnik za razpis referenduma o Zakonu o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (Uradni list RS, št. 49/09 – ZSGSROKR). Čeprav sta bila medtem oba zakona že uveljavljena in
zakonodajnih referendumov ni mogoče več izvesti, je Ustavno
sodišče pobudnikoma priznalo pravni interes za izpodbijanje
nekaterih določb ZRLI, kajti očitki, ki jih naslavljata na ureditev
referenduma, kažejo, da se zastavlja vprašanje učinkovitega
izvrševanja ustavne pravice volivcev, da o zakonu zahtevajo
razpis zakonodajnega referenduma (drugi odstavek 90. člena
Ustave) in s tem dosežejo neposredno izvrševanje zakonodajne oblasti, kakor jim to zagotavljata drugi odstavek 3. člena ter
44. člen v zvezi z 90. členom Ustave.
10. Pobudnika glede na svoj položaj v navedenih referendumskih postopkih (v okviru svojih očitkov) izkazujeta pravni
interes samo za presojo tistih določb ZRLI, ki se neposredno
nanašajo na položaj pobudnika za razpis referenduma v t. i.
predhodnem referendumskem postopku. Prva pobudnica zato
ne izkazuje pravnega interesa za izpodbijanje drugega in tretjega odstavka 16. člena ZRLI z vidika kršitve varstva osebnih
podatkov volivcev, ki so dali podporo referendumski pobudi, saj
se takšen očitek nanaša na pravni položaj posameznih volivcev, ne pa neposredno na položaj politične stranke kot pobudnice za razpis referenduma. Prva pobudnica tudi ne izkazuje
pravnega interesa za presojo 16.b člena ZRLI (razen za drugi
odstavek 16.b člena), ki ureja načine in postopke, v skladu s
katerimi volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma;
tudi te določbe se ne nanašajo neposredno na pravni položaj
referendumskega pobudnika, temveč na pravni položaj posameznih volivcev, ki želijo dati podporo referendumski zahtevi.
Prav tako prva pobudnica ne izkazuje pravnega interesa za
izpodbijanje drugega oddelka II. poglavja ZRLI, češ da ne ureja
predhodnega zakonodajnega referenduma; tudi to vprašanje ni
povezano s pravnim položajem referendumskega pobudnika
v referendumskem postopku. Glede teh določb ZRLI je zato
Ustavno sodišče pobudo zavrglo (3. točka izreka).
B. – II.
11. Pobudnika glede nekaterih izpodbijanih določb oziroma v zvezi z nekaterimi očitki sicer izkazujeta pravni interes za
presojo ustavnosti, vendar so njuni očitki očitno neutemeljeni.
Tako je očitno neutemeljen očitek prve pobudnice, da je v neskladju z Ustavo, da ZRLI referendumskemu pobudniku v zadnji fazi predhodnega postopka ne dopušča zbiranja podpisov
»na ulici«, temveč lahko volivci dajo podporo samo z osebnim
podpisovanjem obrazcev pred pristojnim državnim organom
(drugi odstavek 16.b člena ZRLI). Drugo fazo predhodnega postopka, tj. zbiranje podpisov štirideset tisoč volivcev v podporo
zahtevi za razpis referenduma, ureja 16.b člen ZRLI. Zbiranje
podpisov se v tej fazi razlikuje od zbiranja podpisov najmanj
dva tisoč petsto volivcev iz drugega odstavka 16. člena ZRLI.
V drugi fazi predhodnega postopka gre za izpolnitev pogoja,

Stran

4486 /

Št.

34 / 6. 5. 2011

da mora pobuda za razpis referenduma dobiti dovolj podpore
volivcev, da postane zahteva, na podlagi katere Državni zbor
nato mora razpisati zakonodajni referendum (drugi odstavek
90. člena Ustave). Ustavno sodišče je že v odločbi U-I-217/02
z dne 17. 2. 2005 (Uradni list RS, št. 24/05, in OdlUS XIV, 6)
sprejelo stališče, da je vloga referendumskega pobudnika v tej
fazi sicer pomembna, saj je od njegovega angažiranja v precejšnji meri odvisno, ali bo pobuda postala zahteva, vendar pa
mora država poleg učinkovitega izvrševanja pravice do referendumskega odločanja zagotoviti tudi, da pri tem ne bo prihajalo
do morebitnih nepravilnosti ali celo zlorab. Zakonodajalec ima
zato pooblastilo, da po svoji presoji izbere tisti način dajanja
podpore zahtevi za razpis referenduma, za katerega meni, da
bo zadostil navedenim ciljem. Za presojo, ali bi bil kakšen drug
način dajanja podpore bolj ustrezen od veljavnega, Ustavno
sodišče ni pristojno. Pristojno bi bilo le v primeru, če bi bil način
dajanja podpore določen tako, da bi dejansko onemogočal oziroma nesorazmerno oteževal izražanje podpore referendumski
zahtevi, za kar pa v obravnavanem primeru ne gre.
12. Očitno neutemeljen je tudi očitek, da je petintridesetdnevni rok, ki ga tretji odstavek 12.a člena ZRLI določa za
zbiranje podpisov za referendumsko zahtevo, nedoločen oziroma da je negotovo, koliko časa ima referendumski pobudnik
dejansko na razpolago za zbiranje potrebnih štirideset tisoč
podpisov. Strinjati se je sicer mogoče z očitkom prve pobudnice, da lahko imajo referendumski pobudniki zaradi vikendov in
praznikov na voljo različno število delovnih dni, v katerih lahko
učinkovito zbirajo podpise za referendumsko zahtevo. Vendar
zaradi tega petintridesetdnevni rok, ki ga Zakon predvideva za
zbiranje podpisov podpore, ni nedoločen. Potem ko je ugotovljeno, da je referendumska pobuda vložena v skladu z zakonom, rok za zbiranje podpisov določi predsednik Državnega
zbora. To mora storiti v sedmih dneh po prejemu pobude. Rok
za zbiranje podpisov se določi kot koledarski rok, torej tako, da
se datumsko določita dneva, ko rok začne oziroma preneha teči
(prvi odstavek 16.a člena ZRLI). Predsednik Državnega zbora
mora pri določitvi koledarskega roka še upoštevati, da morata
biti zahteva za razpis referenduma in rok za zbiranje podpisov
najmanj en dan pred začetkom roka objavljena v medijih (drugi
odstavek 16.a člena ZRLI). Popolnoma jasno je torej, da ima
posamezni volivec na voljo petintrideset koledarskih dni, da
pred pristojnim državnim organom in v času njegovega poslovnega časa podpiše obrazec podpore referendumski zahtevi.
Zato so navedbe o neskladju te določbe z načelom jasnosti in
določnosti predpisov iz 2. člena Ustave očitno neutemeljene.
13. Tudi očitek, da je petintridesetdnevni rok prekratek
(prva pobudnica meni, da bi moral imeti referendumski pobudnik na voljo vsaj sto dni za zbiranje podpisov), je očitno
neutemeljen. Zakonska določitev dolžine roka, ki je na voljo
za zbiranje podpisov štirideset tisoč volivcev, sodi v način
izvrševanja pravice do referendumskega odločanja, ki je v
polju proste presoje zakonodajalca. Ustavno sodišče lahko pri
tem presoja le, ali je rok nerazumen, torej ali za posameznega
volivca oziroma za referendumskega pobudnika pomeni takšno
breme, ki mu onemogoča ali vsaj nesorazmerno otežuje izvrševanje njegove pravice, da skupaj z drugimi volivci zahteva
razpis zakonodajnega referenduma. Prva pobudnica tega ne
zatrjuje, njeni očitki so pavšalni in neutemeljeni. Zgolj dejstvo,
da ne bo vsak referendumski pobudnik uspešen pri zbiranju
podpisov za razpis referenduma oziroma da krajši rok po naravi
stvari praviloma zahteva tudi večjo angažiranost referendumskega pobudnika, namreč ne pomeni, da je petintridesetdnevni
rok nerazumno kratek.
14. Očitno neutemeljen je tudi očitek drugega pobudnika,
da drugi odstavek 12.a člena ZRLI neupravičeno razlikuje med
referendumskimi pobudniki in poslanci, češ da lahko deset
poslancev predlaga oziroma trideset poslancev zahteva referendum do polnoči zadnjega dne sedemdnevnega roka od
sprejetja zakona, medtem ko mora referendumski pobudnik,
ki se opira na podporo volivcev, pobudo vložiti že do poteka
poslovnega časa pristojne službe Državnega zbora. Glede na
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to, da mora biti pobuda za razpis referenduma podprta s podpisi dva tisoč petsto volivcev, ki jih je treba prešteti in preveriti
njihovo verodostojnost, je takšno razlikovanje na prvi pogled
upravičeno in celo nujno potrebno.
15. Ker so očitki glede drugega in tretjega odstavka 12.a
člena ter drugega odstavka 16.b člena ZRLI očitno neutemeljeni, je Ustavno sodišče pobudi v tem delu zavrnilo (2. točka
izreka).
16. Drugi odstavek 13. člena in prvi odstavek 16.a člena
ZRLI pobudnika izpodbijata z očitkom, da zoper akt predsednika Državnega zbora, s katerim ta obvesti pobudnika za razpis
referenduma, da pobuda ni bila vložena v skladu z zakonom
ter da zato niso izpolnjeni zakonski pogoji za določitev koledarskega roka za zbiranje podpisov, ni zagotovljeno učinkovito
pravno sredstvo oziroma sodno varstvo. Ustavno sodišče je
sicer že večkrat ponovilo stališče, da je ta akt predsednika
Državnega zbora po svoji naravi posamičen akt in da je zoper
njega zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu. Ker pa se
v obravnavani zadevi postavlja vprašanje, ali je takšna ureditev
sodnega varstva sploh ustrezna v referendumskih zadevah,
je Ustavno sodišče pobudnikoma priznalo pravni interes za
izpodbijanje drugega odstavka 13. člena in prvega odstavka
16.a člena ZRLI. V tem delu je pobudi sprejelo, in ker so bili
izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS, je nadaljevalo odločanje o stvari sami.
17. Glede na to, da je očitek, ki ga drugi pobudnik naslavlja na drugi odstavek 13. člena ZRLI, mogoče nasloviti tudi na
prvi odstavek 16.a člena ZRLI, je Ustavno sodišče štelo, da oba
pobudnika izpodbijata prvi odstavek 16.a člena ZRLI, in je presojo ustavnosti opravilo samo v zvezi s to zakonsko določbo.
B. – III.
18. Ustava v drugem odstavku 3. člena določa temeljno
načelo državne ureditve, po katerem ima v Sloveniji oblast ljudstvo, ki jo državljanke in državljani izvršujejo neposredno in z
volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in
sodno. Načelo neposrednega izvrševanja oblasti že na ustavni
ravni izpeljuje 90. člen Ustave, ki ureja zakonodajni referendum
kot obliko neposrednega izvrševanja zakonodajne funkcije.1
V ZRLI je zakonodajalec določil, da volivci zakonodajno oblast,
kadar jo izvršujejo neposredno, izvajajo na naknadnem zakonodajnem referendumu. Na njem volivci odločajo o potrditvi
zakona, ki ga je sprejel Državni zbor, pred njegovo razglasitvijo
(9. člen ZRLI). Državni zbor lahko razpiše zakonodajni referendum po lastni odločitvi,2 mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj tretjina poslancev, Državni svet ali štirideset tisoč volivcev
(drugi odstavek 90. člena Ustave in 12. člen ZRLI).
19. Referendumski postopek glede zakonodajnega referenduma, ki ga zahtevajo volivci, se začne s t. i. predhodnim
postopkom, ki je razdeljen na dve fazi. Prva faza se začne
s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma. Pobudo lahko da vsak volivec, politična stranka ali
drugo združenje državljanov (prvi odstavek 16. člena ZRLI).
Pobudnik mora o svoji pobudi v sedmih dneh po sprejetju
zakona obvestiti predsednika Državnega zbora (drugi odstavek 12.a člena ZRLI), pobuda pa mora biti podprta s podpisi
najmanj dva tisoč petsto volivcev (drugi odstavek 16. člena
ZRLI). Izpodbijani prvi odstavek 16.a člena ZRLI ne določa
izrecno, kdo je pristojen za presojo, ali je pobuda za razpis
1 Člen 90 Ustave določa: »(1) Državni zbor lahko o vprašanjih,
ki se urejajo z zakonom, razpiše referendum. Državni zbor je vezan
na izid referenduma. (2) Državni zbor lahko razpiše referendum iz
prejšnjega odstavka na svojo pobudo, mora pa ga razpisati, če to
zahteva najmanj tretjina poslancev, Državni svet ali štirideset tisoč
volivcev. (3) Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi državljani, ki imajo volilno pravico. (4) Predlog je na referendumu sprejet,
če zanj glasuje večina volivcev, ki so glasovali. (5) Referendum se
ureja z zakonom, ki ga sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino
glasov navzočih poslancev.«
2 Na pobudo najmanj desetih poslancev, poslanske skupine,
predlagatelja zakona ali Vlade (prvi odstavek 11. člena ZRLI).
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referenduma vložena v skladu z zakonom. Iz 20. člena ZRLI
izhaja samo, da predsednik Državnega zbora ugotavlja, ali je
referendumsko vprašanje formalno oblikovano na pravilen način (tako kot to zahteva 16.c člen ZRLI3). Iz tretjega odstavka
16. člena ZRLI4 pa je vendarle mogoče ugotoviti, da presojo,
ali je referendumska pobuda podprta z verodostojnimi podpisi
najmanj dva tisoč petsto volivcev, opravi predsednik Državnega zbora ob pomoči pristojne službe Državnega zbora5 in
Ministrstva za notranje zadeve. Če je referendumska pobuda
vložena v skladu z zakonom, se začne druga faza predhodnega referendumskega postopka – zbiranje podpisov štirideset
tisoč volivcev. Predsednik Državnega zbora mora v sedmih
dneh po prejemu pobude določiti koledarski rok za zbiranje
podpisov volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma.
O določitvi roka se istočasno obvesti pobudnik referenduma
(prvi odstavek 16.a člena ZRLI). Oznaka zahteve za razpis
referenduma in koledarski rok, določen za zbiranje podpisov,
se najpozneje en dan pred začetkom teka roka objavita tudi v
medijih (drugi odstavek 16.a člena ZRLI).
20. Glede na očitke pobudnikov je treba v obravnavanem primeru odgovoriti na vprašanje, ali mora biti zoper
negativno odločitev predsednika Državnega zbora (tj. da ne
bo določil roka za zbiranje podpisov) zagotovljeno sodno
varstvo.
21. Ustavno sodišče je že večkrat sprejelo stališče, da
je akt predsednika Državnega zbora, s katerim ta obvesti referendumskega pobudnika, da ne bo določil roka za zbiranje
podpisov, po svoji naravi posamičen akt in da mora biti zoper
njega zagotovljeno sodno varstvo v upravnem sporu (tako
v odločbah št. U-I-104/01 z dne 18. 6. 2001 (Uradni list RS,
št. 52/01, in OdlUS X, 123) in št. U-I-217/02 ter v sklepih št. U-I346/98 z dne 26. 10. 2000 (OdlUS IX, 255), št. U-I-287/02 z dne
21. 11. 2002 (OdlUS XI, 241), št. U-I-138/03 z dne 17. 2. 2005
in št. U-I-49/08 z dne 15. 10. 2008).
22. Po presoji Ustavnega sodišča je treba stališče, da
mora biti zoper obvestilo predsednika Državnega zbora, izdano na podlagi prvega odstavka 16.a člena ZRLI, zagotovljeno
sodno varstvo v upravnem sporu, ponovno pretehtati. Pri tem
je Ustavno sodišče izhajalo iz načela delitve oblasti iz drugega
odstavka 3. člena Ustave.
23. Načelo delitve oblasti je temeljno načelo organizacije
državne oblasti. V primerljivih ustavnih ureditvah je to načelo
podrobneje izpeljano na različne načine. Na splošno pa je za
sodobno pojmovanje tega načela značilno, da so organi, ki
opravljajo temeljne funkcije državne oblasti, pri svojem delovanju relativno samostojni in neodvisni od drugih organov,
tako da nobeden od njih ne more prevladati. Med njimi obstaja prefinjen sistem vzajemne kontrole, omejevanja, brzdanja,
prepletene soodvisnosti in ravnovesja (t. i. sistem nadzora in
ravnotežja).6
3 Člen 16.c ZRLI določa: »Zahteva za razpis referenduma,
pobuda volivcem in pobuda državnemu zboru vsebujejo referendumsko vprašanje, ki se glasi: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon
… (navesti naslov zakona), ki ga je sprejel državni zbor na seji
dne …?«
4 Tretji odstavek 16. člena ZRLI določa: »Predsednik državnega zbora, pristojna služba državnega zbora in ministrstvo,
pristojno za vodenje evidence volilne pravice, varujejo osebne podatke volivcev s seznama iz prejšnjega odstavka, razen podatkov
o pobudniku, kot zaupne.«
5 Drugi odstavek 185. člena Poslovnika Državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo – PoDZ)
določa, da »pred razpisom referenduma poda zakonodajno-pravna
služba mnenje o tem, ali zahteva za razpis referenduma izpolnjuje
vse z zakonom predpisane pogoje«.
6 L. Šturm, Omejitev oblasti: ustavna izhodišča javnega prava, Nova revija, Ljubljana 1998, str. 13. Glej tudi odločbi Ustavnega
sodišča št. U-I-83/94 z dne 14. 7. 1994 (Uradni list RS, št. 48/94, in
OdlUS III, 89) in št. U-I-159/08 z dne 11. 12. 2008 (Uradni list RS,
št. 120/08, in OdlUS XVII, 71).
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24. Glede na to, da gre za ustavno načelo par exellence,
so temeljna pravila, ki urejajo položaj in razmerja med nosilci
posameznih funkcij državne oblasti, določena že v Ustavi.
Vsebina načela delitve oblasti so ustavnopravna razmerja med
posameznimi vejami oblasti. Z zakoni je zato mogoče to ustavno materijo le natančneje razčleniti in določiti, ni pa mogoče
uvajati mehanizmov nadzora in ravnotežij, ki jih v temeljih ne
predvideva že Ustava.
25. V okviru načela delitve oblasti zakonodajno funkcijo
praviloma izvršuje Državni zbor kot splošno izvoljeno predstavniško telo. Zakonodajno funkcijo pa lahko neposredno
izvršujejo tudi volivci, in sicer tako, da na predlog kvalificiranih
predlagateljev na naknadnem zakonodajnem referendumu
odločijo, ali naj se zakon, ki ga je Državni zbor že sprejel, potrdi ali zavrne. Referendumski postopek je zato del zakonodajnega postopka v širšem smislu. V ožjem smislu zakonodajni
postopek tako pomeni postopek sprejemanja zakona v Državnem zboru,7 v širšem smislu pa vključuje tudi zakonodajno
iniciativo (88. člen Ustave), suspenzivni veto Državnega sveta
(drugi odstavek 91. člena Ustave), zakonodajni referendum
(90. člen Ustave), razglasitev zakona (prvi odstavek 91. člena
in druga alineja prvega odstavka 107. člena Ustave) ter objavo zakona v Uradnem listu Republike Slovenije (154. člen
Ustave).8 Temeljna pravila, ki določajo pristojnosti in razmerja
med subjekti, ki sodelujejo pri nastajanju zakona, so torej
določena že v Ustavi in so tako na ustavni ravni odraz načela
delitve oblasti.
26. Ustava v postopku nastajanja zakonov ne predvideva
sodnega nadzora nad odločitvami organov oziroma njihovih
predstavnikov, sprejetimi v okviru zakonodajnega postopka.
Zato tudi v referendumskem postopku brez ustrezne podlage
v Ustavi ne more biti predvideno vmešavanje (vključevanje,
vpletanje) sodne veje oblasti. To pomeni, da načelo delitve
oblasti, kakor je izpeljano v Ustavi, pomeni oviro za določitev
sodnega varstva v postopku naknadnega zakonodajnega referenduma.
27. V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 160. člena
Ustave nadzor nad izvrševanjem zakonodajne funkcije izvaja
Ustavno sodišče. Na podlagi te določbe je Ustavno sodišče
pristojno odločati o skladnosti zakonov z Ustavo. Pri tem ne
presoja le tega, ali so zakoni po vsebini skladni z Ustavo,
temveč tudi, ali so bili sprejeti po postopku, ki je bil v skladu z
Ustavo.9 Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-197/97 z dne
21. 5. 1998 (OdlUS VII, 93) navedlo, da zakonske določbe
niso protiustavne samo, kadar je njihova vsebina v neskladju z
Ustavo, ampak so lahko protiustavne tudi zaradi kršitev ustavnih pravil zakonodajnega postopka.10 Načelo delitve oblasti je
v Ustavi torej izpeljano tako, da je predviden samo naknadni
ustavnosodni nadzor nad postopkom sprejemanja zakona. V
okviru te presoje Ustavno sodišče skrbi tudi za varstvo ustavne
pravice volivcev do odločanja na referendumu, vključno s pravico štirideset tisoč volivcev, da zahtevajo razpis referenduma.
7 V tem smislu pojem zakonodajnega postopka opredeljuje
89. člen Ustave, ki ima naslov »Zakonodajni postopek« in določa,
da Državni zbor sprejema zakone v večfaznem postopku, če ni s
poslovnikom drugače določeno.
8 Prim. s 25. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča
št. U-I-104/01 z dne 18. 6. 2001 (Uradni list št. 52/01, in OdlUS
X, 123).
9 Tudi tretji odstavek 21. člena ZUstS določa, da pri odločanju
o ustavnosti in zakonitosti predpisov Ustavno sodišče odloča tudi
o ustavnosti in zakonitosti postopkov, po katerih so bili ti predpisi
sprejeti.
10 V postopku pred Ustavnim sodiščem je torej potem, ko
je bil zakon že sprejet in je začel veljati, mogoče izpodbijati samo
vsebino zakona ali samo postopek, po katerem je bil zakon sprejet,
ali oboje hkrati (glej npr. odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-119/95
z dne 12. 10. 1995, Uradni list RS, št. 64/95, in OdlUS IV, 98, in
št. U-I-246/97 z dne 15. 10. 1997, Uradni list RS, št. 65/97, in
OdlUS VI, 127).
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Če bi državni organi, vpleteni v referendumski postopek, s
svojimi akti ali ravnanjem kršili to ustavno pravico volivcev, bi
bil zakon, o katerem bi sicer moral biti izveden referendum,
sprejet po protiustavnem postopku. Takšen zakon bi Ustavno
sodišče razveljavilo.
28. Iz navedenih ustavnopravnih razlogov Ustavno sodišče v obravnavanem primeru torej spreminja svoje stališče
glede sodnega varstva zoper akt predsednika Državnega zbora, izdanega na podlagi prvega odstavka 16.a člena ZRLI. Ni v
neskladju z Ustavo, če ZRLI zoper akt predsednika Državnega
zbora, s katerim ta obvesti referendumskega pobudnika, da
ne bo določil roka za zbiranje podpisov, ne določa posebnega sodnega varstva. Zlorabe ali nepravilnosti, ki jih zagrešijo
državni organi v predhodnem referendumskem postopku in ki
pomenijo kršitev ustavne pravice do odločanja na referendumu ali pravice zahtevati razpis referenduma, lahko pobudnik
zakonodajnega referenduma uveljavlja s pobudo za začetek
postopka za oceno ustavnosti zakona, o katerem naj bi se
odločalo na referendumu.
29. Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče odločilo,
da prvi odstavek 16.a člena ZRLI ni v neskladju z Ustavo
(1. točka izreka).
C.
30. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 48. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr.
Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar,
mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Odločbo je
sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

1661.

Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek
68. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ni v neskladju
z Ustavo

Številka: U-I-205/10-23
Datum: 14. 4. 2011

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Okrožnega sodišča v Ljubljani, na seji 14. aprila
2011

o d l o č i l o:
1. Četrti odstavek 68. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr.,
65/09 – popr. in 20/11) ni v neskladju z Ustavo.
2. Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti 2., 3., 7. in
13. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni
list RS, št. 43/02, 65/07 in 37/10) se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Okrožno sodišče v Ljubljani (v nadaljevanju: predlagatelj) je vložilo zahtevo za oceno ustavnosti četrtega
odstavka 68. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI) ter 2., 3.,
7. in 13. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov

Uradni list Republike Slovenije
(v nadaljevanju: Pravilnik).1 V zahtevi je predlagatelj pojasnil, da je prekinil gospodarski spor, v katerem tožnica
zahteva povrnitev škode zaradi kršenja avtorskih pravic za
obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006 in uveljavlja terjatev na podlagi pravice oškodovanca po zastaranju pravice
zahtevati odškodnino za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12.
2004. Predlagatelj meni, da se dejavnost učbeniških skladov
lahko opredeli kot dajanje avtorskih del v najem iz prvega
odstavka 25. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
68/08 – v nadaljevanju: ZASP), pri čemer naj ne bi bila
podana nobena izključitev te materialne avtorske pravice
iz drugega odstavka 25. člena ZASP. Meni, da je pravica
imetnikov avtorskih pravic dajanja v najem na podlagi izpodbijane ureditve dejansko zanikana, ker ZOFVI in Pravilnik ne
urejata ustreznega prenosa materialnih avtorskih pravic (od
založnikov ali avtorjev učbenikov) na šole. Imetniki materialnih avtorskih pravic (založniki) naj bi bili tako na podlagi
izrecne zakonske določbe o obveznosti učbeniških skladov
v osnovnih šolah prisiljeni dajati učbenike, ki so avtorska
dela, v najem prek teh učbeniških skladov, in sicer brez
pisnega prenosa materialnih avtorskih pravic in brez plačila
ustreznega nadomestila. Zato naj bi bile izpodbijane določbe
v neskladju s 60. členom Ustave.
2. Državni zbor Republike Slovenije v odgovoru navaja,
da je izpodbijani četrti odstavek 68. člena ZOFVI organizacijsko pravilo. Vsebina te določbe naj bi tako določala le način
organiziranosti in strukturo javnih osnovnih šol, ki jo morajo
te obvezno oblikovati, ne pa avtorskega prava. Zato naj ta
določba ne bi posegala v varstvo moralnih in materialnih avtorskih pravic. Državni zbor še dodaja, da mora minister, ki je
na podlagi te določbe pooblaščen za izdajo podzakonskega
predpisa, upoštevati tako organizacijska pravila ZOFVI kot
vsebinska pravila ZASP.
3. Vlada Republike Slovenije je podala mnenje o zahtevi.
Meni, da niso izpolnjene procesne predpostavke za odločanje
o zahtevi, zlasti glede izpodbijanja določb Pravilnika, glede
katerega naj bi imel predlagatelj t. i. exceptio illegalis, kakor
tudi glede izpodbijanega četrtega odstavka 68. člena ZOFVI,
ker naj ga sodišču ne bi bilo treba uporabiti pri odločanju. To
utemeljuje Vlada s tem, da oporeka pasivni legitimaciji tožene stranke, to je Republike Slovenije (Ministrstva za šolstvo
in šport), v konkretnem gospodarskem sporu, v katerem je
predlagatelj postopek prekinil in vložil zahtevo, in s tem, da
se predlagatelj še ni opredelil do vprašanja, ali delovanje učbeniških skladov pomeni ravnanje na podlagi 25. ali 36. člena
ZASP. Vlada meni, da je zahteva tudi po vsebini neutemeljena, in navaja, da je četrti odstavek 68. člena ZOFVI zgolj organizacijsko pravilo, ki civilnopravnih razmerij sploh ne ureja
in vanje tudi ne posega. V nadaljevanju pa še obširno pojasni,
da se po njenem mnenju tudi v primeru široke ustavnosodne
presoje dejanskega delovanja učbeniških skladov na podlagi
izpodbijane določbe izkaže, da je to skladno s 60. členom
Ustave.
1 Iz obrazložitve sklepa Okrožnega sodišča št. VIII Pg 2755 z
dne 13. 9. 2010, s katerim je to sodišče prekinilo postopek do odločitve Ustavnega sodišča, bi sicer lahko izhajalo, da sodišče vlaga
zahtevo za oceno ustavnosti četrtega odstavka 60. člena ZOFVI
in ne četrtega odstavka 68. člena ZOFVI ter določb Pravilnika. Ker
se postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov začne z
vložitvijo zahteve (prvi odstavek 22. člena in prvi odstavek 23. člena
Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju: ZUstS), je za obseg presoje
Ustavnega sodišča pravno pomembna vsebina zahteve, ne pa
vsebina obrazložitve sklepa, s katerim je postopek prekinjen. Zato
je Ustavno sodišče štelo, da predlagatelj vlaga zahtevo za oceno
ustavnosti in zakonitosti navedenih določb. Pri tem pa še dodaja,
da je za izpolnitev procesne predpostavke prekinitve postopka za
Ustavno sodišče pomembno, da je postopek, na katerem temelji
zahteva, pravnomočno prekinjen. To pa izhaja iz sklepov, priloženih
zahtevi.

Uradni list Republike Slovenije
B. – I.
4. V 23. členu in v prvem odstavku 23.a člena ZUstS
so v skladu z drugim odstavkom 162. člena Ustave določeni
predlagatelji zahteve za začetek postopka pred Ustavnim sodiščem. Predlagatelj lahko začne postopek za oceno ustavnosti
in zakonitosti, ne da bi izkazal svoj pravni interes, vendar pa
so tudi zanj določeni nekateri pogoji. Za sodišče te pogoje
določa že 156. člen Ustave (povzema pa jih tudi prvi odstavek
23. člena ZUstS).2
5. Sodišča so že po Ustavi vezana le na Ustavo in zakon
(125. člen Ustave). To pomeni, da predpisov izvršilne veje
oblasti pri odločanju niso dolžna uporabiti, če ocenijo, da so
v neskladju z zakoni oziroma Ustavo. Ustava s tem sodniku
daje pooblastilo in mu hkrati nalaga dolžnost, da pri odločanju
o pravicah in obveznostih sam izloči nezakonite ali protiustavne »podzakonske« predpise (t. i. exceptio illegalis).3 Glede
na navedeno predlagatelj ne more vložiti zahteve za oceno
ustavnosti in zakonitosti določb Pravilnika, ki je podzakonski
predpis. Ustavno sodišče je zato njegovo zahtevo v tem delu
zavrglo (2. točka izreka).
6. V primeru, če sodišče pri odločanju meni, da je zakon
(ali del zakona), ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora
postopek prekiniti in začeti postopek pred Ustavnim sodiščem
(156. člen Ustave in prvi odstavek 23. člena ZUstS). To je predlagatelj v obravnavanem primeru tudi storil. Zato so bile izpolnjene procesne predpostavke za odločanje o zahtevi za oceno
ustavnosti četrtega odstavka 68. člena ZOFVI in je Ustavno
sodišče nadaljevalo s presojo. Pri tem pa Ustavno sodišče
pojasnjuje, da je predmet tega postopka presoja ustavne skladnosti izpodbijane zakonske ureditve, ne pa presoja vprašanja,
kateri zakon oziroma katero določbo zakona bo treba uporabiti
v konkretnem gospodarskem sporu. To vprašanje mora biti
najprej predmet konkretne sodne presoje.
B. – II.
7. Četrti odstavek 68. člena ZOFVI določa: »Javna osnovna
šola mora imeti učbeniški sklad. Njegovo upravljanje določi minister.« Predlagatelj meni, da je izpodbijana določba v neskladju
s 60. členom Ustave, ker ne ureja prenosa materialnih avtorskih
pravic iz učbenikov, ki se vključijo v učbeniške sklade.
8. Člen 60 Ustave določa, da je zagotovljeno varstvo
avtorskih in drugih pravic, ki izvirajo iz umetniške, znanstvene,
raziskovalne in izumiteljske dejavnosti. Iz te določbe izhaja, da
je avtorska pravica že na podlagi Ustave človekova pravica. To
pomeni, da je avtorska pravica4 lahko omejena le na podlagi
izrecne zakonske določbe5 in jo je dopustno omejiti le tedaj,
kadar je to potrebno zaradi varstva pravic drugih (tretji odstavek
15. člena Ustave).
9. Izpodbijana določba določa obveznost ustanovitve učbeniškega sklada v okviru osnovne šole in pristojnega ministra
pooblašča za sprejem podzakonskega predpisa. Gre za organizacijsko določbo, ki prenosa izključnih premoženjskih upravičenj (materialnih avtorskih pravic), ki sicer izhajajo iz avtorske
pravice, ne ureja. Po oceni Ustavnega sodišča zgolj to, da določen predpis določenega vprašanja ne ureja, sámo po sebi (brez
upoštevanja pravnega sistema kot celote) ne more pomeniti, da
s tem zanika obstoj določene pravice ali obveznosti, kar sicer
2

2009.

Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-88/08 z dne 12. 2.

3 Tako že v odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-159/08 z dne
11. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 120/08, in OdlUS XVII, 71) ter
sklepih Ustavnega sodišča št. U-I-312/05 z dne 10. 1. 2008 in
št. U-I-227/05 z dne 15. 11. 2007.
4 Avtorska pravica (15. člen ZASP) je enovita pravica na
avtorskem delu, iz katere izvirajo izključna osebnostna upravičenja
(moralne avtorske pravice), izključna premoženjska upravičenja
(materialne avtorske pravice) in druga upravičenja avtorja (druge
pravice avtorja).
5 Smiselno enako M. Trampuž v: L. Šturm (ur.), Komentar
Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in
evropske študije, Ljubljana 2002, str. 606.
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zatrjuje predlagatelj. Takšno pravno sklepanje nima podlage v
pravni argumentaciji. Področje avtorskega prava in iz avtorstva
izhajajočih pravic (med njimi tudi materialne avtorske pravice
dajanja v najem, ki jo izpostavlja predlagatelj) na splošno ureja
ZASP in ne ZOFVI. To sicer ne pomeni, da ZOFVI prenosa
materialnih avtorskih pravic v primeru delovanja učbeniških
skladov ne bi smel urediti kot specialen predpis, ni pa to nujno
zaradi varstva teh pravic (saj je njihovo varstvo zagotovljeno že
v okviru ZASP). To pomeni, da izpodbijana določba zaradi tega,
ker vprašanja prenosa materialnih avtorskih pravic avtorjev
oziroma založnikov pri delovanju učbeniških skladov ne ureja
drugače, kot je ta prenos urejen z ZASP, zaradi tega ne posega
v avtorsko pravico. Pri tem pa odgovor na vprašanje, ali gre
pri izvajanju učbeniških skladov za ravnanje na podlagi 25. ali
36. člena ZASP, na to presojo ne more vplivati.
10. Glede na navedeno četrti odstavek 68. člena ZOFVI
ni v neskladju s 60. členom Ustave (1. točka izreka).
C.
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
21. člena in prvega odstavka 25. člena ZUstS ter druge alineje
drugega odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča
(Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar,
mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Odločbo je
sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

1662.

Odločba o razveljavitvi 43. člena Zakona
o visokem šolstvu in o ugotovitvi, da so četrti
odstavek 46. člena, prvi do peti odstavek
73. člena in tretji odstavek 77. člena Zakona
o visokem šolstvu ter Uredba o javnem
financiranju visokošolskih in drugih zavodov
v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-156/08-16
Datum: 14. 4. 2011

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in v
postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Univerze v Ljubljani, na seji 14. aprila 2011

o d l o č i l o:
1. Člen 43 Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 64/08 in 86/09) se
razveljavi.
2. Četrti odstavek 46. člena, prvi do peti odstavek 73. člena in tretji odstavek 77. člena Zakona o visokem šolstvu so v
neskladju z Ustavo.
3. Državni zbor Republike Slovenije mora ugotovljeno
neskladje iz prejšnje točke odpraviti v roku devetih mesecev po
objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov
in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11) je v neskladju z
Ustavo. Vlada Republike Slovenije mora ugotovljeno neskladje
odpraviti v roku treh mesecev po uveljavitvi zakonske ureditve
iz prejšnje točke.
5. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
druge alineje prvega odstavka 66. člena Zakona o visokem
šolstvu se zavrže.
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6. Postopek za preizkus pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in
drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (Uradni list RS, št. 134/03, 72/04, 4/06, 132/06 in 99/08) se ustavi.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnica izpodbija četrti odstavek 46. člena, drugo
alinejo prvega odstavka 66. člena, četrti odstavek 73. člena in
tretji odstavek 77. člena Zakona o visokem šolstvu (v nadaljevanju: ZViS). Navaja, da je avtonomni javni visokošolski zavod,
katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija. Ker je izvajanje
študijskih programov osnovna naloga visokošolskih zavodov,
navaja, da ima dejanski in pravni interes, da potekajo postopki
razpisa ter da država posega in določa njihovo vsebino v skladu z zakonom in jasnimi kriteriji.
2. Vlada Republike Slovenije naj bi s Sklepom o razmestitvi dodiplomskih študijskih programov v študijskem letu
2008/2009 in Sklepom o soglasju k vsebini razpisa za vpis v
dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2008/2009
arbitrarno (ne da bi upoštevala zakonske kriterije, ki naj jih
ZViS niti ne bi določal) omejila število mest izrednih študentov,
čeprav naj bi imele pobudnica in njene članice večje možnosti
za izpolnjevanje svojih nalog, kot jih je ugotovila država. Z vsakoletno omejitvijo števila vpisnih mest za izredni študij oziroma
izdanima sklepoma naj bi Vlada presegla svoja pooblastila po
ZViS ter arbitrarno omejila načelo avtonomije univerze. Pobudnica naj bi bila zaradi te omejitve neposredno prizadeta v
svojih pravnih koristih, saj iz državnega proračuna za izvajanje
visokošolske in razvojno-raziskovalne dejavnosti vsako leto
prejme le tri četrtine vseh sredstev, preostalo četrtino pa mora
zagotoviti iz neproračunskih virov. Pobudnica naj bi bila tako
omejena v sredstvih iz naslova izrednega študija, pri čemer
pa bi izobraževanje lahko zagotavljala večjemu številu potencialnih študentov. S tem naj bi pobudnica izkazala neposredni
pravni interes za vložitev pobude.
3. Izpodbijana četrti odstavek 46. člena in tretji odstavek
77. člena ZViS naj bi bila v neskladju z 2. členom (načelom
jasnosti in določnosti pravnih predpisov), prvim in tretjim odstavkom 57. člena, prvim in drugim odstavkom 58. člena,
59. členom, prvim odstavkom 74. člena, 87. členom in drugim
odstavkom 120. člena Ustave.
4. Pobudnica meni, da iz ZViS ni mogoče razbrati kriterijev, na podlagi katerih bi država lahko omejila število vpisnih
mest za izredni študij. Po mnenju pobudnice lahko omejitev
vpisa na podlagi 41. člena ZViS določi le visokošolski zavod,
ki mora za tako omejitev pridobiti soglasje Vlade. Pobudnica
meni, da obseg javne službe v visokem šolstvu ni opredeljen
in da izvajanje izrednega študija ni del javne službe. Meni, da
bi država lahko omejila le število mest za redni študij, ne pa
tudi za izredni, saj tega plačajo študenti sami, ter da je legitimen interes države pri urejanju in financiranju študija izrednih
študentov skrčen le na zagotavljanje minimalnih standardov
kvalitete izrednega študija in na zagotavljanje enakopravnega
obravnavanja rednih in izrednih študentov. Pri tem se sklicuje
na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-34/94 z dne 22. 1. 1998
(Uradni list RS, št. 18/98, in OdlUS VII, 14). Pobudnica tudi
meni, da omejevanje vpisa na izrednem študiju, na katerem
ne gre za izvajanje javne službe, pomeni kršitev pravice do
izobraževanja iz prvega odstavka 57. člena Ustave. Navaja,
da kršitev ustavne pravice do izobraževanja, ki sicer pripada
posamezniku, ki si želi izobraževati se ali ki se že izobražuje,
posega tudi v pravne koristi in pričakovanja pobudnice, ki skrbi
za izobraževalni proces. Meni, da pravica do izobraževanja
zajema tudi pravico do izbire visokošolskega zavoda. Zato naj
bi imel v primeru omejitve števila vpisnih mest za redni študij
vsak pod enakimi pogoji pravico, da se poteguje za vpisno
mesto na katerem koli visokošolskem zavodu, če si študij plača
sam. Država naj bi s tem določenemu številu posameznikov
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onemogočila, da bi si pridobili ustrezno (tudi visokošolsko)
izobrazbo.
5. Omejevanje vpisa na izrednem študiju naj bi po mnenju
pobudnice posegalo tudi v načelo avtonomije univerze (prvi
odstavek 58. člena Ustave). Ker se izredni študentje na podlagi
Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov,
članic univerz, od leta 2004 do leta 2008 (v nadaljevanju: Uredba o javnem financiranju/08) ne vštevajo v izračun normativnega dela sredstev, naj bi poseganje države v razpisna mesta
za izredni študij prve in druge stopnje pomenilo neposredno
poseganje v del finančne konstrukcije visokošolskih zavodov,
ki ni pridobljen iz javnih sredstev (tega naj bi bila četrtina vseh
sredstev). Omejevanje vpisa izrednih študentov naj bi zato
kljub izpolnjevanju kakovosti pomenilo tudi omejitev pravice
do svobodne gospodarske pobude iz 74. člena Ustave. Pobudnica zatrjuje, da je v primeru, če ni zakonske razmejitve med
javnim in zasebnim, poleg kršitve ustavnega načela jasnosti in
določnosti predpisov poseženo tudi v svobodno gospodarsko
pobudo.
6. Pobudnica zatrjuje, da sta četrti odstavek 46. člena
in tretji odstavek 77. člena ZViS blanketni normi, ker se sklicujeta na nacionalni program visokega šolstva oziroma na
njegove standarde. Nacionalni program visokega šolstva (v
nadaljevanju: NPVŠ), ki ga določa Resolucija o Nacionalnem
programu visokega šolstva Republike Slovenije 2007–2010
(Uradni list RS, št. 94/07 – v nadaljevanju: ReNPVS), naj ne bi
dal nedvoumnih odgovorov za ravnanje Vlade. Vseboval naj bi
priporočene norme, ki naj ne bi imele jasnih kriterijev, po katerih naj bi se ravnala izvršilna veja. Standardi iz ReNPVS, na
katere se sklicuje ZViS, naj bi bili že na prvi pogled nedodelani,
nejasni in presplošni, zato naj bi zakonodajalec dopustil Vladi,
da arbitrarno ureja vprašanje razmestitve študijskih programov
in predpisuje šolnine. ReNPVS naj namreč ne bi imela podlage
za podrobnejšo ureditev glede razmestitve študijskih mest, ne
kriterijev za predpisovanje šolnin. Izpodbijani določbi naj bi bili
zato v neskladju z 2. členom Ustave (nejasnost predpisa) ter
87. členom in drugim odstavkom 120. člena Ustave. Pobudnica
dodaja, da ReNPVS ni akt z veljavo zakona, ampak Državni
zbor Republike Slovenije z resolucijo ocenjuje stanje, določa politiko in sprejema nacionalne programe na posameznih
področjih. Resolucija tako ne bi smela določati materije iz pristojnosti zakonskega normiranja, tudi ne razmestitve študijskih
programov, ne standardov za predpisovanje šolnin.
7. Druga alineja prvega odstavka 66. člena ZViS naj bi bila
v neskladju z načelom jasnosti in določnosti pravnih predpisov
iz 2. člena Ustave ter prvim odstavkom 57. člena in 49. členom
Ustave. Izpodbijana določba naj bi bila nejasna, ker ne določa pojma »čas študija« ter ker študentom izrednega študija
omejuje število ponavljanj letnikov in spreminjanja študijskih
programov, čeprav njihov študij ni financiran iz proračuna. S
tem naj bi jim bila kršena pravica do izobraževanja iz prvega
odstavka 57. člena Ustave in zaradi onemogočanja pridobitve
ustrezne izobrazbe tudi svoboda dela iz 49. člena Ustave.
Pobudnica še dodaja, da poseg v pravico do izobraževanja
posameznikov posega tudi v pravico pobudnice, da skrbi za
izobraževalni proces.
8. Četrti odstavek 73. člena ZViS naj bi bil v neskladju z
2. členom, prvim in drugim odstavkom 58. člena, 87. členom
in drugim odstavkom 120. člena Ustave. Izpodbijani četrti odstavek 73. člena ZViS, ki podrobnejše urejanje financiranja
univerze prepušča Vladi, naj bi izničil namen ustavodajalca iz
drugega odstavka 58. člena Ustave, da je pregledno in vnaprej
jasno določeno financiranje državnih univerz tako pomembno
za njihovo avtonomijo, da je lahko urejeno le z zakonom. Pobudnica meni, da bi bile s podzakonskimi predpisi lahko urejene le
tehnične podrobnosti v zvezi s financiranjem državnih univerz,
ne pa urejeni na originaren način obseg in pogoji financiranja
državnih univerz. Pobudnica tudi meni, da so standardi iz
nacionalnega programa visokega šolstva (ReNPVS), vključeni
v izpodbijano določbo, zgolj priporočena norma in so iz tega
razloga nejasni. To naj bi Vladi omogočilo samovoljno določa-
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nje višine sredstev za visokošolsko izobraževanje, mimo vseh
zakonskih okvirov, ki jih pravzaprav ni. Pobudnica meni, da se
pri stabilnosti financiranja začne in konča avtonomija univerze.
Izpodbijana določba tudi ne omejuje izvršilne veje z neko mejo,
ki omogoča táko financiranje, da avtonomija univerze ni okrnjena. Edini kriterij je namreč določanje sredstev za interesne
dejavnosti študentov, povezane s študijem, iz petega odstavka
73. člena ZViS. Tako naj celotno VIII. poglavje ZViS ne bi vsebovalo zakonskih kriterijev, ki bi omogočali predvidljivo in jasno
ravnanje izvršilne veje oblasti v zvezi s financiranjem.
9. Pobudnica vlaga tudi pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o javnem financiranju/08. Meni, da je ta uredba v celoti v neskladju z 2. členom,
drugim odstavkom 58. člena in drugim odstavkom 120. člena
Ustave, ker ZViS ne vsebuje dovolj jasnih kriterijev za podzakonsko normiranje financiranja in v nasprotju z izrecno določbo
Ustave prepušča to urejanje podzakonskemu predpisu. Pobudnica meni, da nobeden izmed standardov in določil ReNPVS
ne vsebuje kriterijev za financiranje, ki bi ga Uredba o javnem
financiranju/08 sploh lahko določala. Poleg tega pa naj bi ZViS
določal le proračunsko financiranje po posameznih dejavnostih
in drugo financiranje iz državnega proračuna, ne pa tudi načina
določanja višine sredstev in kriterijev za izračun, na podlagi
katerih bi Vlada lahko sprejela Uredbo o javnem financiranju.
10. Državni zbor na pobudo ni odgovoril.
11. Vlada meni, da navedbe pobudnice niso utemeljene.
Navaja, da določbe ZViS, ki se nanašajo na študijski program,
študijske obveznosti, razpis, omejitev vpisa in razmestitev študijskih programov, ne razlikujejo med načini študija (to je med
rednim in izrednim študijem oziroma študijem na daljavo), zato
naj bi imela Vlada ne glede na način študija enake pristojnosti odločanja o vsebini razpisa o vpisu, razmestitvi študijskih
programov in omejitvi vpisa. Ker se izredni študij izvaja v
istih prostorih in z isto opremo kot redni študij, naj bi Vlada
s sklepom o razmestitvi dodiplomskih študijskih programov
poleg obveznosti financiranja rednega študija prevzela tudi del
finančnih obveznosti za financiranje izrednega študija. Iz javnih
sredstev naj bi se financirale tudi socialne ugodnosti izrednih
študentov. Vlada meni, da je v skladu s 57. členom Ustave z
ZViS zagotovljen enoten sistem visokega šolstva in da imajo
vsi kandidati za vpis v redni ali izredni študij enake možnosti
kandidirati na razpisana mesta. Ker o študijskih programih, ki
naj bi bili razpisani, in o številu vpisnih mest za redni in izredni
študij najprej odločajo pristojni organi univerz in se šele nato
število vpisnih mest uskladi z Vlado, Vlada meni, da tudi avtonomija visokošolskih zavodov ni okrnjena. Ob tem Vlada še
dodaja, da od visokošolskega zavoda niti ne more zahtevati,
naj razpiše določen študijski program ali naj ga razpiše tudi za
izredni študij.
12. Vlada meni, da četrti odstavek 46. člena in tretji odstavek 77. člena ZViS zaradi tega, ker se sklicujeta na NPVŠ, nista
v neskladju z Ustavo. Zatrjuje, da se ZViS sklicuje na NPVŠ kot
na metodološko osnovo oziroma kot na dokument, ki določa
politiko visokega šolstva, ne pa kot na akt, ki bi neposredno
določal pravice in obveznosti. Glede predpisovanja šolnin pa
Vlada pojasnjuje, da je ZViS že v prvem odstavku 77. člena
določil, da se šolnine določijo v skladu s predpisom ministra,
pristojnega za visoko šolstvo. Na tej podlagi sprejet Pravilnik o
šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 40/94 in 45/98 – v nadaljevanju: Pravilnik o šolninah) naj bi
jasno določal, kdo plača šolnino in v katerih primerih.
13. Vlada meni, da je čas študija jasno določen ter
da izhaja iz 36. člena in v posebnih primerih tudi iz tretjega
odstavka 70. člena ZViS. Natančnejša pravila o ponavljanju
letnika pa je zakonodajalec na podlagi drugega odstavka
66. člena ZViS prepustil avtonomiji visokošolskih zavodov.
Vlada dodaja, da je na tej podlagi dala soglasje k določbi Razpisa o vpisu, da se kandidati, ki so enkrat že ponavljali letnik
ali ki so enkrat že zamenjali študijski program, na redni študij
ne morejo več vpisati. Zato naj druga alineja prvega odstavka
66. člena ZViS ne bi bila v nasprotju z načelom jasnosti in do-
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ločnosti predpisov, kakor tudi ne s prvim odstavkom 57. člena
in 49. členom Ustave.
14. Četrti odstavek 73. člena ZViS naj ne bi bil v neskladju z drugim odstavkom 58. člena Ustave. Vlada navaja, da
19. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 114/07 in nasl. – v
nadaljevanju: ZIPRS0809) določa, da se pravice porabe za
izvajanje nacionalnih programov in zakonov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za financiranje posameznih izdatkov
proračuna, zagotavljajo v znesku, določenem s proračunom.
Postopek priprave proračuna pa je določen z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju: ZJF). Vlada še navaja, da je financiranju
namenjeno celotno VIII. poglavje ZViS ter da ZViS določa
dejavnosti, ki se financirajo, kakor tudi vsa glavna merila za
izračun sredstev za študijsko dejavnost. Izpodbijana Uredba
o javnem financiranju/08 je tako po mnenju Vlade le izvedbeni
akt za uresničevanje zakonskih določb. Sklicuje se na odločbo
Ustavnega sodišča št. U-I-370/06 z dne 17. 1. 2008 (Uradni list
RS, št. 15/08, in OdlUS XVII, 3).
15. Mnenje oziroma odgovor Vlade je bil poslan pobudnici, ki nanj ni odgovorila.
B. – I.
Procesne predpostavke in obseg presoje
16. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena
Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju: ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis
ali splošni akt za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno
pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice,
pravne interese oziroma v njegov pravni položaj.
17. Druga alineja prvega odstavka 66. člena ZViS določa, da lahko študenti enkrat v času študija ponavljajo letnik
ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve
obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu. Ta določba
ureja pravice in obveznosti študentov, ne pa univerze. Zato
navedena določba ZViS neposredno ne posega v pravice,
pravne interese in pravni položaj pobudnice, ampak študentov.
Pobudnica sicer zatrjuje, da ta določba posega v njeno pravico,
da skrbi za izobraževalni proces. Vendar pa pobudnica ne izkaže, kako naj bi izpodbijana določba omejevala njene pravice
na področju izobraževanja. Ustavno sodišče je zato pobudo v
tem delu zavrglo (5. točka izreka).
18. Izpodbijani četrti odstavek 46. člena ZViS, ki ureja razmestitev študijskih programov, četrti odstavek 73. člena ZViS,
ki ureja vprašanje opredelitve financiranja visokega šolstva v
podzakonskem predpisu, in tretji odstavek 77. člena ZViS, ki
ureja vprašanje predpisovanja šolnin, učinkujejo neposredno.
Pobudnica, ki ima status univerze, izkazuje, da izpodbijane
določbe neposredno posegajo v njene pravice, pravne interese
oziroma v njen pravni položaj.
19. Pobudnica izpodbija tudi Uredbo o javnem financiranju/08. Ta Uredba je med postopkom pred Ustavnim sodiščem prenehala veljati. Ustavno sodišče praviloma presoja le
veljavne predpise. Na podlagi 47. člena ZUstS lahko presoja
neveljavne predpise, če niso bile odpravljene posledice protiustavnosti in nezakonitosti. Pobudnica navaja, da je Uredba
o javnem financiranju/08 v neskladju z Ustavo, ker ZViS ne
vsebuje dovolj jasnih kriterijev za podzakonsko normiranje
financiranja in v nasprotju z izrecno določbo Ustave prepušča
to urejanje podzakonskemu predpisu. Pravovarstvena potreba
za presojo predpisa, ki ne velja več, pa obstaja, če bi se z
ugotovitvijo morebitne protiustavnosti oziroma nezakonitosti
izpodbijanih določb pravni položaj pobudnice izboljšal. Zato je
Ustavno sodišče pobudnico pozvalo, naj izkaže okoliščine, iz
katerih bo razvidno, katere konkretne posledice protiustavnosti
oziroma nezakonitosti niso bile odpravljene. Pobudnica je na
poziv odgovorila, da pobudo v tem delu umika. Zato je Ustavno
sodišče postopek v tem delu ustavilo (6. točka izreka).
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20. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti četrtega odstavka 46. člena, četrtega odstavka 73. člena in tretjega odstavka 77. člena ZViS sprejelo. Ker
so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS,
je nadaljevalo odločanje o stvari sami.
21. Ustavno sodišče pri odločanju o ustavnosti in zakonitosti predpisa ni vezano na predlog iz pobude, temveč
lahko oceni tudi ustavnost in zakonitost drugih določb istega
ali drugega predpisa, katerih ocena ustavnosti ali zakonitosti
ni bila predlagana, če so te določbe v medsebojni zvezi ali
če je to nujno za rešitev zadeve (30. člen ZUstS). Člen 43,
ki ureja opredelitev javne službe v visokem šolstvu, ter prvi
do tretji odstavek in peti odstavek 73. člena ZViS, ki urejajo
vprašanje financiranja javnih visokošolskih zavodov, so v taki
medsebojni zvezi z izpodbijanimi določbami ZViS, da njihova
ločena presoja z vidika pobudničinih navedb ni mogoča. Zato
je Ustavno sodišče začelo postopek tudi za oceno ustavnosti
43. člena ter prvega do tretjega odstavka in petega odstavka
73. člena ZViS. Glede na očitke iz pobude, zlasti z vidika drugega odstavka 58. člena Ustave, pa je z izpodbijanim četrtim
odstavkom 73. člena ZViS vsebinsko neločljivo povezan tudi
nov podzakonski predpis, to je Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (v nadaljevanju: Uredba
o javnem financiranju/11). Ustavno sodišče je zato začelo tudi
postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti določb te Uredbe.
Glede na to, da navedene zakonske določbe in določbe Uredbe
o financiranju/11 ne odpirajo novih vprašanj ustavnosodne presoje in se njihova vsebina giblje v okviru navedb in zatrjevanj iz
pobude, je Ustavno sodišče štelo, da sta nasprotna udeleženca
imela možnost predstaviti svoja stališča že v okviru možnosti
za odgovor na pobudo.1
B. – II.
Presoja 43. člena, četrtega odstavka 46. člena in tretjega odstavka 77. člena ZViS
22. Pobudnica izpodbija četrti odstavek 46. člena in tretji
odstavek 77. člena ZViS. Ustavno sodišče pa je začelo tudi
postopek za oceno ustavnosti 43. člena ZViS.
23. Četrti odstavek 46. člena ZViS določa, da o razmestitvi študijskih programov, s katerimi se uresničuje nacionalni
program visokega šolstva, odloči Vlada. Pobudnica izpodbija
le tisti del četrtega odstavka 46. člena ZViS, ki se nanaša na
vprašanje razmestitve študijskih programov za izredni študij,
oziroma točneje, na omejevanje števila vpisnih mest za izredni
študij. Tretji odstavek 77. člena ZViS določa, da državljanom
Republike Slovenije in državljanom članic Evropske unije šolnine ni mogoče predpisati za izobraževanje v okviru dodiplomskih študijskih programov z javno veljavnostjo, ki se izvajajo kot
javna služba, razen če njihovo izvajanje presega z nacionalnim
programom visokega šolstva določene standarde. Pobudnica
meni, da sta določbi v neskladju z 2. členom, prvim in tretjim
odstavkom 57. člena, prvim in drugim odstavkom 58. člena,
59. členom, prvim odstavkom 74. člena, 87. členom in drugim
odstavkom 120. člena Ustave.
24. Četrti odstavek 46. člena ZViS ureja razmestitev
študijskih programov. Kljub nekoliko nerodni opredelitvi iz
vsebine določbe jasno izhaja, da gre po vsebini za razmestitev oziroma razporeditev števila razpoložljivih študijskih mest
po posameznih študijskih programih in ne za razmestitev
študijskih programov (saj teh sploh ni mogoče razmeščati).2
Ne iz zakonske določbe ne iz vsebine zakona pa ni jasno, ali
razmestitev zajema samo študijska mesta za redni študij ali
tudi za izredni. Vlada sicer na podlagi te določbe vsako leto
1 Ustavno sodišče pri tem ugotavlja, da Državni zbor na pobudo ni odgovoril. Mnenje oziroma odgovor na pobudo je poslala
Vlada.
2 Študijske programe namreč najprej sprejme senat univerze.
Nato pa jih mora univerza, še preden se lahko izvajajo, akreditirati
pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu. Več o tem v III. poglavju ZViS, zlasti pa v 32. členu ZViS.
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sprejme sklep o razmestitvi študijskih programov, s katerim
natančno določi število vpisnih mest za redni in izredni študij
prve in druge stopnje na posameznih državnih univerzah in
državnih visokošolskih zavodih,3 in sicer tudi znotraj univerze
za posamezne njene članice (fakultete) in posamezne programe, ki jih te izvajajo, kakor tudi na visokošolskih zavodih
s koncesijo. Vendar pa to dejstvo ne pripomore k razrešitvi
navedene nejasnosti, saj je z vidika pobudnice izpodbijana
določba sporna prav zato, ker Vlada na njeni podlagi vsako
leto razmešča tudi študijska mesta za izredni študij.4 Pobudnica na eni strani zatrjuje, da izvajanje izrednega študija
ni del javne službe, in meni, da je ureditev, po kateri Vlada
razmešča študijska mesta tudi za izredni študij, v neskladju
s številnimi členi Ustave. Vlada pa na drugi strani meni, da
določbe ZViS ne razlikujejo med načini študija in da ima zato
enake pristojnosti odločanja tako glede rednega kot glede
izrednega študija. Zato je moralo Ustavno sodišče najprej
odgovoriti na vprašanje, ali je izredni študij del javne službe
ali ne, saj je od odgovora na to vprašanje odvisna nadaljnja
ustavnosodna presoja izpodbijane določbe.
25. Na enako vprašanje je Ustavno sodišče moralo odgovoriti pri presoji ustavne skladnosti tretjega odstavka 77. člena
ZViS. Od odgovora, ali je izredni študij del javne službe ali ne,
je namreč odvisno, kdaj se šolnine na podlagi te določbe ne
smejo predpisati in kakšna bo nadaljnja ustavnosodna presoja
te določbe. Prvi odstavek 77. člena ZViS sicer določa, da se
šolnine določijo v skladu s predpisom ministra, pristojnega za
visoko šolstvo. Prvi odstavek 2. člena Pravilnika o šolninah, ki
je bil sprejet na podlagi te določbe, pa še podrobneje določa,
da državljani Republike Slovenije plačujejo šolnino za redni
študij na dodiplomskih študijskih programih, ki se ne izvajajo
kot javna služba, in za izredni študij na dodiplomskih študijskih programih. Iz navedenega bi lahko izhajalo, da je treba
tretji odstavek 77. člena ZViS razumeti tako, da se šolnine ne
smejo predpisati zgolj za redni študij in da zato izredni študij
ni del javne službe, vendar pa to iz vsebine zakona (zlasti pa
77. člena ZViS) ne izhaja.
26. Najbolj splošni zakon (lex generalis), ki ureja statusnopravna vprašanja javnih zavodov in opravljanje negospodarskih javnih služb, med katere sodi tudi javna služba v
visokem šolstvu, je Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
in 8/96 – v nadaljevanju: ZZ). Ta določa, da se kot javne službe opravljajo z zakonom oziroma odlokom občine ali mesta na
podlagi zakona določene dejavnosti, katerih trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu republika, občina
ali mesto (22. člen ZZ). ZZ določa še, da se za opravljanje
javnih služb ustanovijo javni zavodi (3. člen ZZ) oziroma da
javne službe opravljajo javni zavodi ali drugi zavodi na podlagi
koncesije (23. člen ZZ). Na področju visokega šolstva vprašanje javne službe ureja ZViS kot specialni zakon (lex specialis). ZViS določa, da ta zakon med drugim opredeljuje javno
službo v visokem šolstvu in ureja način njenega financiranja
(1. člen ZViS). V nadaljevanju pa določa, da se javna služba
v visokem šolstvu določi z NPVŠ (43. člen ZViS) in da Republika Slovenija za opravljanje javne službe v visokem šolstvu
ustanavlja javne visokošolske zavode oziroma druge javne
zavode – članice univerze in študentske domove (9. člen
ZViS). Drugih določb v zvezi z opredelitvijo javne službe v
visokem šolstvu ZViS nima.
3 Pojem državne visoke šole se nanaša na samostojne visokošolske javne zavode, ne pa na članice državne univerze. S tem
pomenom je ta izraz uporabljen v vsej odločbi.
4 Ob tem je treba dodati, da se s sklepom o razmestitvi ne odloči o pravicah ali obveznostih in pravnih koristih državnih univerz
in državnih visokih šol. Zato ne gre za upravni akt v smislu Zakona
o upravnem sporu, Uradni list RS, št. 105/06 in 62/10 – ZUS-1 (glej
merila za presojo v odločbi Ustavnega sodišča št. Up-1850/08 z
dne 5. 5. 2010, Uradni list RS, št. 47/10), ter državne univerze in
državne visoke šole na podlagi vsakoletnega sklepa o razmestitvi
ne morejo pred sodiščem zahtevati, naj jim država zagotovi več
študijskih mest za redni ali izredni študij.
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27. Ustavno sodišče je glede na navedeno ocenilo, da
na podlagi razlage veljavnih predpisov ni mogoče odgovoriti
na vprašanje, ali je izredni študij del javne službe ali ne. Na to
ni mogoče odgovoriti niti ob upoštevanju dejanskih okoliščin.
Javna služba je namreč normativni pojav in ne dejanski. To
pomeni, da javne službe ni brez njenega normativnega dela
(normativne opredelitve) oziroma da brez pravne ureditve ni
posebnega pravnega režima v posamezni dejavnosti (tj. javne službe), ki bistveno razlikuje pravni položaj te dejavnosti
v razmerju do povsem enake dejavnosti, ki poteka v okviru
zasebnopravnega režima. Izobraževalna dejavnost na primer
tako sama po sebi ni javna služba, saj lahko poteka vsebinsko
enako po tržnih merilih ali v okviru pravnega režima javne
službe.5 Javni zavodi, čeprav jih ustanovi država, lahko poleg
javne službe izvajajo tudi druge dopolnilne dejavnosti, ki pomenijo prodajo blaga in storitev na trgu (primerjaj 48. člen ZZ).
Prav tako blago oziroma storitve, ki jih v okviru javne službe
nudi javni zavod, niso nujno v celoti plačane iz proračuna, ampak jih lahko v celoti ali delno plačajo njihovi uporabniki. Zato
Ustavno sodišče niti na podlagi ugotovitev, da izredni študij
izvajajo državne univerze in visoke šole ter da mora študent
za izredni študij plačati šolnino (primerjaj 2. člen Pravilnika
o šolninah), ne more sprejeti stališča, ali gre (pri izrednem
študiju) za izvajanje javne službe ali ne. Prav tako na to
vprašanje ne more odgovoriti s primerjanjem računovodskih
izkazov državnih univerz in visokih šol, iz katerih bi izhajalo,
kateri del dejavnosti se obračuna kot dejavnost javne službe
in kateri del kot tržna dejavnost.
28. Ustavno sodišče brez podlage v Ustavi ali zakonu
(glej 22. člen ZZ) ne more sámo odgovoriti na vprašanje, ali
pomeni izvajanje izrednega študija del javne službe ali pa opravljanje storitev na trgu, saj je odgovor na to vprašanje, skladno
z načelom delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno
(drugi stavek drugega odstavka 3. člena Ustave), v pristojnosti
zakonodajne oblasti. Ob tem se izkaže, da je ključni problem
za opisano nejasnost v tem, da zakon (ZViS) ne določa obsega
javne službe v visokem šolstvu nasploh – in ne samo v zvezi z
izvajanjem rednega in izrednega študija – ter opredelitev javne
službe v visokem šolstvu prepušča političnemu aktu, tj. NPVŠ
oziroma ReNPVS. Zato je moralo Ustavno sodišče na podlagi
30. člena ZUstS (21. točka obrazložitve) začeti še postopek za
oceno ustavnosti 43. člena ZViS, ki določa, da se javna služba
v visokem šolstvu določi z nacionalnim programom visokega
šolstva (NPVŠ).6
29. Javna služba v visokem šolstvu sodi med t. i. negospodarske javne službe (primerjaj 1. in 9. člen ZViS). Javna
služba se ustanovi za zadovoljevanje javnih potreb (v tem
primeru storitev visokošolskega izobraževanja), ki so v javnem
interesu. Z ustanovitvijo javne službe v visokem šolstvu država
med drugim uresničuje dolžnost iz tretjega odstavka 57. člena
Ustave, da ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo
ustrezno izobrazbo. Z opredelitvijo javne službe v visokem
šolstvu se tako v prvi vrsti določajo pravice in obveznosti posameznikov, ki želijo izkoristiti storitve visokošolskega izobraževanja. Z njihovega vidika je pri izvajanju javne službe zlasti
pomembno, da se jim zagotavlja pravica dostopnosti do javne
storitve pod enakimi pogoji. Z opredelitvijo javne službe pa se
določajo tudi pravice in obveznosti izvajalcev, to je državnih
univerz in državnih visokih šol ter visokošolskih zavodov s
koncesijo, v razmerju do uporabnikov na eni strani in do države
na drugi strani. Z vidika državnih univerz in visokih šol (in tudi
pobudnice) je tako zlasti pomembno, da je obseg javne službe,
5 Povzeto po G. Trpin, Javne službe in javni zavodi, Podjetje
in delo, št. 7 (2004), str. 1376–1382.
6 Ob tem je treba dodati, da na primer Zakon o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09
– popr. in 20/11 – ZOFVI) v 10. členu zelo jasno opredeljuje obseg
javne službe na področju vzgoje in izobraževanja na področjih, ki
jih sicer ureja (1. člen).
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ki jo morajo izvajati (torej njihova obveznost), jasno določen in
da je s tem določena tudi obveznost države oziroma pravica
državne univerze oziroma visoke šole do ureditve financiranja
te javne službe z zakonom in predvsem do finančnih sredstev,
ki naj bi ji na tej podlagi pripadala. Opredelitev javne službe v
visokem šolstvu zato pomeni tudi ureditev pravic in obveznosti
pravnih subjektov.
30. Predlog vsakokratnega NPVŠ oblikuje Vlada na podlagi strokovnih izhodišč, ki jih pripravi Svet Republike Slovenije
za visoko šolstvo v sodelovanju s Svetom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, sprejme pa ga Državni zbor (prvi in
drugi odstavek 45. člena ZViS) z resolucijo. Z resolucijo Državni
zbor ocenjuje stanje, določa politiko in sprejema nacionalne
programe na posameznih področjih (109. člen Poslovnika Državnega zbora, Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 105/10 – PoDZ-1). To pomeni, da resolucija ni
splošni (pravni) akt (primerjaj še 56. točko obrazložitve), temveč politični, deloma tudi strokovni akt, s katerim ni mogoče
urejati pravic in obveznosti fizičnih in pravnih oseb. Te se morajo urejati s splošnoveljavnimi zakoni. Državni zbor lahko že
na podlagi 87. člena Ustave pravice in obveznosti državljanov
in drugih oseb določa le z zakonom, ne pa z resolucijo. Namen
te določbe, ki vsebuje formalno obveznost za Državni zbor, je
v zagotovitvi, da pravne norme, ki na originaren način urejajo
pravice in obveznosti pravnih subjektov, nastajajo v obliki zakonov. Zakon ima namreč po Ustavi poseben položaj v sistemu
pravnih aktov. S 87. členom Ustave je želel ustavodajalec
podvreči pravne akte Državnega zbora, ki vsebujejo določbe,
s katerimi ta organ ureja pravice in obveznosti državljanov ter
drugih oseb, posebnemu ustavnopravnemu režimu, ki velja za
zakone.7
31. Tudi načela pravne države iz 2. člena Ustave zahtevajo, da se temeljna razmerja med državo in državljani ter drugimi
osebami urejajo s splošnoveljavnimi in abstraktnimi zakoni, ne
pa z resolucijami.8 Zakon mora v temelju sam urediti vsebino,
ki naj bo predmet predpisa, ter določiti okvire in usmeritve za
njeno podrobnejše podzakonsko urejanje, tako da je pravnemu
subjektu njegov položaj znan oziroma predvidljiv že na podlagi
zakona. Zakon tako ne sme prepuščati urejanja zakonske
materije podzakonskemu predpisu, še toliko manj pa to sme
prepustiti političnemu aktu, kakršen je resolucija.
32. Glede na navedeno je 43. člen ZViS, ki ne opredeli
javne službe v visokem šolstvu in njeno ureditev v celoti prepušča ureditvi v NPVŠ,9 v neskladju z 2. in 87. členom Ustave.
Zato ga je Ustavno sodišče razveljavilo (1. točka izreka). To ne
pomeni, da se morajo vse podrobnosti glede opredelitve javne
službe urediti z zakonom, ampak da mora zakon v skladu z
načelom zakonitosti opredeliti javno službo v visokem šolstvu.
Po oceni Ustavnega sodišča to pomeni, da mora zakon določiti
vsaj obseg javne službe v visokem šolstvu, temeljne pogoje za
dostop posameznikov do storitev visokošolskega izobraževanja v okviru javne službe, temeljne pogoje za izvajalce javne
službe, temeljno opredelitev načina opravljanja javne službe in
načina njenega financiranja.
33. Od odgovora na vprašanje, kaj obsega javna služba
v visokem šolstvu, in predvsem od odgovora na vprašanje, ali
je izredni študij del javne službe ali ne, je odvisna nadaljnja
ustavnosodna presoja četrtega odstavka 46. člena in tretjega odstavka 77. člena ZViS. Glede na to, da javna služba v
visokem šolstvu ni opredeljena in zato tudi ni opredeljeno,
ali je izredni študij del javne službe ali ne, sta četrti odstavek
46. člena in tretji odstavek 77. člena ZViS iz že navedenih
razlogov nejasna.
7 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-40/96 z dne 3. 4.
1997 (Uradni list RS, št. 24/97, in OdlUS VI, 46).
8 Primerjaj M. Pavčnik v: M. Pavčnik (ur.), Pravna država,
GV Založba, Ljubljana 2009, str. 32.
9 Pri tem pa Ustavno sodišče ugotavlja, da tudi ReNPVS
(s katero je sprejet sedaj veljavni NPVŠ) javne službe v visokem
šolstvu ne ureja.
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34. Eno izmed načel pravne države (2. člen Ustave) tudi
zahteva, da so predpisi jasni in določni, tako da je mogoče
nedvomno ugotoviti vsebino in namen norme. Zahteva po
jasnosti in določnosti seveda ne pomeni, da morajo biti predpisi taki, da jih ne bi bilo treba razlagati. Uporaba predpisov
vedno pomeni njihovo razlago in tako kot vsi drugi predpisi,
so tudi zakoni predmet razlage. Z vidika pravne varnosti, ki
je eno od načel pravne države iz 2. člena Ustave, pa postane
predpis sporen takrat, kadar s pomočjo pravil o razlagi pravnih
norm ne moremo priti do jasne vsebine predpisa.10 Prav tak
je obravnavani primer. Zato sta četrti odstavek 46. člena in
tretji odstavek 77. člena ZViS v neskladju z 2. členom Ustave
(2. točka izreka).
35. Ustavno sodišče navedenih določb ni razveljavilo,
ampak je ugotovilo, da sta v neskladju z Ustavo (2. točka izreka). Za ugotovitveno odločbo se je odločilo, ker sta določbi
protiustavni zato, ker določeno vprašanje urejata na način, ki
ne omogoča razveljavitve (prvi odstavek 48. člena ZUstS). Če
bi Ustavno sodišče določbi razveljavilo, bi v sistem visokega
šolstva poseglo tako, da bi bila lahko motena izvajanje visokošolskih študijskih programov in dosedanji način zaračunavanja
šolnin. Ustavno sodišče je še odločilo, da mora Državni zbor
ugotovljeno neskladje odpraviti v roku devetih mesecev po
objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije (3. točka
izreka).
36. Glede na to, da je Ustavno sodišče ugotovilo, da sta
izpodbijana četrti odstavek 46. člena in tretji odstavek 77. člena
ZViS v neskladju z 2. členom Ustave, se mu do drugih očitkov
pobudnice ni bilo treba opredeliti.
B. – III.
Presoja prvega do petega odstavka 73. člena ZViS in
Uredbe o javnem financiranju/11
37. Pobudnica izpodbija četrti odstavek 73. člena ZViS,
ki določa, da se podrobnejše določbe o financiranju visokega
šolstva, v skladu s standardi iz nacionalnega programa, opredelijo v predpisu iz 75. člena tega zakona. Meni, da je določba
v neskladju z 2. členom, prvim in z drugim odstavkom 58. člena,
87. členom in drugim odstavkom 120. člena Ustave. Ustavno
sodišče pa je po koneksiteti presojalo še prvi do tretji odstavek
in peti odstavek 73. člena ZViS ter Uredbo o javnem financiranju/11 (21. točka obrazložitve).
38. Glede na pobudničine navedbe je Ustavno sodišče
sporno ureditev najprej presojalo z vidika njene skladnosti z
drugim odstavkom 58. člena Ustave, ki določa, da se način
financiranja državnih univerz in državnih visokih šol uredi z
zakonom. Člen 58 Ustave ureja avtonomnost univerze in drugih
visokih šol. V prvem odstavku tega člena je določeno, da so
državne univerze in državne visoke šole avtonomne. V drugem
odstavku tega člena pa je določeno, da način njihovega financiranja ureja zakon.
39. V osnutku Ustave (Poročevalec Skupščine Republike
Slovenije, št. 17/90) se je določba o univerzitetni avtonomiji
glasila: »Univerze in druge visoke šole (varianta: 'so avtonomne in') v mejah zakona samostojno določajo svojo notranjo
ureditev«; drugega odstavka in določbe o financiranju ni bilo.
Kasneje so bile besede »in v skladu z zakonom samostojno
določajo svojo notranjo ureditev« črtane z obrazložitvijo, da
omejujejo imperativ avtonomnosti. Dodan je bil nov drugi odstavek (»Način njihovega financiranja ureja zakon«), za katerega
je bilo v obrazložitvi rečeno, da v nasprotju z besedami, ki so
bile črtane, ne oži avtonomnosti v njenem bistvu, to je v njeni
znanstveno-pedagoški komponenti (tako že odločba Ustavnega sodišča št. U-I-34/94, 20. točka obrazložitve). Glede na navedeno je treba drugi odstavek 58. člena Ustave, kot sestavni
del 58. člena Ustave, ki ureja avtonomnost univerze in drugih
10 Glej odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-32/02 z dne 10. 7.
2003 (Uradni list RS, št. 73/03, in OdlUS XII, 71) in št. U-I-170/05,
Up-224/03 z dne 19. 1. 2006 (Uradni list RS, št. 11/06, in OdlUS
XV, 6).
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visokih šol, presojati upoštevajoč vsebino in namen prvega
odstavka te določbe.
40. Ustavno sodišče se je do vsebine prvega odstavka
58. člena Ustave že opredelilo.11 Iz ustavnosodne presoje
izhaja, da je ima pravico do avtonomije državna univerza
oziroma državna visoka šola.12 Pravica do avtonomije pomeni pravico do odločanja v lastnih zadevah, to je v tistih, ki
sodijo v univerzitetno področje in zadevajo univerzo oziroma
visoko šolo. Ne glede na to, da prvi odstavek 58. člena Ustave ne določa, da mora zakonodajalec z zakonom predpisati
način uresničevanja te ustavne pravice, pa iz ustavnosodne
presoje izhaja, da državne univerze in državne visoke šole
pravice do avtonomije ne morejo izvrševati neposredno na
podlagi Ustave. Ta ustavna določba državo namreč zavezuje, da razmeji področje popolnoma avtonomnega od področja javnega ter visoko šolstvo uredi tako, da določi temeljne
statusnopravne, kadrovske, upravljavske in finančne okvire
delovanja državnih univerz oziroma visokih šol ter uredi
temeljna razmerja med subjekti znotraj univerze ter položaj
javnosti v upravljanju univerze in nadzoru nad njenim delovanjem. Pri tem pa država ne sme omejiti avtonomnosti
državne univerze oziroma visoke šole v njeni znanstvenopedagoški komponenti.13
41. Iz navedenega izhaja, da drugi odstavek 58. člena
Ustave že na ravni Ustave predvideva, da je avtonomija državne univerze oziroma državne visoke šole na področju financiranja omejena. Popolna avtonomija javnih zavodov na področju
njihovega financiranja sploh ni mogoča, saj mora država kot
ustanovitelj najprej zagotoviti ustrezna (finančna) sredstva za
ustanovitev javnega zavoda in začetek opravljanja njegove
dejavnosti (saj brez tega državna univerza oziroma visoka šola
sploh ne more nastati, primerjaj opombo št. 12).
42. Drugi odstavek 58. člena Ustave od države zahteva,
da je način financiranja državnih univerz in državnih visokih šol
uredi z zakonom. Ustava določa pristojnost Državnega zbora,
da sprejme določeno vsebino (način financiranja) z zakonom
in ne morebiti s kakšnim drugim aktom. To pomeni, da je drugi
odstavek 58. člena Ustave glede razmerja med zakonodajno
in izvršilno oblastjo ter s tem v razmerju do drugega odstavka 120. člena Ustave specialna določba. Ta določba pomeni
izpeljavo sicer splošne zahteve po spoštovanju načela zakonitosti iz drugega odstavka 120. člena Ustave glede specifične
vsebine, to je načina financiranja državnih univerz in državnih
visokih šol. Iz te določbe zato izhajajo enaka načela, po katerih
mora biti zakon vsebinska podlaga za izdajanje podzakonskih
predpisov in posamičnih aktov izvršilne oblasti, tako vlade kot
upravnih organov, ne da bi bilo potrebno izrecno pooblastilo v
zakonu.14 Zato je Ustavno sodišče pobudničine očitke o neskladnosti izpodbijane ureditve z drugim odstavkom 120. člena
presojalo z vidika drugega odstavka 58. člena Ustave.
11 Glej zlasti odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-34/94 in
št. U-I-22/94 z dne 25. 5. 1995 (Uradni list RS, št. 39/95, in OdlUS
IV, 52).
12 Pravica do avtonomije se nanaša zgolj in samo na državne
univerze in državne visoke šole, saj se je država kot ustanoviteljica
z 58. členom Ustave odpovedala pravicam, ki bi jih imela kot ustanoviteljica (ne pa tudi tistim, ki ima kot oblast). To na drugi strani
pomeni, da zasebne univerze oziroma visoke šole niso avtonomne,
saj njihov ustanovitelj lahko odloča o »svoji« univerzi; seveda v
okviru, ki ga s predpisi določi država kot oblast. Da pa bi sploh lahko govorili o avtonomnosti oziroma o pravici do avtonomije državne
univerze oziroma državne visoke šole, mora univerza oziroma visoka šola sploh nastati. Država mora zato kot ustanoviteljica univerze
oziroma visoke šole najprej zagotoviti njen nastanek (ustanovitev)
in šele nato njen nadaljnji obstoj kot pravna oseba (s spoštovanjem
njene avtonomnosti).
13 Ta med drugim zajema določanje meril in postopka za izvolitev v nazive, študijskega režima ter obdobij preverjanja znanja
študentov (primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-34/94).
14 Primerjaj odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-50/00 z dne 30. 5.
2002 (Uradni list RS, št. 54-I/02, in OdlUS XI, 93) in št. U-I-24/07 z dne
4. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 101/07, in OdlUS XVI, 74).
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43. Ustavno sodišče se je moralo opredeliti tudi do vsebine zakonske materije, to je »načina financiranja«, ki je v
pristojnosti Državnega zbora. Jezikovna razlaga pojma »financirati« pomeni »denarno omogočati kako delo, dejavnost«,
pojma »način« pa »kar opredeljuje, označuje delanje, ravnanje,
mišljenje glede na potek, uresničevanje«.15 Iz tega izhaja, da
način financiranja obsega tako zagotavljanje finančnih sredstev
za delovanje oziroma izvajanje dejavnosti kakor tudi omogočanje upravljanja tako pridobljenih sredstev med samim
izvajanjem dejavnosti. Način financiranja državnih univerz in
državnih visokih šol iz drugega odstavka 58. člena Ustave od
zakonodajalca tako zahteva, da z zakonom uredi način financiranja njihove dejavnosti (t. i. okvir financiranja) in način oziroma
pravila upravljanja tako pridobljenih finančnih sredstev. Ustava
pri tem ne omejuje zakonodajalca le na ureditev načina financiranja iz proračuna ter v tem okviru načina financiranja javne
službe in drugih dejavnosti, temveč omogoča tudi ureditev
načina financiranja iz drugih virov. Prav tako Ustava ne omejuje
zakonodajalca glede financiranja po višini sredstev, ki naj bi
bila zagotovljena iz posameznih virov financiranja (proračuna
in drugih). Ureditev virov financiranja ter višine financiranja iz
proračuna in drugih virov je tako v pristojnosti zakonodajalca,
ki ima na tem področju široko polje proste presoje. Vendar pa
zakonodajalec le ni povsem prost. Način financiranja mora v
zakonu urediti tako, da državne univerze in državne visoke
šole že na podlagi zakona lahko predvidijo obseg finančnih
sredstev, ki jih lahko pridobijo. Le na tak način sta jim lahko
zagotovljeni finančna stabilnost in varnost. Poleg tega pa mora
ureditev tudi zagotavljati neodvisnost od vsakokratne izvršilne
veje oblasti kakor tudi neodvisnost prek finančnega vzvoda od
morebitnih zunanjih političnih, gospodarskih in drugih zasebnih interesov. Le z upoštevanjem navedenih mej je državnim
univerzam in državnim visokim šolam omogočeno izvrševanje
pravice do avtonomije iz prvega odstavka 58. člena Ustave,
zlasti v njeni znanstveno-pedagoški komponenti (glej 40. točko
obrazložitve).
44. Ob upoštevanju navedenih izhodišč je prvo vprašanje,
na katero je moralo odgovoriti Ustavno sodišče, ali prvi do peti
odstavek 73. člena ZViS financiranje visokega šolstva urejajo
tako, da je izpolnjena ustavna zahteva iz drugega odstavka
58. člena Ustave.
45. ZViS financiranje državnih univerz in državnih visokih
šol primarno ureja v VIII. poglavju, v 72. do 78. členu, pri čemer
financiranje javnih visokošolskih zavodov (državnih univerz in
državnih visokih šol) ureja le v 72. in 73. ter 75. do 78. členu.16
V tem delu se opredeli do okvira financiranja državnih univerz
in državnih visokih šol (primerjaj 72., 73. in 77. člen ZViS), in
sicer določa vire financiranja državnih visokošolskih zavodov
(72. člen ZViS) in zagotovitev sredstev za študijsko in obštudijsko dejavnost, investicije in investicijsko vzdrževanje ter
razvojne in druge pomembne naloge, določene v pravilniku
(prvi odstavek 73. člena ZViS). Glede sredstev za študijsko
dejavnost za prvo in drugo stopnjo ZViS določa, da se finančna
sredstva zagotovijo v državnem proračunu kot skupna sredstva
za univerzo in samostojni visokošolski zavod (integralno financiranje), in sicer ob upoštevanju študijskega področja ter števila vpisanih študentov in diplomantov rednega študija prve in
druge stopnje (drugi odstavek 73. člena ZViS). Nadalje določa,
da se lahko sofinancira tudi študij po študijskih programih tretje
stopnje (tretji odstavek 73. člena ZViS). V zvezi z izvajanjem
obštudijske dejavnosti pa se sredstva določijo ob upoštevanju
števila vpisanih študentov in vrednosti točke za posameznega
študenta, ki jo za vsako proračunsko leto s sklepom določi
minister, pristojen za visoko šolstvo (peti odstavek 73. člena
ZViS). ZViS tudi določa, da so šolnina in drugi prispevki za študij prihodek visokošolskega zavoda in se določijo s predpisom
15 Glej A. Bajec in drugi (ur.), Slovar slovenskega knjižnega
jezika, DZS, Ljubljana 1994, str. 217 in 593.
16 V preostalih členih ureja financiranje drugih dejavnosti
oziroma zasebnih visokošolskih zavodov.
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ministra, pristojnega za visoko šolstvo (prvi odstavek 77. člena
ZViS). Glede načina upravljanja finančnih sredstev ima ZViS v
tem poglavju dve določbi, in sicer v 78. členu določa, da se presežek prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje in razvoj
dejavnosti, v 76. členu pa omogoča ustanovitev visokošolskih
skladov. Sicer pa ZViS način upravljanja finančnih sredstev
(premoženja) na zelo načelni ravni ureja v 13. členu.
46. Glede na navedeno Ustavno sodišče ocenjuje, da prvi
do tretji odstavek in peti odstavek 73. člena ZViS ne urejajo načina financiranja javnih visokošolskih zavodov na način, da bi
bilo zadoščeno zahtevi iz drugega odstavka 58. člena Ustave.
ZViS se sicer opredeli do načina upravljanja pridobljenih finančnih sredstev državnih univerz in državnih visokih šol (primerjaj
deseto alinejo drugega odstavka 6. člena ZViS ter 13., 76. in
78. člen ZViS), medtem ko se do okvira financiranja državnih
univerz in državnih visokih šol opredeli (primerjaj 45. točko
obrazložitve), vendar pa je ta opredelitev tako splošna, da je
zakon v tem delu vsebinsko prazen. Člen 73 ZViS je namreč
edina določba ZViS, ki ureja okvir financiranja državnih univerz
in državnih visokih šol iz proračuna (to je s sredstvi države kot
njihove ustanoviteljice).17 Iz zakona (predvsem pa drugega
odstavka 73. člena ZViS) pa niti okvirno ne izhaja, kako se
izračuna obseg skupnih sredstev, ki iz proračuna pripadejo
določeni državni univerzi ali državni visoki šoli za študijsko
dejavnost prve in druge stopnje, ter kako se parametri, določeni v zakonu – študijsko področje, število vpisanih študentov
in število diplomantov – upoštevajo pri določitvi obsega teh
sredstev. Tako državna univerza oziroma državna visoka šola
na podlagi zakona ne more niti okvirno predvidevati, kakšen
znesek sredstev iz proračuna bo prejela za opravljanje svoje
osnovne dejavnosti oziroma za izvajanje javne službe v visokem šolstvu. Prav tako iz zakona ne izhaja, kako in kdaj se
lahko sofinancira študij po študijskih programih tretje stopnje
(tretji odstavek 73. člena ZViS) in kolikšna finančna sredstva
(če sploh) lahko državna univerza ali državna visoka šola pričakuje iz tega naslova. Prav tako iz zakona ne izhaja, kdaj in pod
kakšnimi pogoji naj bi bila sredstva za študijsko dejavnost na
razpolago (nakazana na transakcijske račune državnih univerz
in državnih visokih šol). Tudi o tem, kolikšen naj bi bil obseg
sredstev in pod kakšnimi pogoji naj bi jih država zagotavljala
za investicije in investicijsko vzdrževanje ter razvojne in druge
pomembne naloge (ki jih sicer zakon izpostavlja v tretji in četrti alineji prvega odstavka 73. člena ZViS), zakon ne določa
ničesar. Edina konkretnejša določba se nanaša na sredstva
za interesne dejavnosti študentov, povezane s študijem (peti
odstavek 73. člena ZViS). Na enako ugotovitev kažejo tudi
rezultati Analize prednosti – slabosti – možnosti – nevarnosti
(analize SWOT)18 iz ReNPVS, ki v triindvajseti alineji 2. točke
I. dela med slabostmi sedanjega sistema navajajo tudi neurejenost financiranja državnih univerz z zakonom.
47. Res je, kot zatrjuje Vlada, da vsakokratni zakon o izvrševanju proračuna za določeno obdobje določa, da se pravice
porabe za izvajanje nacionalnih programov in zakonov, v katerih je opredeljen obseg sredstev za financiranje posameznih
izdatkov proračuna, zagotavljajo v znesku, določenem s proračunom, ne glede na znesek, ki je predviden z nacionalnim programom ali posebnim zakonom (primerjaj 19. člen ZIPRS0809,
18. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
17 Druge določbe ZViS iz VIII. poglavja zakona (ki ureja
financiranje) urejajo druga vprašanja. Člen 72 ZViS določa vire
financiranja visokošolskih zavodov. Poleg proračuna navaja še
šolnine in druge prispevke za študij (ki jih sicer ureja še 77. člen
ZViS), plačila za storitve, dotacije, dediščine, darila ter druge vire.
Člen 73.a ZViS ureja financiranje zasebnih visokošolskih zavodov.
Člen 73.b ZViS ureja subvencioniranje bivanja študentov. Člen
73.c ZViS ureja subvencioniranje prevozov študentov. Člen 74
ZViS ureja financiranje drugih subjektov in dejavnosti (med njimi
delovanje Centralne tehniške knjižnice, investicijsko vzdrževanje
javnih študentskih domov).
18 SWOT je kratica za »Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats«.
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za leti 2010 in 2011, Uradni list RS, št. 99/09, 29/10 in 56/10 –
v nadaljevanju: ZIPRS1011, in 19. člen Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012, Uradni
list RS, št. 96/10 in 4/11 – v nadaljevanju: ZIPRS1112). Postopek priprave proračuna in finančnega načrta ter sprejemanja
in izvrševanja proračuna je urejen v 13. do 66. členu ZJF.
Izvrševanje proračuna pa je določeno v zakonih o izvrševanju
proračunov za posamezna leta. To seveda pomeni, da se
morajo državne univerze in državne visoke šole pri pripravi
in sprejetju finančnega načrta ravnati tudi v skladu s predpisi,
ki urejajo proračunsko financiranje (primerjaj šesti odstavek
73. člena ZViS), ne odvezuje pa države, da zgolj zaradi tega,
ker so proračunska sredstva omejena, ne določi temeljnih meril
za določanje obsega in načina financiranja državnih univerz
in državnih visokih šol skladno z zahtevo iz drugega odstavka 58. člena Ustave v zakonu. Teh določb ZJF, ZIPRS0809,
ZIRPS1011 in ZIRPS1112 ne vsebujejo. Na to kaže tudi to, da
je Vlada v tretjem odstavku 6. člena Uredbe o javnem financiranju/11 določila, da v primeru, če letna proračunska sredstva
za študijsko dejavnost ne zadostujejo za plačilo po Uredbi
določenih sredstev visokošolskim zavodom, se sredstva v tem
letu sorazmerno, do razpoložljivih letnih proračunskih sredstev
za študijsko dejavnost, zmanjšajo.
48. Ustavno sodišče je na podlagi navedenega ocenilo,
da zakon (ZViS) ni uredil vsebine načina financiranja državnih
univerz in državnih visokih šol, zlasti pa ne načina financiranja
iz proračuna, kot to zahteva drugi odstavek 58. člena Ustave.
Prav tako je ocenilo, da zakon ni določil okvirov in usmeritev
za podrobnejše urejanje te vsebine v podzakonskem predpisu.
Državnim univerzam in državnim visokim šolam tako njihov
položaj glede financiranja njihove dejavnosti ni znan oziroma
predvidljiv že na podlagi zakona. Ustavno sodišče je zato odločilo, da so prvi do tretji odstavek in peti odstavek 73. člena ZViS
v neskladju z drugim odstavkom 58. člena Ustave.
49. Ob upoštevanju navedenih ugotovitev je Ustavno
sodišče presojalo tudi ustavno skladnost četrtega odstavka
73. člena, ki določa, da se podrobnejše določbe o financiranju
visokega šolstva v skladu s standardi iz nacionalnega progama
opredelijo v predpisu iz 75. člena ZViS. Glede na to, da ZViS
ne določa meril za podrobnejšo določitev načina financiranja
s podzakonskim predpisom, pomeni četrti odstavek 73. člena
ZViS golo pooblastilo izvršilni veji oblasti oziroma Vladi, da
sama izvirno določi način financiranja državnih univerz in državnih visokih šol s podzakonskim predpisom.19 Zato je tudi ta
določba v neskladju z drugim odstavkom 58. člena Ustave. Ker
je Ustavno sodišče ugotovilo, da je četrti odstavek 73. člena v
neskladju z Ustavo že iz navedenih razlogov, se mu do drugih
očitkov pobudnice, naslovljenih na to določbo, ni bilo treba
opredeliti.
50. Izhajajoč iz omenjenih ugotovitev in navedb pobudnice je Ustavno sodišče po koneksiteti presojalo tudi ustavnost
in zakonitost Uredbe o javnem financiranju/11.
51. Vlada je z Uredbo o javnem financiranju/11, ki jo je
sprejela na podlagi četrtega odstavka 73. člena ZViS v zvezi
s 75. členom ZViS, med drugim uredila javno financiranje
študijskih in obštudijskih dejavnosti, investicij in investicijskega
vzdrževanja ter razvojnih nalog na univerzah in samostojnih
visokošolskih zavodih, ki jih je ustanovila Republika Slovenija
(1. člen Uredbe). V Uredbi je opredelila študijsko dejavnost,
način določanja letnih proračunskih sredstev za študijsko dejavnost in namene, za katere lahko javni visokošolski zavodi
porabijo sredstva za študijsko dejavnost (3. in 5. člen Uredbe).
V Uredbi je Vlada tudi natančno določila način določanja letnih
proračunskih sredstev za študijsko dejavnost, to je na osnovi
letnih sredstev za temeljni steber financiranja in letnih sredstev
za razvojni steber financiranja (5. člen Uredbe). Predpisala
je, kako se določijo skupna letna sredstva za temeljni steber
19 Primerjaj odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-50/00 in št. U-I390/02 z dne 16. 6. 2005 (Uradni list RS, št. 62/05, in OdlUS XIV,
58).
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financiranja, predvsem njihov variabilni del, to je zmnožek
vrednosti fiksnega dela in faktorja, ki se določi kot seštevek
funkcij učinkovitosti, prehodnosti študentov iz prvega letnika v
drugi in mednarodnega sodelovanja (5. do 12. člen Uredbe), in
kako se določijo sredstva za razvojni steber financiranja (17. do
21. člen Uredbe). Vlada je nadalje predpisala, kako se določijo
sredstva nove članice javnih visokošolskih zavodov in sredstva
članice ob izgubi akreditacije (13. in 14. člen Uredbe). V Uredbi
je predpisala tudi roke za določitev, nakazovanje in razdelitev
skupnih letnih sredstev za temeljni steber financiranja in obveznost sklenitve pogodbe (23. do 27. člen Uredbe). V Uredbi pa
je opredelila tudi, kaj so obštudijske dejavnosti, in določila, kako
se financirajo (29. do 34. člen Uredbe) ter kako se zagotavljajo
sredstva za investicije (35. do 40. člen Uredbe) in sredstva za
druge pomembne naloge (42. do 50. člen Uredbe).
52. Ustavno sodišče je že ocenilo, da ne ZViS ne četrti
odstavek 73. člena ZViS ne določata vsebinskih kriterijev, na
podlagi katerih bi Vlada lahko podrobneje opredelila način financiranja državnih univerz in državnih visokih šol, ki izhaja iz
Uredbe. Ustavno sodišče zato ocenjuje, da je Vlada Uredbo, ki
je bila sicer formalno izdana na podlagi zakonskega pooblastila
iz četrtega odstavka 73. člena ZViS, izdala brez vsebinske podlage v ZViS. Izpodbijana Uredba po oceni Ustavnega sodišča
ne pomeni zgolj dopolnjevanja, razčlenjevanja ali opisovanja
zakonskih določb, temveč izvirno ureja način financiranja državnih univerz in državnih visokih šol. Zakon v drugem odstavku 73. člena na primer določa, da se sredstva za študijsko
dejavnost določijo ob upoštevanju študijskega področja ter števila vpisanih študentov in diplomantov rednega študija prve in
druge stopnje. Uredba o financiranju pa v II. poglavju (sredstva
za študijsko dejavnost) obseg proračunskih sredstev veže na
povsem drugačna merila, in sicer na temeljni in razvojni steber
financiranja, fiksni in variabilni del letnih sredstev ter faktor, ki
se določi kot seštevek funkcij učinkovitosti, prehodnosti študentov in mednarodne učinkovitosti. Ta merila iz ZViS ne izhajajo.
Podobne ugotovitve veljajo tudi za preostala poglavja Uredbe.
Glede na to je v neskladju z drugim odstavkom 58. člena
Ustave tudi celotna Uredba o javnem financiranju/11 (3. točka
izreka). Odločitev Ustavnega sodišča za posamezne določbe
Uredbe o javnem financiranju/11, ki bi sicer imele vsebinsko
podlago v zakonu, pa že zaradi varstva načel pravne države iz
2. člena Ustave ne more biti drugačna.
53. Ustavno sodišče ni razveljavilo prvega do petega odstavka 73. člena ZViS, ampak je ugotovilo, da so te določbe v
neskladju z Ustavo (2. točka izreka). Za ugotovitveno odločbo
se je odločilo, ker so izpodbijane določbe protiustavne zato,
ker določenih vprašanj, ki bi jih morale urediti, ne urejajo (prvi
odstavek 48. člena ZUstS). Če bi Ustavno sodišče navedene
določbe razveljavilo, bi iz zakona izločilo še tisto malo materije,
ki jo ZViS ureja. Ustavno sodišče bi z razveljavitvijo povzročilo
položaj, ki bi bil v nasprotju z namenom iz drugega odstavka
58. člena Ustave.
54. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v
roku devetih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije (3. točka izreka). Zakonodajalec bo moral
pri pripravi nove ureditve ob upoštevanju pravice do avtonomije
državnih univerz in državnih visokih šol opredeliti v zakonu
način njihovega financiranja, tako da bo že iz samega zakona jasno, kako se okvirno določijo, povečujejo in nakazujejo
finančna sredstva za posamezne naloge državnih univerz in
državnih visokih šol.
55. Ustavno sodišče tudi Uredbe o javnem financiranju/11 ni razveljavilo, ampak se je odločilo za ugotovitveno
odločbo (4. točka izreka). Uredba o javnem financiranju/11
namreč vprašanje financiranja visokega šolstva ureja na način,
ki ne omogoča razveljavitve oziroma odprave (prvi odstavek
48. člena ZUstS). Morebitna razveljavitev ali odprava Uredbe
bi namreč povzročila, da za financiranje državnih univerz in
državnih visokih šol ne bi bilo več nobene pravne podlage.
Takšna pravna praznina bi lahko povzročila, da bi se ustavilo
financiranje državnih univerz in državnih visokih šol. Ustavno
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sodišče je zato Vladi naložilo, naj po sprejetju nove zakonske
ureditve v roku treh mesecev odpravi ugotovljeno neskladje
(4. točka izreka). S sprejetjem take odločitve je zakonodajalcu
omogočilo, da v vmesnem času določi ustrezne vsebinske kriterije, na podlagi katerih se bodo lahko določene podrobnosti
financiranja državnih univerz in državnih visokih šol uredile v
podzakonskem predpisu.
56. Na tako presojo Ustavnega sodišča odločitev iz odločbe št. U-I-370/06 ne more vplivati, saj Ustavno sodišče vsakokratno pobudo za oceno ustavnosti presoja v okviru navedb
oziroma v okviru zatrjevanih neskladij izpodbijanega predpisa
z Ustavo. V zadevi št. U-I-370/06 je pobudnica zatrjevala, da
izpodbijani 10. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06 – v nadaljevanju: ZViS-E) omogoča, da se prek financiranja, določenega
v 17. členu ZViS-E (to je mimo zakonskega pooblastila), s
spremembo uredbe kasneje določijo tudi šolnine oziroma način
financiranja, ki nima podlage v zakonu. Te njene navedbe je
Ustavno sodišče zavrnilo kot očitno neutemeljene, ker pobudnica svojih navedb ni utemeljila (52. točka obrazložitve), medtem
ko se v vprašanja, ki jih obravnava v tej pobudi, ni spuščalo.
Druge navedbe
57. Pobudnica na več mestih v pobudi poudarja, da so
standardi za opravljanje visokošolske dejavnosti, ki jih ureja
ReNPVS, nejasni, nedodelani in presplošni. Ustavno sodišče
ji pojasnjuje, da ReNPVS ni predpis ali splošni akt, za katerega
oceno bi bilo Ustavno sodišče na podlagi 160. člena Ustave
pristojno.20 Zato Ustavno sodišče ustavnosti in zakonitosti standardov, določenih z ReNPVS, ni presojalo.
C.
58. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
43. in 48. člena ter tretjega odstavka in prve alineje četrtega
odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest
Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar,
mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan Zobec. Odločbo
je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
1663.

Sklep o dopolnitvi Sklepa o veliki
izpostavljenosti bank in hranilnic

Na podlagi 7. točke 129. člena in 194. člena Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11 – ZPlaSS-B) ter prvega odstavka 31. člena Zakona
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o dopolnitvi Sklepa o veliki izpostavljenosti bank
in hranilnic
1. člen
V Sklepu o veliki izpostavljenosti bank in hranilnic (Uradni
list RS, št. 85/10) se v prvem odstavku 14. člena na koncu
točke (l) pika nadomesti s podpičjem ter se doda nova točka
(m), ki se glasi:
»(m) izpostavljenosti do nasprotne stranke, ki je banki
nadrejena družba, njena podrejena družba ali podrejena
Primerjaj sklep Ustavnega sodišča št. U-I-280/05 z dne
18. 1. 2007, Uradni list RS, št. 10/07, in OdlUS XVI, 7.
20
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družba njene nadrejene družbe, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– nasprotna stranka je banka s sedežem v državi članici
Evropske unije,
– nasprotna stranka je vključena v nadzor na konsolidirani
podlagi v isti bančni skupini kot banka,
– izpostavljenost ni sestavina kapitala nasprotne stranke,
vendar največ do 50% njihove vrednosti.«.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 3. maja 2011
Marko Kranjec l.r.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA
1664.

Poročilo o izidu glasovanja in o izidu
zakonodajnega referenduma o Zakonu
o malem delu, ki je bil 10. aprila 2011

POROČILO
o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega
referenduma o Zakonu o malem delu,
ki je bil 10. aprila 2011
I.
Državna volilna komisija je na 58. seji dne 28. aprila
2011 na podlagi zapisnikov volilnih komisij volilnih enot o izidu
glasovanja na območju volilnih enot, ter zapisnika Državne
volilne komisije o ugotovitvi izida glasovanja na diplomatsko
konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in po pošti
iz tujine, na zakonodajnem referendumu o Zakonu o malem
delu, ki je bil 10. aprila 2011, ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 10. aprila 2011 je imelo pravico glasovati
skupaj 1.707.534 volivcev, pri čemer je bilo 1.707.530 volivcev,
ki so bili vpisani v volilni imenik ter 4 volivci, ki so glasovali s
potrdilom, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.
Glasovalo je skupaj 580.347 volivcev (33,99%), od tega
580.343 volivcev, ki so bili vpisani v volilni imenik in 4 volivci, ki
so glasovali s potrdilom.
Oddanih je bilo 580.034 glasovnic. Ker ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo 2773 glasovnic neveljavnih
(0,48% od števila oddanih glasovnic).
Veljavnih je bilo 577.261 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o malem delu (ZMD), ki
ga je sprejel Državni zbor na seji dne 16. novembra 2010?«
je z besedo »ZA« odgovorilo 115.063 volivcev ali 19,93%
od števila veljavnih glasovnic
oziroma
z besedo »PROTI« 462.198 volivcev ali 80,07% od števila
veljavnih glasovnic.
II.
Državna volilna komisija je na podlagi šeste alinee 39. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS,
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št. 26/07 – ZRLI-UPB2), skladno z določbami 23. člena istega
zakona
u g o t o v i l a,
da je večina volivcev, ki so veljavno glasovali, proti uveljavitvi Zakona o malem delu (ZMD), ki ga je sprejel Državni zbor
na seji dne 16. novembra 2010.
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2. Končni uporabnik je uporabnik, ki ne zagotavlja javnih
komunikacijskih omrežij in ne izvaja javnih komunikacijskih
storitev.
3. Izvajalec oziroma izvajalka (v nadaljnjem besedilu:
izvajalec) univerzalne storitve je fizična ali pravna oseba, ki
izvaja univerzalno storitev ali njen del.
4. Ostali izrazi imajo enak pomen kot v ZEKom, če iz
besedila priporočila ne izhaja drugače.

Št. 10-6/00-22/11
Ljubljana, dne 28. aprila 2011
Predsednik
Anton Gašper Frantar l.r.
Člani:
Marjan Jarkovič l.r.
Dušan Vučko l.r.
Miroslav Pretnar l.r.
dr. Saša Zagorc l.r.
dr. Franc Grad l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1665.

Priporočilo o cenovni dostopnosti univerzalne
storitve

Na podlagi 117. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB1, 102/07 – ZDRad
in 110/09 – ZEKom-B; v nadaljevanju ZEKom) v.d. direktorja
Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije izdaja naslednje

PRIPOROČILO
o cenovni dostopnosti univerzalne storitve

III.
Cene univerzalne storitve
Storitve iz nabora univerzalne storitve naj izvajalci univerzalne storitve zagotavljajo po cenah, ki:
– so dostopne in vsem končnim uporabnikom omogočajo
dostop do ponujenih storitev ne glede na njihov zemljepisni
položaj,
– so stroškovno naravnane,
– so v skladu z naloženimi regulatornimi obveznostmi,
– so v skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi,
– spodbujajo učinkovito zagotavljanje univerzalne storitve,
– so za istovrstne storitve enake na celotnem ozemlju
Republike Slovenije.
IV.
Zagotavljanje preglednosti in enakega obravnavanja
Cene univerzalne storitve in z njimi povezani pogoji naj
bodo javno objavljeni, pregledni in nediskriminatorni.
V.
Spremljanje izvajanja priporočila
Izvajalci univerzalne storitve naj v največji meri sodelujejo
z agencijo pri njenem spremljanju izvajanja tega priporočila.
To vključuje redno zagotavljanje primernih pisnih informacij o
upoštevanju tega priporočila na lastno iniciativo in vedno, kadar
agencija taka pojasnila zahteva.
Agencija preverja izvajanje tega priporočila z zahtevami
po posredovanju informacij skladno s 126. členom ZEKom.
VI.

I.
Namen priporočila
Agencija v skladu s 13. členom ZEKom z odločbo določi
za dobo pet let enega ali več izvajalcev univerzalne storitve,
tako da se univerzalna storitev zagotavlja na celotnem ozemlju
Republike Slovenije. Univerzalna storitev je najmanjši nabor
storitev določene kakovosti, ki je dostopen vsem končnim
uporabnikom v Republiki Sloveniji po dostopni ceni ne glede
na njihovo geografsko lego.
Najmanjši nabor storitev, ki sodijo v univerzalno storitev,
vključuje:
– priključitev na javno telefonsko omrežje in dostop do
javno dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji,
– zagotavljanje in dostop do univerzalnega imenika in
univerzalne službe za dajanje informacij o naročnikih,
– zagotavljanje javnih telefonskih govorilnic in
– zagotavljanje ukrepov za končne uporabnike – invalide,
ki jih določi vlada.
Agencija želi s tem priporočilom doseči, da bi izvajalci
univerzalne storitve pri oblikovanju cen nabora storitev, ki sodijo
v univerzalno storitev, upoštevali enotna pravila ter tako dosledno izpolnjevali zakonske zahteve po dostopni ceni navedenih
storitev.
II.
Uporabljeni izrazi
1. Agencija je Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.

Časovna implementacija
To priporočilo prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Izvajalci univerzalne storitve naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da bi v priporočilu navedene ukrepe začeli izvajati v
najkrajšem roku, vendar najkasneje kot v roku dveh mesecev
od izdaje priporočila.
Št. 3824-9/2011/6
Ljubljana, dne 20. aprila 2011
EVA 2011-3211-0021
Miha Krišelj l.r.
v.d. direktorja

1666.

Tarifa o nadomestilu stroškov in plačilu
storitev Javne agencije Republike Slovenije
za varnost prometa

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni
list RS, št. 52/02 in 51/04) in 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa
(Uradni list RS, št. 49/10 in 73/10) izdaja Agencija Republike
Slovenije za varnost prometa v soglasju z Vlado Republike
Slovenije
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6. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-24/2011
Ljubljana, dne 20. januarja 2011
EVA 2011-2411-0065

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta tarifa določa način obračunavanja storitev in povračila
stroškov, ki jih Agencija Republike Slovenije za varnost prometa
opravlja v skladu z določbami Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo,
58/09 in 36/10), in jih plačajo predlagatelji storitev.

Vinko Može l.r.
predsednik Sveta AVP
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 42600-2/2011/4
z dne 3. 3. 2011 dala soglasje k temu aktu.

2. člen
(cena storitve)
Storitve iz te tarife so določene v točkah. Vrednost ene
točke je 5 eurov (z besedo: pet eurov). Cena storitve je zmnožek vrednosti točke in števila točk.
Po preteku treh let se vrednost točke ponovno preveri in
sicer na podlagi dejanskih stroškov, ki so povezani z opravljanjem storitev iz te tarife. Vsako spremembo vrednosti točke
potrdi svet agencije ob soglasju ustanovitelja. Novo vrednost
točke se objavi v Uradnem listu in začne veljati naslednji dan
po objavi.
3. člen
(način plačila)
(1) Predlagatelj plača storitev iz te tarife v dobro Javne
agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Trdinova
ulica 8, na podračun št. 011006000034943, odprt pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.
(2) Agencija objavi navodila o načinu plačila storitev na
svoji spletni strani.
4. člen
(zavezanec in rok plačila)
Zavezanec za plačilo storitve je fizična ali pravna oseba, za katero agencija opravi storitev, iz prvega odstavka
5. člena te tarife. Fizična ali pravna oseba, za katero agencija
opravi storitev, mora plačati račun najkasneje v 8 dneh po
izstavitvi.
II. STORITVE JAVNE AGENCIJE
5. člen
(Vrsta storitev)
(1) Storitve javne agencije so:
Storitev
Urna postavka dela uradne osebe na terenu
Strošek izpita oziroma preizkusa znanja,
ki ga plača kandidat
Izpis podatkov iz evidenc in registrov
Izdaja dvojnika potrdila o opravljenem izpitu
ali potrdila o uspešno opravljenem izobraževanju
ali strokovnem usposabljanju

Število točk

1667.

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

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, marec 2011
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2011 v primerjavi s
februarjem 2011 je bil 0,005.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta do konca marca 2011
je bil 0,023.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu od začetka leta
do konca marca 2011 je bil 0,008.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu marca 2011 v primerjavi z istim
mesecem prejšnjega leta je bil 0,048.
5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2011 v primerjavi s februarjem 2011 je bil 0,016.
6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začetka
leta do marca 2011 je bil 0,007.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do marca 2011 je bil 0,003.
8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca 2011 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,019.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do marca 2011 v primerjavi s povprečjem leta
2010 je bil 0,002.
Št. 9621-128/2011/6
Ljubljana, dne 20. aprila 2011
EVA 2011–1522-0009

5 točk

mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

28 točk
0.5 točke

1 točka

(2) Strošek izvajanja izobraževanj, seminarjev in delavnic se določi s kotizacijo. Kotizacija se določi različno glede
na stroške dela, stroške najema prostorov, stroškov izdelave
strokovnega material in druge stroške, ki nastanejo v času izvajanja izobraževanja, seminarjev in delavnic. Agencija objavi
navodila o višini kotizacije na svoji spletni strani oziroma na
prijavnici na izobraževanje, seminar in delavnico.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,
marec 2011

DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1668.

Tarifa o pravnih storitvah

Na podlagi četrtega odstavka 131. člena Zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – prečiščeno besedilo) in
drugega odstavka 144. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pra-
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vicah (Uradni list RS, št. 16/07 – prečiščeno besedilo in 68/08)
je družba Petošević, zastopstvo za patente in blagovne znamke,
d.o.o., Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktorica Tatjana Simović, mag. farm., dne 25. 3. 2011 sprejela

TARIFO
o pravnih storitvah
1. člen
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in
povračil stroškov družbi Petošević, zastopstvo za patente in
blagovne znamke, d.o.o., Cankarjeva cesta 4, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: pisarna), oziroma pooblaščenim zaposlenim
v pisarni v zvezi z opravljenim delom pri uveljavljanju pravic
industrijske lastnine in avtorskih in sorodnih pravic.
2. člen
Pravne storitve po tej tarifi obsegajo vsa opravila, ki jih
pisarna opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z
zastopanjem imetnikov in domnevnih kršiteljev pravic industrijske lastnine in avtorskih in sorodnih pravic v postopkih pred
sodišči in drugimi državnimi organi, razen pred Uradom RS za
intelektualno lastnino.
3. člen
Za ovrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo tista določila odvetniške tarife, določene v Zakonu o
odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08), ki se nanašajo na
pravne storitve v zvezi z varstvom pravic industrijske lastnine
in avtorskih in sorodnih pravic v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi iz četrtega odstavka 131. člena ZIL-1 in
drugega odstavka 144. člena ZASP, razen pred Uradom RS za
intelektualno lastnino.
4. člen
Stranke so dolžne pisarni plačati akontacijo za potrebne
storitve pravne pomoči v dogovorjenem znesku. Stroške za
sodne in upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence
ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih
založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa v dejanski višini.
5. člen
Storitve po tej tarifi ne obsegajo davka na dodano vrednost, drugih davkov, prispevkov, sodnih in upravnih taks.
6. člen
K tej tarifi izda soglasje minister, pristojen za pravosodje.
7. člen
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
8. člen
To tarifo izdajatelj objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. marca 2011
Petošević, zastopstvo za patente
in blagovne znamke, d.o.o.
Tatjana Simović l.r.
Direktorica
Skladno z določbo četrtega odstavka 131. člena Zakona
o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 144. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno
prečiščeno besedilo) daje minister za pravosodje soglasje pod
opr. št. 007-60/2011 z dne 7. 4. 2011 k Tarifi o pravnih storitvah,
ki jo je sprejela družba Petošević, zastopstvo za patente in
blagovne znamke, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije
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OBČINE
BENEDIKT
1669.

Zaključni račun proračuna Občine Benedikt
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08,
49/09, 38/10 in 107/10) in 16. člena Statuta Občine Benedikt je
občinski svet na 5. redni seji dne 13. 4. 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Benedikt za leto 2010
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Benedikt
za leto 2010, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Benedikt za leto 2010 je bil realiziran v
naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

KONTO

NAZIV

I.

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

2.711.003

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.780.866

DAVČNI PRIHODKI

1.604.861

700 Davki na dohodek in dobiček

1.479.415

70

703 Davki na premoženje

61.171

704 Domači davki na blago in storitve

64.275

706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

–
176.005
32.875

711 Takse in pristojbine

2.048

712 Denarne kazni

1.748

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72

ZNESEK
v EUR
(brez centov)

101.157

714 Drugi nedavčni prihodki

38.177

KAPITALSKI PRIHODKI

47.692

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
73

74

47.692

PREJETE DONACIJE

–

730 Prejete donacije iz domačih virov

–

731 Prejete donacije iz tujine

–

TRANSFERNI PRIHODKI

882.445

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

254.536

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

627.909

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

867.605

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

147.856

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

2.629.276

22.588
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402 Izdatki za blago in storitve

611.286

403 Plačila domačih obresti

85.875

409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI

624.955

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

350.834

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

96.402
177.719

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.120.365

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.120.365

INVESTICIJSKI TRANSFERI

16.351

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

8.889

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

7.462

III.

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

81.727

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

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

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

–

750 Prejeta vračila danih posojil

–

751 Prodaja kapitalskih deležev

27

27

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

V.

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

–

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

–

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

–

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

50

ZADOLŽEVANJE

–
27

500 Domače zadolževanje
VIII.

ODPLAČILO DOLGA (550)

55

ODPLAČILO DOLGA

83.718

550 Odplačilo domačega dolga

83.718

IX.

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

–1.964

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–83.718

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX)

–81.727

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2009

10.828,91

Po zaključnem računu proračuna Občine Benedikt se
stanje sredstev na računu konec leta 2010 prenese v proračun
občine za leto 2011.
3. člen
Ta zaključni račun začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41009-001/2011-16
Benedikt, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
BREZOVICA
1670.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1)
(Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl. US: U-I-51/065, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10,
112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO1A, 70/08, 108/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1)
(Uradni list RS, št. 7/03, 45/04 – ZdZPKG, 86/04, 7/05 Skl.
US: U-I-19/05-5, 23/05 – UPB1, 34/05 Odl. US: U-I-19/05-11,
44/05, 55/05 – UPB2, 40/06 (51/06 – popr.), 70/06 – UPB3,
115/06, 139/06 Odl. US: U-I-69/06-16, 3/07 – UPB4, 29/07 Odl.
US: U-I-56/06-31, 58/07 Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US:
U-I-414/06-7, 17/08 (21/08 – popr.), 76/08 – ZIKS-1C, 108/09,
109/09 Odl. US: U-I-56/08-15, 45/10 – ZIntPK, 9/11, 10/11 Odl.
US: Up-319/10-14, U-I-63/10-7), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS) (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN) in 16. člena Statuta
Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet
Občine Brezovica na 5. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel

Št.

2. člen
Dopolni se 21. člen z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»Pri vakuumskem kanalizacijskem sistemu v primeru
prekinitve odvajanja odpadne vode zaradi del navedenih v
prejšnjih dveh odstavkih, izvajalec prekine tudi dobavo pitne
vode za čas trajanja del.«
3. člen
Za 27. členom se doda nov člen 27.a, ki se glasi:
»27.a člen
Investitor, ki namerava grditi na območju kjer ni javnega
kanalizacijskega omrežja, mora za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti pogodbo o praznjenju greznic ali malih čistilnih
naprav, sklenjeno z izvajalcem (upravljavcem) javnega kanalizacijskega omrežja.«
4. člen
Doda se VII-A poglavje ter 33.a in 33.b člen:
»VII-A. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNE
KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
33.a člen
Investitor javne kanalizacije mora po končani gradnji prenesti objekte in naprave v upravljanje izvajalcu.
33.b člen
Za prevzem objektov in naprav javne kanalizacije v upravljanje morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– kanalizacijska mreža in naprave javne kanalizacije, ki se
predajajo morajo imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno
dovoljenje, zaključno situacijo, izvršilni načrt),
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– izračunani morajo biti stroški obratovanja kanalizacije,
ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,
– izračunana in sprejeta mora biti cena odvajanja odpadne in padavinske vode, ki izvajalcu omogoča nemoteno
upravljanje obstoječih in prevzetih objektov in naprav javne
kanalizacije,
– postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z
zapisnikom o primopredaji,
– objekt mora biti vrisan v kataster komunalnih vodov,
– objekt mora imeti navodila za uporabo in vzdrževanje,
– služnost mora biti vpisana v zemljiško knjigo.«
5. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 7113-27/2011
Brezovica, dne 14. aprila 2011
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o odvajanju in čiščenju komunalne
in padavinske odpadne vode
1. člen
Dopolni se 6. člen, doda se:
»Lastni objekti za čiščenje odpadnih vod, ki morajo biti
zgrajeni v skladu z veljavnimi predpisi, imajo na območjih, kjer
je po občinskih planih predvidena gradnja kanalizacije, lahko
samo začasen značaj.
Za gradnjo greznice oziroma čistilne naprave si je povzročitelj obremenitve dolžan pridobiti ustrezno dovoljenje.«

34 / 6. 5. 2011 /

ČRENŠOVCI
1671.

Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08
in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list
RS, št. 18/99, 92/99, 27/01, 69/02 in 131/06) je Občinski svet
Občine Črenšovci na 5. redni seji dne 19. 4. 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Črenšovci za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Črenšovci za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2010
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 Črenšovci za leto 2010.
Proračun Občine Črenšovci za leto 2010 je bil realiziran
v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v€

Skupina/Podskupina kontov
I.

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

3,646.320,00

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2,733.033,00

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI

2,470.702,00
2,337.586,00
106.426,00
26.690,00
/
262.331,00
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710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

Uradni list Republike Slovenije
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

75.416,00
1.643,00

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

292,00

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

/
184.980,00
112.798,00
106.285,00
/
6.513,00

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

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE

73 PREJETE DONACIJE

500 Domače zadolževanje

730 Prejete donacije iz domačih virov

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

731 Prejete donacije iz tujine
74 TRANSFERNI PRIHODKI
74 Transferni prihodki iz drugih javno
finančnih institucij
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

800.489,00

3,647.535,00

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

1,162.186,00

X.

321.605,00
52.958,00
769.426,00
1.624,00
16.573,00
1,171.730,00
54.285,00
755.954,00

/

285.922,00

430 Investicijski transferi

285.922,00

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila

–1.215,00

1.215,00
144.048,00

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2010
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati
naslednji dan po objavi.
Št. 0320-05/2011-42
Črenšovci, dne 19. aprila 2011
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

1,027.697,00

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

B.

XII. Stanje sredstev na računih
dne 31. 12. 2009

300.830,00
1,027.697,00

–1.215,00

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)
– IX = -III

60.661,00

414 Tekoči transferi v tujino

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

800.489,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

RAČUN FINANCIRANJA

ČRNOMELJ
1672.

Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08,
49/09 in 38/10) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je občinski svet
na 6. seji dne 14. 4. 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Črnomelj za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Črnomelj
za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2010
sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan
podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in od-
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Št.

hodkov 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 Črnomelj za leto
2010. Sestavni del zaključnega računa so tudi obrazložitve, v
katerih je podrobnejše opisana poraba sredstev in podatki o
posameznih projektih, ki so se izvajali v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna občine izkazuje

EUR

A)

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

I.

Prihodki skupaj

12.135.798,11

II.

Odhodki skupaj

11.562.804,23

III.

Proračunski presežek (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

0

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

0

C)

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

Zadolževanje

VIII.

Odplačila dolga

IX.

Zmanjšanje sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

X.

Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

–575.794,16

XI.

Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-IX.)

–572.993,88

Stanje sredstev na računih 31.12.

777.509,00

572.993,88

0
575.794,16
2.800,28

4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2010
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-421/2009
Črnomelj, dne 14. aprila 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

1673.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja
predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 36/10), Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS,
št. 68/96, 1/97 in 33/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na
6. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja
predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča
Črnomelj
1. člen
V Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS,
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št. 30/09, 47/09 in 30/10) se spremeni prvi odstavek 3. člena
in se pravilno glasi:
»Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj
11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so
oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice
do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.«
2. člen
Črta se zadnji stavek 5. člena, doda pa se nov odstavek,
t.j. drugi odstavek, ki glasi:
»Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko
starše pozove k odpravi pomanjkljivosti in dopolnitvi vloge tudi
po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec.
O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se
jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov,
ki jih vsebuje vloga.«
3. člen
Doda se nov 5.a člen, ki glasi:
»5.a člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja
otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko.
Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.«
4. člen
6. člen se spremeni in se po novem glasi:
»Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v
vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena, ki po novem glasi:
»V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot
je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem
otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.«
6. člen
Spremeni se 11. člen, ki se po novem glasi:
»Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Delo komisije vodi predsednik, ki ga
člani komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji komisije. Prvo
sejo skliče ravnatelj vrtca, naslednje pa sklicuje predsednik v
dogovoru z ravnateljem vrtca.
Komisija veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije,
oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.«
7. člen
12. člen pravilnika se spremeni in se glasi:
»Komisija, ki obravnava vloge za sprejem otrok v vrtec,
se mora sestati v 20 dneh po izteku javnega razpisa za vpis
otrok v vrtec.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so
vložene do roka za oddajo prijav, navedenega v javnem razpisu
za vpis otrok v vrtec v tekočem šolskem letu.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi
oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih
podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi
prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v
vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnosti podatkov,
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek.«

Stran

4506 /

Št.

34 / 6. 5. 2011

Uradni list Republike Slovenije

8. člen
13. člen se spremeni in se glasi:
»Komisija o svojem delu oziroma poteku seje vodi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj:
– ime in sedež vrtca, v katerem komisija deluje;
– čas in kraj zasedanja komisije;
– poimenska prisotnost članov komisije, osebe, ki vodi
postopek in zapisnikar;
– število prostih mest po posameznih programih in starostnih obdobjih;
– število vlog za sprejem otrok v vrtec po posameznih
programih in starostnih obdobjih;
– ovrednotenje posamezne vloge – določitev števila točk
po posameznih kriterijih;
– prednostni vrstni red otrok.
Zapisnik in dokumentacija, ki je podlaga za določitev
prednostnega vrstnega reda, se hrani v arhivu vrtca, po veljavnih predpisih.«

12. člen
Spremeni se 18. člen pravilnika in se na novo glasi:
»Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper
obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V
pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili
vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva
ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi
pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je
otrok vključen v vrtec.«

9. člen
15. člen se spremeni in se po novem glasi:
»Komisija določi prednostni vrstni red otrok tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega
do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki ga izvajajo v vrtcu.«

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

10. člen
V pravilniku se spremeni 16. člen in se glasi:
»Vrtec v 8 dneh po seji komisije glede na število prostih
mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s
prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v 8 dneh po seji komisije prednostni vrstni red,
iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki
se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca. Podatki o
otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema
otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih in tem pravilnikom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno
pošiljko ali v elektronski pošti, če so starši navedli elektronski
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.«
11. člen
17. člen se popravi in se na novo glasi:
»Zoper obvestilo vrtca o prednostnem vrstnem redu
lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno
pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v
15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in
s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja
kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni
dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki
ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem,
kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši
sprožijo upravni spor.«

13. člen
V 19. členu se za besedo »otroka« naredi piko, vejica in
preostanek teksta pa se črtata.

Št. 602-27/2009
Črnomelj, dne 14. aprila 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

1674.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja
predšolskih otrok v enoti vrtca
pri OŠ Dragatuš

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2 in 25/08), Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola komandanta
Staneta, Dragatuš« (Uradni list RS, št. 6-7/97, 31/98, 33/08
in 9/10) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. redni seji dne
14. 4. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja
predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš
1. člen
V Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih
otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš (Uradni list RS, št. 30/10) se
spremeni prvi odstavek 3. člena in se pravilno glasi:
»Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Za starše
otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo
zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o
izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.«
2. člen
Črta se zadnji stavek 5. člena, doda pa se nov odstavek,
t.j. drugi odstavek, ki glasi:
»Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko
starše pozove k odpravi pomanjkljivosti in dopolnitvi vloge tudi
po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec.
O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se
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jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov,
ki jih vsebuje vloga.«
3. člen
Doda se nov 5.a člen, ki glasi:
»5.a člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja
otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko.
Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.«
4. člen
6. člen se spremeni in se po novem glasi:
»Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v
vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.«
5. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena, ki po novem glasi:
»V primeru, da je prijav za sprejem otrok v vrtec več, kot
je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem
otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.«
6. člen
Spremeni se 10. člen, ki se po novem glasi:
»Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami Zakona o vrtcih. Delo komisije vodi predsednik, ki ga
člani komisije izvolijo izmed sebe na prvi seji komisije. Prvo
sejo skliče ravnatelj vrtca, naslednje pa sklicuje predsednik v
dogovoru z ravnateljem vrtca.
Komisija veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov navzočih članov.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije,
oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.«
7. člen
11. člen pravilnika se spremeni in se glasi:
»Komisija, ki obravnava vloge za sprejem otrok v vrtec,
se mora sestati v 20 dneh po izteku javnega razpisa za vpis
otrok v vrtec.
Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis otrok, ki so
vložene do roka za oddajo prijav, navedenega v javnem razpisu
za vpis otrok v vrtec v tekočem šolskem letu.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi
oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih
podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi
prednostni vrstni red otrok.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v
vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v
skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnosti podatkov,
navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja splošni upravni
postopek.«
8. člen
12. člen se spremeni in se glasi:
»Komisija o svojem delu oziroma poteku seje vodi zapisnik, ki mora vsebovati vsaj:
– ime in sedež vrtca, v katerem komisija deluje;
– čas in kraj zasedanja komisije;
– poimenska prisotnost članov komisije, osebe, ki vodi
postopek in zapisnikar;
– število prostih mest po posameznih programih in starostnih obdobjih;
– število vlog za sprejem otrok v vrtec po posameznih
programih in starostnih obdobjih;
– ovrednotenje posamezne vloge – določitev števila točk
po posameznih kriterijih;
– prednostni vrstni red otrok.
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Zapisnik in dokumentacija, ki je podlaga za določitev
prednostnega vrstnega reda, se hrani v arhivu vrtca, po veljavnih predpisih.«
9. člen
14. člen se spremeni in se po novem glasi:
»Komisija določi prednostni vrstni red otrok tako, da
razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od
najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec
s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto
v posameznem oddelku in glede na program, ki ga izvajajo
v vrtcu.«
10. člen
V pravilniku se spremeni 15. člen in se glasi:
»Vrtec v 8 dneh po seji komisije glede na število prostih
mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s
prednostnim vrstnim redom določi, koliko otrok bo sprejetih v
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v 8 dneh po seji komisije prednostni vrstni red,
iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki
se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca. Podatki o
otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema
otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih in tem pravilnikom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno
pošiljko ali v elektronski pošti, če so starši navedli elektronski
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.«
11. člen
16. člen se popravi in se na novo glasi:
»Zoper obvestilo vrtca o prednostnem vrstnem redu lahko
starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko
vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po
prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno
uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se
lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor
na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki
ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem,
kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši
sprožijo upravni spor.«
12. člen
Spremeni se 17. člen pravilnika in se na novo glasi:
»Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper
obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem
otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. V
pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili
vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva
ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi
pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je
otrok vključen v vrtec.«
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13. člen
V 18. členu se za besedo »otroka« naredi piko, vejica in
preostanek teksta pa se črtata.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-25/2010
Črnomelj, dne 14. aprila 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.
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Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 24. redni seji dne
11. 5. 2010 sprejel

SKLEP
o optimalni umestitvi objekta in funkcionalnih
ureditev stavbnega zemljišča na območju
razpršene gradnje
I.
Občinski svet Občine Dolenjske Toplice soglaša s prestavitvijo stavbnega zemljišča v okviru zemljišča parc., št. 977/2,
k.o. Podturn, na lokacijo že obstoječega objekta, kot je to razvidno iz grafične priloge tega sklepa.
II.
Ta sklep začne veljati takoj.

1675.

Sklep o višini parkirnine za leto 2011

Št. 3500-05-1098/2010-01-03
Dolenjske Toplice, dne 11. maja 2010

Na podlagi 7. člena Odloka o režimu ob reki Kolpi (Uradni
list RS, št. 53/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. redni
seji dne 14. 4. 2011 sprejel

Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

SKLEP
o višini parkirnine za leto 2011
1. člen
V skladu z določili Odloka o režimu ob reki Kolpi se za
poletno turistično sezono 2011 (od 1. maja do 30. septembra
2011) določi najvišja dnevna parkirnina v znesku:
– 9,0 EUR za avtobuse;
– 6,0 EUR za osebna vozila za prevoz več kot 8 potnikov;
– 3,0 EUR za osebne avtomobile in ostala motorna vozila
za prevoz oseb.
2. člen
Lastniki oziroma najemniki parkirišč se lahko odločijo za
zaračunavanje mesečne ali sezonske parkirnine zainteresiranim uporabnikom parkirišč. V ta namen uporabniku izdajo
ustrezno dovolilnico, ki ni prenosljiva.
Najvišja dnevna parkirnina je za potrebe iz prejšnjega
odstavka:
– 70% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje mesečne parkirnine;
– 50% najvišje določene dnevne parkirnine za zaračunavanje sezonske parkirnine.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

IG
1677.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi Statuta Občine Ig, je Občinski svet Občine Ig na 5. redni
seji dne 20. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto
2010.
2. člen
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/
podskupi- Namen
na kontov

Št. 354-62/2011
Črnomelj, dne 14. aprila 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

70

DOLENJSKE TOPLICE
1676.

Sklep o optimalni umestitvi objekta
in funkcionalnih ureditev stavbnega zemljišča
na območju razpršene gradnje

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 93/07) in 110. člena Odloka o prostorskem
načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09) je

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ig za leto 2010

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

5.370.785,25

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.035.729,67

DAVČNI PRIHODKI

4.066.365,18

700 Davki na dohodek
in dobiček

3.540.210,00

703 Davki na premoženje

369.501,51

704 Domači davki na blago
in storitve

156.653,67

706 Drugi davki
71

Realizacija
2010

0,00

NEDAVČNI PRIHODKI

969.364,49

710 Udeležba na dobičku
in dohodki od premoženja

141.662,01

711 Takse in pristojbine

3.559,38

712 Denarne kazni

4.433,19

Uradni list Republike Slovenije

Št.

713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
72

38.576,70

714 Drugi nedavčni prihodki

781.133,21

KAPITALSKI PRIHODKI

194.517,25

720 Prihodki od prodaje
osnovnih sredstev

0,00

721 Prihodki od prodaje zalog

0,00

722 Prihodki od prodaje
zemljišč in nematerialnega
premoženja
73

834,60

730 Prejete donacije iz
domačih virov

834,60

78

0,00

750 Prejeta vračila danih
posojil

0,00

751 Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752 Kupnine iz naslova
privatizacije

0,00

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440 Dana posojila

0,00

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

441 Povečanja kapitalskih
deležev in naložb

0,00

139.703,73

442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije

0,00

741 Prejeta sredstva iz
državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

0,00

PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE

0,00
0,00

VI. PREJETA
POSOJILA – DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
50

0,00

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

460.000,00

ZADOLŽEVANJE

460.000,00

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

6.563.385,29

500 Domače zadolževanje

460.000,00

TEKOČI ODHODKI

2.300.880,55

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

165.925,61

ODPLAČILA DOLGA

165.925,61

550 Odplačila domačega dolga

165.925,61

350.019,38

401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

55.072,18

402 Izdatki za blago in storitve

1.861.256,82
5.467,23

409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI

29.064,94
2.129.564,79

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

43

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

139.703,73

403 Plačila domačih obresti

42

4509

TRANSFERNI PRIHODKI

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

41

44

0,00

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

40

Stran

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

194.517,25

PREJETE DONACIJE

731 Prejete donacije iz tujine
74

75
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74.995,05
1.322.576,37

412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

213.232,20

413 Drugi tekoči domači
transferi

518.761,17

414 Tekoči transferi v tujino

0,00

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.940.276,99

420 Nakup in gradnja
osnovnih sredstev

1.940.276,99

INVESTICIJSKI TRANSFERI

192.662,96

431 Investicijski transferi
pravnim osebam

95.135,52

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

97.527,44

III. PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–1.192.600,04

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIH IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

55

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

–898.525,65

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

294.074,39

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

1.192.600,04

STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2010

2.418.026,51

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2010 znaša
2.418.026,51 EUR.
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta (proračunski primanjkljaj), ki znaša ob upoštevanju računa financiranja
in računa finančnih terjatev in naložb 1.192.600,04 EUR se
pokrije s stanji na računih na dan 31. 12. 2010.
Kot namenska sredstva se iz leta 2010 prenašajo:
– obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo
278.048,82 EUR,
– sredstva neporabljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2007 v višini
6.065,03 EUR in iz leta 2010 v višini 3.458,44 EUR,
– sredstva neporabljene dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda leta 2010 v višini
69.837,73 EUR,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini
11.055,00 EUR,
–
sredstva
neporabljene
števčnine
v
višini
49.958,58 EUR,
– sredstva neporabljene vzdrževalnine v višini
124.285,23 EUR,
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– neporabljena sredstva koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo 514,00 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2010 znaša
26.853,92 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4101/001/2009
Ig, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

JESENICE
1678.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski
park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1)

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 Občine Jesenice na 7. seji dne 21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park
Podmežakla (ureditveno območje J2/R1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občinski svet Občine Jesenice sprejema
spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem načrtu Šport
no rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1)
(Uradni list RS, št. 60/01, 11/09).
II. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
PROSTORA IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGEGA
POSEGA V PROSTOR
2. člen
V 5. členu se črta celoten prvi stavek in druga alineja,
tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– možna je rekonstrukcija obstoječe športne dvorane,
tudi z možnostjo razširitve in preureditve za vse vrste športov«
Na koncu se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– dopustna je postavitev enostavnih in nezahtevnih
objektov«
III. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
TER ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV
3. člen
V 11. členu se besedilo 4. točke v celoti nadomesti z
novim, ki se glasi:
»Pogoji za oblikovanje objektov v območjih za stanovanja:
– oblikovanje objektov naj se zgleduje po kvalitetnih oblikovnih značilnostih območja,
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– višina objektov max. P+1N+M, višina kolenčnega
zidu max. 1.00 m, obenem naj se objekti po višini prilagajajo okoliškim objektom. Kadar je etažnost nižja od največje
predpisane, višina kolenčnega zidu ni predpisana. Objekti
so lahko tudi podkleteni,
– odmiki stanovanjskih objektov od sosednjih zemljišč
znaša min. 2.50 m, v kolikor je odmik manjši, je potrebno pridobiti predhodno pisno soglasje soseda. V primeru manjših
odmikov je potrebno zagotoviti ustrezno požarno varnost,
– oblika in naklon strehe se zgleduje po okoliških obstoječih objektih,
– v območjih za stanovanja je za vsako stanovanje
potrebno zagotoviti 2 PM na lastnem zemljišču. Za potrebe
drugih dejavnosti se za izračun potrebnih parkirnih mest
upoštevajo PTI – Tehnični normativi za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (FAGG, Prometno-tehnični
inštitut).
IV. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
4. člen
Besedilo 13. člena se v celoti nadomesti tako, da se
glasi:
»Dostop do športnega parka je možen z dveh strani, ki
pa se obe navezujeta na Ulico heroja Verdnika: po regionalni
Cesti maršala Tita in skozi podvoz pod železnico ter čez
most čez reko Savo (pravokotno na Ulico heroja Verdnika)
in/ali po lokalni cesti skozi naselje Podmežakla. Na obe
napajalni cesti je možen dostop z avtoceste Hrušica–Vrba.
Predvidena je tudi izgradnja peš povezave športnega parka
z rekreacijskimi površinami na območju kamnoloma nad
avtocesto Hrušica–Vrba.
Prometno omrežje sestavljajo:
Glavna napajalna cesta, ki ima priključek pravokotno in
v niveleti z lokalno cesto–Ulico heroja Verdnika. Tu je urejeno večje parkirišče za potrebe športnega parka.
Dostop do športnega parka je tudi s ceste, ki poteka
vzdolž nogometnega igrišča, ki omogoča dostop do dvorane
z južne strani. V času športnih, rekreacijskih in drugih kulturnih prireditev je ta cesta namenjena le za potrebe dostave do
športne dvorane, sicer pa služi kot dostop do parkirišč pod
avtocesto, ki so namenjena uporabnikom športnega parka.
Dovozna cesta, ki poteka od Ulice heroja Verdnika
mimo teniških igrišč – Ledarska ulica ter predstavlja glavni
dovoz do nove dvorane na zahodni strani športnega parka.
Intervencijska pot na skrajni zahodni strani športnega
parka, ki je priključena na Ulico heroja Verdnika.
Ob lokalnih cestah je potrebno urediti hodnik za pešce.
Južno od obravnavanega območja poteka obstoječa
avtocesta A2, odsek Hrušica–Lipce. Za vse posege v varovalnem pasu avtoceste, ki znaša 40 m, je potrebno v
fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje
upravljavca (DARS). V prihodnosti je predvidena širitev avtoceste, zato je potrebno upoštevati pas 7,00 m od roba
cestnega sveta.
Potrebno je upoštevati veljavno zakonodajo s področja
urejanja cest.
Upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za objekte in njihove funkcionalne
površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi,
ki so ali bodo posledica obratovanja avtoceste, glede na že
izvedene oziroma načrtovane ukrepe zaščite v sklopu izgradnje le-te. Izvedba vseh ukrepov za zaščito novih objektov
in funkcionalnih površin je obveznost lokalne skupnosti oziroma investitorjev novih posegov.
Pri novogradnjah objektov in rekonstrukcijah obstoječih
objektov v območju ureditvenega območja, je vse posege
potrebno načrtovati tako, da ne bo potrebna izvedba dodatnih protihrupnih ukrepov zaradi prometa na avtocesti.
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V. KOMUNALNE IN ENERGETSKE UREDITVE

lom:

5. člen
V 18. členu se prvi odstavek na koncu dopolni z besedi-

»V območju se po potrebi obnovi in dogradi obstoječe
hidrantno omrežje tako, da bo zagotovljena ustrezna požarna
varnost.«

lom:

6. člen
V 19. členu se prvi odstavek na koncu dopolni z besedi-

»V območju se do izgradnje javne kanalizacije fekalne odplake iz posameznih objektov lahko stekajo v greznice ali male
čistilne naprave. Po izgradnji javne kanalizacije se morajo vsi
objekti priključiti nanjo.«
V 19. členu se tretji odstavek na koncu dopolni z besedilom:
»Kjer je možno ponikanje, naj se meteorne vode ponika.
Meteorne vode s povoznih površin naj se predhodno očistijo v
lovilcih olj.«
7. člen
Besedilo 21. člena se črta in se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V obravnavanem območju je izvedeno omrežje zemeljskega plina. Ogrevanje objektov s plinom je dopustno.
V varovalnem pasu plinovoda, 2 m na vsako stran od osi
plinovoda, se ne dopušča posegov s težko mehanizacijo. V
kolikor obstoječe omrežje zemeljskega plina ovira gradnjo, stroške prestavitve nosi investitor. Eventualne poškodbe plinovoda
(tudi opozorilnega traku) lahko odpravi le pooblaščeno podjetje.
Stroški zakoličbe, zaščite, popravila morebitnih okvar, nadzora in
morebitnih dodatnih zaščitnih ukrepov ali prestavitev bremenijo
investitorja.
Možna je tudi oskrba objekta športne dvorane s trigeneracijo.«
8. člen
Za 21. členom se doda nov 21.a člen, ki se glasi:
»V obravnavanem območju je možno izvesti tudi vročevodno omrežje, na katerega se lahko priklapljajo objekti.
V varovalnem pasu vročevoda, 2 m na vsako stran od
osi vročevoda, se ne dopušča posegov s težko mehanizacijo.
V kolikor obstoječe omrežje vročevoda ovira gradnjo, stroške
prestavitve nosi investitor. Eventualne poškodbe vročevoda (tudi
opozorilnega traku) lahko odpravi le pooblaščeno podjetje. Stroški zakoličbe, zaščite, popravila morebitnih okvar, nadzora in
morebitnih dodatnih zaščitnih ukrepov ali prestavitev bremenijo
investitorja.«
9. člen
Prvi odstavek 24. člena se v celoti nadomesti z besedilom,
ki se glasi:
»Upoštevati je treba ukrepe varstva pred požarom, ki jih
določajo veljavni predpisi s področja varstva pred požarom. Zagotoviti je treba ustrezne odmike med parcelami in med objekti
ter potrebne protipožarne ločitve z namenom preprečitve širjenja
požara na sosednje objekte; dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila; pogoje za varen umik ljudi, živali in
premoženja; vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.«
Drugi odstavek 24. člena se dopolni z besedilom, ki se
glasi:
»Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati
iz dokumenta zasnova požarne varnosti.«
Tretji odstavek 24. člena se dopolni z besedilom, ki se
glasi:
»V novih objektih, ki so določeni s predpisi, je treba graditi
zaklonišča. V ostalih objektih je obvezna ojačitev prve plošče
tako, da zdrži rušenje nanjo. Investitor graditve objekta mora
poskrbeti za revizijo projektne dokumentacije za zaklonišče.

Št.
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Revizija je obvezna tudi pri posegih v obstoječa zaklonišča, za
katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.«
Na koncu 24. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Obravnavano zemljišče v celoti leži v coni, kjer je predpisan g = 0,175 po karti »Potresna nevarnost Slovenije – projektni
pospeški tal« s povratno dobo 475 let. »G« pomeni projektni
pospešek in je največja absolutna vrednost zapisa pospeška
na prostem površju. Gradbena konstrukcija objektov mora biti
temu prilagojena.«
VI. KONČNE DOLOČBE
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2010
Jesenice, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

1679.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe) ter na podlagi 13. in
121. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06
in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 7. redni seji dne
21. 4. 2011 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Nepremičnini s parc. št. 707/6, k.o. Koroška Bela, igrišče
v izmeri 224 m2, vpisani v vl. št. 913, se ukine status javnega
dobra.
2. člen
Nepremičnina s parc. št. 707/6, k.o. Koroška Bela se po
pravnomočnosti upravne odločbe o ukinitvi statusa javnega dobra, vpiše v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča na Jesenicah z
vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Jesenice.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-66/2010
Jesenice, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KOZJE
1680.

Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Kozje za leto 2010

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Občine
Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje
na 5. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel
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ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje
za leto 2010

412 transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 drugi tekoči domači transferi

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kozje za
leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje na ravni podskupin
kontov naslednje:
A.

70

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

4.280.877

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.183.737

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

2.692.353

700 davki na dohodek in dobiček

2.511.312

704 domači davki na blago in storitve
706 drugi davki

144.320

711 takse in pristojbine

3.331

712 denarne kazni

1.003

40

75

0

0

730 prejete donacije iz domačih virov

0

731 prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

1.080.832

740 transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

588.287

50

741 prejeta sredstva iz državnega
proračuna in iz sredstev EU

492.545
4.674.901

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

1.339.144

402 izdatki za blago in storitve

273.601
41.645
967.961

403 plačila domačih obresti

13.026

409 rezerve

42.911

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413+414)
410 subvencije
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom

0

431 investicijski transferi

87.373

432 investicijski transferi

37.617

1.232.025
61.575
733.050

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 prejeta vračila danih posojil

0

751 prodaja kapitalskih deležev

0

752 kupnine iz naslova privatizacije

0
500

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
0
500

442 poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti

0

–500

RAČUN FINANCIRANJA
0

ZADOLŽEVANJE
500 domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55

–394.024

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

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

124.990

430 investicijski transferi

VI. PREJETA – DANA POSOJILA
IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C.

401 prispevki delodajalcev za socialno
varnost

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

441 povečanje kapitalskih deležev
in naložb

16.308

PREJETE DONACIJE (730+731)

1.978.742

440 dana posojila

16.308
0

1.978.742

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44

0

420 nakup in gradnja osnovnih sredstev

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
(750+751+752)

342.730

721 prihodki od prodaje zalog

400 plače in drugi izdatki zaposlenim

41

0

720 prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

74

0

710 udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

B.

341.036

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

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

70.949

491.384

714 drugi nedavčni prihodki

73

43

110.092

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

713 prihodki od prodaje blaga in storitev
72

42

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

703 davki na premoženje

71

414 tekoči transferi v tujino

96.364

0
62.572

ODPLAČILA DOLGA
550 odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

62.572

–457.096

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–62.572

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

394.024

999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
splošni sklad za drugo

466.294

3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se
prenese v leto 2010 in se izkazuje v računu financiranja.
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Št.

4. člen
Sestavni del tega odloka so realizacija splošnega dela
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja in realizacija posebnega dela
proračuna Občine Kozje za leto 2010.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0005/2011-5/02
Kozje, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

KRANJSKA GORA
1681.

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08
in 49/09 in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni
list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na
6. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska
Gora za leto 2010.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in
izdatki proračuna za leto 2010 so realizirani v naslednjih
zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto

70

71

72

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

v EUR
REALIZ.
2010
8.727.474
5.501.772
3.513.985
1.314.926
672.861
2.187.308
2.079.799
3.084
33.103
292.483
–221.161
308.719
177.109
131.610
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PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam
413 Drugi domači tekoči transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)(I.-II.) SKUPAJ
PRIHODKI MINUS SKUPAJ
ODHODKI
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. SPREMEMBE STANJA
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH NA DAN
31. 12. PRETEKLEGA LETA

Stran
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73

729.676
729.676
8.750.930
2.461.836
417.029
67.748
1.960.182
0
16.878
2.788.858
83.158
1.017.254
362.926
1.325.519
2.527.698
2.527.945
972.290
828.063
144.227

–23.208

0
0
0
0

0
0
0

23.208
2.449.649
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3. člen
Presežek sredstev proračuna preteklih let v višini
2.256.998 € je bil že razporejen v proračun za leto 2011, preostali presežek preteklih let in leta 2010 pa bomo razporedili z
rebalansom proračuna za leto 2011, nerazporejena namenska
sredstva na postavke odhodkov, preostala sredstva pa glede
na finančno situacijo.
Presežek namenskih sredstev v skladu s 43. členom
Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za
leto 2010 je naslednji:
nerazporejeno

Sredstva požarne takse
Sredstva okoljske dajatve – odlaganje odpadkov
Sredstva okoljske dajatve – odvajanje odpadnih
voda
Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest
Najemnina infrastrukture – deponija
Najemnina infrastrukture – ČN Jesenice
Najemnina infrastrukture – JPK odpadki
Najemnina infrastrukture – JPK vodovodi
Najemnina infrastrukture – mrliške vežice
Najemnina infrastrukture – WTE kanalizacija
Sredstva počitniške dejavnosti
Sredstva turistične takse
Koncesijske dajatve – igre na srečo
Koncesijske dajatve – divjad
Skupaj:

28.596,19
355,82
4.617,42
5.754,75
20.856,15

87,47
30.351,73

1.
Sprejme se obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/10), ki se
glasi:
»V primerih enot urejanja prostora, kjer je dovoljena gradnja objektov z ravno streho, dovoljeni višinski gabarit objektov
pa je za takšno enoto urejanja prostora določen z etažnostjo,
pri čemer je kot zaključna etaža opredeljena M (mansarda), se
šteje, da je dovoljena izvedba ravnih streh, pri čemer mansardna etaža (M) v teh primerih pomeni etažo pod ravno streho
oziroma nadstropje (N).«
2.
Obvezna razlaga je sestavni del odloka.
3.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 352-10/2005
Litija, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

722,00
91.341,53

4. člen
Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12.
2010 v višini 116.389,20 € se prenese v leto 2011.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2010 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 Kranjska
Gora za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
6. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto
2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/3-8/2009-MJ
Kranjska Gora, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.

LITIJA
1682.

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o občinskem prostorskem načrtu
Občine Litija

Obvezna razlaga Odloka o občinskem
prostorskem načrtu Občine Litija

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) in 146. in 147. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Litija (Uradni list RS, št. 14/05) je
Občinski svet Občine Litija na 5. seji dne 20. 4. 2011 sprejel

1683.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o
izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov
članom sveta predsednikov svetov krajevnih
in mestne skupnosti

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS,
št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija
na 5. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o izplačilu sejnin
in povračilu potnih stroškov članom sveta
predsednikov svetov krajevnih
in mestne skupnosti
1. člen
V Pravilniku o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov
članom sveta predsednikov svetov krajevnih in mestne skupnosti (Uradni list RS, št. 60/02) se spremeni besedilo 4. člena, ki
se glasi:
»Predsednik sveta je za vodenje seje upravičen do sejnine v višini 5% plače župana.
Do sejnine iz prvega odstavka je upravičen tudi član sveta, ki v primeru odsotnosti predsednika sveta vodi sejo sveta.
Člani sveta so za udeležbo na seji sveta upravičeni do
sejnine v višini 2,5% plače župana.
Člani sveta so do sejnine iz prejšnjega odstavka upravičeni le za seje sveta, na katerih so bili dejansko prisotni,
predsednik pa le za seje, ki jih je dejansko vodil.
Evidenco prisotnosti vodi javni uslužbenec občinske uprave, zadolžen za zapisnik sveta.«
2. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sejnine in povračilo potnih stroškov se predsedniku in
članom sveta nakazujejo petega v mesecu za pretekli mesec.«

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 143-2/2002
Litija, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

1684.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah, delih plač in sejninah
funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih
teles občinskega sveta in župana ter članov
nadzornega odbora

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08 in 79/09), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02
– ZDT-B, 72/03, 126/03, 70/04, 53/05, 14/06, 27/06 – skl. US,
68/06, 121/06, 1/01 – Odl. US, 57/07, 10/08, 58/08, 69/08 –
ZTFI-A, 69/08 – ZZaVAR-E, 80/08, 120/08 – Odl. US, 48/09,
91/09, 107/09 – Odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10,
94/10, 107/10) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) je Občinski
svet Občine Litija na 5. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev
Občine Litija, članov delovnih teles občinskega
sveta in župana ter članov nadzornega odbora
1. člen
V Pravilniku o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev
Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana
ter članov nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 33/03, 96/05
in 29/07) se besedilo tretjega odstavka 2. člena spremeni, tako
da se glasi:
»V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da
bo funkcijo opravljal poklicno.«

glasi:

2. člen
V pravilniku se besedilo 4. člena spremeni tako, da se

»Osnovna plača župana je določena z uvrstitvijo župana v
plačni razred v skladu z veljavno zakonodajo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo
v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Pri tem se ne upošteva dodatek na delovno dobo.«

glasi:

3. člen
V pravilniku se besedilo 5. člena spremeni tako, da se

»Funkcija podžupana se v skladu z veljavno zakonodajo
uvrsti v plačni razred v razponu od 36–43. Podžupan, ki opravlja
funkcijo poklicno je upravičen do plače, na podlagi uvrstitve v
plačni razred, ki jo določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal
poklicno. Višino plačila določi župan z uvrstitvijo v plačni razred
ter ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se
ne upošteva dodatek na delovno dobo.«
4. člen
V pravilniku se besedilo petega odstavka 7. člena spremeni, tako da se glasi:

Št.
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»Za udeležbo na korespondenčni seji ima član občinskega
sveta pravico do sejnine v višini 2% plače župana. Član občinskega sveta je do sejnine upravičen, če se pisno opredeli do
sklepov, ki so predmet korespondenčne seje.«
5. člen
V 8. členu pravilnika se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Članom Štaba civilne zaščite Občine Litija, pripada za
sejo štaba sejnina v višini 2% plače župana za poveljnika (do sejnine je za vodenje seje v primeru odsotnosti poveljnika upravičen
podpoveljnik) ter v višini 1% plače župana za člana štaba.«
6. člen
Besedilo 11. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Akt o določitvi plače, plačila in sejnine, določenih v pravilniku, izda za posameznega funkcionarja oziroma člana delovnega telesa občinskega sveta in župana Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.«

glasi:

7. člen
Besedilo 16. člena pravilnika se spremeni tako, da se

»Plače, plačila, sejnine in povračila stroškov po tem pravilniku, se na podlagi obračuna, ki ga pripravi skrbnik proračunske
postavke izplačujejo petega v mesecu za pretekli mesec.
Plača poklicnega župana in podžupana se ne glede na
prejšnji odstavek, izplača skupaj z izplačilom plač javnih uslužbencev, zaposlenih v občinski upravi.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 143-4/2002
Litija, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA
1685.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev
in direktorjev v plačne razrede

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 98/09
– ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10 in 107/10), 3. in 4. člena Pravilnika
o spremembi Pravilnika o uvrstiti delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06,
87/06, 84/08, 91/09, 100/09, 110/09, 4/10, 29/10 in 73/10) ter
51. in 89. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 66/07 – UPB) izdaja župan Mestne občine Ljubljana

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev
in direktorjev v plačne razrede
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 11/06, 28/06, 65/06,
87/06, 84/08, 91/09, 100/09, 110/09, 4/10, 29/10 in 73/10) se
v 2. členu pri poglavju »III. Dejavnost: KULTURA, Tip osebe
javnega prava: kulturni dom (KD)« v tabeli doda nova vrstica,
ki se glasi:
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1686.

»
38628

Ljubljanski grad B017845 Direktor KD

50

«.

2. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
po pridobitvi soglasja pristojnega ministra iz 2. člena Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne
razrede in začne veljati naslednji dan po objavi.

1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana,
Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Tarifna skupina

Enota

EUR/MWh
EUR/m3

EUR/MW/leto

EUR/MWh
EUR/m3

EUR/MW/leto

2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za
posamezne tarifne skupine toplote, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 24/11.
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 3. maja 2011
Hrvoje Drašković l.r.
Direktor

LOGATEC
1687.

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
ulica 62, Ljubljana, v skladu z 97. členom Energetskega zakona
(Uradni list RS, št. 27/07 in naslednji) in Uredbe o oblikovanju
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene
daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS,
št. 28/11) objavlja

CENIK
za posamezne tarifne skupine toplote

Št. 100-460/2008-16
Ljubljana, dne 28. februarja 2011

GOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
– za obračun tople potrošne vode po vodomeru
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in obračun
po vodomeru
NEGOSPODINJSKI ODJEM
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu
– za obračun tople potrošne vode po vodomeru
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in obračun
po vodomeru

Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka
o občinskem lokacijskem načrtu za območje
urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste – del

Na podlagi 60. člena in v povezavi s 50. členom Zakona
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09,
80/10 – ZUPUDPP) Občina Logatec s tem

Dodatek za
povečanje energetske učinkovitosti na enoto

20 % DDV

Končna
cena z DDV
na enoto

41,7440

0,5000

8,4488

50,6928

2,7885

0,0300

0,5637

3,3822

1.504,8017

9.028,8102

Cena brez
DDV na
enoto

7.524,0085

46,4760

0,5000

9,3952

56,3712

3,1023

0,0300

0,6265

3,7588

8.709,3515

1.741,8703 10.451,2218

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu
za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste – del.
I.
Občina Logatec naznanja javno razgrnitev:
1. dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške
ceste – del (v nadaljnjem besedilu: dopolnjen osnutek načrta),
2. povzetka za javnost.
II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 16. 5.
2011 do 31. 5. 2011 v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta
50 A, Logatec – I. nadstropje, sprejemno informacijska pisarna,
v času poslovnih ur.
III.
Javna obravnava bo potekala v torek 31. 5. 2011, s pričetkom ob 18. uri, v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta
50 A, Logatec – I. nadstropje, velika sejna soba.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega načrta.
Pripombe in predloge se poda do 31. 5. 2011 ustno na zapisnik,
pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in
predlogov ali se pošljejo na naslov Občina Logatec, Tržaška
cesta 50 A, 1370 Logatec.
Občina Logatec bo preučila pripombe in predloge javnosti
in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter
spletni strani občine http://www.logatec.si.
Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo
teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena
in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.
Št. 3505-1/2011-5
Logatec, dne 29. aprila 2011
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3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2010
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 Medvode za
leto 2010.
4. člen
Ostanek sredstev na računih v višini 1.797.688 EUR se
razporeja s proračunom za leto 2011.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-189/2011
Medvode, dne 19. aprila 2011

Župan
Občine Logatec
Berto Menard l.r.

Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

MEDVODE
1688.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Medvode za leto 2010

Na podlagi tretjega ostavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08
in 49/09) in 128. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet
Občine Medvode na 5. seji dne 19. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna
Občine Medvode za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Medvode
za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Medvode za leto 2010
je realiziran v naslednjih zneskih:
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV (440+441+442)
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)
C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
XI. NETO FINACIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX)

11.617.266
11.845.078
–227.812
0
0
0
0
0
335.508
–563.320
–335.508
227.812

MORAVSKE TOPLICE
1689.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Moravske Toplice

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in
79/10) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni
list RS, št. 11/99, 2/01 in 69/02 in 28/03) je Občinski svet
Občine Moravske Toplice na 7. redni seji dne 21. 4. 2011
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Občine Moravske Toplice
1. člen
S tem odlokom se urejajo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 71/98, 20/01, 92/03, 48/04,
97/10).
2. člen
Prva alineja točke a) 14. člena odloka se spremeni tako,
da se glasi:
»– novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij,«.
3. člen
Prva alineja točke b) 14. člena odloka se spremeni tako,
da se glasi:
»– novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij,«.

glasi:

4. člen
Druga alineja 15. člena odloka se spremeni tako, da se

»– novogradnje, dograditve in nadomestne gradnje infrastrukturnih objektov, naprav in omrežij,«.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-00019/2011-7
Moravske Toplice, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

1690.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 7. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov
v Občini Moravske Toplice
1. člen
Za 7. členom Pravilnika o plačah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev, delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov v Občini Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 39/07) se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
»7.a člen
V primeru prekinjene seje se za nadaljevanje seje, ne
izplačuje nova sejnina.
Za korespondenčno sejo se ne izplačuje sejnina.«
2. člen
Besedilo 9. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
nadomestila za opravljeno delo, ki se oblikuje kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji,
– nagrada za izvedbo nadzora.
Sejnina za predsednika nadzornega odbora, ki velja tudi
za udeležbo na sejah občinskega sveta in sejah ostalih delovnih teles, znaša 70,00 EUR neto.
Sejnina za člane nadzornega odbora znaša 57,50 EUR
neto.
Nagrada za opravljanje neposrednega nadzora v skladu
s programom dela ali sklepom nadzornega odbora, se za predsednika nadzornega odbora oblikuje v višini:
– 2 sejnin za udeležbo na redni seji občinskega sveta na
opravljen zahteven nadzor,
– 1 sejnine za udeležbo na redni seji občinskega sveta na
opravljen manj zahteven nadzor.
Članom nadzornega odbora pripada nagrada za opravljanje neposrednega nadzora v znesku, ki je enak 80% nagrade
predsednika nadzornega odbora.
Nadomestilo za opravljeno delo se izplačuje na podlagi
sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco o opravljenem delu
oziroma prisotnosti na sejah.«
3. člen
Besedilo 10. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije in
posebne občinske volilne komisije ter njihovi namestniki, imajo
ob volitvah članov občinskega sveta in župana, pravico do

Uradni list Republike Slovenije
enkratnega nadomestila v višini, ki jo določa Zakon o lokalnih
volitvah.
Ob vsakih drugih volitvah, razen volitev članov občinskega sveta in župana, višino nadomestila članom volilnih organov
določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
glede na obseg volilnih opravil. Višina nadomestila ne sme
presegati 1/3 zneska iz prvega odstavka tega člena.
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije ter
njihovi namestniki imajo ob vsakem izvedenem lokalnem referendumu, ki poteka na območju celotne občine, pravico do nadomestila v višini 1/3 zneska iz prvega odstavka tega člena.
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki
imajo pravico do nadomestila v višini, ki jo določa Zakon o
lokalnih volitvah.
Za posebne oblike glasovanja (predčasno glasovanje,
glasovanje na domu, glasovanje na posebnem volišču za invalide in druge oblike) višino nadomestila predsedniku, članom ter
njihovim namestnikom določi komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja na predlog občinske volilne komisije, v
skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah, glede na čas in
obseg glasovanja.«
4. člen
Za 11. členom pravilnika se doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
Odgovornemu uredniku občinskega glasila pripada plačilo
v višini 700,00 EUR neto na posamezno številko glasila.
Uredniku prispevkov v madžarskem jeziku pripada plačilo
v višini 23,00 EUR neto na posamezno stran glasila v madžarskem jeziku.
Plačilo jima ne pripada za objave v uradnih objavah, ki so
kot priloga glasilu.«
5. člen
V 16. členu pravilnika se besedilo: »uredniškega odbora«
nadomesti z besedilom: »uredništva glasila«.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 15. 2. 2011.
Št. 032-00019/2011-3
Moravske Toplice, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

PIVKA
1691.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za območje
središča Pivke (pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4
in PI 12/5)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 80/10 – ZUPUDPP) – v nadaljevanju: ZPNačrt ter 30. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99, 77/00 – popr., 24/01, 110/05, 52/07,
29/07 – obvezna razlaga, 54/10) je župan Občine Pivka sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje središča Pivke
(pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5)
1. člen
(uvodna določba)
S tem sklepom se v skladu z ZPNačrt določa vsebino,
obliko in način priprave občinskega podrobnega prostorskega

Uradni list Republike Slovenije
načrta za območje središča Pivke (območje pEUP PI 12/2, PI
12/3, PI 12/4 in PI 12/5) – v nadaljevanju: OPPN za središče
Pivke, in sicer območje, način pridobitev strokovnih rešitev,
roke za pripravo OPPN za središče Pivke, nosilce urejanja
prostora in obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
za središče Pivke.

Št.
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s stanovanjskimi objekti ob poti Pod Zavrtnice ter območjem
gospodarske cone Javor Pivka d.d.
(3) Obravnavano območje obsega cca 6,5 ha.
(4) V območje urejanja bodo, kolikor bo potrebno zaradi
izvedbe gospodarske javne infrastrukture, vključene tudi druge
parcele.

2. člen

4. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Območje OPPN za središče Pivke se ureja na podlagi
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 79/10) – v nadaljevanju: Odlok o OPN, v katerem
je določeno, da se območje ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(2) Območje OPPN za središče Pivke predstavlja območje delne prenove naselja pri kateri je potrebno upoštevati
skupne, posebne in podrobnejše usmeritve, določene z Odlokom o OPN za posamezno podenoto urejanja prostora, in
sicer predvsem:
– Mestni trg se načrtuje na delu Kolodvorske ceste med
križiščema s Snežniško cesto in Potjo na Orlek, in sicer se
ukine promet, ustvari funkcionalne in vizualne povezave med
posameznimi območji naselja ter oblikuje površine za različne
strukture uporabnikov odprtih javnih mestnih površin.
– Mestno promenado se načrtuje na delu Kolodvorske
ceste od načrtovanega mestnega trga do železniške postaje
z oblikovanjem površin za pešce, kolesarje in povezovalnih
zelenih površin (drevored).
– Mestni trg in promenada se oblikuje z drevoredi, tlaki,
razsvetljavo itd. Kjer je možno, naj se gradbena linija ob teh
ulicah pomika navznoter, tako da nastanejo majhni trgi.
– Vsaj v pritličju objektov se vzpostavi javne mestotvorne
programe.
– Poleg preusmeritve tranzitnega prometa iz središča
naselja se vzpostavi tudi nove mestne strukture objektov in
ponovno izpostavi historične kvalitetne objekte.
– V središču mesta (pEUP PI 12/2) se pri načrtovanju
prostorskih ureditev upošteva trški značaj območja naselbinske kulturne dediščine Pivka – Trško jedro (EŠD 26863) in v
zaledju središča mesta (pEUP PI 12/4 in PI 12/5) vaški značaj
območja naselbinske kulturne dediščine Pivka – Vaško jedro
(EŠD 16019).
(3) Pravna podlaga za pripravo OPPN za središče
Pivke je:
– Odlok o OPN,
– ZPNačrt,
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
(4) OPPN za središče Pivke se pripravlja na pobudo Občine Pivka, z namenom določiti pogoje in rešitve za načrtovanje
prostorskih ureditev:
– Mestnega trga in mestne promenade,
– V območju zgoščanja v zaledju mestnega središča
zahodno od Kolodvorske ceste,
– Dugih ureditev potrebnih za delno prenovo naselja in
– Omrežij gospodarske javne infrastrukture.

(1) Pri pripravi OPPN za središče Pivke se upoštevajo
predhodno izdelane strokovne podlage:
– Geodetski načrt območja,
– Idejni projekt za sejmišče in trg v Pivki (izdelovalec V
prostoru d.o.o., št. proj.: 11/IP-001).
(2) Za pripravo podrobnega načrta se ob upoštevanju
podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v
okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev
in drugih podatkov, izdelajo potrebne strokovne podlage z upoštevanjem veljavnih predpisov, navedenih v tretjem odstavku
2. člena.
(3) Strokovno rešitev pripravi izvajalec OPPN za središče
Pivke ob upoštevanju strokovnih podlag, navedenih v prejšnjih
dveh odstavkih tega člena. Poleg njih se pri pripravi upošteva
določila Odloka o OPN, regionalne razvojne programe, vse
druge že izdelane strokovne podlage kot npr. Idejna zasnova
za Dom starejših in varovana stanovanja (izdelovalec Formalle
d.o.o.), operativne programe, zbirke katastrov GJI ter evidence
stavbnih zemljišč.

3. člen
(območje prostorskega načrta)
(1) Območje obsega podenote urejanja prostora PI
12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5 in obsega območje trške
strukture ob Kolodvorski cesti med križiščema s Snežniško
cesto in Potjo na Orlek in območje novejše strukture ob Kolodvorski cesti med križiščem s Potjo na Orlek in križiščem
z Ulico 27. aprila, ki se nahaja pretežno na zahodni strani
Kolodvorske ceste.
(2) Območje je na severni strani omejeno z večstanovanjskimi objekti ob Postojnski cesti in prečni ulici, na zahodni strani
je omejeno z vaškim jedrom Pivke in območje pokopališča, na
južni strani s križiščem z Ulico 27. aprila in na vzhodni strani

5. člen
(roki za pripravo in posamezne faze)
Postopek priprave in sprejem OPPN za središče Pivke bo
potekal po naslednjem terminskem planu:
Faza

Predvideni termini

1. Sprejem in objava sklepa o začetku maj 2011
priprave OPPN
2. Priprava osnutka OPPN

junij 2011

3. Pridobitev smernic NUP in obvestila julij in avgust 2011
MOP ali je potrebna izvedba
celovite presoje vplivov na okolje
4. Izvedba urbanističnih delavnic

september 2011

5. Priprava dopolnjenega osnutka
OPPN za javno razgrnitev *

oktober 2011

6. Javna razgrnitev in javna obravnava november 2011
7. Priprava in sprejem stališč do
pripomb in predlogov z javne
razgrnitve

december 2011

8. Sprejem OPPN v 1. branju na seji
Občinskega sveta Občine Pivka

december 2011

9. Priprava predloga OPPN

januar 2012

10. Pridobitev mnenj NUP **

februar 2012

11. Priprava usklajenega predloga
OPPN

marec 2012

12. Obravnava in sprejem usklajenega april 2012
predloga OPPN na seji Občinskega
sveta Občine Pivka
13. Objava odloka OPPN v Uradnem
listu RS

april 2012

Opombe:
* vsi predvideni termini od faze št. 5 naprej so določeni
ob hipotezi, da izvedba celovite presoje vplivov na okolje ne
bo potrebna
** kolikor izvedba celovite presoje vplivov na okolje ne
bo potrebna, potrdilo MOP o sprejemljivosti vplivov na okolje
ni potrebno.

Stran

4520 /

Št.

34 / 6. 5. 2011

Uradni list Republike Slovenije
PODČETRTEK

6. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo
pri pripravi OPPN)
(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo
smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, ki sodelujejo v postopku
priprave OPPN za središče Pivke so:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana;
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, ARSO, Sektor
za vodno gospodarstvo, Območna pisarna Koper, Pristaniška
12, Koper;
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana;
– Zavod za varstvo kulturne dedišcine, OE Nova Gorica,
Delpinova 16, Nova Gorica;
– Zavod za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, Nova Gorica;
– Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija,
d.o.o., Jeršice 3, Postojna;
– Elektro Primorska, PE Sežana, Partizanska 47, Sežana;
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka (za področje
občinskih cest);
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
– ELES Elektro – Slovenija, d.o.o, Ljubljana, Hajdrihova 2,
Ljubljana;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi
organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN
izkazalo, da so tangirani. Dodatni nosilci urejanja prostora se
določijo z dopolnitvijo tega sklepa.
(2) Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo
pripravljavca v 30 dneh po prejemu vloge podati smernice za
pripravo OPPN za središče Pivke. Če nosilci urejanja prostora
v roku iz prejšnjega stavka ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve,
ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo
veljavni predpisi.
(3) Občina pripravi predlog OPPN za središče Pivke na
podlagi sprejetega stališča do pripomb in predlogov javnosti z
javne razgrnitve ter ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da ji
v roku 30 dni predložijo mnenja k njenemu predlogu. Če jih ne
predložijo, občina nadaljuje s pripravo občinskega podrobnega
prostorskega načrta.

1692.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 79/01, 30/02 in 56/02) in 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) Občinski svet Občine
Podčetrtek je na 5. redni seji dne 19. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2010
1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010
sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Sestavni del zaključnega
računa so tudi podatki vseh petih krajevnih skupnosti.
V EUR
Skupina/Podskupina konto
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI

70

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.646.689

DAVČNI PRIHODKI

3.139.176

700 Davki na dohodek in dobiček

2.503.392

703 Davki na premoženje

227.487

704 Domači davki na blago in storitve

408.297

706 Drugi davki
71

508.959

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

193.257

711 Takse in pristojbine

1.314

712 Denarne kazni

1.921

714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI

–
312.467
4.078

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

–

721 Prihodki od prodaje zalog

–

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premož.
73

–

NEDAVČNI PRIHODKI

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

(financiranje)

PREJETE DONACIJE

4.078
–

730 Prejete donacije iz domačih virov

8. člen
(določitev objave)
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
na spletnem naslovu http://www.pivka.si.

4.804.946

(70+71+72+73+74)

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN središče Pivke gredo iz proračuna Občine Pivka za leto 2011.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Podčetrtek za leto 2010

731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI

1.152.733

740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij

1.152.733

(uveljavitev sklepa)

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.002.397

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

40

TEKOČI ODHODKI

1.104.287

9. člen

Št. 032-1/2011-24
Pivka, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

74

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

167.291

401 Prispevki delodajalca za socialno
varnost

26.273

402 Izdatki za blago in storitve

860.966

403 Plačila domačih obresti

20.257

409 Rezerve

29.500

Uradni list Republike Slovenije
41

TEKOČI TRANSFERI

1.261.992

410 Subvencije

3.012

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

730.702
90.471
437.807

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

3.549.318

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.549.318

INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi

86.800
86.800

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

V.

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

VI.

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

C)

RAČUN FINANCIRANJA (VII. – VIII.)

VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50

Št.

–1.197.451

–500
2.071.913

ZADOLŽEVANJE
2.100.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55

ODPLAČILA DOLGA

28.087

550 Odplačila domačega dolga

28.087

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

2.071.913

XI.

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

1.197.451

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA

873.962

21.806

2. člen
Sredstva na računu ob koncu leta 2010 se prenesejo v
sklad Občine Podčetrtek in v vsako posamezno krajevno skupnost za druge namene in se vključijo v proračun Občine Podčetrtek za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1693.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu
otrok v vrtec

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2 in 25/08) in 17. člena Statuta Občine
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine
Podčetrtek na 5. redni seji dne 19. 4. 2011 sprejel

4521

1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS,
št. 29/09) se tretji odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»Komisija nato odloča o sprejemu otrok na podlagi naslednjih kriterijev:
Kriterij
1 otrok ima vsaj z enim
od staršev stalno
bivališče v Občini
Podčetrtek
2 potrdilo pristojnih
institucij

Število
točk
8

Potrebna
dokazila

7

priporočilo
razvojne
ambulante
potrdilo
delodajalca
dokazilo
o preživnini,
prejemanju
pokojnine

3 otrok obeh
zaposlenih staršev
4 otrok v enoroditeljski
družini

6

5 družine z dvojčki,
trojčki ipd.
6 otrok eno leto pred
vstopom v šolo
oziroma otrok, ki mu
je bil odložen vstop
v OŠ
7 otrok dijakov
ali študentov

5

8 otrok staršev,
ki imajo že
vključenega otroka
v tem vrtcu
9 otrok, ki je uvrščen
v prednostni vrstni
red iz preteklega leta
in ni bil sprejet

2

5

5

4

potrdilo
o rednem
šolanju
staršev

drugič vloži vlogo 2
tretjič vloži vlogo 3

2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-039/2011
Podčetrtek, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

Št. 032-037/2011
Podčetrtek, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

Stran

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

500

2.100.000

500 Domače zadolževanje

34 / 6. 5. 2011 /

1694.

Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Lastnič

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 54/10) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 5. redni seji dne 19. 4. 2011 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra v k.o. Lastnič
1.
Ukine se status zemljišča v splošni rabi, parc. št. 1686/1,
dvorišče, v površini 69 m2 in stavbišče, v površini 14 m2, vpisani
pri ZK vl. št. 528, k.o. Lastnič.

Stran

4522 /

Št.

34 / 6. 5. 2011

Uradni list Republike Slovenije

2.
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj zemljišča v splošni rabi in postane last Občine Podčetrtek.
Po vpisu lastninske pravice v korist in na ime Občine Podčetrtek, bo za navedeno nepremičnino sklenjen pravni posel po
postopku in na način, ki ga določajo predpisi.

73

3.243
3.879.742

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

3.508.326

9.737.404

Tekoči odhodki

4.276.054

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

1695.

403 Plačila domačih obresti

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Puconci za leto 2010

41

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci
za leto 2010

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za
proračun, proračunski sklad in krajevne skupnosti za leto 2010
znašajo:

70

71

130.487
1.349.511
203.439
499.576

Investicijski odhodki

3.078.128

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

3.078.128

Investicijski transferi

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

200.209
70.785
129.424
–492.793

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DNIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75

–

Prejeta vračila danih posojil

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

9.244.611

750 Prejeta vračila danih posojil

–

Tekoči prihodki (70+71)

5.267.049

751 Prodaja kapitalskih deležev

–

Davčni prihodki

4.814.835

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

700 Davki na dohodek in dobiček

4.243.243

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

–

703 Davki na premoženje

283.213

704 Domači davki na blago in storitve

288.379

Nedavčni prihodki

452.214

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

107.435

711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

v eurih

2.183.013

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov/konto

19.970

410 Subvencije

431 Investicijski transferi pravnim in
fizičnim osebam

1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme Zaključni račun
proračuna Občine Puconci za leto 2010.

1.710.536

Tekoči transferi

413 Drugi tekoči domači transferi

43

60.634

2.140.321

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
42

344.593

409 Rezerve

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) 16. in 112. člena Statuta Občine
Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je Občinski
svet Občine Puconci na 6. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

371.416

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

PUCONCI

–

Transferni prihodki

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna Evropske
unije
40

Župan
Občine Podčetrtek
Peter Misja l.r.

3.243

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74

3.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-040/2011
Podčetrtek, dne 20. aprila 2011

Prejete donacije

1.936
913
40.428
301.502

Kapitalski prihodki

94.577

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

34.846

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

59.731

44

Dana posojila in povečanje kapitalskega
deleža
440 Dana posojila

–

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

–

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

–

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

–

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

–

Uradni list Republike Slovenije

Št.

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

1.000.000

4523

(višina in namenska poraba pomoči)

34.239

Upravičenec mora v vlogi natančno navesti, za kakšen
namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev,
ki jih potrebuje.
Finančna pomoč se prizna v višini, ki jo določi Komisija za
reševanje romske problematike Občine Puconci.
Upravičenec do pomoči je dolžan prejeto pomoč porabiti
za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena.

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

472.968

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVITEV POMOČI

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

965.761

Zadolževanje
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55

Stran

3. člen

C) RAČUN FINANCIRANJA
50

34 / 6. 5. 2011 /

1.000.000
34.239

Odplačila dolga
550 Odplačila domačega dolga

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

492.793

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

530.148

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0008/2011
Puconci, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

1696.

Pravilnik o dodeljevanju pomoči romskim
gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer
v Občini Puconci

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 16. člena
Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1,
18/10) je Občinski svet Občine Puconci sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom
za izboljšanje bivalnih razmer
v Občini Puconci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet pravilnika)
Ta pravilnik ureja dodeljevanje finančne pomoči romskim
gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini Puconci
ter določa upravičence, pogoje, postopek za uveljavljanje dodelitve finančne pomoči in višino pomoči.
2. člen
(finančna pomoč)
Finančna pomoč po tem pravilniku (v nadaljevanju: pomoč) je pomoč, s katero se zagotovijo finančna sredstva za
izboljšanje bivalnih razmer romskim gospodinjstvom v Občini
Puconci.

4. člen
(upravičenci in pogoji financiranja)
Na javni razpis se lahko prijavijo romska gospodinjstva,
oziroma družine, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– da imajo nosilci gospodinjstva in polnoletni člani gospodinjstva volilno pravico v Občini Puconci,
– da so lastniki zemljišča, na katerem se nahajajo objekti,
– da je prosilec aktivni iskalec zaposlitve,
– redna prisotnost šoloobveznih otrok v preteklem šolskem letu vsaj 90%,
– da prosilec predloži gradbeno dovoljenje, če gre za
pomoč pri gradnji.
V primeru, da je na enem naslovu prijavljenih več gospodinjstev je do pomoči upravičeno samo eno gospodinjstvo.
Vse vloge, ki ne bodo oddane v predpisanem roku, ki
jih ne bo vložila upravičena oseba in nepopolne vloge, bodo
zavržene.
5. člen
(merila javnega razpisa)
Pri dodeljevanju pomoči se v osnovi upoštevajo naslednja
merila:
– število družinskih članov: 50 točk /člana
– število šoloobveznih otrok: 50 točk /člana
– druga merila, ki jih podrobneje opredeli in določi komisija iz 7. člena tega pravilnika in se objavijo v razpisu.
Komisija skupaj z županom in strokovno službo občinske
uprave vsako leto v javnem razpisu natančno določi za katere
namene se bo dodeljevala pomoč.
III. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV
IN VIŠINA FINANČNE POMOČI
6. člen
(postopek – vloga)
Pisne vloge na originalnih obrazcih morajo biti predložene
na naslov: Občina Puconci, Puconci 80, p. Puconci v zaprtih
ovojnicah z naslovom pošiljatelja in s pripisom »Javni razpis –
POMOČ ROMOM – NE ODPIRAJ!
Obrazec vloge lahko upravičenci dvignejo v sprejemni pisarni Občine Puconci, na voljo pa je tudi na spletni strani Občine Puconci www.puconci.si ves čas trajanja javnega razpisa.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12. ure v vložišču Občine Puconci.
Rok v katerem lahko upravičenci prosijo za pomoč in druga podrobnejša določila so predmet javnega razpisa.
7. člen
(odločanje)
Pravočasno prispele in popolne vloge bo presojala in
ocenjevala Komisija za reševanje romske problematike Občine
Puconci na podlagi pogojev in meril iz tega pravilnika.
Prosilci bodo o odločitvi Komisije za reševanje romske problematike in župana obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi.
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8. člen
(višina pomoči)

Sredstva za izplačilo pomoči po tem pravilniku se zagotovijo v proračunu Občine Puconci.
Okvirno vrednost razpoložljivih sredstev iz prvega odstavka tega člena določi Občinski svet Občine Puconci ob sprejemu
proračuna.
Sredstva za pomoči se zagotavljajo do porabe sredstev
določenih z vsakoletnim proračunom občine.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 129-0019/2011
Puconci, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

9. člen
(nadzor)
Nadzor nad namensko porabo sredstev izvaja Komisija
za reševanje romske problematike.
Kolikor se bo naknadno ugotovila nenamenska poraba
sredstev, pridobitelj sredstev ni upravičen do pomoči 10 let od
zadnjega prejema pomoči.
IV. KONČNA DOLOČBA
10. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje
bivalnih razmer v Občini Puconci št. 007-0009/2009 z dne
5. 3. 2009.
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0014/2011
Puconci, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

1697.

Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2,
23/07 – popravek in 41/07 – popravek), 37. 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) ter
16. člen Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 –
UPB1, 18/10) je Občinski svet Občine Puconci na 6. seji dne
21. 4. 2011 sprejel

SKLEP
o soglasju k ceni storitve pomoč družini
na domu
1. člen
Občinski svet Občine Puconci soglaša s ceno storitve
pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu,
Puconci 80, 9201 Puconci, v višini 12,60 EUR na efektivno uro
opravljene storitve.
Cena storitve iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnike
6,30 EUR na efektivno uro opravljene storitve, razlika v višini
6,30 pa je subvencija Občine Puconci.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o
soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS,
št. 32/10).

1698.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni
lastnini

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08,
100/08 – Odl. US, 79/09 in 51/10) in 16. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 66/07 – UPB1 in 18/10) je
Občinski svet Občine Puconci na 6. redni seji dne 21. 4. 2011
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini
1. člen
Ukine se status zemljišča v družbeni lastnini na zemljiščih
parc. št. 2505, 2507, 2508 in par. št. 2509, vse vpisane pri z.k.
vložku št. 109, k.o. Otovci.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa prenehajo imeti status »družbena lastnina-imetnik pravice uporabe: Občinska SIS
za ceste Murska Sobota « in postanejo last Občine Puconci,
Puconci 80, 9201 Puconci, matična številka 5883237.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0012/2011-2
Puconci, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Puconci
Ludvik Novak l.r.

ROGAŠOVCI
1699.

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08,
49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 31. člena Statuta Občine
Rogašovci je Občinski svet Občine Rogašovci na 5. redni seji
dne 22. 4. 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Rogašovci za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Rogašovci
za leto 2010.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za leto 2010
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 Rogašovci
za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt
razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o
načrtovanih vrednostih posameznih projektov v letu 2010 ter o
njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Realizacija prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, se na ravni
podskupin kontov objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Posebni del proračuna in Načrt razvojnih programov pa
se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.

Priloga:
KONTO

OPIS

8.371,67

730

PREJETE DONACIJE
IZ DOMAČIH VIROV

8.371,67

731

PREJETE DONACIJE
IZ TUJINE

74

TRANSFERNI PRIHODKI

684.588,38

740

TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH
INSTITUCIJ

229.630,94

PREJETA SREDSTVA
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
IZ SREDSTEV PRORAČUNA
EVROPSKE UNIJE

454.957,44

741

783

70
700

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

3.025.197,81

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.301.889,42

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704+706)

2.208.922,03

DAVKI NA DOHODEK
IN DOBIČEK

2.189.131,00

703

DAVKI NA PREMOŽENJE

704

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN
STORITVE

14.865,31
4.925,72

706

DRUGI DAVKI

71

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

92.967,39

710

UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA

46.213,47

711

TAKSE IN PRISTOJBINE

712

DENARNE KAZNI

713

PRIHODKI OD PRODAJE
BLAGA IN STORITEV

714

DRUGI NEDAVČNI
PRIHODKI

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+721+722)

720

PRIHODKI OD PRODAJE
OSNOVNIH SREDSTEV

721

PRIHODKI OD PRODAJE
ZALOG

722

PRIHODKI OD PRODAJE
ZEMLJIŠČ
IN NEMATERIALNEGA
PREMOŽENJA

PREJETA SREDSTVA
IZ PRORAČUNA EU ZA
KOHEZIJSKO POLITIKO
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

3.414.816,08

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)

759.232,57

400

PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM

133.967,91

401

PRISPEVKI
DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

4525

PREJETE DONACIJE
(730+731)

II.

Realizacija
2010
V EUR

Stran
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Št. 410-6/2011-7
Rogašovci, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.
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23.415,95

402

IZDATKI ZA BLAGO
IN STORITVE

596.561,04

403

PLAČILA DOMAČIH
OBRESTI

287,67

409

SREDSTVA, IZLOČENA
V REZERVE

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

SUBVENCIJE

411

TRANSFERI
POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM

412

TRANSFERI NEPROFITNIM
ORGANIZAC. IN
USTANOVAM

5.000,00
976.274,37
55.425,43

369.897,80

87.774,05

413

DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

42

INVESTICIJSKI ODHODKI
(420)

1.548.229,95

3.279,36

420

NAKUP IN GRADNJA
OSNOVNIH SREDSTEV

1.548.229,95

43.332,78

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)

30.348,34

430

INVESTICIJSKI TRANSFERI

431

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRAVNIM IN FIZIČNIM
OSEBAM, KI NISO
PRORAČUNSKI
UPORABNIKI

82.120,79

INVESTICIJSKI TRANSFERI
PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

48.958,40

141,78
0,00

643,50

432
29.704,84

463.177,09

131.079,19

4526 /

Stran

III.

Št.
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PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
(I. – II.)
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS
SKUPAJ ODHODKI)

Uradni list Republike Slovenije

–389.618,27

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75

IV.

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

750

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

751

PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV

752

KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE

44

V.

2.631,96

2.631,96

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441)

0,00

440

DANA POSOJILA

0,00

441

POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV
VI.

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

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Rogašovci
1. člen
V Odloku o gospodarskih javni službah v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 10/09) se v petem odstavku 10. člena
črta »1.,«.
2. člen
V 12. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Občina prek javnega podjetja opravlja gospodarsko javno službo iz
1. točke prvega odstavka 5. člena.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od ustanovitve javnega podjetja dalje.
Št. 007-19/2008-13
Rogašovci, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

SEMIČ
2.631,96

1701.

C. RAČUN FINANCIRANJA
50

VII.

500

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

55

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

11.214,80

ODPLAČILA DOMAČEGA
DOLGA

11.214,80

550
IX.

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

–398.201,11

X.

NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–11.214,80

XI.

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

389.618,27

STANJE SREDSTEV NA
RAČUNIH DNE 31. 12. 2010

702.566,65

Splošni sklad za drugo

702.566,65

9009

1700.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Občini Rogašovci

Na podlagi 21. in 61. člen Zakona o lokalni samoupravi
/ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10), 3. in 4. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06,
69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 5. redni seji dne
22. 4. 2011 sprejel

Zaključni račun proračuna Občine Semič
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 62. in 98. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09
38/10 – ZUKN, 107/10) in Navodila 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, 8/07 in 102/10) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 6. redni
seji dne 21. 4. 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Semič za leto 2010
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za
leto 2010.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2010 izkazuje:
Bilanca
prihodkov
in odhodkov
v EUR

Račun finančnih
Račun
terjatev naložb financiranja
v EUR
v EUR

Prihodki

6.362.222,41

/

/

Odhodki

6.467.230,66

/

173.390,24

Presežek
Primanjkljaj

/
105.008,25

/
173.390,24

3. člen
Za skupni primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja v višini
278.398,49 EUR se zmanjša stanje na računu.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega zaključnega
računa.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2010 se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-02/2011-8
Semič, dne 22. aprila 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

1702.

Odlok o spremembi Odloka o javnem redu
in miru v Občini Semič

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 6. redni seji
dne 21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o javnem redu in miru
v Občini Semič
1. člen
V Odloku o javnem redu in miru v Občini Semič (Uradni
list RS, št. 122/08) se 21. točka 5. člena briše.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2008-20
Semič, dne 22. aprila 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

1703.

Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite
kulturne dediščine na območju Občine Semič

Na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Uradni list RS, št. 7/99, 16/08), Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, spremembe 76/08, 79/09,
51/10), 2. in 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 11/2011 – UPB4) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni
list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 6. redni seji
dne 21. 4. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine
na območju Občine Semič
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Namen tega pravilnika je spodbujanje obnove nepremične kulturne dediščine v Občini Semič na celotnem območju
občine.

Št.
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Stran
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S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in kriterije za
sofinanciranje akcij zaščite nepremične kulturne dediščine v
Občini Semič (v nadaljevanju: akcije), ki jih predlagatelji lahko
uveljavljajo na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje akcij.
Občina bo vsako leto z javnim razpisom določila, katero
obnovo nepremične kulturne dediščine bo sofinancirala.
Sredstva za akcije se zagotavljajo v proračunu Občine
Semič v višini, ki je določena z Odlokom o proračunu Občine
Semič za posamezno proračunsko obdobje in ga potrdi Občinski svet Občine Semič.
UPRAVIČENCI
2. člen
Za pridobitev sredstev lahko zaprosijo tisti, ki so na območju Občine Semič:
– lastniki ali solastniki nepremične kulturne dediščine, za
katero se dodeljuje sredstva ali
– najemniki nepremične kulturne dediščine in imajo z lastnikom sklenjeno dolgoročno najemno pogodbo o sovlaganjih
v objekt ali ustrezno soglasje lastnika objekta.
Predlagatelj lahko z isto akcijo kandidira samo na en javni
razpis Občine Semič.
POSTOPEK ZA DODELITEV SREDSTEV
3. člen
Višina sredstev za sofinanciranje akcij na območju Občine
Semič za določeno leto se določi v proračunu Občine Semič.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga potrdi
županja.
Javni razpis mora vsebovati:
1. naziv in sedež razpisovalca,
2. akcijo, ki je predmet sofinanciranja,
3. navedbo upravičencev, ki lahko zaprosijo za sredstva,
4. višino razpoložljivih sredstev,
5. merila in kriterije ter prioritete, po katerih se bo posamezna akcija ocenjevala,
6. rok za vložitev vlog,
7. naslov, na katerega se vložijo vloge in način dostave,
8. rok, v katerem bo izdan sklep o dodelitvi sredstev,
9. okvirni rok za sklenitev pogodbe,
10. določitev obdobja za porabo sredstev.
Predlagatelji se prijavijo na razpis na podlagi razpisne
dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
POSTOPEK UGOTAVLJANJA UPRAVIČENCEV
4. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava Odbor za družbene dejavnosti (v nadaljevanju:
odbor).
Na sejah odbora se piše zapisnik. Administrativne in druge operativne naloge za odbor opravlja občinska uprava.
Odbor opravlja naslednje naloge:
− prevzame, odpre in pregleda vse vloge, prispele na
javni razpis,
− vloge, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, izloči iz
nadaljnjega postopka, v primeru nepopolne vloge pa pozove
predlagatelja vloge, da jo v roku osmih dneh od prejema poziva
dopolni,
− točkuje vloge v skladu z merili, določenimi v 6. členu tega
pravilnika na podlagi točkovnika, ki je sestavni del razpisa,
− določi predlog višine sredstev za posameznega predlagatelja,
− sodeluje pri pripravi pogodb in spremlja njihovo izvajanje,
− opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev.
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VSEBINSKA DOLOČILA
5. člen
Iz proračuna občine se sofinancirajo:
a) akcije, povezane z adaptacijo in prenovo streh, oken
in fasad enot, ki imajo lastnosti nepremične kulturne dediščine
na območju Občine Semič;
b) restavratorske in sanacijsko-konservatorske posege na
nepremični kulturni dediščine.
MERILA
6. člen
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– enota je razglašena za nepremično kulturno dediščino
na območju Občine Semič,
– posegi, za katere so dodeljena sredstva po tem pravilniku, morajo biti izvedeni do konca roka navedenega v javnem
razpisu,
– predlagatelj mora pridobiti kulturno-varstveno soglasje
za poseg,
– predlagatelj mora imeti poravnane vse obveznosti do
Občine Semič.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja
naslednjih meril:
a) Glede na stopnjo/pomen zaščitenosti nepremične kulturne dediščine:
– razglašen kulturni spomenik lokalnega pomena z sklepom Občine Semič,
– enote, razglašene za nepremično kulturno dediščino
na osnovi registra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
b) Glede na stopnjo poškodovanosti nepremične kulturne
dediščine:
– enoti zaradi poškodb grozi porušitev,
– enota ima poškodbe, ki ogrožajo posamezne varovane
lastnosti enote in okolice,
– enota ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo enote,
– enota je brez poškodb.
Merila se podrobno in natančno opredelijo v javnem razpisu. Določena so v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako
leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih akcij.
Glede na doseženo število točk se določijo razmerja med
vsemi upravičenci, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje na
razpisu in ki so pravočasno vložili vlogo. Po izračunu razmerij
se sredstva razdelijo do višine sredstev, določenih v proračunu za tekoče leto za sofinanciranje akcij zaščite nepremične
kulturne dediščine.
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Občina Semič bo sofinancirala akcije v višini največ do
50% celotne vrednosti.
Z izbranimi izvajalci sklene Občina Semič pogodbo o
sofinanciranju, ki jo podpiše županja.
8. člen
Porabniki proračunskih sredstev so dolžni izvajati akcije v
skladu s tem pravilnikom.
Občinska uprava in odbor sta dolžna spremljati izvajanje
akcij, ki so predmet tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-07/2011-2
Semič, dne 22. aprila 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

1704.

Na podlagi 21. in 213. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B,
93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US:
U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8, 108/09,
61/10 – ZRud-1 (62/10 popr., 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34),
3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06
– UPB1, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 45/2008, 57/08 –
ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 – UPB-1) je Občinski
svet Občine Semič na 6. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v lasti Občine Semič
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti
Občine Semič pridobijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo občinske ceste (lokalne ceste in javne poti):
K.o. SODJI VRH
Število

PRITOŽBENI POSTOPEK
7. člen
O odločitvi odbora se izvajalce akcij obvesti z odločbo, na
katero se izvajalec akcije lahko v 15. dneh od vročitve pritoži.
Po izdani odločbi se izvajalce akcij pozove, da v 8 dneh
po vročitvi odločbe sklenejo pogodbo. Če kateri od izvajalcev
v tem roku ne podpiše pogodbe, se šteje, da je predlog akcije
umaknil. Sredstva, ki so bila dodeljena temu izvajalcu, vendar
niso bila porabljena v skladu s pogodbo, lahko odbor s sklepom
prerazporedi drugim akcijam.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo vrste akcije,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena v lasti Občine Semič

Parcela

Št. ZKV

Vrsta rabe

Površina
(m2)

1 '2165/1'

532 POT

2859

2 '2165/2'

532 POT

417

3 '2166'

532 POT

1493

4 '2167'

532 POT

2003

5 '2168/1'

532 POT

2590

6 '2168/2'

532 POT

194

7 '2168/3'

532 POT

2072

8 '2168/4'

532 POT

309

9 '2168/5'

532 POT

259

10 '2168/6'

532 POT

3090

11 '2168/7'

532 POT

629

12 '2169'

532 POT

8867

13 '2171'

532 POT

735
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Število
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Št.
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3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

14 '2172/1'

532 POT

2032

15 '2172/2'

532 POT

349

16 '2173'

532 POT

2126

17 '2175'

532 POT

3293

18 '2176'

532 POT

1467

19 '2177'

532 POT

882

20 '2178'

532 POT

1471

21 '2179'

532 POT

3176

22 '2180/1'

532 POT

180

23 '2180/2'

532 POT

187

24 '2181'

532 POT

816

25 '2182'

532 POT

1047

26 '2183'

532 POT

1115

27 '2184'

532 POT

662

28 '2185'

532 POT

2032

29 '2186/1'

532 POT

3600

30 '2186/2'

532 POT

173

31 '2187'

532 POT

403

32 '2188'

532 POT

1056

33 '2189'

532 POT

1202

34 '2190'

532 POT

912

35 '2191'

532 POT

613

36 '2192'

532 POT

2362

37 '2193'

532 POT

568

38 '2195'

532 POT

2652

39 '2196'

532 POT

543

40 '2197'

532 POT

637

41 '2198'

532 POT

575

42 '2199'

532 POT

442

43 '2200'

532 POT

543

44 '2201'

532 POT

2063

45 '2202'

532 POT

1877

46 '2203'

532 POT

356

47 '2204/1'

532 POT

6298

48 '2204/2'

532 POT

629

49 '2207'

532 POT

655

50 '2208'

532 POT

3802

51 '2209/1'

532 POT

712

52 '2209/2'

532 POT

273

53 '2210'

532 POT

802

– sklep o začetku priprave ZN

april 2011

54 '2211'

532 POT

730

– izdelava osnutka ZN

april 2011

55 '2212'

532 POT

2964

56 '2213'

532 POT

2345

– javna razgrnitev in obravnava ZN

maj 2011

57 '2216'

532 POT

228

– izdelava in sprejem stališč do pripomb

maj 2011

58 '2217'

532 POT

259

2.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa se vpišejo v poseben zemljiškoknjižni vložek pri posamezni katastrski občini, pri
katerem se zaznamuje grajeno javno dobro lokalnega pomena
ter se vknjiži lastninska pravica na ime: Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, matična št. 5880262.
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Št. 478-19/2011-2
Semič, dne 22. aprila 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

1705.

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta za del območja Proizvodno
servisne cone Vrtača

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, spremembe 108/09) in
22. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je
županja Občine Semič dne 22. 4. 2011 sprejela

SKLEP
o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta za del območja
Proizvodno servisne cone Vrtača
akta

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega

Območje proizvodno servisne cone Vrtača se ureja z
zazidalnim načrtom (Uradni list RS, št. 27/98, 27/05, 84/09).
Območje je namenjeno za proizvodne, servisne, transportne,
prometne, komunalne in energetske, storitvene, trgovske in
gostinske dejavnosti ter šport in rekreacijo.
Zazidalni načrt se spreminja in dopolnjuje na pobudo
investitorja, ki potrebuje ustrezno površino za umestitev razdelilne postaje (RP) in razdelilne transformatorske postaje
(RTP) za nemoteno napajanje območja in občine z električno
energijo.
2. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovno rešitev za izvedbo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta bo zagotovil investitor.
3. Nosilci urejanja prostora
V procesu priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta je predvidena pridobitev smernic in mnenj vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora. Umestitev RP in RTP ne bo
vplivala na obstoječe in predvidene prometne, komunalne in
energetske ureditve, urejanje javnih zelenih površin. Prav tako
ne bo vplivov na območja ohranjanja narave, varstva kulturne
dediščine in varstva voda.
4. Roki za pripravo prostorskega akta
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta bo potekal v naslednjih okvirnih rokih:

– izdelava predloga ZN na podlagi stališč maj 2011
– sprejem odloka na občinskem svetu

maj 2011

5. Obveznosti v zvezi s financiranjem
Naročnik sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je
investitor Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516
Ljubljana, ki plača vse stroške izdelave sprememb in dopolnitev
predmetnega zazidalnega načrta.
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6. Končni določbi
Sklep se pošlje v objavo v Uradni list Republike Slovenije,
in v svetovnem spletu ter se ga pošlje Ministrstvu za okolje in
prostor. Sklep velja z dnem objave.
Št: 3500-03/2009-17
Semič, dne 22. aprila 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

SEVNICA
1706.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Sevnica

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 –
odl. US, 4/10 in 20/11), 20. in 35. člena Zakona o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) ter 16. člena Statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski
svet Občine Sevnica na 5. seji dne 20. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
1. člen
Besedilo 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 58/01, 109/01, 14/07 in
124/08) se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Zavod izvaja javno službo na področju knjižnične dejavnosti, ki skladno z zakonom zajema:
– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in
drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju
informacij,
– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,
– informacijsko opismenjevanje,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko
delo,
– sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva,
– zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z dejavnostjo zavoda,
– prirejanje seminarjev, strokovnih posvetovanj, tečajev,
predavanj,
– vzdrževanje stikov s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– pripravljanje in izdelovanje vrste publikacij v knjižni in
neknjižni obliki,
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– nudenje strokovne pomoči vsem knjižnicam z njenega
območja,
– povezovanje v zveze in strokovna združenja.
Zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta
oziroma njen prihodek namenjen opravljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe.
Knjižnica Sevnica je vključena tudi v nacionalni vzajemni
bibliografski sistem.«
2. člen
Doda se nov 8.a člen, ki se glasi:
»Glavna dejavnost javnega zavoda je v skladu z Uredbo
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in
17/08, v nadaljevanju: uredba) razvrščena kot 91.011 Dejavnost knjižnic.
Poleg glavne dejavnosti so naloge javnega zavoda v
uredbi razvrščene kot:
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
blagom
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
in tržnic
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezana dejavnost
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
v najem in zakup
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine.«
3. člen
V besedilu 9. člena se črta tretja alineja in namesto vejice
postavi pika.
4. člen
Besedilo tretjega odstavka 10. člena se nadomesti z
besedilom, ki se glasi:
»Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev se smiselno uporabljajo določbe Zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07 in 23/09 – odl. US).«
5. člen
Besedilo 11. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Svet zavoda ima naslednje naloge:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema letno poročilo in zaključni račun zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja oziroma direktorico zavoda,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
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– razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko
opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela,
finančnem načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela,
kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni
pogodbi, če jo zavod ima,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– ustanovitelju in direktorju zavoda daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski
organ,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi,
tem odlokom in splošnimi akti javnega zavoda.«
6. člen
Besedilo 13. člena se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Naloge direktorja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih
mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, če ni s predpisi ali s tem odlokom
odločeno, da jih sprejema svet zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo in zaključni račun,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter drugih pravicah delavcev,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni, statutom in
drugimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete in šeste alineje prejšnjega odstavka daje soglasje svet javnega zavoda.
Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je dokument
srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in
prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega
sestavni del je finančni načrt.«
7. člen
15. člen se črta v celoti.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2010
Sevnica, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

1707.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US,
120/06 – odločba US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10
– popr.), 20/11 – odločba US) in 16. člena Statuta Občine Sev-

Št.
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nica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Sevnica na 5. redni seji dne 20. 4.
2011 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parcelo
št. 1296/2, pot v izmeri 102 m², in parcelo št. 1301/7, pot v
izmeri 154 m², obe vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 385,
k.o. Metni Vrh.
2. člen
Nepremičnini, navedeni v 1. členu tega sklepa, prenehata
imeti značaj javnega dobra in se parceli št. 1296/2 in 1301/7
odpišeta iz zemljiškoknjižnega vložka št. 385, k.o. Metni Vrh,
ter se zanju v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa se pri novem
vložku vknjiži lastninska pravica na ime Občina Sevnica, Glavni
trg 19/a, 8290 Sevnica, matična številka 5883008.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0030/2011
Sevnica, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

SEŽANA
1708.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sežana za leto 2010

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (ZJFUPB4, Uradni list RS, št. 11/11 – prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07)
je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 21. 4. 2011
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana
za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana
za leto 2010.
2. člen
Proračun Občine Sežana je bil realiziran v višini
15.325.203,14 eur.
Realizacija splošnega dela proračuna po zaključnem računu za leto 2010 izkazuje naslednje stanje:
A)

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV

I.

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

14.643.511,49

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.309.317,42

70 DAVČNI PRIHODKI

EUR

8.482.410,77
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700 Davki na dohodek in dobiček

6.820.429,00

703 Davki na premoženje

1.348.968,62

704 Domači davki na blago in
storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih
virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij
II.

Uradni list Republike Slovenije

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI

3.826.906,65

22.775,09
1.183.283,25
733.842,00
4.430,00
729.412,00
3.540,00

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)
B)

5.778.659,93
5.778.659,93
440.228,56

54.131,36
386.097,20

1.334.587,07
824.809,67

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

10.894,95

75 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV

10.894,95

750 Prejeta vračila danih posojil

10.894,95

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

27.000,00

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

27.000,00

V.

440 Dana posojila

509.777,40
262.225,00

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

262.225,00

C)

15.029.393,94
3.636.874,64

77.258,17
4.173,00
5.173.630,81
76.851,84
2.182.030,94
331.215,96

–385.882,45

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

3.540,00

2.455.792,77

412 Transferi nepridobitnim
organizacijam in ustanovam

432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom

2.583.532,07

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK

402 Izdatki za blago in storitve

411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom

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

10.622,87

151.724,91

410 Subvencije

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

6.275,62

401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost

41 TEKOČI TRANSFERI

420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

2.603.949,82

947.925,79

409 Rezerve

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

313.013,15

400 Plače in drugi izdatki
zaposlenim

403 Plačila domačih obresti

413 Drugi tekoči domači transferi

27.000,00

–16.105,05

RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA
(500+501)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)

268.809,20

55 ODPLAČILO DOLGA

268.809,20

550 Odplačila domačega dolga

268.809,20

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

–670.796,70

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–268.809,20

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

385.882,45

Stanje sredstev na računih dne
31. 12. 2010 znaša

–82.127,42

X.

Realizacijo posebnega dela proračuna se objavi na spletnih straneh Občine Sežana: www.sezana.si.
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Št.

3. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana
po zaključnem računu za leto 2010 izkazujejo naslednje
stanje:
PRENOS IZ LETA 2009

95.452,49

PRIHODKI LETA 2010

4.173,00

ODHODKI LETA 2010

0

STANJE DENARNIH SREDSTEV
31. 12. 2010

99.625,49

Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2011.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2011-5
Sežana, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

1709.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo sredstev, ki jih občina 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).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov
varstva okolja in vlaganj v naravne vire na območju Občine
Sežana, in sicer za:
– pripravo in vzdrževanje pasišč, grmišč, remiz za malo
divjad,
– vzdrževanje gozdnega roba,
– izdelavo in vzdrževanje kaluž,
– izdelavo in vzdrževanje večjega vodnega vira,
– sadnjo in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja,
– postavitev in vzdrževanje gnezdnic ter umetnih dupel,
– obdelovanje krmnih in pridelovalnih njiv,
– nabavo preventivnih zaščitnih sredstev za preprečevanje škode od divjadi,
– druge ukrepe varstva okolja in narave.
3. člen
Župan imenuje komisijo za izvedbo postopka dodelitve
namenskih sredstev za izvajanje ukrepov varstva okolja in
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vlaganj v naravne vire (v nadaljevanju: komisija). Komisijo
sestavljajo predsednik in dva člana. Komisija pripravi predlog
ukrepov, ki bodo sofinancirani v tekočem letu in način porabe
sredstev v tekočem letu.
4. člen
Upravičenci do namenskih sredstev so neprofitne organizacije, ki delujejo na področju varstva okolja.
Upravičenec je lahko tudi Občina Sežana za izvedbo
aktivnosti ukrepa iz 2. člena tega odloka v skladu s predpisi, ki
urejajo področje javnega naročanja.
5. člen
Sredstva se dodelijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki
urejajo področje javnega naročanja oziroma na podlagi javnega
razpisa, ki se izvede v skladu s postopkom, ki ga predpisuje
zakonodaja s področja izvrševanja proračuna.
V primeru javnega razpisa bo natančna merila in pogoje
za dodelitev sredstev določil v besedilu javnega razpisa župan
na predlog komisije.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2011-8
Sežana, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni
list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) in 16. člena Statuta
Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet
Občine Sežana na seji dne 21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo
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1710.

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

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo,
27/08 – Odločba US, 76/08, 100/08 – Odločba US, 79/09,
14/10 – Odločba US, 51/10 in 84/10 – Odločba US), Uredbe
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in nazivih
v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list
RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popravek, 138/04,
35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07,
33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10
in 17/11) ter 54. in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni
list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Sežana
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Sežana (Uradni list RS, št. 21/07) se v 15. členu
tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»V oddelkih se lahko oblikujejo referati oziroma druge
oblike notranje organiziranosti v skladu s potrebami dela in
organizacijo dela.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Neposredno pri županu deluje kabinet župana.«

Stran

4534 /

Št.

34 / 6. 5. 2011

2. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(oddelek za splošne zadeve)
Oddelek za splošne zadeve:
– opravlja organizacijske ter administrativno-tehnične naloge za občinski svet in delovna telesa občinskega sveta ter
nadzorni odbor,
– opravlja organizacijske ter administrativno-tehnične naloge za direktorja občinske uprave,
– skrbi za pregled delovnih gradiv in drugih aktov, ki jih
sprejema župan in občinski svet,
– opravlja naloge v zvezi z volitvami, referendumi in imenovanji za celotno občino,
– opravlja pravno svetovalne naloge za organe občine,
– opravlja splošno kadrovske in organizacijsko tehnične
naloge za občinsko upravo,
– izvaja naloge v zvezi s sistemom plač zaposlenih v
občinski upravi in organizacijo dela,
– opravlja naloge sprejema, vodenje evidence in odprave
pošte ter arhiviranje,
– opravlja naloge zaščite, reševanja ter požarnega varstva,
– opravlja in skrbi za informacijsko podporo organov občine in občinske uprave,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje dela tega
oddelka.«
3. člen
Doda se nov 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(kabinet župana)
Kabinet župana:
– opravlja koordinacijske in organizacijske ter administrativno-tehnične naloge za potrebe župana, podžupanov in
direktorja občinske uprave,
– načrtuje in organizira informiranje javnosti,
– organizira in izvaja protokolarne zadeve,
– izvaja opravila, potrebna za izvajanje nalog pri posameznih krajevnih skupnostih, ob sodelovanju predstavnikov
krajevnih skupnosti,
– izvaja naloge s področja čezmejnega in regionalnega
sodelovanja občine,
– izvaja najzahtevnejše projekte s področja delovanja
občinske uprave.«
4. člen
V 22. členu se spremeni naslov v oklepaju tako, da se
glasi »uresničevanje kadrovske politike« in črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji
lahko pooblasti vodje notranjih organizacijskih enot ali druge
javne uslužbence občinske uprave, ki izpolnjujejo pogoje za
odločanje v upravnem postopku,«
Ostale alinee se ustrezno preštevilčijo.

Uradni list Republike Slovenije
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
V roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka, župan
uskladi sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2011-7
Sežana, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

1711.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
21. 4. 2011 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Ugotovi se, da zemljišče parc. št. 6095/105 pot v izmeri
111 m2 k.o. Sežana, vpisano v zemljiški knjigi kot javno dobro,
ne služi več temu namenu.
2.
Zemljišče se odpiše iz javnega dobra in pripiše k vložni
številki iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica Občine
Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2011-12
Sežana, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

1712.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
21. 4. 2011 sprejel naslednji

SKLEP

6. člen

1.
Ugotovi se, da del zemljišča parc. št. 442/1, v izmeri 272 m2,
k.o. Voglje, ki bo po izdani odločbi iz 3. točke tega sklepa, evidentirano kot zemljišče s par. št. 442/12, k.o. Voglje, vpisano kot
javno dobro, ne služi več kot zemljišče v splošni rabi.

7. člen
V 31. členu se v drugem odstavku beseda »stvareh«
nadomesti z besedo »zadevah«.

2.
Zemljišče se odpiše iz seznama javnega dobra in pripiše
k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

25. člen se črta.

Uradni list Republike Slovenije
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne po pravnomočni odločbi Geodetske uprave RS o parcelaciji, s katero iz
dela parcele št. 442/1, k.o. Voglje, nastane parcela 442/12,
k.o. Voglje.

Št.

Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

1715.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
21. 4. 2011 sprejel naslednji

SKLEP
1.
Ugotovi se, da zemljišče parc. št. 6728/34, k.o. Štjak,
vpisano kot javno dobro, ne služi več kot zemljišče v splošni
rabi.
2.
Zemljišče se odpiše iz seznama javnega dobra in pripiše
k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2011-14
Sežana, dne 21. aprila 2011

SKLEP
1.
Ugotovi se, da zemljišče parc. št. 4472/21, k.o. Lokev,
vpisano kot javno dobro, ne služi več kot zemljišče v splošni
rabi.
2.
Zemljišče se odpiše iz seznama javnega dobra in pripiše
k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/2011-16
Sežana, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

TREBNJE

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
21. 4. 2011 sprejel naslednji

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list
RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne
21. 4. 2011 sprejel naslednji

Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

1714.

4535

Št. 032-3/2011-15
Sežana, dne 21. aprila 2011

Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Stran

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

Št. 032-3/2011-13
Sežana, dne 21. aprila 2011
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Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja
na lokalnih volitvah župana in članov
Občinskega sveta v Občini Mirna, dne
10. aprila 2011

SKLEP
1.
Ugotovi se, da zemljišče parc. št. 6719/28, k.o. Štjak,
vpisano kot javno dobro, ne služi več kot zemljišče v splošni
rabi.

POROČILO
o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah
župana in članov Občinskega sveta v Občini
Mirna, dne 10. aprila 2011

2.
Zemljišče se odpiše iz seznama javnega dobra in pripiše
k vložni številki iste k.o., kjer je vknjižena lastninska pravica
Občine Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.

Občinska volilna komisija Občine Mirna je v skladu z
90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB3), 45/08) – v nadaljevanju: ZLV na 6. seji dne 12. aprila 2011

Stran
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UGOTOVILA

Rezultat udeležbe za izvolitev župana:
SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH
UPRAVIČENCEV V OBČINI MIRNA:
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI
SKUPAJ GLASOVALO:
ODSTOTEK UDELEŽBE V OBČINI MIRNA:

2.195
1.595
0
1.595
72,67%

Rezultat glasovanja za župana:
ZAP. ŠT.
1
2

IME IN PRIIMEK KANDIDATA
DUŠAN SKERBIŠ
BOŠTJAN KOLENC

ŠT. GLASOV
802
741

% GLASOV
51, 98
48,02

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je kandidat Dušan Skerbiš, rojen 10. 7. 1955, Lunačkova ulica 17, Mirna dobil
večino glasov, zato je v skladu s 107. členom ZLV, izvoljen za
župana Občine Mirna.
Rezultat udeležbe za izvolitev članov občinskega sveta:
SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH
UPRAVIČENCEV V OBČINI MIRNA:
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI
SKUPAJ GLASOVALO:
ODSTOTEK UDELEŽBE V OBČINI MIRNA:

2.195
1.598
0
1.598
72,80%

Rezultat glasovanja za izvolitev članov občinskega sveta:
Volilna enota 1:
ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK KANDIDATA

ŠT. GLASOV

% GLASOV

1

JANEZ BRAČKO

231

13,30

2

ANICA MARINČIČ

206

11,86

3

ZORAN REMIC

205

11,80

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK KANDIDATA

ŠT. GLASOV

% GLASOV

1

ANDREJA ERAZEM

78

42,62

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK KANDIDATA

ŠT. GLASOV

% GLASOV

1

MILENA DRČAR

89

52,98

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK KANDIDATA

ŠT. GLASOV

% GLASOV

1

BARICA KRALJEVSKI

88

71,54

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK KANDIDATA

ŠT. GLASOV

% GLASOV

1

STANKO TOMŠIČ

107

89,92

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK KANDIDATA

ŠT. GLASOV

% GLASOV

1

JOŽE NOVAK

96

62,75

Volilna enota 2:

Volilna enota 3:

Volilna enota 4:

Volilna enota 5:

Volilna enota 6:
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Volilna enota 7:
ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK KANDIDATA

ŠT. GLASOV

% GLASOV

1

PETER SMOLE

83

54,97

Št. 041-2/2011
Trebnje, dne 19. aprila 2011
Občinska volilna komisija Mirna
Tajnica
Tanja Šinkovec l.r.
		

Stanka Hribar Žužek l.r.
predsednica

		
		
		

Blaž Strmole l.r.
namestnik predsednice

		
		
		

Damjan Koščak l.r.
član

		
		
		

Ivan Kramer l.r.
namestnik člana

		
		
		
		
		

Saša Mežnaršič l.r.
članica

		
		

Bojana Rebolj l.r.
članica

		
		

Marta Novak l.r.
namestnica članice

1717.

Gorazd Laznik l.r.
namestnik članice

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na
lokalnih volitvah župana, občinskega sveta in
svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje,
dne 10. aprila 2011 in 17. aprila 2011

POROČILO
o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah
župana, občinskega sveta in svetov krajevnih
skupnosti v Občini Trebnje,
dne 10. aprila 2011 in 17. aprila 2011
Občinska volilna komisija Občine Trebnje je v skladu z
90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB3 in 48/08) na seji dne 12. 4. 2011 in na seji dne 20. 4.
2011
UGOTOVILA
Skupne rezultate udeležbe v Občini Trebnje – 1. krog,
dne 10. 4. 2011:
SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH
UPRAVIČENCEV V OBČINI TREBNJE:
9.333
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU
5.854
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI
0
SKUPAJ GLASOVALO:
5.854
ODSTOTEK UDELEŽBE V OBČINI TREBNJE: 62,72%.
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I.
Skupni rezultat glasovanja za župana v Občini Trebnje:
ZAP. ŠT.
1
2
3
4
5
6

IME IN PRIIMEK KANDIDATA
NADA PEPELNAK
MARKO GRANDOVEC
MIRAN CANDELLARI
ŠPELA SMUK
ALOJZIJ KASTELIC
SILVESTER PRPAR

ŠT. GLASOV
302
931
453
1.552
1.662
828

% GLASOV
5,27
16,25
7,91
27,09
29,02
14,46

Skupne rezultate udeležbe v Občini Trebnje – 2. krog dne
17. 4. 2011:
SKUPNO ŠTEVILO VOLILNIH
UPRAVIČENCEV V OBČINI TREBNJE:
9332
SKUPAJ GLASOVALO PO IMENIKU:
4968
SKUPAJ GLASOVALO S POTRDILI:
0
SKUPAJ GLASOVALO:
4968
ODSTOTEK UDELEŽBE V OBČINI TREBNJE: 53,24%.
Skupni rezultat glasovanja za župana v Občini Trebnje –
2. krog dne 17. 4. 2011:
ZAP. ŠT.
1
2

IME IN PRIIMEK KANDIDATA
ALOJZIJ KASTELIC
ŠPELA SMUK

ŠT. GLASOV
2626
2292

II.
Občinska volilna komisija je ugotovila izid glasovanja za
volitve članov občinskega sveta Občine Trebnje. Po posameznih volilnih enotah so listam kandidatov glede na dobljeno
število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadali
naslednji mandati:
Volilna enota: 1
Število mandatov: 6
ŠT. LISTE
4.
5.
7.
8.
10.
11.

ŠT. MANDATOV
1
1
1
1
1
1

IME LISTE
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
NSi – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
DROT – ZA RAZVOJ

Volilna enota: 2
Število mandatov: 5
ŠT. LISTE
1.
7.
9.

ŠT. MANDATOV
1
2
2

IME LISTE
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
DROT – ZA RAZVOJ

Volilna enota: 3
Število mandatov: 9
ŠT. LISTE
1.
2.
3.
4.
6.
8.
9.
10.

ŠT. MANDATOV
2
1
1
1
1
1
1
1

IME LISTE
DROT – ZA RAZVOJ
DSD – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA
SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
NSi – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ
SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

% GLASOV
53,40
46,60
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Skupno število mandatov za Občinski svet Občine Trebnje:
Število mandatov: 20
ŠT. LISTE

ŠT. MANDATOV

IME LISTE

1.

5

DROT – ZA RAZVOJ

2.

4

SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

3.

3

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

4.

2

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

5.

2

ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ

6.

2

NSi – NOVA SLOVENIJA KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA

7.

1

LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE

8.

1

DSD – DEMOKRATIČNA STRANKA DELA

9.

0

SMS – STRANKA MLADIH SLOVENIJE – ZELENI SLOVENIJE

10.

0

DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

11.

0

LISTA STANISLAVA PEKOLJA

12.

0

LISTA REGIJSKE CIVILNE INICIATIVE

SKUPAJ

20

III.
Občinska volilna komisija je v skladu z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da sta dva kandidata prejela
največje število preferenčnih glasov, oddanih za posamezno
listo:
V volilni enoti: 3
Lista: 4 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
kandidat pod zaporedno št. 1 - Marko Grandovec
Lista: 6 N.Si – NOVA SLOVENIJA –
KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA
kandidat pod zaporedno št. 2 - Miran Candellari.

ljeni:

IV.
Za člane Občinskega sveta Občine Trebnje so bili izvoV volilni enoti 1:
Lista: 4 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
kandidat pod zaporedno št. 1 – Mitja Jeras

Lista: 5 N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
kandidat pod zaporedno št. 1 – Franc Kozlevčar
Lista: 7 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
kandidat pod zaporedno št. 1 – Bogdana Brilj
Lista: 8 ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ
kandidat pod zaporedno št. 1 – Andrej Jevnikar
Lista: 10 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
kandidat pod zaporedno št. 1 – Bogomir Mlakar

Lista: 7 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
kandidat pod zaporedno št. 1 – Boštjan Koncilja
kandidat pod zaporedno št. 2 – Peter Fink
Lista: 9 DROT – ZA RAZVOJ
kandidat pod zaporedno št. 1 – Marija Zupančič
kandidat pod zaporedno št. 2 – Janez Zakrajšek
V volilni enoti 3:
Lista: 1 DROT – ZA RAZVOJ
kandidat pod zaporedno št. 1 – Špela Smuk
kandidat pod zaporedno št. 2 – David Klarič
Lista: 2 DEMOKRATIČNA STRANKA DELA – DSD
kandidat pod zaporedno št. 1 – Franc Žnidaršič
Lista: 3 SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA
STRANKA
kandidat pod zaporedno št. 1 – Nada Pepelnak
Lista: 4 SD – SOCIALNI DEMOKRATI
kandidat pod zaporedno št. 1 – Marko Grandovec
Lista: 6 N.Si – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA
LJUDSKA STRANKA
kandidat pod zaporedno št. 2 – Miran Candellari
Lista: 8 ŽUPANOVA LISTA ZA RAZVOJ
kandidat pod zaporedno št. 1 – Jože Povšič
Lista: 9 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
kandidat pod zaporedno št. 1 – Jože Korbar

Lista: 11 DROT – ZA RAZVOJ
kandidat pod zaporedno št. 1 – Jože Hribar

Lista: 10 LDS – LIBERALNA DEMOKRACIJA
SLOVENIJE
kandidat pod zaporedno št. 1 – Branko Veselič.

V volilna enota 2:
Lista: 1 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
kandidat pod zaporedno št. 1 – Silvester Prpar

V.
Občinska volilna komisija je nadalje ugotovila izid glasovanja za volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Trebnje.
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Rezultati glasovanja so naslednji:
KRAJEVNA SKUPNOST ČATEŽ – VOLILNA ENOTA 01
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

BOGOMIR MLAKAR

Matej Mlakar in skupina volivcev

136

136

IZVOLJEN

2

LUKA BREGAR

DROT

108

108

IZVOLJEN

3

JANEZ BABIČ

Primož Babič in skupina volivcev

106

106

IZVOLJEN

4

JANEZ ZAGORJAN

Bojana Ravnikar Zagorjan in skupina
volivcev

102

102

IZVOLJEN

5

BOJAN REŽEK

Marjan Urbančič in skupina volivcev

101

101

IZVOLJEN

6

MIHAEL PANGERC

Stanislav Ravnikar in skupina volivcev

80

80

IZVOLJEN

7

LEON KAMIN

Smrke Alojz in skupina volivcev

78

78

IZVOLJEN

8

NIKA BENEDIČIČ

DROT

73

73

9

MARIJA GOLOB

Ignac Mandelj in skupina volivcev

64

64

10

FRANCI ANŽIČEK

SDS

38

38

886

886

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.
KRAJEVNA SKUPNOST - DOBRNIČ – VOLILNA ENOTA 01
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

DARKO GLIVAR

Mateja Glivar in skupina volivcev

76

76

IZVOLJEN

2

MELITA JARC

DROT

60

60

IZVOLJEN

3

JANKO STRNIŠA

Marko Zoran in skupina volivcev

35

35

171

171

V volilni enoti se volita dva (2) kandidata.
KRAJEVNA SKUPNOST - DOBRNIČ - VOLILNA ENOTA 02
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

PETER ZALETELJ

Jože Mohorčič in skupina volivcev

72

72

IZVOLJEN

2

JOŽE GAZVODA

Pavle Smolič in skupina volivcev

65

65

IZVOLJEN

137

137

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se volita dva (2) kandidata.
KRAJEVNA SKUPNOST - DOBRNIČ – VOLILNA ENOTA 03
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

MILAN KASTELIC

Jože Zupančič in skupina volivcev

91

91

IZVOLJEN

2

POLIKARP KASTIGAR

DROT

80

80

IZVOLJEN

3

BORUT PORLE

Štefan Pekolj in skupina volivcev

63

63

IZVOLJEN

4

PETER KOVAČIČ

Danica Kovačič in skupina volivcev

59

59

5

DARKO PEKOLJ

Janez Jaklič in skupina volivcev

48

48

341

341

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

34 / 6. 5. 2011 /

Stran

4541

KRAJEVNA SKUPNOST - DOBRNIČ – VOLILNA ENOTA 04
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

FILIP AVBAR

2

ANTON STERMEC

Igor Smolič in skupina volivcev

34

34

IZVOLJEN

Viljem Novak in skupina volivcev

20

20

IZVOLJEN

3

JANKO ZUPANČIČ

Jože Korelec in skupina volivcev

16

16

70

70

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se volita dva (2) kandidata.
KRAJEVNA SKUPNOST - DOLENJA NEMŠKA VAS – VOLILNA ENOTA 01
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

JANEZ ZAKRAJŠEK

DROT

104

104

IZVOLJEN

2

ALOJZIJ KASTELIC

Branko Meglič in skupina volivcev

77

77

IZVOLJEN

3

JANEZ STRAJNAR

SLS

66

66

IZVOLJEN

4

BOŠTJAN SLAK

Peter Kovačič in skupina volivcev

59

59

5

ANTON BARTOLJ

N.Si

50

50

6

FRANC BARTOLJ

Marjan Matoh in skupina volivcev

48

48

7

ANTON GOGNJAVEC

Branko Meglič in skupina volivcev

39

39

8

EMILIJA AVGUŠTINČIČ

Branko Meglič in skupina volivcev

25

25

468

468

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.
KRAJEVNA SKUPNOST - DOLENJA NEMŠKA VAS – VOLILNA ENOTA 02
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

KAROLINA UHAN

Branko Meglič in skupina volivcev

98

98

IZVOLJEN

2

MARIJA ZUPANČIČ

DROT

93

93

IZVOLJEN

3

DARKO MATKO

Branko Meglič in skupina volivcev

72

72

IZVOLJEN

4

ALOJZ ZAKRAJŠEK

SDS

70

70

333

333

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.
KRAJEVNA SKUPNOST - DOLENJA NEMŠKA VAS – VOLILNA ENOTA 03
V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati in sicer:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

MILAN DRAGAN

Branko Meglič in skupina volivcev

94

94

IZVOLJEN

2

MARTINA RATAJC

Branko Meglič in skupina volivcev

88

88

IZVOLJEN

3

JANA MARN

N.Si

80

80

4

ALOJZ ROGELJ

SLS

65

65

5

UROŠ MAJERLE

Marjan Matoh in skupina volivcev

27

27

354

354

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN
IZVOLJEN

2. DEL: Iz naselja Rihpovec se voli 1 kandidat, kandidata sta:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

FRANCI STARIČ

Viktor Rogelj in skupina volivcev

111

111

2

DUŠAN KRESE

Danijel Mlinar in skupina volivcev

44

44

155

155
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KRAJEVNA SKUPNOST - KNEŽJA VAS – VOLILNA ENOTA 01
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

ALOJZ ŠPEC

Janja Fink in skupina volivcev

138

138

IZVOLJEN

2

DAMJAN SMOLIČ

NSI

110

110

IZVOLJEN

3

ANTON MURN

Janja Fink in skupina volivcev

106

106

IZVOLJEN

4

ANDREJA ANŽLOVAR

Marija Fink in skupina volivcev

100

100

IZVOLJEN

5

JOŽEF ANŽLOVAR

Janja Fink in skupina volivcev

94

94

IZVOLJEN

6

UROŠ PRIMC

Marija Fink in skupina volivcev

83

83

IZVOLJEN

7

ANITA BARLE

Janja Fink in skupina volivcev

81

81

IZVOLJEN

8

JOŽICA ČEH

Marija Fink in skupina volivcev

68

68

9

JANEZ MAJDE

Janja Fink in skupina volivcev

64

64

10

ALOJZ POŽES

Marija Fink in skupina volivcev

61

61

11

JANEZ TOMAŽIČ

Marija Fink in skupina volivcev

39

39

12

MARIJA MARINČEK

Janja Fink in skupina volivcev

31

31

13

MARIJA MEDVEŠEK

Marija Fink in skupina volivcev

22

22

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.
KRAJEVNA SKUPNOST - RAČJE SELO – VOLILNA ENOTA 01
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

DARKO PEKOLJ

Marko Povhe in skup.volivcev

81

81

IZVOLJEN

2

RIHARD PESKAR

Viktor Pajk in skupina volivcev

73

73

IZVOLJEN

3

MATEJA NOVAK

Viktor Pajk in skupina volivcev

72

72

IZVOLJEN

4

MOJCA VIŠČEK

Marko Povhe in skup.volivcev

68

68

IZVOLJEN

5

FRANC KRESAL

Stanislav Hostnik in skup. voliv.

66

66

IZVOLJEN

6

ANTON ZALETEL

SLS

59

59

IZVOLJEN

7

VANJA SKOL

Viktor Pajk in skupina volivcev

55

55

IZVOLJEN

8

TATJANA KRESAL

DROT

53

53

9

JOLANDA POVHE

Marko Povhe in skupina volivcev

49

49

10

DUŠAN PUCELJ

Henrik Urbič in skupina volivcev

48

48

11

BOJANA ŠEPIC

Henrik Urbič in skupina volivcev

42

42

12

ANDREJ KOVAČIČ

Marko Povhe in skupina volivcev

41

41

13

DANIJEL POTOKAR

Marko Povhe in skupina volivcev

37

37

14

MATIJA HOČEVAR

Vasja Breznik in skupina volivcev

31

31

15

IRENA JERŠIN

Marko Povhe in skupina volivcev

31

31

16

SLAVKA PAJK

Marko Povhe in skupina volivcev

29

29

17

HERMAN FLORJANČIČ

DROT

29

29

18

ALEŠ GRACAR

Henrik Urbič in skupina volivcev

24

24

19

VIDA HOČEVAR

Vasja Breznik in skupina volivcev

23

23

20

SONJA BREZNIK

Vasja Breznik in skupina volivcev

21

21

21

SREČKO HOČEVAR

Vasja Breznik in skupina volivcev

18

18

22

SREČKO BREZNIK

Vasja Breznik in skupina volivcev

15

15

965

965

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.
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KRAJEVNA SKUPNOST - SVETINJA – VOLILNA ENOTA 01
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

BREDA KONCILJA

2

MARKO PRPAR

Janez Jaklič in skupina volivcev

86

86

IZVOLJEN

Janez Jaklič in skupina volivcev

82

82

IZVOLJEN

3
4

FRANCI MAKŠE

Janez Jaklič in skupina volivcev

81

81

IZVOLJEN

PETER FLIS

Dragotin Perpar in skupina volivcev

78

78

IZVOLJEN

5

ANDREJ BOBNAR

Janez Jaklič in skupina volivcev

74

74

IZVOLJEN

6

MARINKA LIPOGLAVŠEK

Janez Jaklič in skupina volivcev

47

47

IZVOLJEN

7

DRAGOTIN PERPAR

Janez Jaklič in skupina volivcev

47

47

IZVOLJEN

8

ALJAŽ LIPOGLAVŠEK

DROT

38

38

533

533

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.
KRAJEVNA SKUPNOST - SELA ŠUMBERK – VOLILNA ENOTA 01
V seznam so vpisani naslednjikndidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

PRIMOŽ OZIMEK

Ana Travnik in skupina volivcev

71

71

IZVOLJEN

2

GREGOR KOCIJANČIČ

Jože Zupančič in skupina volivcev

61

61

IZVOLJEN

3

IGNAC TRUNKELJ

NSI

57

57

IZVOLJEN

4

BOGDANA BRILJ

SDS

57

57

IZVOLJEN

5

FRANCI STRMEC

Jože Zupančič in skupina volivcev

53

53

IZVOLJEN

6

DEJAN MAVER

Jože Zupančič in skupina volivcev

52

52

IZVOLJEN

7

DARKO ROBIDA

Ana Travnik in skupina volivcev

51

51

IZVOLJEN

8

POLONA PEKOLJ

Jože Zupančič in skupina volivcev

50

50

9

GREGOR PINTAR

Helena Možgan in skupina volivcev

44

44

10

BRIGITA VIDMAR

Jože Zupančič in skupina volivcev

39

39

11

BRANKA SELAN

Ana Travnik in skupina volivcev

37

37

12

DARKO DREMELJ

Jože Zupančič in skupina volivcev

33

33

13

BOŠTJAN ŠTRUS

Ana Travnik in skupina volivcev

26

26

14

SILVO KASTELIC

Ana Travnik in skupina volivcev

16

16

15

MIRA STRANJAK

Ana Travnik in skupina volivcev

6

6

653

653

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.
KRAJEVNA SKUPNOST - ŠENTLOVRENC – VOLILNA ENOTA 01
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

MATEJA OVEN

Tomaž Gorec in skupina volivcev

137

137

IZVOLJEN

2

JOŽE KORELC

Slavka Oven in skupina volivcev

134

134

IZVOLJEN

3

ANDREJ JEVNIKAR

Tomaž Gorec in skupina volivcev

128

128

IZVOLJEN

4

ALOJZ RAJNAR

Tomaž Gorec in skupina volivcev

117

117

IZVOLJEN

5

ALOJZ BAJUK

Renata Bajuk in skupina volivcev

102

102

IZVOLJEN

6

PETER ŠTREKELJ

Radola Rajko in skupina volivcev

97

97

IZVOLJEN

7

ANDREJA ZUPANČIČ

Tomaž Gorec in skupina volivcev

90

90

IZVOLJEN

8

ALEŠ GRDEN

Pekolj Stanislav in skupina volivcev

83

83

9

FRANCI OSTANEK

SDS

80

80

10

ALEKSANDER LAVRIHA

Zalka Lavriha in skupina volivcev

78

78
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ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

11

IVAN OVEN

12

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

Tomaž Gorec in skupina volivcev

73

73

JOŽEF GOREC

Tomaž Gorec in skupina volivcev

73

73

13

ROMAN GORIŠEK

Fluher Darja in skupina volivcev

64

64

14

MAJA JEVNIKAR

Tomaž Gorec in skupina volivcev

33

33

1289

1289

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.
KRAJEVNA SKUPNOST - ŠTEFAN – VOLILNA ENOTA 01
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

ANTON STRAH

Mirko Šalehar in skupina volivcev

157

157

IZVOLJEN

2

DEAN VERBIČ

DROT

144

144

IZVOLJEN

3

ANTON BAJC

Uroš Ule in skupina volivcev

140

140

IZVOLJEN

4

ANTON KEK

Mirko Šalehar in skupina volivcev

132

132

IZVOLJEN

5

JANEZ STRMEC

Mirko Šalehar in skupina volivcev

130

130

IZVOLJEN

6

SILVA ZUPANČIČ

Mirko Šalehar in skupina volivcev

106

106

IZVOLJEN

7

NATAŠA KLANČAR

DROT

97

97

IZVOLJEN

8

BOJAN KIRM

DROT

95

95

9

ANTON MARINČIČ

Mirko Šalehar in skupina volivcev

91

91

10

BOŠTJAN UDOVIČ

DROT

74

74

11

SIMON MARINČIČ

DROT

72

72

12

EVA GERDEN

DROT

64

64

13

MAJDA GREZNIK

Mirko Šalehar in skupina volivcev

60

60

14

LIDIJA URBIČ

DROT

57

57

15

VALENTIN KEK

Leon Lobe in skupina volivcev

42

42

16

BARBARA NOVAK

SDS

21

21

1482

1482

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.
KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE – VOLILNA ENOTA 01
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

MARJAN KRMELJ

Ignacij Slak in skupina volivcev

146

146

IZVOLJEN

2

ALEŠ GERMOVŠEK

DROT

114

114

IZVOLJEN

3

SILVA KASTELIC

Ignacij Slak in skupina volivcev

106

106

IZVOLJEN

4

SANDRA TURNŠEK

DROT

74

74

5

ALOJZIJ ZUPANČIČ

Darinka Simonič in skupina volivcev

65

65

6

ALOJZIJ RAJER

SMS

55

55

7

DAMJANA RIBIČ

Darinka Simonič in skupina volivcev

54

54

8

BLAŽ PAVLIN

N.SI

54

54

9

BOŽO KAVŠEK

SDS

52

52

10

NINO ZAJC

Ignacij Slak in skupina volivcev

46

46

766

766

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.
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KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE – VOLILNA ENOTA 02
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

CIRIL DOLES

2

TOMAŽ KUKENBERGER

DROT

37

37

ŽREBAN

Vladimir Prpar in skupina volivcev

37

37

3
4

JOŽE MAROLT

Ignacij Slak in skupina volivcev

35

35

JOŽE URBIČ

SDS

23

23

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.
KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE – VOLILNA ENOTA 03
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

DEJAN SMUK

DROT

238

238

IZVOLJEN

2

FRANCI OPARA

DROT

221

221

IZVOLJEN

3

ZVONKA FALKNER

Darinka Simonič in skupina volivcev

173

173

IZVOLJEN

4

BOJAN KORŠIČ

DROT

141

141

5

JOŽE GROZDE

SDS

129

129

6

ROBERT ŽLEBNIK

Ignacij Slak in skupina volivcev

109

109

7

ALEKSANDRA GRIČAR

Ignacij Slak in skupina volivcev

93

93

8

BOJAN MAJER

Ignacij Slak in skupina volivcev

80

80

1184

1184

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.
KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE – VOLILNA ENOTA 04
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

DAVID KLARIČ

DROT

213

213

IZVOLJEN

2

JOŽE KORBAR

Jasna Korbar in skup.volivcev

144

144

IZVOLJEN

3

MITJA PRIJATELJ

DROT

141

141

IZVOLJEN

4

NADA PEPELNAK

SDS

75

75

5

MARIJA MEŽNARŠIČ

Darinka Simonič in skup.volivcev

73

73

6

BOŽIDAR KRAVCAR

Darinka Simonič in skup.volivcev

65

65

7

ROBERT KMET

Ignacij Slak in skupina volivcev

64

64

8

IVAN GOLE

Ignacij Slak in skupina volivcev

55

55

9

STANISLAV GABRIJEL

Ignacij Slak in skupina volivcev

46

46

10

JANEZ DRENIK

SDS

43

43

11

BISERKA SITAR

Darinka Simonič in skupina volivcev

33

55

952

974

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.
KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE – VOLILNA ENOTA 05
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

PETER AGNIČ

DROT

232

232

IZVOLJEN

2

MIRKO KURENT

DROT

136

136

IZVOLJEN

3

TOMAŽ ZLOBKO

Majda Ivanov in skupina volivcev

109

109

IZVOLJEN

4

FRANC BRODNIK

Ignacij Slak in skupina volivcev

96

96

Stran
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KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

5

MARKO PATE

DROT

86

86

6

TATJANA URBIČ

Majda Ivanov in skupina volivcev

63

63

7

ALOJZ RATAJC

Ignacij Slak in skupina volivcev

44

44

8

IGOR LEKŠE

Ignacij Slak in skupina volivcev

37

37

803

803

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.
KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE – VOLILNA ENOTA 06
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

MARJAN JEVNIKAR

Darinka Simonič in skupina volivcev

76

76

IZVOLJEN

2

ADA GOLE GRANDOVEC

Ignacij Slak in skupina volivcev

17

17

93

93

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.
KRAJEVNA SKUPNOST - TREBNJE – VOLILNA ENOTA 07
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

JANEZ SMOLIČ

N.Si

58

58

IZVOLJEN

2

MATJAŽ BREZOVAR

DROT

48

48

3

DUŠAN HAJDINJAK

Ignacij Slak in skupina volivcev

22

22

128

128

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.
KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER – VOLILNA ENOTA 01
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

JANEZ BREGAR

Drago Mrzelj in skupina volivcev

25

25

IZVOLJEN

2

GUSTELJ PEKOLJ

Branko Matjaž in skupina volivcev

21

21

3

MILAN ČERČEK

Matej Štepec in skupina volivcev

10

10

4

ANDREJ SIRK

DROT

10

10

66

66

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.
KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER – VOLILNA ENOTA 02
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

MATEJ ŠTEPEC

Matej Štepec in skupina volivcev

76

76

IZVOLJEN

2

ANTON TURK

Branko Matjaž in skupina volivcev

51

51

IZVOLJEN

3

ROZA PAJEK

Branko Matjaž in skupina volivcev

41

41

4

VESNA ANŽLOVAR JURČIČ

N.Si

34

34

202

202

V volilni enoti se volita dva (2) kandidata.
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KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER – VOLILNA ENOTA 03
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

BORUT SEVER

2

MITJA MATJAŠ

N.Si

48

48

IZVOLJEN

Branko Matjaž in skupina volivcev

25

25

73

73

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.
KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER – VOLILNA ENOTA 04
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

BORIS PRAZNIK

N.Si

59

59

IZVOLJEN

2

LUCIJA MAROLT

N.Si

50

50

IZVOLJEN

3

MITJA JERAS

Alojzija Mrzel in skupina volivcev

46

46

ŽREBAN

4

TINA BARLE

DROT

46

46

5

SILVA KOREVEC

Branko Matjaž in skupina volivcev

45

45

6

BRANKO LONGAR

N.Si

44

44

7

MOJCA SMOLIČ

Branko Matjaž in skupina volivcev

39

39

8

TOMAŽ PRAZNIK

Branko Matjaž in skupina volivcev

36

36

365

365

V volilni enoti se volijo trije (3) kandidati.
KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER – VOLILNA ENOTA 05
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

ANTON LAVRIH

Branko Matjaž in skupina volivcev

26

26

IZVOLJEN

2

MATIJA GROS

Matej Štepec in skupina volivcev

25

25

51

51

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.
KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKI GABER – VOLILNA ENOTA 06
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

1

JOŽE VERBIČ

SDS - Slovenska demokratska stranka

25

25

IZVOLJEN

2

MIRKO GLIHA

Matej Štepec in skupina volivcev

21

21

3

JOŽE KOPOREC

Branko Matjaž in skupina volivcev

17

17

63

63

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

V volilni enoti se voli en (1) kandidat.
KRAJEVNA SKUPNOST - VELIKA LOKA – VOLILNA ENOTA 01
V seznam so vpisani naslednji kandidati:
ZAP.
ŠT.

KANDIDAT

PREDLAGATELJ

1

ROK SAJE

Smolič Jožica in skupina volivcev

142

142

IZVOLJEN

2

JOŽE MEDVEŠEK

Smolič Jožica in skupina volivcev

141

141

IZVOLJEN

3

KARMEN PANGERC

DROT

108

108

IZVOLJEN

4

MAJDA KRAVCAR

Smolič Jožica in skupina volivcev

92

92

IZVOLJEN
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KANDIDAT

PREDLAGATELJ

volišče

skupaj

IZVOLJEN/ŽREBAN

5

JOŽE SMOLIČ

6

STANISLAV ŠLAJPAH

Smolič Jožica in skupina volivcev

91

91

IZVOLJEN

Babič Jože in skupina volivcev

87

87

IZVOLJEN

7
8

ZVONKA GABRIJEL

Babič Jože in skupina volivcev

80

80

IZVOLJEN

MARJAN FAJFAR

Babič Jože in skupina volivcev

79

79

9

MARIJA SOVIČ

Babič Jože in skupina volivcev

70

70

10

IGOR SOTLAR

Babič Jože in skupina volivcev

67

67

11

IGOR OZIMEK

Smolič Jožica in skupina volivcev

62

62

12

SIMON MEŽAN

Babič Jože in skupina volivcev

59

59

13

BARBARA RIBIČ

Smolič Jožica in skupina volivcev

53

53

14

ALEKSANDRA
VENE

35

35

1166

1166

SIMONČIČ Smolič Jožica in skupina volivcev

V volilni enoti se voli sedem (7) kandidatov.
Priloga poročila o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah v Občini Trebnje, dne 10. aprila 2011 in dne 17. aprila 2011
so računalniški izpisi objavljeni na spletni strani Občine Trebnje in vsebujejo izpise:
– skupni rezultat udeležbe,
– udeležba na voliščih,
– skupni rezultati glasovanja za župana – 1. in 2. krog,
– skupni rezultati glasovanja za občinski svet,
– rezultati glasovanja za občinski svet po voliščih,
– količnik po d’ Hondtu na glasovih list
– mandati za občinski svet,
– preferenčni glasovi,
– končni rezultati glasovanja po listah,
– rezultati glasovanja po voliščih,
– končni rezultati glasovanja po VE.
Št. 040-1/2011
Trebnje, dne 20. aprila 2011
Občinska volilna komisija Občine Trebnje
Tajnik
Darinka Trdina l.r.
		
		
		
		
		
		

1718.

Člani
Tanja Cesar l.r.
Mojca Pekolj l.r.
Špela Sila l.r.
Jernej Korbar l.r.
Rober Pavc l.r.
Gregor Slavič l.r.
Marjan Zupančič l.r.

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na
lokalnih volitvah za člana občinskega sveta,
predstavnika romske skupnosti v Občini
Trebnje, dne 10. aprila 2011

POROČILO
o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih volitvah
za člana občinskega sveta, predstavnika
Romske skupnosti v Občini Trebnje,
dne 10. aprila 2011
Posebna občinska volilna komisija Občine Trebnje je v
skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,

Predsednik
Metod Žužek l.r.

št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZLV-UPB3), 45/08) –
v nadaljevanju: ZLV na 4. seji dne 10. 4. 2011
UGOTOVILA
Rezultat udeležbe za izvolitev člana občinskega sveta,
predstavnika romske skupnosti:
Skupno število volilnih
upravičencev:

166

Skupaj glasovalo po imeniku:

107

Skupaj glasovalo s potrdili:
Skupaj glasovalo:
Odstotek udeležbe:

0
107
64,46%
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Št.

Oddanih glasov:

107

1

Matija Hočevar

Zneski v EUR

0

I.

Skupaj prihodki

20.901.828

107.

II.

Skupaj odhodki

23.015.243

III.

Proračunski presežek oziroma
primanjkljaj (I.-II.)

–2.113.416

B)

Račun finančnih terjatev in naložb:

IV.

Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

0

V.

Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev

0

VI.

Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev
(IV.-V.)

0

Št. glasov

% glasov

107

100,00

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je kandidat
Matija Hočevar, rojen 3. 7. 1932, Hudeje 26, 8210 Trebnje,
dobil večino glasov, zato je, v skladu z določbami ZLV, izvoljen
za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v
Občini Trebnje.
Št. 041-1/2011
Trebnje, dne 10. aprila 2011
Posebna občinska volilna komisija
Tajnica
Tanja Šinkovec l.r.

Mitja Prijatelj l.r.
predsednik
Andrej Miklič l.r.
namestnik
predsednika – kot član
Karmen Rogelj l.r.
članica
Andrejka Jevnikar l.r.
namestnica člana

C)

Račun financiranja:

VII

Zadolževanje proračuna

VIII.

Odplačilo dolga

IX.

Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–213.416

X.

Neto zadolževanje (VII.-VIII.)

1.900.000

XI.

Neto financiranje (VI.+X.)

1.900.000

Odlok o potrditvi zaključnega računa
proračuna Občine Tržič za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 79-3758/99, 124-5204/00, 794108/01, 30-1253/02, 56-2759/02, 127-5348/06, 14-600/07,
109-4692/08, 49-2428/09, 38-1847/10, 107-5582/10) in 92. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in
79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 6. redni seji dne 20. 4.
2011 sprejel

ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine
Tržič za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za
leto 2010.
2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2010 se potrjuje v
naslednjih zneskih:

1.900.000
0

4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni deli odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-10146/2009-51
Tržič, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

TRŽIČ
1719.

4549

Bilanca prihodkov in odhodkov:

Rezultat glasovanja za člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti:
Zap. št. Ime in priimek kandidata

Stran

A)

Neveljavnih glasov:
Veljavnih glasov:
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1720.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011
(Uradni list RS, št. 5/11) 3. in 40. člena Zakona o javnih financah – uradno prečiščeno besedilo (ZJF-UPB4) (Uradni list RS,
št. 11/11) ter 18. in 86. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 15/99 s spremembami) je Občinski svet Občine Tržič
na 6. redni seji dne 20. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto
2011 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2011 se določa v nasled
njih zneskih:

Stran

4550 /

Št.
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V EUR

A.

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
Proračun
za leto
2011

Sku- Podpina skupina

70

71

72

73

74

40

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

15.566.616

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

11.548.514

*

DAVČNI PRIHODKI

9.367.396

700

Davki na dohodek in dobiček

8.198.039

703

Davki na premoženje

933.860

704

Domači davki na blago
in storitve

235.497

706

Drugi davki

*

NEDAVČNI PRIHODKI

2.181.118

710

Udeležba na dobičku in
dohodki od premoženja

1.947.408

711

Takse in pristojbine

712

Denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga
in storitev

0

5.000

168.980

*

KAPITALSKI PRIHODKI

880.323

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

402.417

721

Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

*

PREJETE DONACIJE

1.400

730

Prejete donacije iz domačih
virov

1.400

731

Prejete donacije iz tujine

*

TRANSFERNI PRIHODKI

3.136.379

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.821.930

741

Prejeta sredstva iz drž.
proračuna iz sredstev
proračuna EU

1.314.449

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

16.859.874

400

Plače in drugi izdatki
zaposlenim

43

Prispevki delodajalcev
za socialno varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

*

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

413

Drugi tekoči transferi

414

Tekoči transferi v tujino

*

INVESTICIJSKI ODHODKI

7.321.771

420

Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

7.321.771

*

INVESTICIJSKI TRANSFERI

430

Investicijski transferi

431

Investicijski transferi pravnim
in f. osebam, ki niso prorač.
uporab.

428.002

Investicijski transferi
proačunskim uporabnikom

156.438

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

–1.293.260

19.130

Drugi nedavčni prihodki

TEKOČI ODHODKI

42

40.600

714

*

41

401

0

432

B.

75

44

62.904
140.500
4.489.460
34.200
1.209.769
565.581
2.679.911
0

584.440
0

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

0

*

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

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

0

DANA POSOJILA
IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

Dana posojila

0

*

4.464.203
785.919

3.351.029

RAČUN FINANČNIH
TERJATEV IN NALOŽB

477.906

0

123.851

440
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441

Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin
iz naslova privatizacije

0

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

0

C.

50

55

Št.

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

700.000

*

ZADOLŽEVANJE

700.000

500

Domače zadolževanje

700.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA
(550)

1.141.452

*

ODPLAČILA DOLGA

1.141.452

550

Odplačila domačega dolga

1.141.452

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

–1.734.712

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

–441.452

XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX=-III)

1.293.260

Predvideno stanje sredstev na
računih konec leta 2010
2.105.431,77
Koriščenje sredstev, ki so
ostala na računih, v letu 2011

1.734.712,00

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna
Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni deli odloka.«
2. člen
(uveljavitev odloka)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka proračuna
Občine Tržič za leto 2011 začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1-0146/2009-51
Tržič, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

1721.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o območju predkupne pravice občine na
nepremičninah na območju Občine Tržič

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP‑1
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03, 33/07, 108/09, 79/10,
80/10, 106/10) in 10. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list
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Stran

4551

RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na
6. seji dne 20. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju
predkupne pravice občine na nepremičninah
na območju Občine Tržič
1. člen
6. člen Odloka o območju predkupne pravice občine
na nepremičninah na območju Občine Tržič (Uradni list RS,
št. 37/03) se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Do uveljavitve Občinskega prostorskega načrta veljajo
za poselitvena območja ter za območja infrastrukturnih omrežij in objektov po tem odloku tista območja, ki so prikazana
v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič v letu 2008
(Uradni list RS, št. 1/11) kot ureditvena območja naselij, urbana območja za komunalo in energetiko, urbana območja za
promet in zveze ter koridorji za izgradnjo linijskih infrastrukturnih objektov.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

1722.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 18. člena
Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01)
je Občinski svet Občine Tržič na 6. redni seji dne 20. 4. 2011
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status:
– javnega dobra na nepremičnini parc. št. 860/6 in 860/7,
obe k.o. Leše;
– splošno ljudsko premoženje (javno dobro) na nepremičninah parc. št. 10/8, 10/13, 10/14, 10/15, 10/16 in 10/18,
vse k.o. Leše.
2.
Občino Tržič se pooblasti za izdajo odločbe o ukinitvi
statusa javnega dobra in njen izbris v zemljiški knjigi ter vknjižbo lastninske pravice na Občino Tržič, Trg svobode 18, Tržič,
matična številka 5883547.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-0020/2011-396
Tržič, dne 20. aprila 2011
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

Stran

4552 /

Št.
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VITANJE
1723.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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
– ZJ, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta
Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 in 21/07) je Občinski
svet Občine Vitanje na 4. redni seji dne 14. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Vitanje
za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Vitanje za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 11/11) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/
I.

70

71

72

74

II.
40

41

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev
za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

v EUR
Rebalans
proračun leta
2011
4.221.472
1.779.545
1.728.815
1.574.915
61.350
92.550
50.730
34.530
200
16.000
653.307
530.000
123.307
1.788.620
555.379
1.233.241
4.527.937
1.072.968
150.026
24.236
835.252
20.000
43.453
642.703
27.800
380.600
69.500

413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih
sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Invest. transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso prorač.
uporabniki
432 Investicijski transferi
proračunskim uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 Prodaja kapitalskih deležev
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
42

164.803
2.778.766
2.778.766
33.500
13.500
20.000
– 306.465

80.000
80.000
80.000
240
240
240
79.760
350.000
350.000
350.000
170.000
170.000
170.000
– 46.705
180.000
306.465
46.773

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Vitanje.«
2. člen
10. člen odloka se spremeni, tako da glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži v
skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju
občin v skupni višini 350.000,00 eurov, in sicer za zagotovitev
prostorov za zdravstveni dom v Vitanju v višini 315.000 eurov

Uradni list Republike Slovenije

Št.

in za investicije v vodooskrbo (nakup dozirne naprave) v višini
35.000 eurov.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 9000-003/2011-07
Vitanje, dne 14. aprila 2011

74

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

78

II
40

ZAGORJE OB SAVI
1724.

73

Odlok o sprejetju zaključnega računa
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto 2010

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06,
14/07, 64/08, 109/08, 49/09, 38/10, 107/10 in 11/11 – UPB)
in 126. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS,
št. 198/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na
4. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

41

ODLOK
o sprejetju zaključnega računa proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2010
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob
Savi za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2010 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 Zagorje
ob Savi za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi
načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov
o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Zaključni račun proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2010 obsega v evrih:
A
I

70

71

72

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI

v evrih
13.474.778
12.038.859
11.118.693
9.795.130
865.190
458.373
920.166
661.610
3.538
12.571
54.327
188.120
131.113

42
43

III
B
IV
75

V

VI

C
VII
50
VIII
55
IX
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720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sr.
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
PREJETA SREDSTVA IZ EU
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva, izločena v rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transf. pravnim
in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I – II)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750+751+752
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV – V)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH
(I+IV+VII-II-V-VIII)

Stran

4553
48.362
82.751
10.935

1.243.246
695.278
547.968
50.625
50.625
12.937.554
3.360.792
726.853
118.073
2.375.743
36.123
104.000
6.183.885
0,00
2.764.014
637.625
2.782.246
3.024.709
3.024.709
368.168
148.974
219.194
+537.224

18.911
18.911
0
0,00
0,00
+18.911

0
0
313.684
313.684
242.452
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X
XI

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
NETO FINANCIRANJE
(VI+VII-VIII-IX=-III)
Stanje sredstev na računih konec
preteklega leta

XII
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–313.684
–537.224
1.395.074

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-13/2011
Zagorje ob Savi, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

1725.

Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Zagorje ob Savi

Na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni
list RS, št. 32/93, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno
prečiščeno besedilo) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1), je Občinski svet Občine
Zagorje ob Savi na 4. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje
ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, 7/02 – prečiščeno besedilo)
(v nadaljevanju: Odlok), se spremeni prvi odstavek 4. člena
Odloka tako, da se glasi:
»Na območju Občine Zagorje ob Savi se kot lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda;
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda;
3. ravnanje s komunalnimi odpadki;
4. javna snaga in čiščenje javnih površin;
5. urejanje lokalnih cest;
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin;
7. urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje, Kisovec
in Izlake, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in
lokalne ceste;
8. gasilstvo;
9. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v
najem na vseh pokopališčih, razen v KS Šentgotard, Čemšenik
in Podkum;
10. pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem;
11. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic;
12. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki
zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije;
13. oskrba s plinom iz lokalnega omrežja, ki zajema distribucijo plina iz lokalnega omrežja;
14. urejanje javnih parkirišč;
15. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo
prometnih in drugih javnih površin v naseljih;
16. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki zajema pridobivanje, prodajo, menjavo in oddajanje zemljišč za gradnjo ter
opremljanje stavbnih zemljišč z javno infrastrukturo glede na
njihov namen.«

glasi:

2. člen
Spremeni se tretji odstavek 4. člena Odloka tako, da se

»Javne službe iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 16. točke
prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne gospodarske
javne službe, dejavnosti iz 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. točke
prvega odstavka tega člena pa so izbirne lokalne gospodarske
javne službe.«
3. člen
Spremeni se 7. člen Odloka tako, da se glasi:
»7. člen
Javne službe iz prvega odstavka 4. člena tega odloka
opravljajo:
1. dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 9., 10., 11. in 14.
točke prvega odstavka 4. člena tega odloka opravlja javno
podjetje na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi, razen v
primerih, navedenih v drugem odstavku 4. člena tega odloka;
2. dejavnosti iz 8. točke prvega odstavka 4. člena tega
odloka opravlja občinska gasilska zveza in gasilska društva;
3. dejavnosti iz 12. točke prvega odstavka 4. člena tega
odloka opravlja javno podjetje;
4. dejavnosti iz 13. točke prvega odstavka 4. člena tega
odloka se zagotavljajo na podlagi koncesije osebam zasebnega prava;
5. dejavnosti iz 15. točke prvega odstavka 4. člena tega
odloka opravlja na celotnem območju Občine Zagorje ob Savi
javno podjetje;
6. dejavnost iz 16. točke prvega odstavka 4. člena tega
odloka se opravlja v obliki režijskega obrata v okviru občinske
uprave oziroma oddelka za gospodarske javne službe.
Če to narekujejo razlogi ekonomičnosti oziroma racionalnosti, lahko občina dejavnosti oziroma proizvode in storitve
iz 1. točke prvega odstavka tega člena zagotavlja z dajanjem
koncesij osebam zasebnega prava in krajevnim skupnostim ali
z vlaganjem občinskega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega
prava.
Vprašanja povezana z delovnim področjem režijskega
obrata ter druga vprašanja se uredijo z odlokom o organizaciji
in delovnem področju občinske uprave.«
4. člen
Vse ostale določbe Odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
5. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/98
Zagorje ob Savi, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

1726.

Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju
javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi
p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o.
z enim družbenikom

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno
prečiščeno besedilo) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah Odloka o preoblikovanju javnega
komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o.
v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o.
z enim družbenikom
1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja
Zagorje ob Savi p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o.
z enim družbenikom (Uradni vestnik Zasavja, št. 9/94, 20/94,
10/98, Uradni list RS, št. 39/06, 19/07) (v nadaljevanju: Odlok),
se v prvem odstavku 7. člena črta četrta alineja.
2. člen
Vse ostale določbe Odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 461-5/93
Zagorje ob Savi, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

1727.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Zagorje ob Savi

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 41/04, 20/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08,
108/09), 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 65. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2,
76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Zagorje ob
Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno besedilo)
in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS,
št. 37/09 – UPB1), je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na
4. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Zagorje ob Savi
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/02, 6/03) (v
nadaljevanju: Odlok), se spremeni 5. točka prvega odstavka
4. člena Odloka tako, da se glasi:
»5. kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov v domačem vrtu ob lastni stanovanjski hiši, zbiranje, obdelava in
predelava biološko razgradljivih odpadkov v ustreznih objektih
in napravah«.
2. člen
V prvem odstavku 12. člena se za dosedanjo trinajsto
alinejo doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»zeleni vrtni odpad«.
3. člen
V prvem odstavku 19. člena se prvi stavek spremeni tako,
da se glasi: »Upravljavci trgovskih in gostinskih lokalov, javnih
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Stran

4555

zgradb, parkirišč in drugih javnih površin morajo ob objektih
oziroma na njih postaviti koše za odpadke in posode za ločeno
zbiranje odpadkov oziroma ekološke otoke in posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.«
4. člen
Spremeni se 22. člen tako, da se glasi:
»Nabavo in namestitev vseh posod za gospodinjstva zagotovi izvajalec.
Vzdrževanje, zamenjavo in popravilo dotrajanih posod za
odpadke, ki jih uporabljajo gospodinjstva, zagotovi izvajalec,
razen v primerih, ko so poškodbe nastale zaradi nepravilnega
ravnanja povzročitelja odpadkov.«
5. člen
Za 22. členom se doda novo IV. poglavje, ki se glasi:
»IV. BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI KUHINJSKI ODPADKI IN
ZELENI VRTNI ODPAD«.
Za napovednim stavkom novega IV. poglavja se dodajo
novi 23., 24. in 25. člen, ki se glasijo:
»23. člen
(prepovedi)
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke, ki nastajajo
v gospodinjstvu in zeleni vrtni odpad, ki nastane na vrtu, ki
pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom,
če gre za večstanovanjsko stavbo z vrtom (v nadaljevanju:
biološki odpadki) je prepovedano mešati z drugimi odpadki, če
je zaradi mešanja onemogočena njihova predelava v kompost
ali pregnito blato z neomejeno ali omejeno uporabo v skladu
z merili iz predpisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih
odpadkov.
Biološke odpadke je prepovedano rezati, drobiti ali mleti
ter redčiti z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno
kanalizacijo, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v
vode.
Zeleni vrtni odpad, ki ne nastaja v gospodinjstvu, je prepovedano mešati z mešanimi komunalnimi odpadki ali drugimi
ločeno zbranimi frakcijami.
Biološko razgradljive kuhinjske odpadke je prepovedano
mešati z mešanimi komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi
frakcijami komunalnih odpadkov, razen z zelenim vrtnim odpadom.
24. člen
(obveznosti povzročitelja bioloških odpadkov)
Povzročitelj bioloških odpadkov, ki prebiva v eno ali večstanovanjski hiši s pripadajočim vrtom izven urbanega okolja,
mora hišno kompostirati biološke odpadke v hišnem kompostniku, tako pridelan kompost pa sme uporabiti na zemljišču,
ki ga poseduje.
Povzročitelj bioloških odpadkov, ki prebiva v eno ali več
stanovanjski hiši s pripadajočim vrtom v urbanem okolju, lahko
te odpadke hišno kompostira v hišnem kompostniku in tako
proizveden kompost uporabi na vrtu, ki pripada temu gospodinjstvu ali tem gospodinjstvom, lahko pa jih zbira in prepušča
izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku ali posodi na
način, določen s tem oziroma drugim občinskim predpisom.
Povzročitelj bioloških odpadkov, ki prebiva v večstanovanjski hiši brez pripadajočega vrta v urbanem okolju (blokovska poselitev), te odpadke zbira in prepušča izvajalcu javne
službe v posebnem zabojniku ali posodi na način, določen s
tem oziroma drugim občinskim predpisom.
Povzročitelj bioloških odpadkov mora lastne biološke odpadke do hišnega kompostiranja ali prepustitve izvajalcu javne
službe hraniti ločeno, tako da se ne mešajo z drugimi odpadki
in jih je možno hišno kompostirati ali predelati v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov.
Izvajalec javne službe določi in objavi kataster okolij iz
tega člena.
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25. člen

(obveznosti povzročitelja zelenega vrtnega odpada)
Povzročitelj zelenega vrtnega odpada mora z zelenim
vrtnim odpadom ravnati v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko povzročitelj zelenega
vrtnega odpada brez okoljevarstvenega dovoljenja kompostira
lastni zeleni vrtni odpad, če tako pridobljeni kompost uporabi
na zemljišču, ki ga poseduje.«
6. člen
Spremeni se tretji odstavek 23. člena tako, da se glasi:
»Izvajalec javne službe mora upoštevati naslednje minimalno število odvozov odpadkov:
– mešani komunalni odpadki
1x / 14 dni,
– biološki odpadki
1x tedensko,
– papir
1x / 14 dni,
– steklo
1x / 14 dni,
– kosovni odpadki
1x letno,
– posebni in nevarni odpadki
iz gospodinjstev
1 x letno.«
7. člen
Črtajo se tretji, četrti, šesti in sedmi odstavek 25. člena.
Dosedanji peti odstavek 25. člena, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Nenevarni odpadki iz območja občine Zagorje ob Savi se
odlagajo na regijskem odlagališču Unično v Občini Hrastnik.«
8. člen
Črta se 26. člen.
9. člen
Dosedanje IV., V., VI., VII., VIII. in IX. poglavje se preoštevilčijo in postanejo V., VI., VII., VIII., IX. in X. poglavje.
Preoštevilčijo se 23., 24. in 25. člen tako, da postanejo
26., 27. in 28. člen.
Preoštevilčijo se 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. in 34. člen
tako, da postanejo 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. in 36. člen.
10. člen
Spremeni se 35. člen tako, da se glasi:
»(1) Z globo 5.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba – izvajalec javne službe, če:
1. ne organizira odvoza kosovnih odpadkov skladno s
programom ali naročilom (6. člen);
2. ne obvešča povzročiteljev o ekoloških otokih in zbirnoreciklažnih centrih ter razporedom odvoza kosovnih in nevarnih
komunalnih odpadkih od vrat do vrat (6. člen, 13. člen);
3. ne uredi ekoloških otokov in zbirno-reciklažnih centrov
v skladu s tem odlokom (11. člen, 12. člen);
4. ne očisti odjemnega mesta ali ne nadomesti poškodovane
posode, če so odjemno mesto pri praznjenju posod za odpadke
onesnažili ali posode poškodovali (drugi odstavek 15. člena);
5. ne vodi katastra in evidenc (17. člen);
6. na zahtevo povzročiteljev ali pristojnih inšpekcijskih
služb ne čisti in vzdržuje posod za odpadke, dotrajanih posod
ne nadomešča z novimi ali rabljenimi (21. člen);
7. ravna v nasprotju z 22. členom tega odloka;
8. ne prazni posod za odpadke, skladno z razporedom
odvoza (26. člen);
9. ravna v nasprotju s 27. členom tega odloka;
10. ravna v nasprotju z 28. členom tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe – izvajalca javne službe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.«
11. člen
Spremeni se 36. člen tako, da se glasi:
»(1) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek povzročitelj – pravna oseba, če:

Uradni list Republike Slovenije
1. ne sklene pogodbe za odvoz odpadkov oziroma se
ne vključi v odvoz odpadkov (četrti in peti odstavek 3. člena,
19. člen in 20. člen);
2. ravna v nasprotju s 7. členom tega odloka;
3. ne odlaga ločeno odpadke v ustrezne tipizirane posode
za ločeno zbiranje odpadkov (8. člen);
4. ne odlaga odpadke v predpisane posode za odpadke
(9. člen);
5. ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta, skladno z
navodili izvajalca (10. člen);
6. v času odvoza ne pripelje posod za odpadke na odjemno mesto in jih po izpraznitvi ne vrne na zbirno mesto (prvi
odstavek 15. člena);
7. onemogoča ali ovira dostop do odjemnega mesta ali
ekološkega otoka (tretji odstavek 15. člena);
8. z mešanjem bioloških odpadkov z drugimi odpadki
onemogoči njihovo predelavo v kompost ali pregnito blato z
neomejeno ali omejeno uporabo v skladu z merili iz predpisa, ki
ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov (prvi odstavek
23. člena);
9. biološke odpadke reže, drobi ali melje ter redči z namenom, da jih z odpadno vodo odvaja v javno kanalizacijo,
greznico, nepretočno greznico ali neposredno v vode (drugi
odstavek 23. člena);
10. zeleni vrtni odpad, ki ne nastaja v gospodinjstvu,
meša z mešanimi komunalnimi odpadki ali drugimi ločeno
zbranimi frakcijami (tretji odstavek 23. člena);
11. biološke odpadke meša z mešanimi komunalnimi odpadki in ločeno zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov (četrti
odstavek 23. člena);
12. ne kompostira bioloških odpadkov v hišnem kompostniku, oziroma če ne kompostira v hišnem kompostniku, le
teh ne prepušča izvajalcu javne službe v posebnem zabojniku
ali posodi na način, določen s tem oziroma drugim predpisom,
(prvi in drugi in tretji odstavek 24. člena);
13. lastne biološke odpadke in zeleni vrtni odpad do hišnega
kompostiranja ali prepustitve izvajalcu javne službe ne hrani ločeno, tako da se ne mešajo z drugimi odpadki in jih je možno hišno
kompostirati ali predelati v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo
biološko razgradljivih odpadkov (četrti odstavek 24. člena);
14. z zelenim vrtnim odpadom ne ravna v skladu s tem
oziroma drugim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki (prvi
odstavek 25. člena);
15. če kompost, pridobljen s hišnim kompostiranjem, odloži ali uporabi na zemljišču, ki ga ne poseduje (drugi odstavek
25. člena);
16. odlaga na odlagališče nenevarnih odpadkov nevarne
odpadke (28. člen);
17. odlaga odpadke izven odlagališča odpadkov (prvi
odstavek 30. člena);
18. kuri komunalne odpadke (četrti odstavek 30. člena);
19. izvajalcu v 5 dneh po nastanku ne sporoči spremembe
podatkov, ki vplivajo na zaračunavanje izvajalčevih storitev v
zvezi z ravnanjem z odpadki (32. člen).
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo 500 EUR se kaznuje povzročitelj – samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo 150 EUR se kaznuje povzročitelj – fizična
oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«
12. člen
Spremeni se 37. člen tako, da se glasi:
»(1) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek organizator kulturne, športne ali druge prireditve ter aktivnosti na
prostem, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 18. člena
tega odloka.
(2) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek organizator
čistilne akcije, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom 18. člena tega odloka.«
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13. člen
Preoštevilčijo se 35., 36., 37., 38. in 39. člen tako, da
postanejo 37., 38., 39., 40. in 41. člen.
14. člen
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/2002
Zagorje ob Savi, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

1728.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja
s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika
o višini tarifnih postavk – cenika za obračun
storitev ravnanja s komunalnimi odpadki
v Občini Zagorje ob Savi

1. člen
V Pravilniku o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki in Prilogi pravilnika o višini tarifnih postavk – ceniku za
obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 13/04),
(v nadaljevanju: Pravilnik), se v drugem odstavku 4. člena
spremeni besedilo prve alineje tako, da se glasi:
»– stroške zbiranja in odvoza mešanih komunalnih odpadkov«
Za prvo alinejo drugega odstavka 4. člena se doda nova
druga alineja, ki se glasi:
»– stroške zbiranja in odvoza bioloških odpadkov«
Sedanja druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma
alineja drugega odstavka 4. člena postanejo tretja, četrta, peta,
šesta, sedma, osma in deveta alineja.
2. člen
V prilogi Pravilnika »Višina tarifnih postavk – cenik za
obračun storitve ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini
Zagorje ob Savi« se spremeni drugi odstavek I. točke tako,
da se glasi:
»Za obračun ravnanja s komunalnimi odpadki veljajo za
posamezne tarifne elemente naslednje cene:
– cena zbiranja in odvoza mešanih
komunalnih odpadkov
– cena odlaganja odpadkov

11,7149 EUR/m3,
7,7764 EUR/m3.«
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Na začetku prvega odstavka II. točke, se doda besedilo
»Za mešane komunalne odpadke«.
V II. točki se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Po uvedbi ločenega zbiranja bioloških odpadkov in potrditvi cene ravnanja z biološkimi odpadki gospodinjstva plačujejo:
1. 160 litrov oziroma 0,16 m3 mešanih komunalnih odpadkov tistim povzročiteljem, ki takšne odpadke iz svojega
gospodinjstva kompostirajo v lastnem oziroma najetem vrtu, na
podlagi izpolnjenih pogojev, ki jih določi izvajalec,
2. 160 litrov oziroma 0,16 m3 mešanih komunalnih odpadkov ter 30 litrov oziroma 0,03 m3 bioloških odpadkov tistim
povzročiteljem, ki biološke odpadke zbirajo v tipiziranih posodah ter prepuščajo izvajalcu javne službe.
V II. točki se v tretjem odstavku za besedilom »Zagorje
ob Savi« doda besedilo »in povzročitelji, pri katerih zaradi odmaknjenosti ali nedostopnosti s smetarskim vozilom zbiranje v
individualnih posodah ni možno«.
3. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-2/2002
Zagorje ob Savi, dne 21. aprila 2002

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Odloka o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja, št. 5/02, 6/03), 16. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – uradno prečiščeno
besedilo) in 88. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list
RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi
na 4. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi
odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih
postavk – cenika za obračun storitev ravnanja
s komunalnimi odpadki
v Občini Zagorje ob Savi
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Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

ŽIROVNICA
1729.

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 –
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08
in 49/09) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS,
št. 23/99, 71/01 in 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 5. seji dne 21. 4. 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Žirovnica za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žirovnica
za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2010
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 Žirovnica za leto 2010.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih
programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih
vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom
leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto 2010
izkazuje:
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71
NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
714 Drugi nedavčni prihodki
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
II.
SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43+45)
40
TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+409)
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
431 Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso proračunski
uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki
minus skupaj odhodki)
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)
(I. – 7102) – (II.-403-404) (skupaj prihodki
brez prihodkov od obresti minus skupaj
odhodki brez plačil obresti)
III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ)
(70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus
tekoči odhodki in tekoči transferi)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)
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75
4.350.753
3.658.985
2.752.091
2.313.887
335.084
103.120
906.894
491.384
1.904
6.320
407.285
28.011
5.177
22.834
663.757
652.511
11.247
5.001.423
983.972
225.130
40.345
711.170
2.327
5.000
1.049.181
27.406
473.051
219.056
329.667
2.885.750
2.885.750
82.520
13.315
69.205
–650.670

–691.471

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750)
750 Prejeta vračila danih posojil
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELŽEV
(IV. – V)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
55
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila kreditov poslovnim bankam
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

0
0
0
0
0
0
20.591
20.591
20.591
–671.261
–20.591
650.670
2.182.673

4. člen
Presežek odhodkov in drugih izdatkov nad prihodki in
drugimi prejemki po zaključnem računu proračuna za leto 2010
v višini 671.261 EUR se pokrije iz sredstev na računih iz preteklih let.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati z dnem objave.
Št. 410-0106/2010
Breznica, dne 22. aprila 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

1730.

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Žirovnica

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),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 63/09), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00, 11/01, in Uradni
vestnik Gorenjske, št. 13/02 in Uradni list RS, št. 89/07) ter
18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99,
71/01 in 109/01 ter Uradni vestnik št. 34/04, 17/05, Uradni list
RS, št. 39/06, 61/097 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 5. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Žirovnica

1.625.832
I. SPLOŠNE DOLOČBE

0

1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo,
gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pit

Uradni list Republike Slovenije
no vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju
javnega vodovoda) ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki
morajo biti izpolnjene pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno
vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in pri lastni oskrbi
s pitno vodo.
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Za
storitve javne službe se tudi šteje oskrba s pitno vodo stavb ali
gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve
državnih in občinskih javnih služb.
2. člen
Javno gospodarsko službo oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja izvaja Javno komunalno podjetje,
JEKO-IN, d.o.o. Jesenice (v nadaljevanju izvajalec).
V okviru izvajanja javne službe mora izvajalec na celotnem
območju Občine Žirovnica, kjer je zgrajen javni vodovod:
1. imeti vodno dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo
vode, za rabo vode iz vodnih virov za oskrbo s pitno vodo iz
javnega vodovoda za vse vodne vire, iz katerih se uporablja
pitna voda za javni vodovod v Občini Žirovnica;
2. zagotavljati normalno obratovanje javnega vodovoda
v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljati
predloge za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanja vodnih
virov;
3. zagotavljati oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom
storitev javne službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki
urejajo pitno vodo in storitve javnih služb;
4. organizirati preskrbo v primeru višje sile in poročati o
nastopu višje sile pristojnim občinskim organom;
5. pridobivati podatke o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
6. izvajati notranji nadzor zdravstvene ustreznosti pitne
vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki
ureja pitno vodo;
7. izvajati monitoring kemijskega stanja vodnega vira za
oskrbo s pitno vodo;
8. izvajati monitoring količine iz vodnih virov odvzete pitne
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
9. označevati vodovarstvena območja in izvajati ukrepe
varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja
vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju vodnega
vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo;
10. pripravljati in izvajati občinski program oskrbe in razvoja vodovodnega sistema;
11. izdelati program ukrepov v primeru izrednih dogodkov
v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
12. izvajati občasno hidravlično modeliranje vodovodih
sistemov;
13. Izvajati občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih sistemih;
14. redno preverjati podatke o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na oskrbovalnem območju;
15. posredovati podatke Občini Žirovnica glede investicijskega vzdrževanja vodovodov za potrebe vnosa v kataster
gospodarske javne infrastrukture in določitve nove amortizacijske dobe in vrednosti.
3. člen
Občina mora zagotavljati izvajanje storitev javne službe
na vseh poselitvenih območjih na območju Občine Žirovnica,
razen na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske višine, in poselitvenih območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega
vira manj kot 50 prebivalcev s stalnim prebivališčem ali je letna
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povprečna zmogljivost oskrbe s pitno vodo manj kot 10 m3 pitne
vode na dan.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo se lahko izvaja na
območju Občine Žirovnica, kjer se oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru storitev javne službe, če je vodovod v zasebni
lasti, vodni vir pa oskrbuje:
– poselitveno območje z manj kot 50 prebivalcev s stalnim
prebivališčem in z letno povprečno zmogljivostjo oskrbe s pitno
vodo, manjšo od 10 m3 pitne vode na dan, ali
– stavbe na območjih, ki so nad 1500 m nadmorske
višine.
4. člen
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
Pitna voda je voda v skladu s predpisom, ki ureja pitno
vodo.
Obdelava vode je filtriranje, čiščenje in dezinfekcija vode
iz vodnega vira, ki je namenjen oskrbi s pitno vodo.
Odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava
poraba pitne vode posameznega porabnika pitne vode. Na
posamezno odjemno mesto je lahko priključeno več porabnikov
pitne vode, če je v skladu z določbami stanovanjskega zakona
zagotovljena porazdelitev stroškov med njimi.
Hidrantno omrežje so gradbeni inženirski objekti in naprave, s katerimi se voda od vira za oskrbo z vodo dovaja do
zunanjih hidrantov, ki se uporabljajo za gašenje požara ali se
nanje priključijo gasilna vozila z vgrajenimi črpalkami ali prenosne gasilne črpalke.
Javni vodovod je vodovod, ki ga sestavlja en ali več
sekundarnih vodovodov, lahko pa tudi en ali več primarnih
ali transportnih vodovodov in je namenjen kot občinska javna
infrastruktura opravljanju storitev javne službe.
Sekundarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za dvigovanje ali zmanjševanje tlaka v omrežju in za obdelavo vode na sekundarnem
vodovodu, ki je namenjeno za neposredno priključevanje stavb
na posameznem poselitvenem območju. V sekundarni vodovod
je vključeno tudi vodovodno omrežje, vključno z zunanjimi
hidranti, in vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin.
Gradbeni inženirski objekti in oprema sekundarnega vodovoda
so občinska gospodarska javna infrastruktura.
Primarni vodovod je omrežje cevovodov ter z njimi povezani tehnološki objekti, kot so objekti za obdelavo vode,
vodohrani in črpališča, ki so namenjeni transportu pitne vode
od enega ali več vodnih virov do sekundarnega vodovoda.
Gradbeni inženirski objekti in oprema primarnega vodovoda so
občinska gospodarska javna infrastruktura.
Transportni vodovod je del vodovoda, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode in je namenjen za
transport vode na večje razdalje od vodnih virov do primarnega
vodovoda.
Lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo je oskrba prebivalcev s pitno vodo na podlagi vodnega dovoljenja, izdanega v
skladu s predpisi, ki urejajo upravljanje z vodami, na območjih,
kjer se storitve javne službe ne izvajajo.
Zasebni vodovod je vodovod, katerega objekti in oprema
so v lasti oseb zasebnega prava in namenjeni lastni oskrbi
prebivalcev s pitno vodo.
Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične in pravne
osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali uporabljajo
njegovo požarno varstveno funkcijo.
5. člen
Izvajalec v roku enega leta po uveljavitvi odloka sprejme
pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda.
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav
javnega vodovoda določa podrobnejša navodila in tehnične
normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje
javnega vodovoda.
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II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV
IN UPRAVLJAVCEV
6. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. interno vodovodno in hidrantno (požarno) omrežje, ki
ga od javnega ločuje merilno mesto ali s pogodbo dogovorjeno
mesto, katerega načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje mora zagotoviti lastnik stavbe sam. Priključek stavbe na javni vodovod
je v lasti lastnika stavbe.
Izvajalec mora vzdrževati priključek stavbe na sekundarni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora preverjanje
izvedbe in delovanje cevovoda in opreme priključka stavbe
na sekundarni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in
storjene storitve javne službe plačati v skladu s tarifo za storitve
vzdrževanja priključkov stavbe na sekundarni vodovod;
2. vodovodni priključek:
– spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in vodomerom, vključno s priključnim ventilom, odvzemnim
jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi;
– obračunski vodomer s pripadajočim ventilom pred njim
in nepovratnim ventilom za njim;
3. vodomerni jašek ali niša;
4. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali
požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo
vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim mestom.
Te naprave in objekti so last uporabnika, ki z njimi upravlja
in razpolaga in se zgradijo na podlagi dovoljenja za gradnjo
objekta. Če objekt nima gradbenega dovoljenja, se sme priključiti samo na podlagi posebne odločbe upravnega organa,
ki izdaja gradbena dovoljenja.
7. člen
Objekti in naprave za izvajanje gospodarske javne službe
oskrbe s pitno vodo:
a) sekundarni vodovod (sekundarno vodovodno omrežje
in naprave):
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko
območje, turistično območje, manjše naselje);
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (hidrantno omrežje);
– omrežje za vzdrževanje javnih površin;
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka
vode na sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem
omrežju;
b) primarni vodovod (primarno vodovodno omrežje in
naprave):
– na ureditvenem območju naselja (industrijskih območij,
turističnih območij) kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča,
zajetja, naprave za bogatenje podtalnice;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju;
– vodohrani;
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja ali vodohranov;
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi
območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi območji,
turističnimi območji, manjšimi naselji);
c) magistralno vodovodno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so
pomembni za oskrbo več občin ali regije;
– transportni vodovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode;
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki
služijo več občinam ali regiji.
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III. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
8. člen
Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem,
ki ga izda izvajalec v skladu z določili tega odloka in v skladu s
predpisi, ki urejajo graditev objektov.
9. člen
Na obstoječem ali predvidenem poselitvenem območju,
kjer je zgrajen, se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna in ni dovoljena oskrba s pitno
vodo z lastno oskrbo.
Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo
ne zagotavlja s storitvami javne službe, lahko lastnik stavbe
zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, namenjenega lastni oskrbi, če je izpolnjen eden od naslednjih
pogojev:
– da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m ali
– da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški (ta poselitvena območja oziroma njihovi deli
morajo biti določeni v občinskem programu komunalnega opremljanja naselij).
Izvajalec mora obvestiti uporabnika, da je priključitev njegovega objekta na javni vodovod obvezna in mu posredovati
pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.
Dokler izvajalec ne zagotovi ustreznih pogojev, navedenih
v tem odloku, priključitev na javni vodovod ni obvezna.
10. člen
Izvajalec opravlja na območju Občine Žirovnica na podlagi javnega pooblastila naslednje naloge v zvezi z opravljanjem
javne službe po tem odloku:
– izdaja projektne pogoje, smernice, soglasja in mnenja,
vse v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje
prostora,
– izdaja soglasja k projektnim rešitvam,
– soglasja za začasen priključek oziroma za vrtni priključek.
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev listin iz prejšnjega
odstavka naslednjo dokumentacijo:
a) k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
– lokacijsko informacijo,
– idejno zasnovo,
– situacijo obstoječega stanja,
– situacijo v merilu 1:500 z vrisanimi objekti ter vsemi
komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali
na lokaciji,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s
predvideno potrošnjo vode,
– strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je
to določeno s predpisi;
b) k vlogi za soglasje k projektnih rešitvam in projektni
dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in
odstranitvi objektov:
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom
za priključitev na javni vodovod,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– soglasje lastnikov ali uporabnikov parcel preko katerih
bo potekal vodovodni priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki
nadomesti soglasje lastnika,
– izvedbeni načrt interne vodovodne instalacije;
c) k soglasju za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o
pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
in urejanje prostora,
– katastrski načrt (načrt parcele),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
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– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– dovoljenje občine oziroma države, kolikor gre za prekop
ali podboj cestišča,
– služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, preko katerih bo
potekal priključek;
d) k soglasju za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– lokacijsko informacijo oziroma drug ustrezen dokument
(odločbo, ipd.) upravnega organa o začasnem objektu,
– oceno predvidene porabe vode;
e) projektne pogoje izdaja izvajalec tudi k tistim gradnjam
objektov, ki se priključujejo na lasten vir oskrbe s pitno vodo,
kakor tudi v primerih, ko za objekt ne potrebuje vode in v primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi gradnje
objekta.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja
c) točka tega člena, gradbenega dovoljenja pa ni potrebno
predložiti, če je bil objekt zgrajen pred letom 1967.
11. člen
Izvajalec je dolžan izvesti priključek in dobavljati vodo
uporabniku, če uporabnik poleg pogojev iz soglasij:
– predloži atest o brezhibnosti vodovodnega priključka in
interne vodovodne instalacije,
– predloži potrdilo o dezinfekciji interne vodovodne instalacije,
– predloži dokazilo o plačanem znesku komunalnega
prispevka in odločbo o odmeri komunalnega prispevka, ki jo
na zahtevo uporabnika ali po uradni dolžnosti izda pristojni
občinski upravni organ v primeru, da se objekt, ki je v lasti
uporabnika, določenega po tem odloku, priključuje na lokalno
komunalno infrastrukturo ali, da predmetni objekt povečuje
priključno moč na lokalno komunalno infrastrukturo. Uporabnik
vode s plačilom komunalnega prispevka ne pridobi razpolagalne pravice na vodovodu.
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej.
IV. ODDAJA VODOVODNIH OBJEKTOV
IN NAPRAV V NAJEM
12. člen
Za oddajo vodovodnih objektov – naprav v najem izvajalcu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, projekt izvedenih del (PID)
v digitalni obliki, evidenco priključkov in hidrantov, evidenco
osnovnih sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja, odlok o zaščiti vodnega vira).
2. Vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo
in meroslovje.
3. Izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki
se predaja in stroški v zvezi s prevzemom.
4. Sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, ki se prevzema in zanj izdelan
predračun.
5. Izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana
cena, ki izvajalcu omogoča z napravami v najemu nemoteno
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
6. Gospodarsko javno infrastrukturo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo se odda izvajalcu na
podlagi najemne pogodbe.
V. UPORABA JAVNEGA VODOVODA
13. člen
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z
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vodo drugih porabnikov priključenih na javni vodovod ali, ki bi
vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.
Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz
vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba s pitno vodo
prednost pred rabo voda za druge namene.
VI. VARČEVANJE Z VODO
14. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno, ima
izvajalec pravico brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati
dobavo vode, mora pa postopati skladno s sprejetimi načrti
ukrepov za take primere.
15. člen
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodb
na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena
zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko izvajalec omeji odvzem
vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati, da ima oskrba
prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo vode za druge
namene.
VII. MERITEV KOLIČIN PORABLJENE
VODE
16. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko izvajalec sklene posebno pogodbo o meritvi porabljene vode. Posebne pogodbe se
sklenejo tudi s porabniki s pavšalnim odjemom, kadar meritev
ni možna.
17. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti izvajalec na stroške uporabnika obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto
namestitve določi izvajalec v skladu s projektom. Uporabnik
ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega
vodomera.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
morajo imeti vgrajene vodomere.
Vsak obračunski vodomer mora pristojni organ pregledati
in žigosati.
Izvajalec na svoje stroške vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za njihove redne preglede in za menjavo.
18. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih
in jih izvajalec ne vzdržuje in ne odčituje za obračun stroškov,
razen če skleneta izvajalec in upravljavec internega vodovoda
o tem posebno pogodbo.
19. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor (jašek,
niša ipd.) za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem
ali pooblaščenim osebam izvajalca za vzdrževanje in redne
preglede.
20. člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik
prijaviti izvajalcu. Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz
19. člena pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če je njegova točnost sporna. Če se ugotovi,
da je točnost obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa izvajalec, v nasprotnem primeru
pa uporabnik.
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VIII. CENA STORITVE JAVNE SLUŽBE
21. člen
Cena storitev javne službe oskrbe s pitno vodo se določi
skladno s predpisi o oblikovanju cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in mora
biti oblikovana tako, da v celoti pokriva stroške izvajanja javne
službe. Ceno oblikuje izvajalec v skladu z veljavno zakonodajo
in v soglasju s pristojnim organom občine. Cena storitev javne
službe oskrbe s pitno vodo se izračuna v skladu z vsakokrat
veljavnim zakonskim predpisom, ki določa metodologijo za
oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo.
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine, vodarine in stroškov vodnih povračil.
Omrežnina je del cene, ki pokriva letne stroške javne
infrastrukture namenjene oskrbi s pitno vodo.
Vodarina je del cene, ki pokriva stroške izvajanja javne
službe in se uporabnikom obračunava mesečno glede na dobavljeno količino pitne vode. Stroški vodarine vključujejo proizvajalne stroške, splošne stroške izvajanja javne službe oskrbe
s pitno vodo in donos na vložena sredstva izvajalca.
Poraba vode, ki je večja od z veljavno zakonodajo normirane porabe je prekomerna. Cena prekomerne porabe je za
50% večja od vodarine.
Stroški vodnih povračil so stroški v skladu z veljavnimi
predpisi, ki določajo vodna povračila in se obračunavajo mesečno.
IX. VIRI FINANCIRANJA IN OBRAČUN OSKRBE
S PITNO VODO
22. člen
Viri financiranja javne službe so:
– cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo,
– sredstva občinskega proračuna,
– drugi viri.
23. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v
kubičnih metrih.
Občinski svet daje soglasje k vsem elementom cene
storitve javne službe oskrbe s pitno vodo na predlog izvajalca,
razen če z drugimi predpisi ni določeno drugače.
24. člen
Če izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski
vodomer v okvari, ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali če
iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera,
je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na
osnovi odčitkov obračunanem obdobju. Če še ni bilo nobenega
obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča, se določi povprečna poraba na osnovi standardov porabe.
X. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
25. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega
vodomera na vodovodnem priključku posebej.
Pri porabnikih – fizičnih in pravnih osebah odčita izvajalec
stanje na obračunskem vodomeru najmanj enkrat letno, ne
upoštevaje število odčitkov zaradi spremembe cene, okvare
ali zamenjave vodomera.
26. člen
V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več
porabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka,
na katerem se meri poraba z enim obračunskim vodomerom,
izda izvajalec račun pooblaščenemu upravljavcu internega vo-

Uradni list Republike Slovenije
dovoda ali posameznim porabnikom po dogovorjenih kriterijih
razdelitve po posameznih uporabnikih.
27. člen
Račun mora porabnik plačati v roku, navedenem na položnici ali računu. Porabnik lahko sporoči izvajalcu pisni ugovor
na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa ali
položnice. Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici
oziroma računu v postavljenem roku, pa ni ugovarjal izvedenemu obračunu, mu izvajalec pošlje pisni opomin za plačilo.
Izvajalec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v
petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobave vode.
Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici oziroma računu niti v 45 dneh po izdanem opominu, izvajalec
prekine dobavo vode, o čemer mora biti porabnik v opominu že
opozorjen. Izvajalec prekine dobavo vode samo v primeru, ko s
prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.
XI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV
28. člen
Izvajalec ima pri oskrbi s pitno vodo, poleg nalog iz 2. člena tega odloka, naslednje obveznosti:
1. redno vzdrževati objekte in opremo javnega vodovoda;
2. redno preizkušati in vzdrževati javno hidrantno omrežje
in hidrante, priključene nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov
in hidrantnih omrežij;
3. vzdrževati dele priključkov stavb na sekundarni vodovod, ki niso daljši od 50 m;
4. nadzorovati hišne priključke;
5. redno vzdrževati obračunske vodomere in skrbeti za
redne preizkuse, skladno z zakonom o merilih ali na zahtevo
uporabnika, kot to določa 22. člen tega odloka;
6. kontrolirati ustreznost internega vodovodnega omrežja
pred priključitvijo na javni vodovod;
7. obveščati uporabnike na krajevno običajen način (občinska spletna stran, Radio Triglav, oglasna deska), ali neposredno, o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave
vode;
8. odčitavati vodomere in redno obračunavati stroške po
veljavnem tarifnem pravilniku;
9. izdajati soglasja in omogočati priključitev na javni vodovod, kot to določa ta odlok;
10. sistematično pregledovati javni vodovod, ugotavljati
izgube ter skrbeti za avtomatizacijo;
11. pri načrtovanju novih vodovodnih sistemov predvideti
potek javnega vodovoda po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh na tak način, da je omogočeno vzdrževanje
vodov in priključkov;
12. pri načrtovanju novih vodovodnih sistemov predvideti
vgradnjo atestiranih materialov ob upoštevanju geotehničnih
pogojev;
13. predvideti in uporabljati zaprte sisteme za uporabo
tehnološke vode pri proizvodnih in storitvenih dejavnostih;
14. voditi operativni kataster javnega vodovoda in evidence opravljanja storitev javne službe v skladu z veljavnim
Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo;
15. voditi evidence oskrbe s pitno vodo iz zasebnih vodovodov v skladu z veljavnim Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo;
16. posredovati poročilo o izvajanju javne službe v skladu
z veljavnim Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo.
29. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– predhodno pridobiti soglasje izvajalca za priključitev na
javni vodovod (8. člen tega odloka);
– priključiti se na javni vodovod v skladu z 9., 11. in
19. členom tega odloka;
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– obnoviti vodovodni priključek, ko jih na to opozori izvajalec javne službe;
– zagotoviti nadzor nad izvedbo hišnega priključka s strani
izvajalca, kolikor le-ta ne izvaja priključka in posredovati potrebne podatke za vpis priključka v operativni kataster;
– dovoliti vstop v svoj objekt in na svoje zemljišče, kadar
gre za odčitavanje in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali okvar, meritve tlakov ali odvzem vzorcev vode in
opravljanje del v zvezi z javnim vodovodom;
– javljati izvajalcu vse okvare na vodovodnem priključku
in vodomeru;
– pismeno obveščati izvajalca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem
in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki je
mogoča šele po poravnavi vseh zapadlih obveznosti;
– urejati medsebojno delitev stroškov, kadar se obračun
izvaja preko enega obračunskega vodomera in sporočati izvajalcu naslovnike in plačnike računov;
– upoštevati varčevalne in ostale ukrepe v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave vode;
– povrniti škodo povzročeno na javnem vodovodu, zaradi
del v zvezi z njihovim objektom ali zaradi motenj, ki povzročenih z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim učinkom na
kvaliteto vode v javnem vodovodu;
– redno vzdrževati interno omrežje, vodomerni jašek ali
nišo, hišni priključek, interne hidrante in obračunski vodomer
ter jih ščititi pred zmrzovanjem in čistiti dostope do njih zaradi
snega, ledu in ostalega materiala;
– redno plačevati vodo na podlagi izdanih računov.
30. člen
Izvajalci gradbenih del ali upravljavci drugih infrastrukturnih objektov morajo pred pričetkom del, ki potekajo v varovalnem pasu vodovoda (v razdalji 1,5 m od osi) pridobiti soglasje
izvajalca h gradnji in poskrbeti za zakoličenje obstoječe vodovodne napeljave. Pri opravljanju del na svojih objektih in
napravah morajo zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave
nepoškodovane.
XII. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
31. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem
požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem
stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo le za gašenje požarov.
Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe je dovoljen le
s soglasjem izvajalca. Za takšen odvzem vode se med uporabnikom in upravljavcem sklene posebna pogodba.
32. člen
Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja
direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega
člena tega odloka.
33. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju.
V primeru poškodbe hidranta nosi vse stroške za popravilo okvare povzročitelj.
XIII. PREKINITEV DOBAVE VODE
34. člen
Izvajalec lahko na stroške uporabnika in na podlagi obvestila, prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja
izvajalca,
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3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik
ne izboljša stanja,
4. če uporabnik brez soglasja izvajalca dovoli priključitev
drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali razširi svojo
napeljavo,
5. če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera, pregled priključka in notranjih
napeljav, ki jih mora ta izvajati v skladu z določili tega odloka,
6. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo
priključka, glede na stanje ob priključitvi,
7. če uporabnik krši objavljene ukrepe za varčevanje z
vodo,
8. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu
niti v 45 dneh po prejemu opomina,
9. če uporabnik z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode,
povzroča nevarnost onesnaževanja vode.
Izvajalec lahko prekine dobavo vode samo v primeru, ko
s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.
35. člen
Izvajalec prekine dobavo vode in ukine priključek, če
uporabnik pisno odpove priključek ali zahteva prekinitev dobave vode.
Priključek izvajalec ukine tako, da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.
36. člen
Izvajalec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši čas
zaradi planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javnega vodovoda, vendar mora o času trajanja prekinitve dobave
vode pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko
sredstev javnega obveščanja.
37. člen
V primeru nepredvidenih okvar ima izvajalec za krajši čas
pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila.
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
Z globo 1400 € se kaznuje izvajalec:
1. če ne izpolnjuje obveznosti iz 2., 28. člena tega odloka,
2. če ne dopusti priključitve, čeprav so izpolnjeni pogoji iz
8. člena tega odloka,
3. če prekine dobavo vode v nasprotju s 34. členom tega
odloka.
Z globo 400 € se kaznuje odgovorna oseba upravljavca,
če stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
39. člen
Z globo 400 € se kaznuje uporabnik, če:
1. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca
(8. člen),
2. se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer
je to obvezno (9. člen),
3. nima vgrajenega vodomera oziroma ga ne vgradi v
predpisanem roku (17. člen),
4. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi (13. člen),
5. ne izpolnjuje obveznosti iz prve do desete alineje
29. člena,
6. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 31. členom.
Z globo 1400 € se za prekrške iz prejšnjega odstavka
tega člena kaznuje pravna oseba, z globo 400 € pa odgovorna
oseba te pravne osebe.
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40. člen
Z globo 1400 € se kaznuje pravna oseba, ki:
1. ne ravna v skladu s 30. členom tega odloka.
Z globo od 400 € se kaznuje za prekršek odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
41. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo
pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci izvajalca pa
opravljajo strokovni nadzor nad izvajanjem del.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Uporabniki, ki niso vpisani v kataster porabnikov, se morajo prijaviti izvajalcu v roku šestih mesecev od uveljavitve
tega odloka.
43. člen
Izvajalec prevzame v upravljanje druga vodovodna omrežja v skladu z določili 12. člena tega odloka v roku enega leta po
sprejemu tega odloka.
44. člen
Priloga tega odloka je temeljna topografska karta z označenimi oskrbovalnimi območji, kjer občina zagotavlja oskrbo s
pitno vodo.
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica (Uradni list
RS, št. 55/07).
46. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0003/2011
Breznica, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

1731.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Žirovnica

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09) in 18. člena
Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in
109/01, Uradni vestnik Gorenjske, št. 34/04, 17/05, in Uradni
list RS, št. 39/06, 61/07, 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 5. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Žirovnica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski prostorski načrt
za Občino Žirovnica.
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(2) Občinski prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPN)
je izdelalo podjetje Domplan d.d., Bleiweisova 14, Kranj, pod
številko projekta UD/393-44/06.
(3) Minister za okolje in prostor je sprejel Sklep o usklajenosti predloga OPN Žirovnica z mnenji državnih nosilcev
urejanja prostora, št. 35016-11/2008 z dne 28. 1. 2011.
2. člen
(namen OPN)
OPN določa cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine, določa in ureja prostorske ureditve lokalnega pomena ter
določa pogoje umeščanja objektov v prostor ob upoštevanju
usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine
in varstvenih zahtev.
3. člen
(cilji OPN)
Cilj OPN je omogočiti skladen prostorski razvoj in dolgoročno zadovoljevanje razvojnih in ostalih potreb ob upoštevanju javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave in kulturne
dediščine, varstva naravnih virov, obrambe ter varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
(vsebina OPN)
(1) OPN Občine Žirovnica vsebuje strateški in izvedbeni
del ter vsebuje naslednja poglavja:
I. Uvodne določbe
II. Strateški del
III. Izvedbeni del
IV. Prehodne in končne določbe in grafične priloge strateškega in izvedbenega dela.
(2) OPN Občine Žirovnica ima naslednje obvezne priloge:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Strokovne podlage:
– Konceptualni del urbanističnega načrta za naselja
Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Doslovče, Vrba in Moste – del
– Podrobnejši del urbanističnega načrta za naselja
Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Doslovče, Vrba in Moste – del
– Smernice in mnenja
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Povzetek za javnost
– Okoljsko poročilo (izdelalo podjetje Oikos d.o.o., pod
številko projekta 953/08)
– Ostala gradiva:
– Strokovne podlage za posege na kmetijska zemljišča
– Strokovne podlage za nadomestna kmetijska zemljišča.
5. člen
(uporabljeni izrazi in pojmi)
(1) V odloku uporabljeni izrazi in pojmi so v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07,
70/08 – ZVO-1B, 108/09), z Uredbo o Prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04), z Uredbo o enotni klasifikaciji
objektov (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr.) in s predpisi
s področja graditve objektov (Zakon o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 47/04, 102/04, 14/05 – popr. in št. 126/07,
108/09).
(2) Primarne dejavnosti po tem odloku so kmetijstvo,
gozdarstvo, lov in ribolov.
Terciarne dejavnosti po tem odloku so trgovina, promet,
gostinstvo, turizem in storitve.
Kvartarne dejavnosti po tem odloku so zdravstvo, socialno in otroško varstvo, šport in rekreacija, šolstvo, kultura,
uprava, cerkev in svobodni poklici.
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(3) Obnovljivi viri energije po tem odloku so viri energije,
ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, zlasti
pa energija vodotokov, vetra in biomase ter geotermalna in
neakumulirana sončna energija.
6. člen
(območje OPN)
(1) Z OPN se ureja celotno območje Občine Žirovnica.
(2) Meja območja urejanja OPN poteka po meji Občine
Žirovnica.
(3) Z OPN se do sprejetja občinskih podrobnih prostorskih
načrtov (v nadaljevanju: OPPN) urejajo tudi območja, za katera
je načrtovana izdelava OPPN.
(4) Z OPN se ne ureja območja sprejetih prostorskih izvedbenih načrtov, ki ostanejo v veljavi:
– Lokacijski načrt za avtocesto predor Karavanke–Bregana, odsek Hrušica–Vrba (Uradni list SRS, št. 20/89),
– Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana–Jesenice, na odseku
od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice,
z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter
postaji Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/91).
(5) Območja državnih lokacijskih oziroma prostorskih načrtov so razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je priloga tega
akta.
II. STRATEŠKI DEL
1. Splošne določbe
7. člen
(namen)
Z namenom zagotoviti usklajen in učinkovit prostorski
razvoj ob smotrni rabi naravnih, prostorskih in drugih razvojnih
potencialov, se s strateškim delom OPN, na podlagi razvojnih
potreb občine in ob upoštevanju javnih koristi na področju
varstva okolja, ohranjanja narave, trajnostne rabe naravnih
dobrin, varstva kulturne dediščine ter ohranjanja človekovega
zdravja, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine
ter določijo usmeritve za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena.
8. člen
(vsebina)
(1) Strateški del OPN vsebuje tekstualni del in grafične
prikaze.
(2) Tekstualni del strateškega dela OPN vsebuje naslednja poglavja:
– Splošne določbe
– Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
– Zasnova prostorskega razvoja občine
– Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega
pomena
– Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
– Usmeritve za razvoj v krajini
– Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
– Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev.
(3) Grafični prikazi strateškega dela OPN, prikazani na
geodetskih podlagah, so naslednji:
– Zasnova prostorskega razvoja občine ter zasnovo gospodarske javne infrastrukture
– Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo,
usmeritve za razvoj v krajini ter usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
– Okvirna območja naselij vključno z območji razpršene
gradnje, ki se sanirajo in so z njimi prostorsko povezana
– Okvirna območja razpršene poselitve.
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2. Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
9. člen
(izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine)
(1) Prostorski razvoj občine sledi izhodiščem Strategije
prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije.
Strateški razvojni cilji v občini so sledeči:
– usmerjati gospodarski razvoj na osnovi aktiviranja lokalnih potencialov,
– ustvariti nova razvojna jedra, ki bodo pospešila razvoj
perspektivnih dejavnosti,
– zagotoviti vsem prebivalcem Občine Žirovnica pogoje
za kvalitetno bivanje.
(2) Investicijske prednostne naloge v Občini Žirovnica:
– pospeševanje razvoja turizma,
– prestrukturiranje kmetijskega sektorja,
– izboljšanje materialne in družbene infrastrukture,
– izboljšanje produktivnosti obrtnega in storitvenega sektorja,
– izboljšanje tržne sposobnosti posameznih nosilcev,
– izboljšanje veščin človeških virov in zaposlitvenih sposobnosti ter
– učinkovita skrb za racionalno rabo prostora in zaščito
okolja.
(3) Programska izhodišča prostorskega razvoja Občine
Žirovnica so naslednja:
– aktiviranje lastnega potenciala v naravnem bogastvu,
kulturni in naravni dediščini ter v znanju in spretnosti ljudi ob
upoštevanju ekoloških kriterijev,
– razvoj kvalitetne ponudbe storitvenih in servisnih dejavnosti, ki vsem prebivalcem zagotavlja enak dostop do osnovnih
dobrin ter možnosti za športno in kulturno dejavnost,
– povezovanje produktov posameznih dejavnosti v skupni
ponudbi ter pristop k trženju bogastva kulturne dediščine,
– opredelitev prostorskega razvoja, ki določa usklajeno
rabo prostora za razvoj dejavnosti in kvalitetno bivanje prebivalcev,
– razpoznavnost v slovenskem merilu po doživljanju kulturno zgodovinske dediščine in pristnosti življenja v podeželskem okolju,
– usmerjenost ponudnikov proizvodov na Gorenjsko, ljubljansko regijo in avstrijsko Koroško ter izkoriščanje tržnih
potencialov večjih okoliških mest oziroma večjih turističnih
centrov.
10. člen
Cilji, ki se nanašajo na urejanje naselij so naslednji:
1. Urejanje naselij naj sloni na izhodiščih in ciljih trajnostnega razvoja, varčnega razpolaganja z naravnimi viri ter
vzpostavljanju večfunkcionalnega in urejenega bivalnega okolja. To bo možno doseči z:
– omejevanjem razpršene gradnje,
– doseganjem višjih gostot zazidanosti v stanovanjskih
območjih,
– prenovo starega gradbenega fonda,
– izgradnjo in sanacijo komunalnega omrežja,
– zagotavljanjem minimalnega bivalnega standarda,
– aktivno zemljiško politiko,
– celovitim urbanističnim urejanjem naselij.
2. Razvojne potrebe naselij je treba zadovoljevati v prvi
vrsti z zapolnjevanjem prostih površin znotraj pozidanega območja, z zgoščanjem zazidanosti ter prenovo in prestrukturiranjem degradiranih območij, območij s starim gradbenim fondom
in območij z neprimerno kakovostjo bivalnega okolja.
3. Širjenje naselij naj upošteva naravne razmere (omejitve), topografski položaj naselja, varovane vedute in silhueto
historičnega jedra, ustroj naselja ter racionalnost infrastrukturnih omrežij. Nove površine za urbane namene naj bodo v enem
ali več delih, ki omogočajo primerno gostoto zazidanosti ter
priključitev na infrastrukturno omrežje, še posebej na omrežje
javnega potniškega prometa.
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4. Razmestitev oskrbnih, storitvenih in proizvodnih dejavnosti je treba usmerjati v območja centralnih dejavnosti oziroma
v proizvodne cone ter tako preprečevati disperzijo dejavnosti.
5. Omejiti je treba razpršeno gradnjo in sprejeti ukrepe in
merila, ki bodo takšno obliko gradnje nadomestili z organizirano
stanovanjsko gradnjo, prenovo stanovanjskih hiš, gradnjo na podlagi prostorskih izvedbenih načrtov (v nadaljevanju: PIN), gradnjo
na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih, gradnjo na podlagi
celovite urbanistične obdelave naselja, ne le posameznega objekta. Gradnja izven ureditvenih območij naselij ni dovoljena.
6. Izboljšati je treba kakovost bivalnega okolja ter v vseh
delih naselij zagotoviti primerno dostopnost do centralnih funkcij, ekološko neoporečno okolje, infrastrukturno opremljenost
ter primerno stopnjo urejenosti.
7. Izogibati se je treba parcialnim prostorskim ureditvam.
Večji posegi v naselja, še posebej na območja stanovanjske
gradnje, morajo potekati na komunalno opremljenih zemljiščih in na podlagi prostorskih izvedbenih načrtov. Varovati in
ohranjati je treba stavbno dediščino ter kakovostne urbane
ambiente.
3. Zasnova prostorskega razvoja občine
11. člen
(pogoji za skladnejši razvoj v prostoru)
Osnovni pogoj za skladnejši razvoj v prostoru je izoblikovanje in izvajanje strategije razvoja poselitve, ki bo omogočala
na eni strani učinkovito in ekonomsko upravičeno omrežje
naselij, humane pogoje za življenje v občinskem središču in
ostalih naseljih, načrtno organizacijo in razvoj vseh dejavnosti
v prostoru, na drugi strani pa racionalno koriščenje naravnih
virov, izboljšanje in varovanje okolja, naravnih in ustvarjenih
vrednot ter celostno ohranjanje kulturne dediščine.
12. člen
(prednostna območja za razvoj poselitve
in razvoj dejavnosti)
(1) Prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj
dejavnosti bodo:
– območja obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč znotraj naselij (notranji razvoj) ter območja prenove in zgostitve že
pozidanih območij v naseljih, še posebej vaških jeder, degradirana zemljišča,
– območja slabših kmetijskih in gozdnih zemljišč, z možnostjo priključitve na prometno in komunalno infrastrukturo ter
čistilno napravo in elektriko,
– zaokrožene površine v neposredni bližini naselij, tako
da bo načrtovana stanovanjska gradnja v strnjenih kompleksih
enakomerno porazdeljena v okviru razvojno perspektivnih naselij ter v skladu z razpoložljivimi in načrtovanimi zmogljivostmi
obstoječe infrastrukture,
– robovi naselij, kjer bo širitev izvajana z dopolnjevanjem
in zaokroževanjem.
(2) Pri razporejanju poselitve v prostor občine in umeščanju posameznih dejavnosti je treba:
– dopustiti gradnjo novih kmetij izven oziroma na robovih
območij naselij v skladu z usmeritvami za ohranjanje kvalitet
kulturne krajine,
– dopustiti gradnjo manjših obratov v območjih naselij
ob upoštevanju omejitev pri izboru proizvodnih dejavnosti in
možnosti umestitve objektov v prostor,
– preprečiti nadaljnje širjenje razpršene gradnje, razen
v primerih, ko se več manjših skupin razpršene gradnje lahko
zaokroži v večjo gručo,
– preprečiti zlivanje naselij in vzdolžno razpotegnjeno
gradnjo ob komunikacijah,
– dejavnosti na primeren in nekonflikten način usmerjati
v prostor,
– dejavnosti, ki imajo prekomerne vplive na sosednja
območja, usmerjati v območja, kjer ne bodo negativno vplivale
na razvoj drugih dejavnosti,
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– preveriti ali je načrtovana širitev naselij v skladu z razpoložljivimi in načrtovanimi zmogljivostmi obstoječe in planirane
infrastrukturne opreme,
– preveriti sprejemljivost z vidika varstva in ohranjanja
varovanih vrednot kulturne dediščine.
13. člen
(omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)
(1) Za enakomernejši razvoj in porazdelitev dejavnosti v
prostoru ter za zagotavljanje smotrne prostorske organizacije
proizvodnje, storitev, oskrbe, bivanja in drugih dejavnosti ter
za zagotavljanje boljšega standarda, se razvija naslednje tipe
naselij v občini:
– občinsko in lokalno središče, ki ga tvorijo vasi Žirovnica,
Selo pri Žirovnici, Zabreznica in Breznica,
– vasi: Breg, Doslovče, Moste, Rodine, Smokuč in Vrba.
(2) Občinsko in lokalno središče
Naselja se bodo razvijala kot sedež občine, kulturno in
trgovsko-storitveno središče ter središče interesov in informacij. Na Breznici se bodo še naprej razvijale upravne in
kulturne dejavnosti, v Žirovnici obrtne, proizvodne in poslovne
dejavnosti, na Selu zdravstvo in socialno varstvo, v Zabreznici
šolstvo in kultura.
(3) Vasi
Težilo se bo k zapolnitvi obstoječih prostih površin znotraj območja naselja, k revitalizaciji in prenovi vaških jeder ter
le izjemoma k širitvi naselij na kmetijske in gozdne površine.
Zagotavljala se bo dnevna oskrba, prostori za delovanje skupnosti, prostori za izvajanje gostinske dejavnosti in dejavnosti
malega gospodarstva, ki niso moteče za okolje.
14. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij
v občini in regiji)
(1) Območje je vpeto v slovenski avtocestni križ v smeri
Ljubljana–predor Karavanke, ki predstavlja eno glavnih prometnih vpadnic s severnega dela celine in eno glavnih prometnih
turističnih žil v Evropi (E 651). Vzporedno z avtocesto poteka
regionalna cestna povezava, ki povezuje območje z Jesenicami, Radovljico, Kranjem in Tržičem.
(2) Območje je vezano na slovensko in s tem na mednarodno železniško omrežje.
(3) Območje občine je z avtocesto in regionalno cesto
povezano z osrednjim državnim letališčem – Letališčem Jožeta
Pučnika Ljubljana (oddaljenost 25–30 minut).
15. člen
(območja varstva narave)
(1) Na območju Občine Žirovnica se zavarujejo naravne
vrednote in biotska raznovrstnost z upoštevanjem Naravovarstvenih smernic za Občinski prostorski načrt Občine Žirovnica
(ZRSVN, OE Kranj, marec 2008) in Naravovarstvenih smernic
za Občinski prostorski načrt za Občino Žirovnica – dopolnitev,
maj 2009, ki se hranijo na sedežu Občine Žirovnica.
(2) Pri izvedbenem delu OPN in pri pripravi podrobnejših
izvedbenih prostorskih aktov občine je potrebno upoštevati
naravno dediščino, ki je prikazana v prikazu prostora.
16. člen
(območja varstva kulturne dediščine)
(1) Na območju občine je več ohranjenih objektov in območij kulturne dediščine, ki dajejo prostoru prepoznavnost. Na
teh območjih niso dopustni posegi, ki bi spremenili lastnosti,
vsebino in oblike dediščine ter s tem zmanjšali vrednost prepoznavnih kvalitet prostora. Prostorske ureditve morajo upoštevati javno korist varstva dediščine in biti prilagojene celostnemu
ohranjanju kulturne dediščine. S prostorskim razvojem se bo
omogočala trajnostna raba dediščine na način in v obsegu, ki
dolgoročno ne bo povzročala degradacije dediščine ali celo
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izgube spomeniških lastnosti dediščine, ki se morajo ohranjati
za sedanje in bodoče generacije.
(2) Na območju Občine Žirovnica veljajo naslednji razglasitveni akti:
– Odlok o razglasitvi rojstne hiše Frana Saleškega Finžgarja za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS,
št. 81/99)
– Odlok o razglasitvi Arheološkega najdišča Ajdna za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99)
– Odlok o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list
RS, št. 3/11)
– Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 61/06)
– Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/85).
(3) Pri izvedbenem delu OPN in pri pripravi podrobnejših
izvedbenih prostorskih aktov občine je potrebno upoštevati
enote kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine, ki so prikazane v prikazu stanja prostora.
17. člen
(površinske vode, erozijska območja)
(1) Na območju Občine Žirovnica je vodotok Sava Dolinka
vodotok 1. reda, ostali vodotoki sodijo med vodotoke 2. reda.
(2) Vodotok Sava Dolinka je vodotok 1. reda, zato zunanja
meja priobalnih zemljišč sega 15 m od meje vodnega zemljišča
oziroma 40 m izven območij naselij, na vodah 2. reda pa 5 m od
meje vodnega zemljišča. Na vodnem in priobalnem zemljišču
ni dovoljeno posegati v prostor, razen v primerih, ki jih določa
37. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 –
ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08).
(3) Na večjem delu površine goratega dela Občine Žirovnica, vzhodno od potoka Ratibovec, Valvasorjevega doma in
Vajneževega sedla, je erozijsko območje – območje protierozijskih ukrepov zahtevnejše zaščite. Zahodno od potoka Ratibovec, Valvasorjevega doma in Vajneževega sedla je erozijsko
območje – območje protierozijskih ukrepov običajne zaščite.
(4) V grapi severno od hriba Strnika (Bojanek) se nahaja
erozijsko žarišče. To je nenaseljeno območje, ki je oddaljeno
od poti in ne zahteva posebnih ukrepov.
(5) Poplavnih območij na območju Občine Žirovnica ni.

Št.

(1) V občini doslej ni podeljenih rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje ali raziskovanje mineralnih surovin.
(2) Strokovno mnenje je, da so posamezni površinski kopi
(čeprav neregistrirani) še lahko zanimivi za oskrbo lokalnih potreb (predvsem za vzdrževanje makadamskih cest), ne morejo
pa predstavljati možnosti za resnejšo ekonomsko proizvodnjo
kamenih agregatov.
19. člen

4567

20. člen
Za skupino naselij Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica,
Doslovče, Vrba in Moste (del) je izdelan urbanistični načrt, ki
je podlaga za celovito načrtovanje razvoja urbanega središča.
Območje je na jugozahodu omejeno z avtocesto, na severovzhodu z gozdom v Rebru, na jugovzhodu pa z občinsko
mejo in poljskimi potmi.
4. Zasnova gospodarske javne infrastrukture
lokalnega pomena
21. člen
(razvoj infrastrukturnih omrežij)
(1) Infrastrukturna omrežja se bodo (z upoštevanjem varstvenih omejitev) razvijala skladno s potrebami prostorskega in
gospodarskega razvoja naselij. Dosedanja dobra infrastrukturna
opremljenost se bo v bodoče dopolnjevala na območjih z neustrezno ali pomanjkljivo komunalno in energetsko opremo ter
izboljševala, da bi se preprečilo onesnaževanje in doseglo manjšo
obremenitev vodotokov in drugih naravnih vrednot. Na območjih
stavbnih zemljišč, ki so predvidena za novo opremljanje in preurejanje, je potrebna celovita predhodna ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture in zvez. Obnova infrastrukturne opreme bo izvajana po načelu celovite opreme posameznih
območij. Na območjih urejanja prometne ali druge infrastrukture
(novogradnje ali obnove) se morajo istočasno obnoviti vsi obstoječi ali na novo zgraditi potrebni vodi in naprave infrastrukture za
posamezen odsek ali območje. Praviloma naj bi infrastrukturni
vodi potekali po javnih površinah in infrastrukturnih koridorjih.
(2) Za obstoječe in planirane infrastrukturne vode in naprave je pri poseganju v prostor treba upoštevati predpisane
varstvene pasove in pogoje upravljavcev posameznih naprav.
(3) Novogradnja ali posodabljanje obstoječe infrastrukture se izvaja tako, da varovane vrednote kulturne dediščine
niso prizadete in da so upoštevani pogoji nosilcev urejanja
prostora.
(4) Občina zagotavlja opremljanje zemljišč za gradnjo,
zato je potrebno izdelati program opremljanja zemljišč za gradnjo za celotno območje občine. V programu se določi in
uskladi gradnjo infrastrukture ter določi roke izgradnje, pogoje
priključevanja ter finančne vire za realizacijo gradnje.
22. člen
(prometna infrastruktura)
Državne ceste
(1) Po Občini Žirovnica potekajo ceste, ki so deli državnega cestnega sistema, in so v Uredbi o kategorizaciji državnih
cest označene na naslednji način:
Št.
ceste

Potek ceste

Dolžina
v občini
(m)

Kategorija

A1

Predor Karavanke–Vrba
(–Lesce–Črnivec–Podtabor–)
Kranj Z–Ljubljana–Šentvid–
Koseze–po A–Malence–Višnja Gora

3.580

avtocesta

8

Vrba–Lesce–Černivec in Ljubljana Šentvid–obvoznica

90

glavna
cesta
I. reda

(odlagališča odpadkov)
(1) Komunalni in gradbeni odpadki se bodo odvažali na
deponijo Mala Mežakla. Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov bo organiziran v obrtno poslovni coni v Žirovnici. Biološki
odpadki bodo v prihodnosti kompostirani na regijski deponiji.
(2) Na področju ravnanja z odpadki se bo:
– razvijalo in dosledno izvajalo program ravnanja z ločeno
zbranimi frakcijami komunalnih odpadkov,
– sodelovalo pri snovanju in izvajanju regijskega sistema
ravnanja z odpadki,
– preprečevalo vsakršno divje odlaganje odpadkov v prostoru ter prostor ustrezno saniralo,
– zmanjšalo nastajanje odpadkov pri izvoru,
– povečalo snovne in energetske izrabe odpadkov ter
zmanjšalo emisije toplogrednih plinov.

Stran

(območja, ki se urejajo z urbanističnim načrtom)

18. člen
(območja mineralnih surovin)

34 / 6. 5. 2011 /

452

Žirovnica–Lesce

4.250

regionalna
cesta
II. reda

638

Žirovnica–Begunje–Bistrica
pri Tržiču

5.220

regionalna
cesta
III. reda

4568 /

Stran

Št.

34 / 6. 5. 2011
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V oklepaju so navedeni podatki tistih cest ali njihovih
odsekov, ki še niso zgrajeni, njihova gradnja pa je določena s
planskimi akti Republike Slovenije.
(2) Območje je vpeto v tako imenovani slovenski avtocestni križ v smeri Ljubljana–predor Karavanke, ki predstavlja
eno glavnih prometnih vpadnic s severnega dela celine in eno
glavnih prometnih turističnih žil v Evropi (E 651). Odsek, ki
prečka območje, je skoraj v celoti izgrajen.
(3) Za cestno omrežje so določeni varovalni pasovi. Zemljiški pas urejanja od zunanjega roba cestnega sveta na vsako stran avtoceste znaša 40 m, glavne ceste 25 m in regionalne
ceste 15 m.
Občinske ceste
(1) Prometno mrežo dopolnjujejo lokalne ceste:
Št.
ceste

Potek ceste

Dolžina v
občini (m)

1

Križišče Moste pod Ajdno–križišče
Žirovnica

1.055

19

Breznica–Vrba

1.273

132

Križišče Žirovnica–Breg–Piškovca

3.406

133

Rodine–Hraše–Lesce

646

V naseljih in med naselij poteka gosta mreža javnih poti.
(2) Občinske ceste so vse preostale javne ceste, ki niso
kategorizirane kot državne ceste in so navedene v Odloku o
kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 101/06). Občinske ceste so kategorizirane na lokalne ceste (LC) in javne
poti (JP). Občinske ceste dopolnjujejo državno cestno mrežo
in zagotavljajo ustrezno cestno povezavo naselij z občinskim
središčem, med posameznimi naselji in z naselji v sosednjih
občinah.
(3) Za izboljšanje prometne ureditve in zagotavljanje večje varnosti na območju občine, bo potrebno urediti cestno
povezavo državna cesta–Breznica, tako da bo obstoječo cesto
nadomestila obvoznica Vrba. Obstoječa cesta je ozko grlo
povezave naselij ob cesti Žirovnica–Begunje z glavno cesto in
avtocesto. Predlagana je varianta E obvoznice Vrba, ki bi se
začela južno od Vrbe, obšla bi naselje z zahodne strani, ter se
združila s sedanjo traso ceste Vrba–Breznica.
(4) V naseljih se zaradi večje varnosti pešcev zgradi
pločnike. Vse lokalne ceste v občini se uskladi s sodobnimi
prometnimi standardi. Rekonstruira se križišča v Mostah pod
Ajdno in jugovzhodno od obrtne cone ter uredi nivojsko križanje
ceste z železniško progo v Žirovnici, pri zapornicah na Selu pa
se zgradi podvoz pod železniško progo.
(5) Zgradi se parkirišče na začetku doline Završnice ob
hkratni rekonstrukciji ceste od Most do Završnice.
(6) Ureditev parkirišča za tovorna vozila je možna samo v
obrtno poslovni coni v Žirovnici.
Kolesarske steze
Območje Občine Žirovnica je reliefno primerno za kolesarjenje. Območje prečka tudi nekaj kolesarskih smeri, ki naj bi
povezale severno Gorenjsko s Kranjem in ostalimi deli države.
V ta namen bi bilo potrebno vzpostaviti stezo za kolesarski in
traktorski promet ob cestni smeri Žirovnica–Begunje in Žirovnica–Jesenice. Obstaja izletniška kolesarska smer z Bleda mimo
golf igrišča, skozi naselja ter skozi Breg nazaj proti Bledu ali z
Rodin proti Hrašam in Radovljici. Za kolesarjenje in za konjeniški šport so primerne nekatere gozdne ceste v dolini Završnice,
na Valvasorjev dom in naprej na Potoško planino, poljske poti
proti Bregu, čez Savo Dolinko v blejsko občino. Glede na
relief območja bi bilo potrebno ponuditi uporabnikom različne
koncepte kolesarskih stez in konjeniških poti in s tem pritegniti
različne ciljne skupine, hkrati pa omogočiti novo možnost varne
komunikacije tudi prebivalstvu.

Železniški promet
(1) Skozi občino poteka železniška proga Ljubljana–Jesenice–državna meja. Progo bo treba posodobiti oziroma zgraditi
drugi tir.
(2) V prihodnosti je predvidena gradnja drugega tira na
progi Ljubljana–Jesenice–državna meja. Obstaja več variant
izvedb nove proge. Ena od variant poteka ob avtocesti Vrba–
Karavanke, med porečjem Save in jeseniško postajo na ozkem
razpoložljivem prostoru, vendar je zelo zahtevna, saj terja
gradnjo viaduktov v precejšnji skupni dolžini, kar se odraža v
sorazmerno visokih stroških gradnje. Druga varianta omogoča
v prvi polovici odseka hitrost 160 km/h, v drugi polovici odseka
pa, zaradi poteka trase obstoječe proge in tudi rekonstruirane
proge skozi gosto pozidano predmestje Jesenic, le hitrost
120 km/h. Na prvem delu se trasa odmakne od obstoječe proge, kar bi olajšalo gradnjo. Za gradnjo drugega tira se bo izdelal
državni prostorski načrt.
(3) Za zgrajeno progo je določen:
– progovni pas – prostor med osema skrajnih tirov proge,
razširjen na vsako stran od osi skrajnih tirov za 6 m v naselju
oziroma 8 m zunaj naselja, merjeno v zračni črti od osi skrajnih
tirov proge,
– varovalni progovni pas – zemljiški pas širok 100 m, merjeno od meje pragovnega pasu na obeh straneh proge.
23. člen
(elektronske komunikacije)
Telekomunikacijsko omrežje
(1) Razvoj telekomunikacijske infrastrukture predvideva
izgradnjo telekomunikacijskega omrežja s pripadajočimi kabli
vseh najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko kanalizacijo na področju vseh novogradenj, v skladu s potrebami območja. Predvidena je tudi posodobitev omrežja v vseh
območjih obstoječe gradnje z novimi kapacitetami in novimi
tehnologijami.
(2) V primeru obnove cest in ostale infrastrukture se sočasno izgrajuje in posodablja obstoječe kabelske kanalizacije
in ostale telekomunikacijske infrastrukture.
(3) Infrastrukturni vodi za potrebe elektronskih komunikacij se na varovanih območjih kulturne dediščine praviloma
izvajajo podzemno, razen v primeru, če bi podzemna izvedba
bistveno ogrozila arheološke ostaline.
(4) Pri razvoju in umeščanju brezžičnih povezav na področju telekomunikacijskih storitev v prostor, bo treba izhajati iz
ohranjanja naravnih in krajinskih kvalitet prostora, predvsem v
smislu manjše vidne izpostavljenosti novih objektov in souporabe antenskih stolpov. Postavljanje anten za sisteme brezžičnih
zvez na objekte kulturne dediščine ni dopustno.
(5) Objektov in naprav za sisteme zvez ni dopustno postavljati na lokacije, kjer bi lahko škodljivo vplivali na ljudi, naravo,
okolje ali kulturno dediščino.
24. člen
(energetika)
Električno omrežje
(1) Občino prečkajo naslednji daljnovodi:
– DV 2x110kV Moste–Železarna
– DV 2x110kV Okroglo–Jeklarna 2
– DV 2x110kV Moste–Bled (sedaj obratuje en sistem na
nazivni nap. 1x20kV, drugi pa na 1x35kV)
– DV 2x110kV Okroglo–Moste
– DV 1x110kV Radovljica–Moste.
(2) Ohranjajo se obstoječi sistemi in viri oskrbe in proizvodnje električne energije ter zagotavlja usklajena izgradnja
energetske infrastrukture v vseh razvojno usmerjenih območjih.
Oskrba z elektriko se bo postopoma urejala podzemno s kabelsko kanalizacijo, razen v primeru, če bi podzemna izvedba
bistveno ogrozila arheološke ostaline.
(3) Potrebna je prenova objektov HE Moste in sanacija
akumulacijskega bazena ter izvedba drugih ukrepov, ki bi pred-
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stavljali celovito rešitev za HE Moste. S tem bi bila izvršena
sanacija celotnega sistema HE Moste z vplivnim območjem, ki
bi bila tudi ekonomsko utemeljena. Gre za ureditev državnega
pomena, za katero bo naknadno določen državni prostorski
načrt.
(4) Izgradnja male elektrarne MHE Bukovje
Na vzhodu od predvidenega rekreacijskega območja v
dolini Završnice je že na hudourniku Završnica predvidena
MHE Bukovje. Strojnica objekta bo združena s sanitarno-gostinskim objektom za rekreacijski center Završnica, da bo poseg v naravno okolje čim manjši.
Plinovodno omrežje
(1) Plinovoda, ki potekata preko območja občine sta:
– P29 (Britof–MRP Jesenice, premer 200 mm, tlak
50 bar)
– P294A (plinovod za MRP Žirovnica, premer 100 mm,
tlak 50 bar).
Oba plinovoda sta v upravljanju Geoplina plinovodi
d.o.o.
(2) Ostali plinovodi v sistemu široke potrošnje obratujejo pod tlakom od enega do treh barov. Na območju občine
bo zgrajeno plinovodno omrežje v obsegu, ki bo zagotavljalo
dolgoročno možnost oskrbe s plinom individualnih porabnikov,
kakor tudi območij mešanih in proizvodnih dejavnosti.
(3) Pri umeščanju plinovoda je potrebno upoštevati vidik
varstva kulturne dediščine.
(4) Za vse gradbene posege oziroma izrabo prostora v
2 x 100 m nadzorovanem pasu plinovoda z delovnim tlakom
nad 16 barov, je potrebno pridobiti soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.
(5) V območjih, v katerih je izvedena plinovodna mreža
široke potrošnje, je za vse gradnje objektov potrebno pridobiti
soglasje upravljavca plinovodnega omrežja.
(6) Območje občine bo prečkal predvideni tranzitni plinovod M10 Vodice–Rateče. To bo ureditev državnega pomena,
za katero bo naknadno določena trasa in izdelan državni prostorski načrt.
Obnovljivi viri energije
(1) Povsod, kjer je mogoče, se spodbuja raba obnovljivih
virov energije, pri čemer morajo biti objekti in ureditve prostorsko integrirani.
(2) Za celotno območje občine se izdela ocena trajnostnega potenciala obnovljivih virov energije (potencial sončne
energije, vetrne energije, hidroenergije in energije biomase) in
možnosti energetske oskrbe iz ter virov.
(3) Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost
sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije
(zlasti toplotne in električne energije) in izrabo obnovljivih virov energije. Za pridobivanje toplote in proizvodnjo električne
energije je dopustna raba vseh vrst obnovljivih virov energije
in zemeljskega plina.
(4) Že pri načrtovanju novogradenj (stanovanjski, poslovni
in proizvodni objekti) je potrebno predvideti celostno oskrbo z
energijo na posameznih območjih. Potrebno je načrtovati skupne sisteme ogrevanja z eno kurilno napravo, če to razmere
na terenu dopuščajo. Pri večjih sklopih je potrebno preučiti
tudi možnosti kogeneracije (toplota, električna energija) ali
trigeneracije (toplota, hlad, električna energija). Predvsem pa
je potrebno pred odločitvijo o energetski oskrbi vsake novogradnje, pretehtati ekonomske in tehnične možnosti uvajanja
obnovljivih virov energije, to je npr. izraba sončne energije,
uvajanje ogrevanja na biomaso itd.
(5) Spodbuja se opremljanje stavb z napravami za izkoriščanje obnovljivih virov energije. Izraba sončne energije
za proizvodnjo elektrike je dopustna na objektih in objektom
pripadajočih zemljiščih pod pogojem, da postavitev objektov in naprav ni v neskladju z varstvenimi režimi v prostoru
in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij
narave.
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(6) Izraba lesne biomase se uveljavlja predvsem za manjše, individualne sisteme ogrevanja in za skupinske sisteme v
naseljih, kjer ni zagotovljena oskrba z zemeljskim plinom.
25. člen
(komunalno in vodno gospodarstvo ter varstvo okolja)
Odvajanje in čiščenje odplak
(1) Načrtovanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda iz stanovanjskih in proizvodnih
območij, območij javne infrastrukture in javnih cest mora biti
v skladu z določili Zakona o vodah in s predpisi s področja
varstva okolja:
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05,
45/07 in 79/09)
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz
komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/31/01,
62/01)
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z
javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05)
– Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne
občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS,
št. 109/07, 33/08)
– Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Žirovnica (Uradni list RS,
št. 107/10).
(2) Padavinske odpadne vode se bodo odvajale eventualno po obstoječi, manj kakovostni kanalizaciji, ali bodo ponikovale, ali pa se bo zanje gradila nova kvalitetnejša kanalizacija
(betonske cevi).
(3) Izjemoma se bo v prvem obdobju (prb. do 2017)
uporabljala še obstoječa mešana kanalizacija, ki pa bo pred
vtokom v povezovalne kanale za odpadno vodo ustrezno razbremenjena. Del Most severno od železniške proge in viadukta
bo potrebno prečrpavati. Črpališče je predvideno v bližini cestnega mostu pod železniško progo.
(4) Celotni kanalizacijski sistem Občine Žirovnica za fekalno vodo se spelje na CČN Radovljica. Na Bregu se rezervira
lokacija za gradnjo samostojne ČN Breg za primer, da bi bile
v prihodnosti kapacitete CČN Radovljica presežene in bi bilo
potrebno nekaj fekalnega omrežja preusmeriti na lastno ČN.
(5) Potrebno je zgraditi ali dograditi kanalizacijske sisteme v ločenem sistemu odpadnih in meteornih voda v vseh
naseljih.
(6) Usmeritve za odvajanje in čiščenje odpadnih voda so:
– zagotovitev čiščenja odpadnih voda,
– dograditev omrežja za odvajanje odpadnih voda, prednostno na območjih brez urejenega omrežja, ter obnova obstoječega omrežja,
– zagotovitev sočasne izgradnje kanalizacijskega omrežja
odpadnih voda na vseh razvojno usmerjenih območjih poselit
ve,
– ureditev čiščenja odpadnih voda z naravnimi samočistilnimi sistemi (biološke čistilne naprave) za razložna naselja in
poselitvena območja, ki so oddaljena od zbiralnikov odpadnih
voda,
– sanacija obstoječega in ureditev novega odvodnjavanja
meteornih voda z utrjenih površin.
Vodni viri in oskrba s pitno vodo
(1) Na območju občine je šest vodnih virov. Za oskrbo
prebivalcev (vodni viri v uporabi) sta namenjena dva:
– Ajdna I in II
– Završnica.
(2) Rezervni vodni viri so:
– Žirovnica vaški – spodnji in zgornji
– Rodine
– Selo
– Smokuč.
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(3) Vodovarstveno območje vodnih virov se deli na tri
varstvene pasove:
– notranja vodovarstvena cona – cona 1, območje najstrožje sanitarne zaščite,
– zunanja vodovarstvena cona – cona 2, območje stroge
sanitarne zaščite,
– vplivna vodovarstvena cona – cona 3, območje z blagim
režimom zaščite.
(4) Usmeritve za vodne vire in oskrbo s pitno vodo so:
– varovanje zajetij in potencialnih vodnih virov,
– dograjevanje vodovodnega omrežja na območjih brez
vodovodnega omrežja,
– izboljšanje (sanacija in obnova) obstoječega vodovodnega omrežja, s prioriteto na odsekih, kjer so salonitni cevovodi,
– dograditev akumulacij na obstoječih zajetjih vodnih virov.
(5) Oskrbo s pitno vodo se zagotavlja v skladu s predpisi,
ki urejajo pitno vodo in storitve javnih služb – Pravilnik o oskrbi
s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06).
(6) Predvidena je izgradnja novega zajetja pod Ajdno,
kapacitete 150 m², hidrantno omrežje in povezava vodovodov
za primer izpada enega od vodnih virov (za rezervoar Moste je
potrebno predvideti povezovalni cevovod na vodovod Završnica) in izgradnja zajetja Završnica 3.
Varstvo okolja
(1) Projektna dokumentacija in investicijski programi,
tako za novogradnje kot za rekonstrukcije, bodo vsebovali
tehnično dokumentacijo o tehnologiji in napravah za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje. Naložbe v tehnologijo,
ki zmanjšuje onesnaževanje okolja, bodo obravnavane kot
prednostne.
(2) Ekologizacija življenja se mora odraziti v prostorskih
ureditvah nove aglomeracije naselij in celotne občine. Varovanju naravnega okolja je potrebno prilagoditi izgrajevanje in
prostorsko rast. V čim večji meri je potrebno naravno okolje
vključevati v urbane ambiente in graditi ekološko varčno naselbinsko strukturo s pretežno naravnimi prvinami.
(3) Z večanjem družbenega standarda se pred urbanistično urejanje postavljajo zahteve po izenačevanju stopnje
opremljenosti stanovanjskih območij in zagotavljanju primerne
kvalitete bivalnega okolja. V tem smislu je potrebno zagotoviti
ustrezen delež zelenih in rekreacijskih površin znotraj stanovanjskih sosesk, oskrbna središča, zadostno število parkirnih
mest, ustrezno komunalno opremljenost in primerno urejenost
okolja.
5. Okvirna območja naselij, vključno
z območji razpršene gradnje, ki so z njimi
prostorsko povezana
26. člen
(določitev naselij)
(1) Okvirna območja naselij obsegajo območja, ki so
že znotraj meja zazidljivosti, in tiste površine izven teh meja,
ki predstavljajo potencialna območja širitve naselij. Taka naselja so:
– Breznica
– Selo
– Zabreznica
– Žirovnica.
(2) Okvirna območja naselij obsegajo območja, ki so že
znotraj meja zazidljivosti. Taka naselja so:
– Breg
– Doslovče
– Moste z vsemi deli naselja
– Rodine
– Smokuč
– Vrba.
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27. člen
(določitev območij posebnih dejavnosti in specifičnih območij
poselitve izven območij naselij)
(1) Območja različnih dejavnosti, ki so zelo oddaljena od
naselij in jih ni možno vključiti v obstoječa naselja, se določijo
kot območja posebnih dejavnosti. To so:
– območja zazidave na južnem delu igrišča za golf,
– območje rekreacijskega centra Završnica,
– HE Moste – pregrada,
– HE Moste – stikališče,
– dom na Zelenici (smučišča).
(2) Območja specifičnih območij poselitve izven območij
naselij so sestavljena iz več objektov, s kmetijskimi ali stanovanjskimi objekti, turističnimi kmetijami oziroma hlevi. To so:
– območje počitniških objektov pri Tonejčkovi žagi (pod
Kurico),
– območje kmetijskih objektov ob Cesarski cesti na Rodinah,
– območje hleva za konje z manežo ob Cesarski cesti pri
Doslovčah,
– območje objektov za kmetijstvo pri Breznici,
– območje predvidene preselitve kmetije na Bregu,
– območje hleva v Zelenici,
– območje sirarne v Završnici.
6. Okvirna območja razpršene poselitve
28. člen
(določitev okvirnih območij razpršene poselitve)
(1) Okvirna območja razpršene poselitve obsegajo:
– nekaj manjših površin na območju naselja Moste,
– območje ob Savi Dolinki, severozahodno od Golfa,
– skupino hiš v Smokuču,
– kmetijo vzhodno od Rodin.
(2) Območja razpršene poselitve se v čim večji meri ohranjajo in varujejo, tako da se prioritetno načrtuje prenova zakonito zgrajenih objektov. Načrtovanje novih objektov je možno le,
če se s tem ohranjajo prepoznavne značilnosti prostora.
7. Usmeritve za prostorski razvoj občine
7.1. Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo
29. člen
(razvoj naselij)
(1) Skladen in načrten razvoj naselij in njihovo urejanje
bosta zagotovljena z:
– notranjim razvojem naselij,
– celovito prenovo naselij,
– širitvijo naselij.
(2) Notranji razvoj naselij bo dosežen z:
– usmerjanjem poselitve v ureditvena območja naselij,
– smotrno uporabo obstoječih stavbnih zemljišč.
(3) Celovita prenova naselij bo izvajana s:
– prenovo in revitalizacijo obstoječega stavbnega fonda,
– ustvarjanjem arhitekturne prepoznavnosti v sožitju z
obstoječimi elementi,
– vsebinsko prenovo in uvajanjem dejavnosti, ki bi omogočile novo rabo obstoječe grajene strukture prostora,
– prenovo komunalne infrastrukture.
(4) Širitev naselij se usmerja:
– v lokalna in oskrbna središča,
– na slabša kmetijska in gozdna zemljišča z manj poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami gozdov, z upoštevanjem možnosti priključitve na prometno in komunalno
infrastrukturo ter čistilno napravo,
– na zaključena območja, za katera se lahko zagotovi
ustrezno opremljenost stavbnih zemljišč.
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(5) Širitev ureditvenega območja je možna, če znotraj
območja ni mogoče realizirati načrtovanega projekta. Možno
je širjenje na površine, kjer bo doseženo zapolnjevanje in
zaokroževanje roba naselja ter sanacija razpršene gradnje in
omogočeno prilagajanje novih grajenih struktur lokalni topografiji, morfologiji in obstoječi infrastrukturni opremljenosti naselij
ter racionalno navezovanje na omrežje komunalne in prometne
infrastrukture.
(6) Na vseh poselitvenih območjih se razvoj naselij zagotovi z:
– dolgoročnimi programi za pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč,
– ustvarjanjem nove kvalitetnejše strukture in rabe urbanega prostora,
– ustreznim urbanistično oblikovalskim urejanjem, ohranitvijo in izboljšanjem značilnega oblikovnega izraza posameznih naselij, ki bo upošteval dediščino in identiteto naselja in
prostora ter ne bo vnašal v območje neznačilnih arhitekturnih
elementov,
– izboljšanjem prometnih povezav v naseljih in med naselji,
– dvigom komunalnega standarda,
– učinkovitimi komunikacijskimi zvezami.
30. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)
Z organizacijo omrežja naselij so podane tudi strateške
usmeritve za razvoj dejavnosti (sekundarnih, terciarnih in kvartarnih) po naseljih:
– enote malega gospodarstva se bodo usmerjale predvsem
v območja za obrtne, proizvodne in poslovne dejavnosti,
– manjše obrate bo mogoče odpreti v ostalih območjih
naselij, da bo prebivalcem zagotovljena možnost zaposlitve
blizu doma, ob upoštevanju omejitev pri izboru proizvodnih
dejavnosti in možnosti umestitve objektov v prostor,
– površine za dejavnosti terciarnega in kvartarnega sektorja bodo zagotovljene predvsem z boljšo ureditvijo in prenovo centrov naselij in vaških jeder naselij, ki tvorijo lokalno
središče,
– osnovna usmeritev razvoja v ruralnem prostoru mora
upoštevati obstoj in razvoj kmetijstva ter gozdarstva kot osnovni funkciji tega prostora in z njima povezani dopolnilni dejavnosti – turizem in drobno gospodarstvo,
– dejavnost turizma se bo razvijala predvsem v območjih,
kjer naravne danosti to dopuščajo.
31. člen
(sanacija in prenova v območjih razpršene gradnje)
(1) Obstoječa razpršena gradnja, ki degradira prostor, bo
sanirana s funkcijskim in morfološkim zgoščevanjem, zaokroževanjem in dopolnjevanjem, kjer je to prostorsko ustrezno,
okoljsko sprejemljivo in možno z vidika opremljanja zemljišč s
komunalno infrastrukturo.
(2) V vseh območjih razpršene gradnje se:
– gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo in vzpodbuja
razvoj, ki bo temeljil na izkoriščanju in varovanju naravnih virov,
– obnavlja, prenavlja ali spreminja raba obstoječih objektov,
– odstranjuje objekte in gradi nove, pri čemer se ohranja
prvotna namembnost objektov,
– gradi dopolnilne objekte v primeru funkcionalnih zaokrožitev komunalno opremljenega območja.
(3) Nova razpršena gradnja ni dovoljena, razen za potrebe kmetijske dejavnosti in dopolnilnih dejavnosti kmetij, zaradi
potreb prestrukturiranja kmetijstva v procesu prilagajanja in
omogočanja konkurenčnosti na evropskem trgu v okviru Evropske unije in če je v skladu z varstvenimi usmeritvami.
(4) Pri vseh posegih na območjih razpršene gradnje bo
potrebno zagotoviti ohranjanje kulturne krajine in poselitve
podeželja.
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32. člen
(ohranjanje poselitve)
Poselitev se bo ohranjala z aktivno prenovo obstoječega
stavbnega fonda, s sanacijo degradiranih območij in z aktiviranjem nezadostno izkoriščenih stavbnih zemljišč.
33. člen
(urbanistično oblikovanje naselij)
(1) Oblikovanje naselij na urbaniziranem podeželju naj bo
usmerjeno v varovanje in vzpostavljanje prepoznavne podobe
naselja ter varovanje identitete naravne krajine.
a) Vzpostavljanje prepoznavne podobe naselij:
– varujejo in dopolnjujejo se zavarovana območja, območja skupne identitete ter urbanistično in ambientalno kakovostna območja,
– varujejo se pomembne prvine identitete naravne krajine,
– varujejo in vzpostavljajo se prostorske členitve in presledki med morfološko raznolikimi deli naselja,
– novogradnje morajo povzeti bistvene elemente avtohtonega stavbarstva, in sicer: naklon kritine ter razmerje med streho
in fasado, priporočljivo je povzemanje značilnih stavbnih členov
ter položaja objekta glede na sosednjega (gruča ali niz),
– varujejo in vzpostavljajo se grajene in naravne prostorske dominante ter smeri pogledov nanje.
b) Prilagajanje preureditve in širitve naselja obstoječim
kakovostnim prostorskim strukturam:
– nove zazidave se prilagajajo geometriji reliefnih oblik,
omrežju vodotokov, smerem komunikacij in regulacij, smerem
in konfiguraciji zidave, v ureditve nove zidave se vključuje
naravna krajina.
c) Zmanjševaje prevelikih razlik v stavbnem tkivu:
– vzpostavljanje zazidave manjših enot istovrstnih tipov
oziroma izenačenega merila,
– dodajanje novih dominant k obstoječim na točkah zgostitve in na vozliščih cestnega omrežja.
(2) Naselja na urbaniziranem podeželju so območja priseljevanja in koncentracije urbanih dejavnosti, hkrati pa še ohranjajo kmetijsko funkcijo. Usmeritve za urejanje so naslednje:
– prostorski razvoj naj bo uravnotežen med izgrajevanjem, zapolnjevanjem, sanacijo, prenovo in širjenjem na nove
površine,
– v centralnih naseljih naj se še naprej koncentrirajo urbane funkcije, v preostalih naseljih pa predvsem osnovne oskrbne
in storitvene dejavnosti,
– urejanje naselij naj poteka v kontekstu vzpostavljanja in
sooblikovanja kulturne krajine,
– vaška jedra naj se ohranjajo in funkcijsko dopolnjujejo
z novimi centralnimi dejavnostmi.
(3) Usmeritve za razvoj stanovanjske gradnje v naseljih
na urbaniziranem podeželju so:
– razmeščanje površin za gradnjo prostostoječih stanovanjskih hiš na območjih, ki ne kazijo krajinske in naselbinske
podobe in jih je možno komunalno opremiti,
– usmerjanje stanovanjske gradnje na površine primerne za zgoščevanje, zapolnjevanje in zaokroževanje obstoječe
grajene strukture,
– izboljševanje bivalnega okolja in stanovanjskega standarda v stanovanjskih območjih,
– vključevanje naravne krajine v obstoječa in nova stanovanjska območja,
– funkcijska in oblikovna sanacija obstoječih stanovanjskih površin, predvsem razpršene gradnje.
(4) Priporočena tipologija stavb v naseljih: prostostoječe
hiše, vrstne hiše, dvojčki, večstanovanjske hiše.
(5) Pri načrtovanju objektov na območju vaških jeder se
upošteva arhitekturne značilnosti starejših objektov:
– razmestitev objektov je odvisna od tipa naselja, ker se v
območju prepletata gručasti in obcestni tip, razpršena gradnja
pa je redka,
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– naklon strehe se giblje v razponu od 35° do 42°, pogosto
se pojavljajo čopi, kritina je sestavljena iz majhnih strešnikov,
od sive do grafitno sive, rjave ali rdeče barve,
– razmerje med ostenjem stranske fasade in streho je
prb. 1–1,5:1,
– značilni stavbni členi: pojavljajo se likovno poudarjeni
elementi oblikovani v ometu.
(6) Urejanje prometa v naseljih naj sledi naslednjim usmeritvam:
– vzpostavljanje funkcionalnega prometnega omrežja, v
katerem bo zagotovljena varnost udeležencev, odpravljanje
ozkih grl, funkcionalna klasifikacija in Iočevanje tranzitnega,
zbirnega in internega prometa,
– središča naselij naj se razbremeni motornega, predvsem mirujočega prometa,
– oblikovanje prometnic naj se prilagaja morfologiji bližnje
okolice, prometnice naj imajo več elementov bivalnega standarda (drevoredi in zazelenitve, kolesarske poti, počivališča,
klopi za posedanje),
– ob vseh objektih in posegih v območju naj se določijo
površine za mirujoči promet in manipulativne površine, da ne bi
prihajalo do dodatnih obremenitev okolice z vozili.
34. člen
(določitev območij, za katera se bo izvajala celovita prenova
in območij notranjega razvoja)
(1) V območje celovite prenove, kjer se prenavlja grajena
struktura, javni prostori ter dediščina, je zajeto staro vaško
jedro Vrbe.
(2) Območja notranjega razvoja, ki so potrebna ureditve,
so vaška jedra naslednjih naselij:
– Žirovnica
– Selo pri Žirovnici
– Doslovče
– Smokuč
– Rodine.
7.2. Usmeritve za razvoj v krajini
35. člen
(razvoj v krajini)
(1) Krajina se ne ustvarja na novo, temveč se zaradi
umikanja nekaterih dejavnosti, umeščanja novih dejavnosti ali
posodabljanja obstoječih dejavnosti, preurejajo, obnavljajo in
redefinirajo prostorska razmerja v njej.
(2) Spremembam v krajinskih razmerjih so najbolj podvržena območja stika poselitve s kulturno krajino, kjer so potrebni ukrepi sanacije in aktivnega vzdrževanja ter ohranjanja
krajine.
(3) Na površinah za posamične skupine objektov zunaj
poselitvenih območjih se bo dopuščalo ohranjanje in delno dopolnjevanje obstoječih objektov in dejavnosti. Namembnost teh
površin je stanovanjska ali kmetijska. Možne so tudi dopolnilne
dejavnosti turizma, gostinstva, oskrbe in storitve.
36. člen
(razvojna območja za posamezne dejavnosti,
ki so vezane na naravne vire)
Kmetijstvo
(1) Vseh kmetijskih površin v Občini Žirovnica je 1068 ha,
od tega je 782,3 ha najboljših kmetijskih površin (K1) in 285,8 ha
drugih kmetijskih površin (K2).
(2) Pri izdelavi tega OPN je spremenjena raba nekaterih
zemljišč:
– iz stavbnih zemljišč je vrnjeno v najboljša kmetijska
zemljišča 1,4 ha zemljišč,
– iz stavbnih zemljišč je vrnjeno v druga kmetijska zemljišča 2,3 ha zemljišč,
– iz najboljših kmetijskih zemljišč je spremenjeno v stavbna zemljišča 11,1 ha zemljišč,
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– iz drugih kmetijskih zemljišč je spremenjeno v stavbna
zemljišča 0,9 ha,
– iz gozdnih zemljišč je spremenjeno v najboljša kmetijska
zemljišča 5,1 ha,
– iz ostalih območij je v najboljša kmetijska zemljišča
spremenjeno 0,3 ha.
(3) V občini je 176 kmetijskih gospodarstev.
(4) Intenzivno in tržno konkurenčno kmetijstvo naj se razvija na ravninskih predelih, kjer naj bi se izvajale tudi vse oblike
agrarnih operacij ob upoštevanju ekoloških in kulturnovarstvenih kriterijev ter ob upoštevanju potreb športa, rekreacije in
turizma (kolesarske poti, jahalne steze, sprehajalne poti idr.).
(5) Omogoči se selitev celotnih kmetij na kmetijska zemljišča na robovih naselij z ustreznimi pogoji v izvedbenih
prostorskih dokumentih.
(6) Kmetijstvo naj zadrži funkcijo ohranjanja kulturne
krajine (kombinacija z gozdarstvom, kmečkim turizmom, gospodarjenje hkrati z nekmečko zaposlitvijo). V urbanih zgostitvenih predelih se kmetijstvo razvija tudi v obliki intenzivne
pridelave na manjših površinah (mešane kmetije). Podpreti je
treba tudi prizadevanja, da se ob upoštevanju okoljevarstvenega vidika preide na tako imenovane sonaravne postopke
kmetovanja.
(7) Kmetijstvo je treba opredeliti:
– kot razvojno-gospodarsko dejavnost, ki ima določene
zahteve po prostoru in stanju naravnih virov,
– z upoštevanjem njegovega naraščajočega družbenega
pomena, ki se kaže tudi v varstvu krajine.
(8) Na območjih prepoznavnih kulturnih in simbolnih vrednosti kulturne krajine se ohranja obstoječo kmetijsko rabo in
krajinske vzorce.
(9) Območje občine je del ribiških okolišev Jesenice,
Radovljica in Tržič, v katerih izvajalci ribiškega upravljanja,
z namenom zagotavljanja in ohranjanja ugodnega stanja in
trajnostne rabe rib, načrtujejo parametre ribiškega upravljanja
in varovanja.
Gozdarstvo
(1) Gozdarstvo je, čeprav gospodarsko pomembna dejavnost, malo opazna. Je tudi dejavnost, ki je prijazna do naravnih
sestavin krajine. Gozd je naravno najbolj ohranjen del krajine,
ki ima na posameznih zemljiščih predvsem varstveno vlogo.
Zemljišča ščiti pred erozijo, ustvarja kakovostnejše življenjske razmere za naravne biološke vrste, posebej v povezavi
s površinskimi vodami in mokrišči. Načrtovanje gozdnih cest
mora upoštevati dostopnost do hudournikov in potrebna dela
v povirjih.
(2) Gozdovi v prvem varstvenem pasu zavarovanih virov
pitne vode se razglasijo za gozdove s posebnim namenom.
(3) Nosilci usmerjanja in gospodarjenja z gozdnim prostorom si morajo prizadevati za ohranjanje podobe kulturne
krajine, zlasti v naslednjih krajinskih enotah:
– na Savski ravni ob reki Savi Dolinki,
– v goratem delu območja od Peči do državne meje,
– v gozdnih ostankih v kmetijski krajini in v gozdnih obrobjih naselij.
(4) V gozdovih je prepovedana vsaka sočasna raba gozda, ki bi ogrožala njegove funkcije, njegov obstoj ali namen.
(5) Zelo pomembna je ohranitev deleža gozdnih ostankov
v kmetijski krajini in ob naseljih.
(6) V večnamenskih gozdovih, ki imajo izjemno poudarjeno ekološko ali socialno funkcijo, se posegi dovolijo Ie izjemoma (za javni interes), v gozdovih s poudarjenimi socialnimi
funkcijami pa v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano rabo gozda in gozdnega prostora skladno s poudarjeno
socialno funkcijo.
(7) V osrednjih predelih velikih kompleksov gozdov je
dopustno na račun gozda osnovati Ie travne in vodne površine
ter speljati gozdno cesto.
(8) V kmetijski krajini in ob naseljih krčenje gozdov ni
dopustno; izjema so nujni infrastrukturni objekti, v izjemnih
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primerih so dopustni drugi posegi v robnem območju večjih
kompleksov gozdov, ob predhodnem osnovanju nadomestnih
gozdnih površin v prizadeti krajini.
(9) V gozdovih je dopustna rekreacija, ki ne zahteva posebnih objektov in naprav.
(10) Pri presoji posegov v gozdni prostor ima javni interes
prednost pred zasebnim.
(11) Postavitev bivalnih in pomožnih ali drugih enostavnih
objektov v gozdnem prostoru ni dopustna. Izjemoma je dopustna postavitev začasnih enostavnih objektov, ki neposredno
služijo gospodarjenju z gozdom:
– če gospodarjenja z gozdom ni mogoče izvajati drugače
ali bi bil drugačen način gospodarjenja nesorazmerno dražji,
– če postavitev takšnih objektov ne poslabšuje možnosti
uresničevanja funkcij gozda,
– če gre za omejen čas namenske rabe objekta.
Predhodno je potrebno pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije, še pred tem pa je priporočljivo preveriti možnost posega v gozdni prostor.
Vode
(1) Urejanje in varstvo voda obsega sorazmerno omejena
območja vodotokov ali obvodnega prostora ter vodovarstvena
območja glede na površino. Ena od funkcij upravljanja z vodami je preskrba prebivalstva z vodo. Druge funkcije zadevajo
upravljanje z vodnim režimom voda, kar je povezano z gospodarjenjem z vodami in varovanjem ljudi in premoženja pred
hudournim delovanjem voda ter skrb, da ne bi druge dejavnosti
v prostoru poslabšale vodnega režima in kakovosti površinskih
in talnih voda.
(2) Za obvodni prostor je značilna velika biološka pestrost,
ki praviloma ustvarja pestra krajinska prizorišča kot pomembno
prvino krajinskega prostora.
(3) Zaradi zaščite vodnih virov in vodovarstvenih območij
pred onesnaženjem z fitofarmacevtskimi sredstvi in hranili, ki
se jih uporablja v kmetijstvu, je v krajini treba ločevati vodni in
kmetijski prostor z npr. obsežnimi vegetacijskimi pasovi.
(4) Z usmeritvami za varstvo vodnih virov, vodnega in
obvodnega prostora ter zadovoljivo oskrbo prebivalstva s kakovostno pitno vodo se bo:
– nove posege v prostor načrtovalo na podlagi predhodnih
analiz prostora z upoštevanjem vodnih zemljišč ter načinom
gospodarjenja na njih, z upoštevanjem zavarovanih, poplavnih,
erozijskih in drugih nestabilnih območij ter z upoštevanjem
drugih specifičnosti delovanja vodnega sistema,
– zavarovalo in varovalo vode v površinskih vodotokih in
podzemne vode v različnih tipih vodonosnikov, ki se že ali se
bodo zajemali kot pitna voda ter varovalo zahtevano kakovost
voda za uporabo v tehnoloških procesih,
– zagotavljalo racionalno rabo vode ter omogočilo ponovno uporabo vode z vpeljevanjem z vodo varčnih tehnologij
oziroma izključevalo ali preusmerjalo gospodarske aktivnosti
s prekomerno porabo vode ter spodbujalo varčevanje v individualni porabi,
– pri urejanju in ohranjanju odtočnega režima upoštevala
naravna dinamika in sonaravno urejanje odtočnega režima
z ohranjanjem naravne retencijske sposobnosti prostora ter
usmerjanjem rabe prostora, ki vpliva na spremembe odtočnega
režima,
– usmerjalo v boljše tehnologije, tako pri procesu proizvodnje kot tudi pri procesu odpravljanj onesnaženja v skladu
z zahtevami Evropske unije,
– saniralo degradirana in ogrožena območja,
– zagotavljalo možnost uporabe in dostopa do vodnega
javnega dobra,
– sodelovalo v medobčinskem usklajevanju aktivnosti
za urejanje in ohranjanje vodnega sistema, kjer le-ta sega na
območja sosednjih občin.
(5) Gradnje malih hidroelektrarn so dovoljene v skladu s
podrobnim načrtom za upravljanje z vodami.
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Turizem in rekreacija
(1) Območje občine je bilo do zdaj premalo turistično
usmerjeno, vendar bi se na tem področju lahko situacija izboljšala v smislu razvoja turizma, z upoštevanjem naslednjih
ukrepov:
– dopolnitev turistične ponudbe na obstoječih stavbnih
površinah,
– dopolnitev ponudbe za bližnje turistične centre skozi
delo malih ponudnikov turističnih storitev,
– ostala ponudba na kmetijah (konjereja, predelava mleka, med, biološko pridelana hrana) in možnost rekreacije (poleti
pohodništvo, pozimi tek na smučeh),
– zaradi prisotnosti voda v prostoru bi lahko nudili tudi
športni ribolov v Savi Dolinki in akumulacijskem jezeru Završnica.
(2) Za realizacijo teh ukrepov bo treba upoštevati naslednje usmeritve:
– ohranjanje naravnih vrednosti in kulturne dediščine,
– oblikovanje, izgradnja in prenova objektov namenjenih
turizmu, ki povečuje kakovost prostora in ga ne degradira,
– oblikovanje in spodbujanje trajnostnih oblik turizma
in rekreacije v občini, z razvojem tistih segmentov turistične
ponudbe, ki doprinesejo k ohranjanju poselitve in kulturne
krajine,
– naravne in kulturne vrednote se vključijo v turistično
ponudbo z upoštevanjem njihove občutljivosti,
– kvalitetno naravno in kulturno ohranjena območja se
varuje in vzdržuje,
– degradirana območja se sanira.
(3) Pri vseh dejavnostih urejanja krajine, ki prostor gospodarsko izkoriščajo, mora obstajati skrb za ohranjanje turistične
privlačnosti krajine.
Mineralne surovine
(1) V občini ni podeljenih rudarskih pravic za gospodarsko
izkoriščanje ali raziskovanje mineralnih surovin.
(2) Izhodišče za izkoriščanje mora biti predvsem racionalno, strokovno in okolju prijazno ravnanje z mineralnimi
surovinami, ki temelji na ocenjenem stanju, potrebah in trendih
na področju izkoriščanja mineralnih surovin ter čim večji samooskrbi pri izkoriščanju mineralnih surovin za gradbeništvo in
kamnarstvo. Posamezni obstoječi površinski kopi so lahko še
zanimivi za oskrbo lokalnih potreb (vzdrževanje makadamskih
cest). Za potrebe vzdrževanja cest se lahko predvidi enega od
odkopov, ki naj pridobi pravico za rabo mineralne surovine.
(3) Obstoječe odprte lokacije opuščenih kamnolomov,
peskokopov, glinokopov in odlagališč odpadkov se prepusti
samosanaciji.
37. člen
(območja potencialnih naravnih in drugih nesreč)
(1) Na večjem delu površine goratega dela Občine Žirovnica, vzhodno od potoka Ratibovec, Valvasorjevega doma in
Vajneževega sedla, je erozijsko območje – območje protierozijskih ukrepov zahtevnejše zaščite. Zahodno od potoka Ratibovec, Valvasorjevega doma in Vajneževega sedla je erozijsko
območje – območje protierozijskih ukrepov običajne zaščite.
Pod hribom Strnika (Bojanek) je erozijsko žarišče. Na teh
območjih ni bivališč ali ekonomsko učinkovitih gospodarskih
dejavnosti, tako da se območja prepušča naravni dinamiki.
(2) Občina je dolžna urejati prostor za varnost pred naravnimi ali po človeku povzročenimi nesrečami. Skladno z načrtom
zaščite in reševanja v Občini Žirovnica so na območju občine
določeni naslednji objekti oziroma območja, pomembna s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami:
– lokacije siren, namenjenih obveščanju javnosti v primeru naravnih in drugih nesreč: gasilski dom Zabreznica, gasilski
dom Smokuč,
– zbirna mesta za reševalne ekipe: Občina Žirovnica,
gasilski dom Zabreznica, gasilski dom Smokuč, Osnovna šola
Žirovnica,

Stran

4574 /

Št.

34 / 6. 5. 2011

– heliodrom: konjeniška parcela ob Cesarski cesti, med
križiščema s cestama z Breznice in iz Doslovč,
– pokopališča: Breznica, Rodine,
– deponija ruševin: AS Smokuč-Doslovče v Rebru, v
opuščeni gramoznici na pašniku, rezervna lokacija pa je lahko
na Žirovniški planini,
– sanitetno sprejemališče: prostori OŠ Žirovnica,
– zbirna mesta za gradbeno mehanizacijo: obrtno poslovna cona v Žirovnici, parkirišča pred Vrbo,
– zbirna mesta za materialno pomoč: prostori Karitasa,
TVD Partizan,
– zbirno mesto tuje pomoči: prostori občinske uprave.
7.3. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
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obsegajo dno stoječih voda, vključno z bregom do najvišjega
zabeleženega vodostaja. Za vodna zemljišča se štejejo tudi
opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno poplavlja,
močvirja in zemljišča, ki jih je poplavila voda zaradi posega v
prostor.
(2) Vodna zemljišča so tudi območja pregrad, jezov in
ostalih vodnih objektov.
(3) Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je
priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih
zemljišč sega na vodah 1. reda 15 m oziroma zunaj naselja
najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa
5 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa
zemljišča med visokovodnimi nasipi.
42. člen

38. člen

(območja drugih zemljišč)

(območja stavbnih zemljišč)

Namenska raba zemljišč območij mineralnih surovin se
določi na osnovi možnosti izkoriščanja mineralnih surovin na
teh zemljiščih ter racionalnosti izrabe, ki temelji na ocenjenem
stanju, potrebah in trendih na področju izkoriščanja mineralnih
surovin. Opredeliti je treba tudi obvezno sanacijo po končanem
izkoriščanju ter bodočo namensko rabo.

(1) Pri razporejanju dejavnosti in namenske rabe prostora
na območju stavbnih zemljišč izhajamo iz temeljne ugotovitve
dejanske in planirane pretežne namembnosti območij in površin. Za področja ureditvenih območij večine naselij v občini
so dejavnosti razporejene izključno na osnovi potreb in analiz
prevladujočih obstoječih dejavnosti.
(2) Razvoj dejavnosti in raba prostora naselij sledi kontinuiteti prostorskega urejanja predvsem tam, kjer kvalitetne
prostorske ureditve dajejo identiteto naseljem kot celoti ter
posameznim predelom.
(3) Različnim načinom zazidanosti in urbanistični izgrajenosti posameznih območij je potrebno prilagajati nove prostorske ureditve – tako v strukturnem kot oblikovnem smislu.
(4) Po načelih pretežnosti, združljivosti in dopolnjevanja
je možen tudi preplet posameznih kompatibilnih dejavnosti
oziroma komplementarnih namenskih rab.
39. člen
(območja kmetijskih zemljišč)
(1) Zasnova kmetijskih površin opredeljuje površine najboljših kmetijskih zemljišč in površine drugih kmetijskih zemljišč.
(2) Izogibati se je treba preoblikovanju drobno strukturirane kmetijske krajine v obsežne monokulturne kmetijske
površine brez členitvenih prvin, ki so ustvarjale značilno krajinsko sliko teh območij v preteklih stoletjih, npr. obvodna zarast,
drevesne in grmovne živice, posamična drevesa, izmenjava
kultur na površinah z drobno parcelno strukturo in podobno.
(3) Nadomeščanje kmetijskih zemljišč za posege, ki so
večji od 5000 m² in za katere je potrebno zaradi zagotavljanja
in ohranjanja resursa zagotoviti ustrezna nadomestna kmetijska zemljišča, se določijo skladno z ugotovitvami iz okoljskega
poročila.
40. člen
(območja gozdnih zemljišč)
Na podlagi opredeljenih funkcij gozdov so določene
osnovne kategorije gozdov. Te so:
– večnamenski gozdovi,
– gozdovi s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni,
– gozdovi s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni,
– varovalni gozdovi.
41. člen
(območja vodnih zemljišč)
(1) Območja vodnih zemljišč tekočih voda obsegajo
osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom do izrazite
geomorfološke spremembe. Vodna zemljišča stoječih voda

III. IZVEDBENI DEL
1. Splošne določbe
43. člen
(namen)
Izvedbeni del OPN po posameznih enotah urejanja prostora določa: območja namenske rabe prostora, prostorske
izvedbene pogoje in območja, za katere se pripravi OPPN.
44. člen
(vsebina)
(1) Izvedbeni del OPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednja poglavja:
– Splošne določbe
– Območja namenske rabe prostora
– Prostorski izvedbeni pogoji po posameznih enotah urejanja prostora
– Območja, za katera se pripravi občinski podrobni prostorski načrt
– Posebni prostorski izvedbeni pogoji.
(3) Grafični del obsega karte in prikaze:
– Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste
– Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske
rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture
– Prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma
podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev
– Prikazi območij enot urejanja prostora in prikazi javne
gospodarske infrastrukture.
(4) Grafični prikazi so izdelani na DKN v merilu 1:5000,
pregledne karte pa na državni topografski karti v merilu
1:25000.
2. Območja namenske rabe prostora
45. člen
(enote urejanja prostora)
Celotno območje Občine Žirovnica je razdeljeno na enote
urejanja prostora, ki so določene na temelju skupnih značilnosti
prostora. OPN določa prostorske izvedbene pogoje za nasled
nje enote urejanja prostora:
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Enota urejanja
prostora
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Predvideni
in obstoječi OPPN

BR 1

Breg

SS, SK, ZS, IK,

BR 2

Breg – kmetija

SK

BZ 1

Breznica

SS, SK, CU, ZS, ZK,

BZ 2

Breznica center

CU

DO 1

Doslovče

SS, SK

MO 1

Moste – romsko naselje

SS

MO 2

Moste – pod Ajdno – sever

SS

MO 3

Moste – pod Ajdno

SS, K1

MO 4

Moste – pregrada

VI

MO 5

Moste

SK, SS, K2, G

MO 6

Moste

SS, CU

MO 7

Moste

SS

MO 8

Moste – nad progo

SS, A, K1

MO 9

Moste – Završnica – penzion

BT

MO 10

Moste – stikališče

E

RO 1

Rodine

SS, SK, ZS, ZK

RO 3

Rodine – rimska vila

G, K1

SE 1

Selo

SS, SK, K1

SE 2

Selo – dom starejših občanov

SB

predviden OPPN

SE 3

Selo – jug

SS

predviden OPPN

SM 2

Smokuč

SS, SK

SM 3

Smokuč – novi del

SS

VR 1

Vrba

SK, CU, K1

VR 3

Vrba

SS, K1

ZA 1

Zabreznica

SS, SK, CU,

ZA 2

Zabreznica – jug

SS

ŽI 1

Žirovnica

SS, SK, IK, K1

ŽI 2

Žirovnica – novi center

SS, K1

predviden OPPN

ŽI 3

Obrtno poslovna cona Žirovnica

IG

predviden OPPN

ŽI 4

Žirovnica – čez progo

CU, SS, PO

GO

Golf

ZS, BT

ŽA

Žirovniška raven

K1, K2, G, A, IK, ZS, PC, PŽ, O,
VC, OO

ŽA 1/E

Obvoznica Vrba

PC

ŽA 2

Nadomestno kmetijsko zemljišče

K1, G

ŽA 3

Nadomestno kmetijsko zemljišče

K1

ŽA 4

Nadomestno kmetijsko zemljišče

K1

ŽA 5

Nadomestno kmetijsko zemljišče

K1

RE

Reber

G, OO, K1, K2, VC

ZV

Dolina Završnice

K1, K2, G, VC, A, SK, SP, OO, E

ZV 1

Cesta v Završnico s parkiriščem

PC, PO

predviden OPPN

ZV 2

Dolina Završnice – rekreacijski center

G, K1, ZS, SP, E, OO

predviden OPPN

ZV 3

Nadomestno kmetijsko zemljišče

K1

PL

Planine

K1, K2, G, OO, E, PŽ, O

PL 1

Ajdna

G, OO

PL 2

Nadomestno kmetijsko zemljišče

K1

PL 3

Nadomestno kmetijsko zemljišče

K1

VG

Visokogorje

G, Gr, OO, K2, IK, O

ZE

Zelenica

G, Gr, OO, K2, BT

predviden OPPN

predviden OPPN

predviden OPPN

predviden OPPN

predviden OPPN

predviden OPPN
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46. člen

(namenska raba prostora)
OPN za območje Občine Žirovnica določa osnovno namensko in podrobnejšo rabo zemljišč. Podrobnejša namenska
raba je določena za celotno območje občine. Podrobnejša
namenska raba je določena v poglavju skupnih določb oziroma, za specifične primere, tudi v poglavju posebnih določb
tega odloka.
47. člen
(vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe)
(1) V skladu z usmeritvami za razporejanje dejavnosti
in namensko rabo prostora iz strateškega dela OPN, so vrste
dejavnosti (namembnosti) in vrste posegov določene za posamezno namensko rabo površin ter podrobnejšo namensko
rabo površin.
(2) Območja namenske rabe prostora in območja podrobnejše namenske rabe imajo v OPN naslednji pomen:
(2.1) NAMENSKA RABA NA OBMOČJU STAVBNIH ZEMLJIŠČ
– S – območja stanovanj, ki so pretežno namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi in so členjena na podrobnejšo
namensko rabo,
– SS – stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju
brez ali s spremljajočimi dejavnostmi,
– SB – stanovanjske površine za posebne namene, ki so
namenjene občasnemu ali stalnemu bivanju različnih skupin
prebivalstva (otrok, ostarelih, študentov in drugih socialnih
skupin),
– SK – površine podeželskega naselja, ki so namenjene
površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju,
– SP – površine počitniških hiš, ki so namenjene za
počitek,
– C – območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena
oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju,
– CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, kot so
območja historičnega jedra ali novih jeder, kjer gre pretežno za
prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih,
zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje,
– I – območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno
namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim,
– IG – gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim,
skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim
dejavnostim,
– IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, ki so
namenjene kmetijskim stavbam za intenzivno pridelavo rastlin
ali reji živali,
– B – posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, nakupovalna središča
in podobno,
– BT – površine za turizem, ki so namenjene hotelom,
bungalovom in drugim objektom za turistično ponudbo in nastanitev,
– Z – območja zelenih površin, ki so namenjena preživljanju prostega časa, predvsem rekreaciji in športu na prostem in
izboljšavi kakovosti bivanja,
– ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport, ki so namenjene oddihu, rekreaciji in športom na prostem,
– ZK – pokopališča, ki so namenjena površinam za pokop
in spominu na umrle,
– P – območja prometne infrastrukture, ki so namenjena
za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja prometa,
– PC – površine cest,
– PŽ – površine železnic,
– PO – ostale prometne površine, ki so namenjene objektom transportne infrastrukture ter objektom in napravam za
odvijanje prometa,
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– E – območja energetske infrastrukture, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja
energetike,
– O – območja okoljske infrastrukture, ki so namenjena
za izvajanje dejavnosti gospodarskih služb s področja oskrbe z
vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki,
– A – površine razpršene poselitve kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini, nizke gostote pozidave, s pojavi samotnih kmetij, zaselkov, razdrobljenih, razpršenih, raztresenih,
razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih
manjših naselij,
– razpršena gradnja kot zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč.
(2.2) NAMENSKA RABA NA OBMOČJU KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ
– K – območja kmetijskih zemljišč, ki so namenjena za
izvajanje dejavnosti s področja kmetijstva,
– K1 – površine najboljših kmetijskih zemljišč,
– K2 – površine drugih kmetijskih zemljišč kot zemljišča ki
so namenjena kmetijski pridelavi.
(2.3.) NAMENSKA RABA NA OBMOČJU GOZDNIH ZEMLJIŠČ
– G – območja gozdov kot zemljišča porasla z gozdnim
drevjem, zemljišča namenjena gojenju in ekonomskemu izkoriščanju gozdov ter zemljišča v zaraščanju, ki so v skladu z
Zakonom o gozdovih določena kot gozd,
– Gr – območja ruševja kot zemljišča v visokogorju, nad
gozdno mejo, poraščena z ruševjem.
(2.4) NAMENSKA RABA NA OBMOČJU VODNIH ZEMLJIŠČ
– V – območja vodnih zemljišč, ki so namenjena za izvajanje dejavnosti s področja rabe voda,
– VC – površine celinskih vod,
– VI – območja vodne infrastrukture, ki so namenjena
vodnim zemljiščem površinskih voda in vodnim objektom, kot
so pregrade, jezovi in podobno.
(2.5) NAMENSKA RABA NA OBMOČJU DRUGIH ZEMLJIŠČ
– OO – ostala območja, kot so neplodna območja, zlasti
gorovja nad gozdno mejo ter pašniki in tista območja, ki jih ni
mogoče uvrstiti v zgoraj navedene kategorije.
3. Prostorski izvedbeni pogoji po posameznih enotah
urejanja prostora
48. člen
(1) Splošni prostorski izvedbeni pogoji veljajo za vsa
istovrstna območja in površine po namenu, razen če v posebnih prostorskih izvedbenih pogojih ni določeno drugače. Vse
gradnje in ureditve morajo biti v skladu s podrobno namensko
rabo območja in prostorskimi izvedbenimi pogoji za umestitev
in oblikovanje. Na območjih varovanih po predpisih o varstvu
kulturne dediščine morajo biti gradnje in ureditve tudi v skladu s
prostorskimi izvedbenimi pogoji za celostno ohranjanje kulturne
dediščine.
(2) Funkcija območij in površin je določena z dopustnimi
dejavnostmi, dopustnimi vrstami posegov v prostor, s pogoji za
izrabo in za varstvo okolja.
3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti
in vrste posegov v prostor
49. člen
(vrste dopustnih posegov na celotnem
območju prostorskega načrta)
(1) Na celotnem območju, ki se ureja s tem OPN so dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe zakonito zgrajene objekte – vzdrževalna
dela in rekonstrukcije,
– odstranitve objektov, razen objektov naravne in kulturne
dediščine,
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– spremembe namembnosti obstoječih zakonito zgrajenih
objektov ali delov objektov v dejavnosti, ki so določene s podrobno namensko rabo,
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitve
gospodarske javne in prometne infrastrukture ter drugih omrežij
v javni rabi,
– vodnogospodarske ureditve,
– gradnje pomožnih infrastrukturnih objektov,
– ureditve za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami,
– postavitve spominskih obeležij,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov za prireditve,
– postavitve objektov za oglaševanje, ob predhodni pridobitvi soglasja občine, razen na območjih varovanih s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine.
(2) Odstranitve objektov ali delov objekta, ki so varovani
po predpisih o kulturni dediščini niso dopustne, razen če je v
ta namen predhodno pridobljeno soglasje pristojnega organa
skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Izgradnja novega objekta na mestu prej odstranjenega objekta ali
dela objekta kulturne dediščine, mora glede velikosti in drugih
urbanističnih elementov upoštevati usmeritve, kot jih določi
pristojna javna služba ali so določene v kulturnovarstvenem
soglasju.
(3) Objektov za oglaševanje na območjih, varovanih s
predpisi s področja varstva kulturne dediščine, ni dovoljeno
postavljati. Zaradi zahtev varstva kulturne dediščine, objekti za
oglaševanje prav tako ne smejo zastirati značilnih pogledov na
prostorsko izpostavljene objekte kulturne dediščine.
(4) Namembnost posameznega objekta lahko odstopa
od predpisane namembnosti za posamezno območje, če ima
obstoječi objekt tako namembnost določeno z veljavnim gradbenim dovoljenjem.
(5) Nadzidave pomožnih objektov niso dovoljene. Spremembe namembnosti pomožnih objektov v stanovanjske in
počitniške stavbe ter v stavbe za opravljanje dejavnosti niso
dovoljene.
(6) Priporoča se ohranjanje posamičnih dreves in skupin
dreves.
50. člen
(vrste dopustnih posegov na območjih stavbnih zemljišč)
(1) Na vseh območjih stavbnih zemljišč, če zanje ni predvidena izdelava OPPN, so poleg posegov, določenih v 49. členu tega odloka, dopustne še:
– novogradnje objektov, razen na parkovnih površinah,
zelenih površinah in površinah igrišč,
– dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih
objektov,
– postavitve ograj,
– ureditve javnih površin,
– gradnje in ureditve površin za rekreacijo,
– ureditve zelenih površin.
Na celotnem območju ni dopustna gradnja nakupovalnih
središč, ki presega 1000 m² bruto etažnih površin.
(2) Na stanovanjskih površinah (SS) so dopustne še:
– gradnje novih stanovanjskih stavb, večnamenskih stavb
(stanovanja, storitve, trgovina), spremljajočih stavb splošnega
družbenega pomena, gostinskih stavb, upravnih in pisarniških
stavb, trgovskih in drugih stavb za storitvene dejavnosti, garažnih stavb in stavb za proizvodno obrt, ki prekomerno ne obremenjujejo okolja, in stavb za opravljanje verskih obredov,
– gradnje novih stanovanjskih in nestanovanjskih kmetijskih stavb za opravljanje kmetijske dejavnosti in gradnje za
dopolnilne dejavnosti kmetij, če gre za posege na obstoječih
kmetijah oziroma kmetijskih objektih,
– gradnje počitniških stanovanj, vendar le kot spremembe
namembnosti obstoječih objektov, novogradnje počitniških hišic
niso dovoljene,
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– gradnje in postavitve pomožnih objektov (nezahtevnih
in enostavnih), razen pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov
in objektov namenjenih skladiščenju.
(3) Na stanovanjskih površinah za posebne namene (SB)
so dopustne še:
– gradnje novih stanovanjskih stavb za posebne namene
in spremljevalnih objektov (domovi za ostarele, socialnovarstveni zavodi in druge nastanitvene stavbe),
– gradnje stavb splošnega družbenega pomena.
(4) Na površinah podeželskega naselja (SK) so dopustne
še:
– gradnje novih stanovanjskih in nestanovanjskih kmetijskih stavb za opravljanje kmetijske dejavnosti in gradnje za
dopolnilne dejavnosti kmetij, večnamenskih stavb (stanovanja,
storitve, trgovina), spremljajočih stavb splošnega družbenega
pomena, gostinskih stavb, upravnih in pisarniških stavb, trgovskih, drugih stavb za storitvene dejavnosti, proizvodno obrtne
dejavnosti, ki prekomerno ne obremenjujejo okolja in stavb za
opravljanje verskih obredov,
– gradnje počitniških stanovanj, vendar le kot spremembe
namembnosti obstoječih objektov, novogradnje počitniških hišic
niso dovoljene,
– gradnje in postavitve pomožnih objektov (nezahtevnih
in enostavnih),
– gradnje in postavitve pomožnih kmetijsko-gozdarskih
objektov.
V območjih, kjer prevladuje kmetijstvo, niso dovoljene
gradnje stanovanjskih stavb, ki niso vezane na funkcijo kmetije
in ovirajo nadaljnji razvoj kmetije.
(5) Na površinah počitniških hiš (SP) so dopustne še:
– gradnje novih počitniških hiš,
– dozidave zakonito zgrajenih počitniških hiš do enkratnega največjega povečanja zazidane površine objekta do 20%,
– postavitev pomožnih objektov (nezahtevnih in enostavnih) za lastne potrebe (posamičen prostostoječ objekt do površine 15 m²).
Povečevanje nastanitvenih kapacitet ali povečanje števila
počitniških stanovanj v posameznem objektu ni dopustno.
(6) Na osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) so
dopustne še:
– gradnje stanovanjskih, trgovskih, gostinskih, proizvodnih, obrtnih, storitvenih in poslovnih stavb ter stavb namenjenih izobraževanju, otroškemu varstvu in znanstveno-raziskovalnemu delu ter spremljajočih objektov in naprav, stavb za
zdravstveno, bolnišnično in zavodsko oskrbo ter spremljajočih
objektov, stavb namenjenih javni upravi, stavb za kulturo in
razvedrilo, muzejev, knjižnic ter spremljajočih objektov, večnamenskih objektov za kulturo in šport, stavb za čaščenje in
opravljanje verskih obredov ter spremljajočih objektov, gasilskih
objektov, kmetij in parkirišč,
– gradnje počitniških stanovanj, vendar le kot spremembe
namembnosti obstoječih objektov, novogradnje počitniških hišic
niso dovoljene,
– gradnje in postavitve športnih igrišč,
– gradnje in postavitve pomožnih objektov (nezahtevnih
in enostavnih) za lastne potrebe, pomožnih kmetijskih objektov,
začasnih objektov (razen objektov namenjenih skladiščenju),
vadbenih objektov, ograj ter spominskih obeležij.
(7) Na območjih gospodarskih con (IG) so dopustne še:
– gradnje stavb namenjenih proizvodnji, obrti, skladiščenju, trgovini, servisom, gradbeni proizvodnji, parkiriščem in
spremljajočih objektov, ki služijo tem dejavnostim (upravni prostori, okrepčevalnice, prometni terminali, bencinski servisi),
– gradnja in postavitev začasnih objektov.
(8) Na površinah z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK)
so dopustne še:
– gradnje objektov, ki neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, gospodarska poslopja, skednji, silosi,
sušilnice, strojne lope, shrambe, kašče, kozolci, rastlinjaki in
steklenjaki, ograje, obore in drugi pomožni objekti, namenjeni
kmetijski dejavnosti),
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– gradnje in postavitve pomožnih objektov (nezahtevnih
in enostavnih) za lastne potrebe,
– gradnje in postavitve pomožnih kmetijsko-gozdarskih
objektov.
(9) Na površinah za turizem (BT) so dopustne še:
– gradnje stavb namenjenih turizmu z možnostjo nastanitve ter rekreacije s spremljajočimi dejavnostmi gostinstva,
trgovine in storitev,
– gradnje počitniških stanovanj, vendar le kot spremembe
namembnosti obstoječih objektov, novogradnje počitniških hišic
niso dovoljene,
– postavitev začasnih in vadbenih objektov.
(10) Na površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS) so
dopustne še:
– gradnje športnih igrišč in drugih objektov za šport in
rekreacijo na prostem ter spremljajočih objektov, ki služijo tej
dejavnosti (gostinstvo, pisarne, garderobe, sanitarije, vzdrževanje športnih in rekreacijskih površin, hlevi in podobno),
– ureditev rekreacijskih in športnih površin,
– postavitve začasnih objektov (razen objektov za skladiščenje) in vadbenih objektov.
(11) Na površinah pokopališč (ZK) so dopustne še:
– gradnje in širitve pokopališč in gradnje pokopaliških
stavb s spremljajočimi objekti,
– gradnje in postavitve ograj ter spominskih obeležij.
(12) Na površinah cest (PC) in železnic (PŽ) so dopustne še:
– gradnje in ureditve v skladu z namensko rabo območja.
(13) Na ostalih prometnih površinah (PO) so dopustne še:
– gradnje in ureditve površin mirujočega prometa, objektov in površin za vzdrževanje prometne infrastrukture, terminalov (postaj), bencinskih servisov in spremljajočih objektov
prometne infrastrukture,
– gradnje in postavitve začasnih objektov.
(14) Na območjih energetske infrastrukture (E) so dopustne še:
– gradnje in ureditve objektov in naprav energetske infrastrukture,
– gradnje in postavitve začasnih objektov.
(15) Na območjih okoljske infrastrukture (O) so dopustne
še:
– gradnje in ureditve objektov in naprav s področja oskrbe
z vodo, čiščenja odpadnih voda ter ravnanja z odpadki,
– gradnje in postavitve začasnih objektov.
(16) Na območjih razpršene poselitve (A) so dopustne še:
– gradnje stanovanjskih stavb, stavb za potrebe kmetijstva, trgovine, proizvodnje, storitvenih dejavnosti, športa in
rekreacije,
– gradnje počitniških stanovanj kot spremembe namembnosti obstoječih objektov in novogradnje,
– gradnje in postavitve pomožnih objektov (nezahtevnih
in enostavnih).
(17) Na območjih razpršene gradnje so dopustne dozidave in nadzidave obstoječih zakonito zgrajenih objektov,
novogradnje niso dovoljene.
(18) Vadbeni objekti po tem odloku so objekti, grajeni v
skladu s 1. točko 18. člena Uredbe o vrstah objektov glede na
zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08).
(19) Ne glede na ostale odločbe tega člena velja, da so
na območjih varovanih po predpisih s področja varstva kulturne
dediščine, gradnje in posegi dopustni le, če se z gradnjo ali
posegom ne spreminja lastnosti in vrednot, zaradi katerih je
območje ali objekt pridobilo status objekta ali območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne dediščine.
51. člen
(vrste dopustnih posegov na kmetijska,
gozdna in vodna zemljišča)
(1) Poleg posegov, določenih v 50. členu tega odloka, so
na površinah zunaj območja stavbnih zemljišč, dovoljeni še
naslednji posegi:
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– vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov
in hudournikov in druge vodnogospodarske ureditve, ki se
nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti
površinskih voda,
– postavitve začasnih objektov, namenjenih sezonski turistični ponudbi,
– urejanje in gradnja poljskih poti, pešpoti in kolesarskih
poti,
– ureditve površin za rekreacijo, pri čemer se ohranja
kmetijska oziroma gozdna funkcija zemljišča,
– postavitve vadbenih objektov, namenjenih športu in
rekreaciji na prostem,
– postavitve čebelnjakov v skladu z Uredbo o vrstah
objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08, 99/08)
in ob predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja Čebelarske svetovalne službe,
– ureditve površin za lov in ribolov, pri čemer se ohranja
kmetijska oziroma gozdna funkcija zemljišča,
– postavitve naprav za potrebe študijskih in raziskovalnih
dejavnosti.
(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
velja, da so na območjih varovanih po predpisih s področja
varstva kulturne dediščine, gradnje in posegi dopustni le, če
se z gradnjo ali posegom ne spreminja lastnosti in vrednot,
zaradi katerih je območje ali objekt pridobilo status objekta ali
območja varovanega po predpisih s področja varstva kulturne
dediščine.
52. člen
(vrste dopustnih posegov na kmetijskih zemljiščih)
(1) Na površinah kmetijskih zemljišč (K1 in K2) so dovoljeni, poleg posegov iz 49. in 51. člena, še naslednji posegi:
– kmetijsko-prostorsko ureditvene operacije in melioracije,
– sanacija divjih peskokopov, gramoznic in odlagališč
odpadkov za osnovno namensko rabo,
– postavitev obor,
– postavitev ograj za potrebe varstva narave (naravne
vrednote, npr. jame), gozdarstva, kmetijstva, varstva voda (vodni viri), lova in rekreacije,
– gradnje pomožnih kmetijskih objektov (enojni kozolci z
odprto lopo dolžine največ čez 3 brane, gnojne jame, krmišča,
molzišča, seniki, svisli, napajališča, manjša vodna zajetja za
namakanje pod pogojem ohranitve biološkega minimuma ter
naprave in oprema za varstvo pred točo) ob predhodni predložitvi mnenja kmetijske svetovalne službe in MID številke.
(2) Gradnja dvojnih kozolcev oziroma toplarjev ni dopustna.
(3) Gradnja pomožnih kmetijskih objektov zunaj stavbnih
zemljišč je dopustna le za kmečka gospodarstva z najmanj 2 ha
primerljivih površin (1 ha primerljivih površin po podatkih GERK:
1 ha njiv, 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih sadovnjakov, 4 ha
pašnikov, 0,25 ha plantažnih sadovnjakov 0,2 ha vrtov, vključno z
zavarovanimi prostori pri pridelavi vrtnin, 8 ha gozdov, 5 ha gozdnih plantaž ali 6 ha barjanskih travnikov ali drugih površin).
(4) V območjih, varovanih s predpisi s področja varstva
kulturne dediščine, so kmetijsko prostorsko ureditvene operacije in melioracije ter drugi posegi in gradnje opredeljeni v
tem členu, dopustni le izjemoma, če varovane vrednote pri teh
posegih ali gradnjah niso prizadete. Na območjih, varovanih
po predpisih o varstvu kulturne dediščine, je pred izvajanjem
kmetijsko prostorskih ureditvenih operacij in melioracij ter pred
načrtovanjem postavitve pomožnega objekta, potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojnega organa za
varstvo kulturne dediščine.
(5) Za posege v zavarovana območja, v območja Natura
2000 in v naravne vrednote je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
(6) Pašne planine se načrtujejo izven območij z naravovarstvenim statusom oziroma tako, da se ohranja ekstenzivna
travišča.
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53. člen
(vrste dopustnih posegov na gozdnih zemljiščih)
(1) Na območju gozdov (G) so dovoljeni, poleg posegov
iz 50. in 52. člena, še naslednji posegi:
– posegi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti in lovskogojitvenimi načrti,
– sanacije degradiranega gozdnega prostora,
– sanacije divjih peskokopov, gramoznic in odlagališč
odpadkov za osnovno namensko rabo,
– gradnje žag in deponij lesa,
– gradnje pomožnih gozdarskih objektov (obori, krmilnice,
lovske preže, napajališča, gozdne vlake, gozdne ceste in učne
poti ter gozdne žičnice),
– sanitarne sečnje.
Krčenje gozdov za kmetijske namene do površine 0,5 ha
je dovoljeno, če poseg ne razvrednoti ekoloških ali socialnih
funkcij gozdov. Pred izvedbo krčenja je potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove.
(2) Na območju ruševja (Gr) so dovoljeni še naslednji
posegi:
– posegi v skladu z gozdnogospodarskimi načrti in lovskogojitvenimi načrti,
– sanacije degradiranega gozdnega prostora,
– sanacije divjih peskokopov, gramoznic in odlagališč
odpadkov v osnovno namensko rabo.
(3) V negozdnem prostoru, ki je funkcionalno povezan
z gozdom, so dopustni le posegi, ki ne razvrednotijo ali ne
poškodujejo gozda. V prostoru ob gozdu je potrebno ohraniti obstoječe dostope do gozda oziroma urediti nadomestne.
Odmik od gozdnega roba mora biti tolikšen, da gospodarjenje
z gozdom ne ogroža objektov oziroma rabe prostora; če tega
odmika ni, investitor prevzema odgovornost za poškodbe na
svojem objektu, ki jih lahko povzročijo normalno gospodarjenje s sosednjim gozdom ali ujme in sanacija njihovih posledic.
Objekti morajo biti odmaknjeni od stalne gozdne površine najmanj 30 m.
(4) Na območjih gozdov, ki so del območja varovanja
naravne dediščine, na vodovarstvenih območjih ali območjih
varovanja kulturne dediščine, je dejavnosti potrebno prilagoditi
predpisanim varstvenim režimom za to dediščino.
(5) Gozdne prometnice se načrtujejo izven območij z
naravovarstvenim statusom v skladu z gozdno gospodarskimi načrti. Gospodarjenje na posebnem varstvenem območju
Karavanke naj se prilagodi zahtevam kvalifikacijskih vrst in
habitatnih tipov.
(6) Pri posegih v gozd in gozdni prostor je potrebno upoštevati tipološke značilnosti krajine ter zagotavljati ohranitev
ekološkega ravnovesja, značilnosti razporeditve gozdnih mas v
prostoru in značilnosti obstoječega gozdnega roba. Pri posegu
v gozdna zemljišča je potrebno ustrezno urediti gozdni rob.
(7) Negozdna zemljišča v gozdu je prepovedano pogozdovati.
(8) Gozdnih površin ni dopustno ograjevati.
(9) Posegi v gozd so dopustni, če ne ogrožajo, razvrednotijo ali onemogočajo ekoloških in/ali socialnih funkcij gozda.
Strokovno presojo oziroma mnenje o tem izdela pristojni zavod
za gozdove.
54. člen
(vrste dopustnih posegov na zemljiščih
varovalnih gozdov)
(1) V območjih varovalnih gozdov so posegi v prostor
dovoljeni na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja, ki
ga izda pristojno ministrstvo, v primerih, ki niso povezani z
gospodarjenjem z varovalnimi gozdovi in ne bodo bistveno
negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd
razglašen kot varovalen.
(2) Izjemoma je dopustno lokalno krčenje za infrastrukturne objekte, če se s poročilom o vplivih na okolje ugotovi, da načrtovane rešitve ne povzročajo čezmernih vplivov na ekološko
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funkcijo gozda. Dovoljeno je izvajati raziskave in v omejenem
obsegu mehkejše oblike rekreacije (sprehod, planinstvo, opazovanje, poučne dejavnosti) po urejenih poteh.
(3) Razglašeni varovalni gozdovi nimajo v celoti gospodarskega značaja, ampak imajo po svoji legi predvsem varovalno funkcijo.
(4) Varovalni gozdovi so razglašeni na podlagi Uredbe o
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni
list RS, št. 88/0, 56/07), in sicer na zemljiščih s parcelno številko: 1100-del, 1104-del, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110,
1158-del, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119,
1120, 1121, 1122-del, vse k.o. Zabreznica, in 1174/3 – pretežni
del, 1174/2 – pretežni del, 1174/4, 1167/2 – južni del, 1169/2
– del in 612, vse k.o. Žirovnica.
55. člen
(vrste dopustnih posegov na vodnih zemljiščih)
(1) Na površinah celinskih vod (VC) in območjih vodne
infrastrukture (VI) so dovoljeni, poleg posegov iz 50. člena, še
naslednji posegi:
– gradnje objektov javne infrastrukture, komunalne in
druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo,
– gradnje objektov grajenega javnega dobra,
– ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in
bioloških lastnosti površinskih voda,
– ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
– gradnje objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za
izvajanje vodne pravice nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev
varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
– gradnje objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem,
– gradnje objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti
in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog
policije.
(2) Varstveno območje vodotoka Save Dolinke obsega
vodno in priobalno zemljišče v širini 15 m od zgornjega roba
brežine oziroma najmanj 40 m zunaj naselja. Ostali vodotoki,
potoki, hudourniki in suhe hudourniške struge imajo širino priobalnega zemljišča 5 m od zgornjega roba brežine. Na vodnem
in priobalnem zemljišču, v močvirjih, na območjih ogroženih s
hudourniki in erozijo, gradnja objektov in ureditve niso dovoljene, razen peš poti in kolesarskih stez ter objektov iz primerov,
ki jih določa 37. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02,
110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08).
(3) Pri ureditvah in gradnjah na vodnem in priobalnem
zemljišču naj se v največji meri ohranja obstoječa vegetacija.
(4) Na vodnem in priobalnem zemljišču niso dovoljene:
– dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred
škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ter onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in
obvodnih organizmov,
– nasipavanje retenzijskih površin, zasipavanje vodotokov, sprožanje erozijskih procesov ali rušenje ravnotežja na
labilnih tleh.
(5) Za vse posege v prostor, ki se nahajajo v vplivnem
območju naravnih ali umetnih vodotokov oziroma, ki kakorkoli
vplivajo na naravne in umetne vodotoke s stalno ali občasno
vodo, na vodna telesa, izvire, na talno vodo, na stabilnost
terena in erozijske procese, je treba pridobiti pogoje h gradnji
in vodno soglasje.
56. člen
(vrste dopustnih posegov na drugih zemljiščih)
Na ostalih območjih (OO) kot so neplodna območja, zlasti
gorovja nad gozdno mejo ter območja za pašništvo nad gozdno
mejo, posegi niso dovoljeni, razen če niso posebej navedeni v
posebnih določbah.
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57. člen
(prepletanje dopustnih dejavnosti)
V območjih z oznako S, C in I so dovoljene dopolnilne
dejavnosti v okviru namenske rabe in ob upoštevanju naslednjih pogojev:
1. V območjih z oznako SS:
– obseg dejavnosti do vključno 8 zaposlenih,
– dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna
vozila ali gradbene stroje,
– delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da ne
povzroča čezmerne obremenitve s hrupom.
2. V območjih SK in IK:
– dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna
vozila ali gradbene stroje,
– kmetijske dejavnosti, vendar mora na območju kulturne
dediščine projektant arhitekturo hleva predhodno uskladiti na
ZVKD in zanj pripraviti strokovno oceno vplivov na okolje,
– delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da s
hrupom ne moti stanovanjskega okolja.
3. V območjih CU:
– dejavnosti, ki ne potrebujejo parkirnih površin za tovorna
vozila ali gradbene stroje,
– delovni čas dejavnosti z obiskovalci mora biti tak, da s
hrupom ne moti stanovanjskega okolja.
Obstoječe dejavnosti lahko presegajo navedene omejitve,
če je takšno stanje zatečeno.
3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov
58. člen
(odmiki od parcelnih meja)
(1) Nove stavbe morajo biti odmaknjene od parcelnih
meja toliko, da ni motena sosednja posest in da je možno
vzdrževanje in raba objektov v okviru gradbene parcele. Lega
stavbe mora slediti legi stavb v območju urejanja, na pobočjih
mora biti daljša stranica vzporedna s plastnicami.
(2) Nove stavbe morajo biti od meje sosednjih zemljišč
oddaljene najmanj 4 m, nezahtevni in enostavni objekti pa
najmanj 1,5 m. Manjši odmiki so možni le ob pisnem soglasju
lastnika sosednjega zemljišča in v primerih, ko je individualna
stanovanjska stavba (zunanji zid) od posestne meje oddaljena
najmanj za polovico svoje višine, merjeno nad terenom do kapi,
vendar ne manj kot 2,5 m. Za oba primera velja, da je potrebno
zagotoviti požarni odmik.
(3) V primeru stanovanjske gradnje na mestu odstranjenega objekta, pri kateri je odmik od posamezne parcelne meje
enak ali večji kot je bil pri objektu, ki se nadomešča, izjava
lastnika sosednjega zemljišča ni potrebna.
(4) Od obstoječih stavb morajo biti nove stavbe oddaljene najmanj toliko, da so zagotovljeni higiensko-zdravstveni in
požarnovarstveni pogoji.
59. člen
(vaška jedra)
(1) V območjih ohranjenih vaških jeder in v podobnih območjih je pri določitvi lege stavbe potrebno slediti talni zasnovi
vaškega jedra in obstoječim gradbenim linijam. V primerih,
da je za naselje ali del naselja značilna postavitev stavb na
posestne meje, je potrebno novo stavbo ali stavbo, ki se gradi
na mestu odstranjenega objekta, praviloma locirati na mejo, ob
pogoju, da kap strešine ne sega na sosednje zemljišče.
(2) Območja, na katerih se izvajajo ukrepi iz tega člena,
so območja z oznakami SK in ZK v starih jedrih naslednjih enot
urejanja prostora: BR 1, BZ 1, DO1, RO 1, SE 1, SM 2, VR 1,
ZA 1 in ŽI 1.
60. člen
(ograje)
Ograje naj bodo praviloma postavljene na posestne meje
ob danem soglasju lastnika sosednjega zemljišča, razen v
primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta.
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61. člen
(odmik od ceste)
(1) Nove stavbe in pomožni objekti za lastne potrebe
morajo biti od cestnega telesa javnih cest oddaljene najmanj
5 m oziroma v skladu s cestno-prometnimi predpisi glede na
kategorizacijo posamezne ceste. Odstopanje od teh določil je
možno le v soglasju z upravljavci cest in v primeru, ko morajo
stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali
dela naselja.
(2) Za postavitve ograj ob javnih cestah je potrebno pridobiti soglasje upravljavcev, ki določijo ustrezne odmike in višine,
da le-te ne ovirajo polja preglednosti in vzdrževanja cest. Najmanjši odmik ograje in žive meje od cestišča je 0,5 m.
62. člen
(bližina gozda)
Kolikor stavbno zemljišče meji na strnjen gozd, je zaradi
neoviranega gospodarjenja z gozdom, obvezen soglasodajalec
v postopku pridobivanja upravnega dovoljenja tudi pristojna
gozdno-gospodarska organizacija.
3.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti
63. člen
(velikost objektov)
(1) Pri določanju višine stavb je treba poleg predpisanih
dopustnih višin za posamezne vrste stavb upoštevati tudi vertikalni gabarit naselja, dela naselja, zaselka oziroma posameznih skupin stavb, tako da nove stavbe po višini ne izstopajo
iz celotne podobe naselja oziroma skupine objektov, razen če
funkcija in tehnologija objekta zahtevata drugačne gabarite.
(2) Velikost posameznega obstoječega objekta lahko presega pogoje za posamezno območje, če ima objekt tako velikost določeno z veljavnim gradbenim dovoljenjem. Povečanje
gabaritov takega objekta, ki presegajo pogoje za to območje,
ni dopustno.
(3) V območjih naselbinske kulturne dediščine večstanovanjska gradnja ni dopustna.
(4) Zazidana površina stanovanjskih stavb v območju, ki
ga ureja ta odlok, ne sme presegati 180 m², razen na površinah
podeželskih naselij (SK), kjer zazidana površina stanovanjskih
objektov ne sme presegati pretežne mere tamkajšnjih stanovanjskih objektov (največ 120 m²). S tem se upošteva kvalitete
krajevno značilne arhitekture.
(5) Spremljajoče dejavnosti na stanovanjskih površinah
(SS) in površinah podeželskih naselij (SK), kot so trgovine
osnovne oskrbe, gostinstvo in storitve, ki ne motijo okolice, ne
smejo presegati 300 m² zazidane površine.
(6) Proizvodne dejavnosti na stanovanjskih površinah
(SS) in površinah podeželskih naselij (SK) ter osrednjih območjih centralnih dejavnosti CU, ki ne motijo okolice, ne smejo
presegati 200 m² zazidane površine.
(7) Za obstoječe objekte na stanovanjskih površinah (SS)
in površinah podeželskih naselij (SK) ter osrednjih območjih
centralnih dejavnosti (CU), namenjene proizvodnim, terciarnim
in kvartarnim dejavnostim velja, da je njihova zazidana površina lahko večja od zgoraj dovoljene, če se v primeru rekonstrukcije ali spremembe namembnosti obstoječega objekta, njegovi
zunanji gabariti ne spreminjajo.
(8) Servisni objekti za potrebe vzdrževanja in obratovanja
igrišč na površinah za oddih, rekreacijo in šport (ZS), ne smejo
presegati 30 m² neto tlorisne površine.
64. člen
(tlorisni in višinski gabariti)
(1) Stanovanjske površine (SS)
– Tlorisni gabarit vseh stavb mora biti podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,2, tloris je lahko tudi lomljen. Predpisano razmerje ne sme biti porušeno s prizidavami.
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– Višinski gabarit stavb je lahko največ (K)+P+M, pri čemer kota pritličja na nižji strani terena ne sme biti višja od 100
cm nad terenom, kolenčni zid pa je lahko visok največ 100 cm
ali (K)+P+1+M, pri čemer je kota pritličja pri vhodu največ 50
cm nad terenom in kolenčni zid visok največ 40 cm. Nadzidave
stavb se lahko izvajajo le do zgoraj predpisanega višinskega
gabarita.
(2) Stanovanjske površine za posebne objekte (SB)
– Tlorisni gabarit stavb mora biti prilagojen velikosti in legi
zemljiške parcele ter namembnosti območja in funkciji stavb.
– Višinski gabarit stavb je lahko največ (K)+P+1+M, pri
čemer kota pritličja na nižji strani terena ne sme biti višja od 50
cm nad terenom.
(3) Površine podeželskega naselja (SK)
– Tlorisni gabarit vseh stavb razen kmetijskih mora biti
podolgovat, z razmerjem stranic vsaj 1:1,4, tloris je lahko tudi
lomljen. Predpisano razmerje ne sme biti porušeno s prizidavami. Kletne etaže ne smejo presegati tlorisa objekta.
– Gospodarska poslopja in hlevi morajo imeti podolgovat
tlorisni gabarit v razmerju 1:1,5, pomožne kmetijske stavbe pa
vsaj 1:1,4.
– Višinski gabarit stavb je lahko največ (K)+P+1+M,
pri čemer kota pritličja na nižji strani terena ne sme biti višja
od 30 cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm
ali (K)+P+M, kjer je kolenčni zid novogradnje nad gotovim
tlakom lahko visok do 100 cm s kapno lego vred. Nadzidave
stavb se lahko izvajajo le do zgoraj predpisanega višinskega
gabarita.
(4) Površine počitniških hiš (SP)
– Tlorisni gabarit stavb mora biti podolgovat, z razmerjem
stranic vsaj 1:1,4. Velikost tlorisa je največ 60 m². Kletne etaže
ne smejo presegati tlorisa objekta.
– Višinski gabarit stavb je lahko največ (K)+P+M, pri čemer kota pritličja na nižji strani terena ne sme biti višja od 50
cm nad terenom, kolenčni zid pa visok največ 40 cm.
(5) Osrednja območja centralnih dejavnosti (CU)
– Tlorisni gabarit stavb mora biti prilagojen velikosti in
legi zemljiške parcele, namembnosti območja in funkciji stavb.
V vaškem jedru morajo tlorisni gabariti stavb slediti tipičnemu
razmerju značilnemu za stavbno dediščino v vaškem jedru,
razmerje stavb 1:1,4.
– Višinski gabarit stavb je lahko največ (K)+P+1+M, pri
čemer kota pritličja na nižji strani terena ne sme biti višja od 50
cm nad terenom.
(6) Gospodarske cone (IG)
– Tlorisna zasnova proizvodnih stavb mora upoštevati
funkcijo območja, optimalno izrabo prostora ter tehnološke
pogoje in omejitve.
– Višinski gabarit stavb je lahko največ (K)+P+1+M,
mora pa upoštevati višinske gabarite obstoječe gradbene
strukture.
(7) Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK)
– Za vse stavbe, razen za rastlinjake in steklenjake, veljajo pogoji kot za površine podeželskega naselja (SK).
– Za proizvodne kmetijske objekte mora biti tlorisni gabarit prilagojen velikosti in legi zemljiške parcele, namembnosti
območja in funkciji stavb.
– Višina proizvodnih kmetijskih objektov je lahko največ
9 m.
(8) Površine za turizem (BT)
– Tlorisni gabarit stavb mora biti prilagojen velikosti in legi
zemljiške parcele, namembnosti območja in funkciji stavb.
– Višinski gabarit je lahko največ (K)+P+1+M in ne sme
biti vedutno izpostavljen.
(9) Površine razpršene poselitve (A) in razpršena gradnja
– Tlorisni in višinski gabariti se povzamejo po pogojih za
območje podeželskega naselja (SK).
(10) V primeru, da je objekt lociran na pobočju, v vseh
območjih velja, da se predpisana etažnost meri z nižje strani
terena.
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65. člen
(zmogljivost objektov)
V vseh območjih, v katerih se lahko gradijo stanovanjske
stavbe velja, da so lahko v novo zgrajeni stanovanjski stavbi
največ 3 stanovanja, v primeru rekonstrukcije, adaptacije ali
spremembe namembnosti obstoječega objekta, ki se mu ne
spreminjajo zunanji gabariti, pa lahko tudi več.
66. člen
(faktor zazidanosti)
(1) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji, se
določi kot razmerje med zazidano površino in celotno površino
parcele, namenjene gradnji. Določen je za istovrstne površine,
in znaša največ:
– stanovanjske površine (SS)
0,35
– površine podeželskega naselja (SK)
0,40
– gospodarske cone (IG)
0,50
– površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK) 0,50
– površine za turizem (BT
0,30
– športni centri (BC)
0,35.
(2) Za območja (CU), v katerih je velik delež nestanovanjskih stavb, ter za območja stavb za posebne namene (SB), se
faktor zazidanosti določi v skladu z normativi in standardi, ki
urejajo posamezno dejavnost, če so zanjo predpisani, za ostale
parcele namenjene gradnji pa je faktor zazidanosti 0,45.
(3) V območjih kulturne dediščine faktorji zazidanosti iz prvega odstavka tega člena niso zavezujoči, če smernice ZVKD
predpisujejo drugače.
67. člen
(delež odprtih bivalnih površin)
(1) Najmanjši delež odprtih bivalnih površin se izrazi v
odstotkih odprtih bivalnih površin glede na površino parcele
namenjene gradnji. Za odprte bivalne površine se štejejo zelene in tlakovane površine namenjene zunanjemu bivanju, ki
ne služijo kot prometne površine ali komunalne funkcionalne
površine. Delež je določen za istovrstne površine in znaša:
– stanovanjske površine (SS)
25%
– površine podeželskega naselja (SK)
30%
– gospodarske cone (IG)
10%
– površine za turizem (BT)
30%.
(2) Pri stavbah splošnega družbenega pomena v območjih CU ter pri stavbah za posebne namene (SB), se delež
odprtih bivalnih površin določi s projektom zunanje ureditve
pripadajočega zemljišča, v skladu s standardi in normativi, ki
urejajo posamezno področje. Za ostale parcele v teh območjih
namenjene gradnji, naj bo delež odprtih bivalnih površin 30%.
3.4. Prostorski izvedbeni pogoji
glede oblikovanja
68. člen
(oblikovanje streh)
(1) Strehe na vseh površinah namenske rabe, razen na
površinah za kmetijsko proizvodnjo in površinah gospodarskih
con, morajo biti dvokapnice nad osnovnim tlorisom. Nad lomljenim tlorisom so dopustne tudi večkapnice. Strešine morajo biti v
istem naklonu, v razponu od 35° do 42°, razen pri samostojnih
nadstreških, ki imajo lahko položnejši naklon oziroma minimalen naklon (ravna streha) ali zaobljen profil (razen v območjih
SK). Sleme mora potekati v smeri daljše stranice.
(2) Strehe morajo biti krite s kritino sive do grafitnosive,
rjave ali rdeče barve. Dopustne so kritine, ki dajejo videz majhnih strešnikov. Prosojna kritina je dopustna na gospodarskih
poslopjih za dosuševanje sena. Svetle pločevinaste kritine, ki
ne oksidirajo, kritine z močnim odsevom ter prosojne barvaste
kritine niso dopustne. Pri načrtovanju je treba spoštovati tradicionalne materiale in členitev gradbenih mas. Vogalni poudarki
v obliki stolpov niso dopustni.

Stran

4582 /

Št.

34 / 6. 5. 2011

(3) Strehe na cerkvah, kapelicah, znamenjih, graščinah in
dvorcih imajo lahko drugačen naklon od predpisanega. Na teh
objektih je bakrena pločevina kot kritina dopustna.
(4) Naklon, kritino in smeri slemen je potrebno prilagoditi
splošni podobi naselja oziroma tradicionalni značilnosti vaškega jedra. Šotoraste in lomljene strešine niso dovoljene.
(5) Odpiranje strešin je dovoljeno v obliki frčad. Strešine
trikotnih frčad morajo imeti naklone enake osnovni strehi (toleranca 10%). Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno
fasado objekta. Celotna dolžina frčad na strehi, ki je vidna z
javnih površin, ne sme presegati ene tretjine dolžine strehe.
Oblikovanje frčad, razen v območjih SK, je poleg odprtin »na
plašč« in odprtin s »kukrli«, še trikotno, pravokotno in trapezno,
pri čemer so dovoljeni pri pravokotnih in trapeznih frčadah
nakloni manjši od naklona osnovne strehe. Frčade ne smejo
segati čez sleme strehe.
(6) Sončni zbiralniki morajo biti postavljeni vzporedno s
strešino in ne smejo segati čez sleme.
(7) Strehe nad prizidki morajo biti enake kot osnovna
streha, kar ni obvezno za zimske vrtove in terase.
(8) Podstreha je lahko izkoriščena v dveh etažah, odprtine spodnje etaže podstrehe so lahko v obliki frčad ali strešnih
oken, odprtine zgornje etaže podstrehe pa so lahko le v obliki
strešnih oken.
(9) Ravna streha je dopustna nad delom objekta v primeru
ureditve terase in nad vkopanim delom objekta, če je objekt v
celoti ali večinoma vkopan, razen v vaških jedrih in v vplivnih
območjih kulturne dediščine.
(10) Drugačen naklon strehe od predpisanega naklona je
dopusten na nestanovanjskih objektih:
– v primeru rekonstrukcije obstoječe položnejše ali strmejše strehe, ki je pogojena s celovitim oblikovanjem ali zasnovo
objekta,
– če funkcija objekta zahteva širino objekta, ki presega
15 m.
(11) Na površinah IK, pri novogradnjah večjih hlevov in
ostalih objektov za kmetijsko proizvodnjo, je zaradi funkcionalnih zahtev naklon strešin lahko od 15° do 42°.
(12) Na površinah gospodarskih con (IG) je naklon strešin
lahko drugačen od naklona in oblik streh v sosednjih ureditvenih enotah. Strehe stavb so lahko ravne ali v naklonu poljubnih
oblik in obdelave.
69. člen
(arhitektonsko oblikovanje stavb)
(1) Na vseh površinah namenske rabe, razen na površinah za gospodarske cone (IG), veljajo splošni pogoji za arhitektonsko oblikovanje stavb, navedeni v tem členu.
(2) Arhitektonsko oblikovanje stavb, dozidave, nadzidave
in rekonstrukcije morajo izhajati iz lokalne tradicije oblikovanja.
V primerih velikih gradbenih mas je potrebno stavbo členiti na
manjše gradbene mase. Stavbe so lahko grajene klasično ali
montažno. Nove stavbe morajo biti prilagojene stavbam in
ureditvam v okolici.
(3) Vetrolovov ni dopustno dodajati na fasade objektov
krajevno značilne arhitekture.
(4) Pri zatrepih, ki so delno ometani in delno obloženi z
lesom, mora biti delitev izvedena vodoravno.
(5) Napušči morajo biti bodisi tanke površine z vidnimi
konstrukcijskimi elementi (legami) ali pa ometani z zaokrožitvijo
med fasado in kapom (tradicionalna oblika napušča).
(6) Balkonske ograje naj imajo praviloma vertikalno položene deske.
(7) Fasadne obloge iz umetnega kamna, keramičnih ploščic, kovine, fasadne opeke ali umetnih snovi ter zasteklitve s
steklaki niso dopustne.
(8) Za zaščito opažev in ograj je dopustna uporaba zaščitnih sredstev v sivi do grafitnosivi ali temnorjavi barvi.
(9) Na površinah podeželskega naselja (SK) se mora arhitekturno oblikovanje posegov zgledovati po oblikovnih kvalitetah značilne arhitekture ter upoštevati še naslednje določbe:
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– Urbanistično in arhitekturno oblikovanje posegov se
mora podrediti oblikovnim kvalitetam krajevno značilne arhitekture.
– Dopustna je gradnja stanovanjske hiše ali gospodarskega poslopja na mestu odstranjenega objekta na parcelni meji
pod pogojem, da po višini ne presega višine prvotnega objekta
ter da ima ustrezno urejene strešne odtoke in snegolove.
– Balkoni oziroma ganki na čelnih fasadah stanovanjskih
objektov so dopustni na zatrepu. Balkoni oziroma ganki na
vzdolžnih fasadah stanovanjskih objektov in gospodarskih poslopij so dopustni v nadstropju.
– Ograje balkonov oziroma gankov morajo biti izvedene
v lesenem opažu, ki je položen vertikalno.
– Barva in materiali fasade se morajo zgledovati po tradicionalnih primerih in ne smejo izstopati iz konteksta celotnega
naselja. Prevladujejo naj svetli toni in naravni odtenki.
– Oblikovanje oken, drugih odprtin in zaključkov mora
upoštevati tradicionalno tipologijo stavb v vaseh pod Stolom.
– Te določbe veljajo tudi za gradnjo na površinah razpršene poselitve (A) in razpršene gradnje.
(10) Na površinah gospodarskih con (IG) se arhitektonsko
oblikovanje stavb prilagodi namembnosti in funkciji stavbe.
70. člen
(vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave)
(1) Za vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave veljajo enaki pogoji za oblikovanje objektov kot za
novogradnje.
(2) Dozidave in nadzidave se morajo skladati s celotno
stavbno maso objekta in morajo biti skladne z oblikovanjem in
gradbenimi materiali osnovnega objekta ter s sosednjimi objekti
v naselju ali gruči. Prizidki z ravnimi strehami niso dopustni.
(3) Pri vzdrževalnih delih, rekonstrukcijah, dozidavah in
nadzidavah objektov krajevno značilne arhitekture je treba
ohranjati ornamente, značilne gradbene materiale, detajle,
razporeditev odprtin in njihova razmerja ter naklon strešin.
Prilagajati se je treba razmerjem fasad in razmerjem stavbne
mase.
71. člen
(odstranitev objekta)
V primeru, da se ob gradnji novega objekta del obstoječega poruši, je potrebno ohranjeni del obstoječega in nov objekt
povezati v enotno oblikovano stavbno maso. Nakloni strešin in
kritina morajo biti enaki.
72. člen
(pogoji za oblikovanje, ki izhajajo iz usmeritev
za ohranjanje oblikovne podobe celotnega naselja)
(1) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin mora
izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa odstraniti
provizorije in odvečni material ter urediti okolico.
(2) Za preselitev kmetij na rob naselja ali na kmetijske
površine je treba zasnovati celotno kmetijo naenkrat (pridobiti
gradbeno dovoljenje), z vsemi potrebnimi objekti, pomožnimi
objekti, ureditvijo dvorišč, dovozov in dostopov.
73. člen
(oblikovne poteze)
(1) Pri lokacijah novih gradenj je potrebno lego objekta
na parceli, orientacijo objekta, odmike od sosednjih objektov,
gradbene mase, naklon strehe in smer slemena prilagoditi
značilnostim enote urejanja prostora.
(2) V območjih značilnih pogledov na krajinske elemente
ali elemente grajene strukture posebne vrednosti niso dovoljeni
posegi, ki bi zmanjšali njihovo vrednost v prostoru.
(3) Varovane robove naselij je treba ohraniti, tako da
preko njih ni dopustna gradnja objektov.
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(4) Varovane gozdne robove, živice, drevesa, skupine
dreves in naravne oblike terena je treba ohranjati in varovati,
tako da se ne spremeni njihova oblika oziroma pojavnost v
prostoru. V varovanih gozdnih robovih in živicah je dopustna
sanitarna sečnja in obnavljanje rastlinskih sestojev.
(5) Varovane ježe teras je treba ohraniti; posegi, ki bi
spremenili značilno podobo naravne oblikovanosti terena in
vegetacije, niso dopustni.
74. člen
(tipologija objektov)

hiše,

Po tipologiji zazidave se stanovanjske stavbe delijo na:
V območjih SS:
– enostanovanjske stavbe: samostoječe hiše, vile, vrstne

– dvostanovanjske stavbe: samostoječe hiše ali vrstne
hiše, v katerih se nahajata dve stanovanji,
– tristanovanjske stavbe: druge stanovanjske hiše s tremi
stanovanji,
– stanovanjsko-poslovne stavbe, ki morajo imeti več kot
polovico prostora namenjenega za stanovanje.
V območjih SK:
– enostanovanjske stavbe: samostoječe hiše, kmečke
hiše in druge podeželske hiše,
– dvostanovanjske stavbe: samostoječe hiše, v katerih se
nahajata dve stanovanji, dvostanovanjske stavbe kmetij,
– tristanovanjske stavbe: druge stanovanjske hiše s tremi
stanovanji,
– stanovanjsko-poslovne stavbe, ki morajo imeti več kot
polovico prostora namenjenega za stanovanje.
V območjih SP:
– prostostoječe počitniške hiše.
V območjih CU:
– enostanovanjske stavbe: samostoječe hiše, kmečke
hiše in druge podeželske hiše, vile,
– dvostanovanjske stavbe: samostoječe hiše, v katerih se
nahajata dve stanovanji, dvostanovanjske stavbe kmetij,
– tristanovanjske stavbe: druge stanovanjske hiše s tremi
stanovanji,
– stanovanjsko-poslovne stavbe, ki morajo imeti več kot
polovico prostora namenjenega za stanovanje.
V območju A:
– enostanovanjske stavbe: samostoječe hiše, kmečke
hiše in druge podeželske hiše,
– dvostanovanjske stavbe: samostoječe hiše.
Ostali tipi zazidave v posameznih območjih so vezani na
namensko rabo in funkcijo objekta.
75. člen
(pogoji za ohranjanje ali spreminjanje obstoječih
morfoloških struktur)
(1) Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju posegov v prostor je treba upoštevati morfološke značilnosti posameznih območij. Posegi v prostor morajo vzdrževati vzpostavljeno oblikovno enovitost v posamezni enoti urejanja prostora
in se prilagajati okoliškim objektom in ureditvam.
(2) Gradnje in ureditve se morajo prilagajati morfološkim
značilnostim naselja ali dela naselja, predvsem glede:
– parcelacije in lege objekta na parceli,
– gradbene črte in odmika od sosednjih objektov,
– gradbene mase,
– višine objektov,
– naklona streh in smeri slemena,
– orientacije objektov.
76. člen
(oblikovanje, dimenzioniranje, umeščanje ter način
medsebojnega povezovanja javnih in zelenih površin)
(1) Površine trgov in glavnih vaških cest naj bodo praviloma urejene tako, da se s tlaki ločijo primarne vozne površine
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od drugih voznih površin. V ožinah, kjer odmik med obstoječimi
objekti ne omogoča normalne izvedbe peš in voznih površin,
naj bo praviloma urejena minimalna širina za pešce (najmanj
60 cm) vsaj na eni strani vozišča, vozišče pa naj se prilagodi
ožini in lokalno zoži.
(2) Površine za pešce naj se urejajo v čim večji meri brez
robov z enovito in zvezno površino, ki bo ugodna za peš hojo
in za osebe s posebnimi potrebami, s poglobljenimi robniki ob
prehodih za pešce. Površine tlakov naj bodo izvedene z materiali oziroma površinsko obdelavo proti drsenju. Stopnice in drugi
robovi morajo biti izvedeni tako, da so dobro vidni.
(3) Pri urejanju okolice objektov, javnih površin in infrastrukture mora izvajalec gradbenih del med gradnjo objekta
zavarovati vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa
odstraniti provizorije in odvečni gradbeni material ter urediti
okolico.
(4) Pri urejanju javnih površin in pri prometnih ureditvah
praviloma niso dopustne odstranitve dreves, če pa so nujne, se
drevesa nadomestijo z zasaditvijo novih v neposredni bližini.
(5) Višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena
sosednjemu zemljišču. Višinske razlike na zemljišču morajo
biti urejene s travnatimi brežinami. Ureditve površin in drugi
posegi na višje ležečih zemljiščih morajo biti izvedeni tako, da
se preprečijo negativni vplivi na nižje ležeče površine.
(6) Odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna le
kot sanitarna sečnja.
77. člen
(pogoji za oblikovanje urbane opreme)
(1) Urbana oprema in objekti oziroma predmeti, s katerimi
se opremljajo javne površine, morajo biti v naselju ali delu naselja oblikovani enotno. Locirani morajo biti tako, da ne ovirajo
funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja infrastrukturnega
omrežja. Napisi in reklame ne smejo biti postavljeni nad slemeni hiš. Na objektih in območjih stavbne dediščine reklame
niso dovoljene. Nadstrešnice, izvesne table in napisi nad vhodi
in izložbami morajo biti dvignjeni najmanj 2,5 m nad pohodno
površino.
(2) Spominska obeležja in turistične oznake morajo biti
locirani tako, da se z njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje
javni prostor, da ne motijo ambienta, da ne zastirajo značilnih
pogledov ter da ne ovirajo prometa in vzdrževanja infrastrukturnih naprav. Podpore nadstrešnic, drogovi tabel in prometnih
znakov morajo stati v liniji robnika ali neposredno ob njem.
78. člen
(pogoji za oblikovanje, dimenzioniranje in umeščanje
površin za mirujoči promet)
(1) Parkirišča se oblikujejo tako, da se ob robovih in v
vmesnih pasovih zasadijo žive meje ali druge oblike vegetacije.
Odvajanje padavinskih odpadnih vod se uredi preko lovilcev olj.
Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m², je treba členiti v več
manjših enot in jih ločiti z zasaditvami, spremembami tlakov ali
drugimi oblikovalskimi elementi; zahteva ne velja za začasna
parkirišča v času prireditev.
(2) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembi
namembnosti vseh stavb, je potrebno na zemljiški parceli zagotoviti zadostne parkirne površine, garažna mesta ali garaže
v kletnih etažah tako za stanovalce kakor tudi za zaposlene in
obiskovalce. Parkirišča morajo biti ob objektu ali za njim, kadar
to dopuščajo prostorske možnosti, zlasti ob objektih terciarnih
in kvartarnih dejavnosti. Če ni zadosti prostora za parkirišča
na lastnem zemljišču, je treba parkirišče pogodbeno urediti na
drugem zemljišču.
(3) Parkirne in manipulativne površine morajo biti z ustreznimi odmiki, ki so glede na kategorijo ceste različni, fizično
ločene od cestnega sveta.
(4) Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto.
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(5) Parkirišča za potovalne kombije morajo biti opremljena
s sanitarijami in sanitarnim prostorom za zbiranje odplak iz
potovalnih kombijev.
(6) Parkirišča izven ureditvenih območij naselij naj se
fizično omejijo, da se prepreči neurejeno parkiranje. Fizične
ovire naj bodo izvedene z naravnimi materiali.
(7) Pri izračunu parkirnih mest je glede na namembnost
oziroma dejavnost, potrebno upoštevati naslednje minimalno
število parkirnih mest (v nadaljevanju: PM):
Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Dvojček
Večstanovanjske stavbe
Počitniške hiše
Domovi za ostarele
Vrtci, šole
Športna igrišča
Zdravstveni domovi
Prireditveni prostori
Cerkve
Trgovine
Gostilne
Gostilne s prenočišči
Obrtni in industrijski objekti
Skladišča
Poslovni prostori s strankami
Poslovni prostori brez strank
Pokopališča

2 PM
4 PM
4 PM
2 PM/stanovanje + 1 PM/10
stanovanj
1 PM
1 PM/5 postelj
2 PM/oddelek + 1 PM/2
zaposlena
1 PM/250 m² površine igrišč
1 PM/2 zaposlena + 1 PM na
30 m²
1 PM/5 sedežev
1 PM/20 sedežev
1 PM/30 m² koristne prodajne
površine oziroma
2PM +1 PM/2 zaposlena
1 PM/4 sedeže + 1 PM/2
zaposlena
1 PM/2 sobi in 1 PM/6 sedežev
1 PM/50 m² neto površine ali
1 PM/2 zaposlena
1 PM/100 m² neto površine ali
1 PM/2 zaposlena
1 PM/30 m² neto površine
1 PM/2 zaposlena
1 PM/30 grobov

(8) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi,
ki morajo biti brez grajenih ovir, je potrebno zagotoviti 5% PM
za vozila oseb z invalidskimi vozički. V primeru da je PM manj
kot 20, je potrebno zagotoviti 1PM za vozila oseb z invalidskimi
vozički.
(9) Pri določanju PM za večstanovanjske objekte je potrebno zagotoviti na vsako deseto stanovanje 1 PM za vozila
oseb z invalidskimi vozički.
(10) Na zemljiških parcelah je dovoljena gradnja manjkajočih parkirišč k obstoječim stavbam ob upoštevanju minimalnega deleža odprtih bivalnih površin.
(11) Določila veljajo povsod, razen v primeru, ko je v
bližini možno parkiranje na javnih parkiriščih, s soglasjem pristojnega upravljavca in ob upoštevanju potreb po istočasnem
parkiranju.
(12) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi, se upošteva največje potrebe po istočasnem
parkiranju.
79. člen
(pogoji za oblikovanje pomožnih objektov –
nezahtevnih in enostavnih)
(1) Pomožni objekti (nezahtevni in enostavni) pri stanovanjskih objektih morajo biti postavljeni na pripadajočem
zemljišču osnovnega objekta. Pomožni objekti v zaselkih
in na osamljenih kmetijah, razen kozolcev in čebelnjakov,
morajo biti postavljeni v neposredni bližini kmetij (največ
30 m od osnovnega objekta – kmetije), tako da z osnovnimi
objekti tvorijo zaključeno gručo poslopij. Na drugih kmetijskih
zemljiščih se jih ne sme postavljati, razen s pisnim potrdilom
kmetijske svetovalne službe, da se zainteresirani graditelj
ukvarja s tako zvrstjo kmetijske dejavnosti, ki opravičuje
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postavitev enega od pomožnih objektov na dislociranem
kmetijskem zemljišču.
(2) Pomožni objekti morajo biti izvedeni skladno z oblikovanjem in materiali osnovne stavbe. Pomožni prostostoječi
objekti morajo imeti simetrično dvokapnico v naklonu od 35°
do 42°, razen pri nadstreških, ki imajo lahko položnejši naklon
oziroma minimalen naklon (ravna streha). Pomožni objekti kot
prizidki na fasadah, ki so vidne z javnih površin, morajo imeti
streho z enakim naklonom, kot ga ima osnovni objekt. Streha
nad njim mora biti izvedena tako, da se streha osnovnega
objekta podaljša oziroma nadaljuje preko pomožnega v istem
naklonu kot ga ima osnovna streha ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha oziroma kot vzporedna streha.
(3) Vetrolovov ni dopustno dodajati na fasade starih kmečkih hiš krajevno značilne arhitekture, ki so vidne z javnih površin.
(4) Stolpni silosi morajo biti postavljeni pod streho hleva oziroma gospodarskega poslopja ali v njuno neposredno
bližino.
(5) Sončnih zbiralnikov ni dopustno postavljati nad slemenom strehe in na objekte kulturne dediščine.
(6) Posamični pomožni komunalni objekti in naprave
(transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski,
vodni zbiralniki) morajo biti postavljeni nevpadljivo, praviloma
v sklopu drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod
površino.
(7) Vrtne lope morajo biti lesene; streha je lahko šotorasta, barva zaščitnih sredstev za les mora biti enaka kot na
sosednjih objektih.
(8) Postavitev kioskov in prodajnih prikolic ni dopustna,
razen s soglasjem občine.
(9) Lahke montažne (plastične, pločevinaste, platnene)
garaže niso dopustne.
80. člen
(pogoji za postavitev in oblikovanje ograj
in opornih zidov)
(1) Ograjevanje parcel v naselju naj upošteva tip, material
in višino ograj, ki je značilna zanj. Naj se uporabljajo žive meje,
žičnate ali lesene ograje. Oblikovanje ograj ob javnih površinah
v vaških jedrih in vaških naseljih se mora zgledovati po tradicionalnih primerih ograjevanja parcel z značilnimi vertikalnimi ali
horizontalnimi lesenimi elementi, dopustne so tudi žive meje in
polni zidovi (kamen, omet, les). Žične ograje so dopustne kot
zaščitne ograje (na primer varstvo vodnih virov) in na športnih
igriščih, drugje morajo biti zasajene z živo mejo.
(2) Ograje v območju križišč in prometnih priključkov
ne smejo biti višje od 0,6 m in ne smejo segati v pregledno
polje ceste, sicer pa ne smejo presegati višine 1,2 m oziroma
kamnite ograje 1 m. Višje ograje so dopustne le kot igriščne,
protihrupne ali zaščitne ograje. Ograje ob lokalnih cestah morajo biti odmaknjene najmanj 0,5 m od parcelne meje oziroma
že izvedenega cestišča, kolesarske steze ali pločnika. Odmik
med dvema ograjama vrtov oziroma parcel pri dovoznih cestah
mora biti najmanj 5 m. Vstopna in uvozna vrata se obvezno odpirajo proti zemljišču za nameravano gradnjo in ne proti cesti.
(3) Protihrupne ograje v naseljih morajo biti oblikovane kot
del krajevne opreme (ne kot protihrupna ograja na avtocesti);
biti morajo pretežno lesene ali ozelenjene.
(4) Varovalne ograje ob cesti in na mostovih v naseljih
morajo biti obložene z naravnimi materiali (kamen, les), nosilni
del je lahko kovinski.
(5) Sajene žive meje, vrste strnjeno nasajenega grmičevja
ali nizko drevje in grmičevje naj sestavljajo avtohtone rastlinske
vrste kot so gaber, javor, lipa, liguster, dren, brogovita, dobrovita, leska.
(6) Ograjevanje zemljišč izven naselij je dovoljeno samo
za potrebe kmetijskih dejavnosti (intenzivni sadovnjaki, drevesnice, površine intenzivne vrtnarske proizvodnje, nadzorovana
paša) ali za zavarovanje pred posledicami padajočega kamenja, krušenja terena ipd..
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(7) Oporni zidovi so dovoljeni le v primerih, ko niso možna
drugačna zavarovanja brežin. Oporni zidovi morajo biti obdelani z naravnimi materiali ali ozelenjeni.
(8) Dostopne poti in gospodarske površine je potrebno
izoblikovati po terenu, morebitne večje posege pa sanirati in
zatraviti.
(9) Ureditev rekreacijskih površin izven območij naselij
mora biti izvedena praviloma brez ograj, dopustne so lesene
ograje za omejitev prehoda na kmetijska ali gozdna zemljišča
ter omejitev prometa.
81. člen
(pogoji za postavitev in oblikovanje začasnih objektov)
(1) Montažni začasni objekti morajo biti oblikovno prilagojeni ostali urbani opremi, locirani stran od javnih prometnih
površin oziroma izven vidnega polja. Stojnice za sezonsko
prodajo se lahko postavijo le za določen čas v območjih strnjenih naselij.
(2) Začasnih objektov ni dopustno postavljati v neposredni bližini objektov varovanih po predpisih o varstvu kulturne
dediščine oziroma naravnih vrednot, izjemoma je to dovoljeno
ob času trajanja prireditev.
(3) Postavitve začasnih objektov za prireditve so dopustne
v enoti urejanja prostora, v kateri poteka prireditev, in v enotah
urejanja prostora, ki nanjo neposredno mejijo. Postavitve morajo biti skladne s programom prireditve. Skladnost s programom
prireditve ugotavlja pristojna občinska uprava.
82. člen
(odstopanja)
Posamezne gradnje je možno oblikovati v kontrastu z
okoljem, in sicer zaradi estetskih in simbolnih razlogov, kadar
je cilj različnost, to je z nasprotjem oblike vzpostaviti prostorsko
dominanto v okolju kot novo kvaliteto v prostoru in s tem doseči
večjo razpoznavnost območja, opozoriti na drugo dejavnost ali
kadar ima namen prilagoditve okolju. Ob tem mora tak poseg
upoštevati obstoječe dominante in kvalitete prostora. Odstopanja je potrebno posebej obrazložiti in utemeljiti v vodilni mapi
PGD, z njimi pa mora soglašati občinska urbanistična služba.
83. člen
(oblikovanje površin zunaj naselij)
(1) Pri regulacijah in melioracijah je treba ohranjati naravne značilnosti prostora. Kjer razmere to dopuščajo, je potrebno ohranjati prvotni potek vodotoka (meandri) in vegetacijsko
strukturo ali ponovno vzpostaviti avtohtono vegetacijo. Ureditve
vodotokov in hudournikov so dopustne predvsem z uporabo
naravnih materialov oziroma tako, da je čim manj vidnega
betona. Visokodebelno vegetacijo ob vodotokih je potrebno
ohranjati v čim večji meri.
(2) Brežine, nasipe, odkopne brežine in druga izpostavljena pobočja je potrebno zavarovati pred erozijo in ozeleniti.
Brežine z blagimi nagibi je potrebno zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago.
V primeru bolj strmih brežin, kjer naravna zavarovanja niso
zadostna, je treba uporabiti take elemente za zavarovanje ali
zgraditi objekte za zavarovanje, ki omogočajo kasnejšo zatravitev ali zasaditev z grmovnicami, ki dobro vežejo podlago.
(3) Po izvedenih gradbenih delih je potrebno neutrjene
površine zavarovati pred erozijo in ozeleniti. Izven naselij je
potrebno za ozelenjevanje praviloma uporabljati samonikle
vrste.
(4) Pri urejanju kmetijskih zemljišč, pri kmetijskih agromelioracijah, je potrebno ohranjati pasove vegetacije in posamezna debelejša drevesa ali skupine dreves. Prav tako je
treba ohranjati gozdni rob, ga na novo zasaditi ali okrepiti ter
ohranjati površinske geomorfološke značilnosti in posebnosti.
(5) Z urejanjem pašnikov ter gradnjo gozdnih in dostopnih
cest se ne sme sprožiti nevarnih erozijskih procesov, porušiti
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ravnovesja na labilnih tleh ter preprečiti odtok visokih voda in
hudournikov. Urejanje pašnikov je potrebno izvesti pravočasno,
da se površine zarastejo do jesenskega deževja.
(6) Ureditve smučišč so dopustne na krajinsko in ekološko
sprejemljivih lokacijah na podlagi strokovne ocene vplivov na
okolje.
(7) Dopustno je odvzemati mivko, pesek, prod in kamenje
iz naravnih vodotokov, iz vodnih in obvodnih zemljišč:
– če je dokazan večji dotok plavin od transportne sposobnosti vodotoka,
– če obstaja stalna težnja dviganja gladine zaradi zaprodenja,
– če zaprodenje ogroža vodnogospodarske objekte in
naprave,
– če je ogrožen dotok vode v podtalnico,
– če je potrebno poglobiti dno zaradi plovbe ali boljšega
dotoka vode.
(8) Manjši peskokopi in gramoznice so dopustni za lokalne potrebe na vidno neizpostavljenih ter ekološko neproblematičnih legah. Po končani rabi je potrebno peskokope in gramoznice sanirati ter vzpostaviti prvotno stanje. Manjši odkopi proda
in dolomitnega peska ter odkopi morenskega gradiva, za katere
ni podeljeno dovoljenje za pridobivanje mineralne surovine, naj
se prepustijo samosanaciji.
(9) Novogradnje objektov na površinah, ki niso namenjene poselitvi, so dopustne na vizualno neizpostavljenih legah.
Novi objekti ne smejo preprečevati dostopa in prevoza do
gozda ali kmetijskih površin po dosedanjih poteh oziroma je
potrebno omogočiti nadomestno prometnico.
3.5. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
84. člen
(prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo)
(1) Parcela namenjena gradnji je zemljišče sestavljeno
iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem
stoji oziroma na katerem je predviden objekt. Velikost mora
omogočati normalno uporabo in vzdrževanje objekta z vsemi
spremljajočimi prostorskimi potrebami. Velikost se določa glede
na:
– namembnost in velikost objekta na parceli s potrebnimi
površinami za njegovo uporabo in vzdrževanje (dovozi in dostopi, parkirišča, utrjene in zelene površine),
– predpisan faktor zazidanosti (FZ), minimalne odmike od
posestnih meja in predpisan delež odprtih bivalnih površin,
– zdravstveno tehnične zahteve: odmik od sosednjega
objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev in intervencijske poti.
(2) Za kmetije in kmetijske objekte (SK, IK) se velikost
parcele za nameravano gradnjo določi ob upoštevanju velikosti
in usmeritve kmetije, potrebe po modernizaciji (nestanovanjske
kmetijske stavbe, pomožni kmetijski objekti in stanovanjske
stavbe kmetij), lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora ter ob upoštevanju vseh
sanitarnih in požarnih predpisov. Parcela za nameravano gradnjo kmetije meri najmanj 2000 m².
(3) Pri stavbah za posebne namene (SB), stavbah v osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU) in stavbah v območjih
gospodarskih con (IG), se velikost parcele za nameravano
gradnjo določi na osnovi prostorskih značilnosti in zahtev dejavnosti, za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja.
(4) Obstoječim stavbam se določa parcela za nameravano
gradnjo na podlagi dejanske rabe zemljišč (zazidanih površin
stavb, ustreznega deleža odprtih bivalnih površin, pripadajočih
manipulativnih površin ter površin za mirujoči promet), tako da
je omogočena raba vseh stavb in da se ohrani funkcija vseh
javnih površin.
(5) Pri objektih z dejavnostmi, kjer se pojavlja veliko število avtomobilov (gostilne, servisi, delavnice za popravila avtomobilov, banke, pošte) ali kjer so potrebne manjše deponije, je
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treba zagotoviti parkirne prostore oziroma deponije na parceli
za nameravano gradnjo pri objektu ali na skupnem zemljišču
za več objektov skupaj.
(6) Javne parkirne, zelene ali odprte površine ni možno
razdeliti med zasebne lastnike in za interese posameznikov.
Postavitve pomožnih objektov za individualne potrebe na teh
zemljiščih niso dopustne.
(7) Parcelacija se v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, izvede na podlagi akta državnega organa ali organa
lokalne skupnosti.
(8) Kriteriji za parcelacijo minimalnih parcel za nameravano gradnjo so:

biti ponikovalnice locirane izven vpliva voznih in manipulativnih
površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje ni možno, kar
je treba dokazati, je možno padavinske vode speljati v najbližji
vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu. Pri tem mora biti
ureditev odvodnjavanja taka, da bodo padavinske vode speljane
izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. V primeru
odvodnjavanja po erozijsko nestabilni ali plazoviti brežini je treba
predvideti odvodnjavanje po utrjenih koritih.
(8) V območjih rezervatov in varstvenih pasov obstoječega infrastrukturnega omrežja in naprav, je izvajanje posegov
omejeno skladno z veljavnimi predpisi, tako da se posegi izvajajo pod pogoji predpisov in pogojev upravljavcev infrastrukture.
V rezervatih planiranih komunalnih in energetskih vodov in
naprav ni dopustna gradnja novih objektov in naprav.

Samostoječe stanovanjske stavbe

min. 400 m²

Dvostanovanjske stavbe – dvojček

min. 500 m²

Samostoječe atrijske stavbe

min. 400 m²

86. člen

Enostanovanjske stavbe v nizu za vsako enoto

min. 200 m²

(pogoji glede oskrbe s pitno vodo)

(9) Delitev zemljiških parcel za oblikovanje novih parcel
za gradnjo je možna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več
parcel za nameravano gradnjo. Vse tako nastale parcele morajo imeti zagotovljen dovoz in dostop.
(10) Ne glede na določila prejšnjega odstavka je delitev
parcel možna za potrebe gradnje javne infrastrukture.
3.6. Prostorski izvedbeni pogoji glede priključevanja objektov
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajenega javnega
dobra
85. člen
(pogoji za komunalo urejanje)
(1) Gradnja objektov je možna le na komunalno opremljenih zemljiščih, ki imajo zagotovljeno vsaj minimalno komunalno
opremo: dovozno pot na javno cesto, priključek na elektriko,
oskrbo z vodo in urejeno odvajanje odpadnih voda oziroma
možnost izgradnje male čistilne naprave, kjer gradnja kanalizacijskega sistema ni predvidena. Gradnja novih objektov
naj bo zasnovana tako, da bo omogočala racionalno oskrbo s
komunalnimi vodi.
(2) V novo načrtovanih območjih predvidenih za gradnjo,
kjer še ni zgrajene prometne in komunalne infrastrukture, je
gradnja objektov možna šele po izgradnji prometne in komunalne infrastrukture oziroma sočasno.
(3) Infrastrukturni vodi praviloma potekajo v cestnem svetu in morajo biti med seboj usklajeni. Vodi in naprave morajo
biti vkopani v tla. Zemljišča tras podzemnih vodov je potrebno
po izvedbi napeljave sanirati, tako da se vzpostavi prvotno
stanje.
(4) Komunalne in energetske ureditve se morajo izvajati
na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja, morajo ustrezati obrambno-zaščitnim zahtevam in biti v skladu s predpisi,
ki urejajo to področje. Pri izvedbi komunalnih ureditev je potrebno upoštevati razvojne plane upravljavcev posameznih
infrastruktur.
(5) Nadzemni komunalni in energetski objekti in naprave
(transformatorske postaje, črpalne postaje, sanitarni kioski,
vodni zbiralniki in podobno) morajo biti postavljeni nevpadljivo,
predvsem ne na osrednjih prostorih naselja, praviloma v sklopu
drugega objekta, neposredno poleg njega ali pod nivojem javne
površine. Objekti morajo biti arhitekturno oblikovani, naklon
strehe mora biti prilagojen sosednjim objektom. Postavitve
teh objektov in naprav v območjih, varovanih po predpisih s
področja ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine, niso
dopustne, razen v območjih registriranih arheoloških najdišč.
(6) V območjih registriranih arheoloških najdišč podzemni
infrastrukturni vodi niso dopustni, razen če ni možno najti drugih rešitev in če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih
arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti
za gradnjo.
(7) Padavinske vode je treba, če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo

(1) Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod, je za vse
stavbe obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda v
skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Žirovnica in s soglasjem upravljavca. Zagotovljena mora biti
oskrba z javnim vodovodom v vseh poselitvenih območjih, razen na območjih nad 1500 m nadmorske višine in poselitvenih
območjih, kjer se oskrbuje iz posameznega vodnega vira manj
kot 50 prebivalcev ali je letna povprečna zmogljivost oskrbe s
pitno vodo manj kot 10 m³ na dan.
(2) Na poselitvenem območju, kjer oskrba z vodo ni zagotovljena z javnim vodovodom, lahko lastniki stavb zagotovijo
oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, če je oddaljenost
stavbe od javnega vodovoda večja od 200 m.
(3) Kjer je vodovodno omrežje samo delno zgrajeno, je
pred gradnjo stavb ali sočasno, potrebno zgraditi javno vodovodno omrežje.
(4) Nova vodovodna omrežja je praviloma potrebno zgraditi v obstoječem ali predvidenem cestnem svetu, tako da je
možno vzdrževanje omrežja in priključkov.
(5) Uporabniki tehnološke vode morajo imeti zaprte vodovodne sisteme.
(6) Na vodovodnem omrežju je potrebno zgraditi hidrantno omrežje, ki mora zagotoviti zadostno požarno vodo oziroma
v območjih, kjer to ni mogoče, urediti ustrezne požarne bazene
ali zagotoviti dostop k površinskim vodotokom pod pogoji, ki jih
določi pristojni organ.
(7) Na območjih varstvenih pasov vodnih virov se morajo
gradnje in prostorske ureditve izvajati v skladu z določili Odloka
o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda za
Občino Žirovnica.
(8) Pri načrtovanju novih vodohranov in zajetij se ti načrtujejo tako, da ne okrnijo naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti na območju občine.
(9) Gradnja objektov, za katere je predvidena poraba
večjih količin vode, je dopustna le v primeru, da se predhodno
zagotovi ustrezna oskrba z vodo.
(10) V javnih objektih naj se uporabljajo sistemi za varčno
ravnanje s pitno vodo.
87. člen
(pogoji glede zbiranja in odvajanja ter čiščenja
odpadnih voda)
(1) Objekti, ki so namenjeni odvajanju in čiščenju odpadnih ter padavinskih voda, se delijo na objekte z značajem
javne meteorne in fekalne kanalizacije, za katere skrbi upravljavec, ter objekte, ki nimajo javnega značaja in so v lasti
uporabnikov (interna meteorna in fekalna kanalizacija).
(2) Za posamezna naselja ali zaključene celote naselja se
načrtuje gradnja kanalizacijskega omrežja v ločenem sistemu s
končnimi dispozicijami. Fekalno kanalizacijo se vodi na lokalne
čistilne naprave oziroma na centralno čistilno napravo.
(3) Naselje ali del naselja, v katerem je preračunana letna
obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode na
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1 ha zemeljske površine večja od 20 PE, mora biti opremljeno
z javno kanalizacijo za odvajanje odpadne vode, če celotna
obremenitev, ki tam nastaja, presega 50 PE.
(4) V obravnavanem območju morajo biti vsi objekti priključeni na zgrajeno omrežje fekalne kanalizacije v skladu z
Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
vode v Občini Žirovnica ter pod pogoji upravljavca javne kanalizacije.
(5) Padavinske vode s cest se spelje preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj v ponikovalnico ali vodotok po najbližji možni poti. Pri tem je potrebno zmanjšati hipni odtok
padavinskih voda z urbanih površin z ustreznim zadrževanjem
padavinskih voda v površinske odvodnike. Padavinske vode s
streh objektov se preko peskolovov, padavinske vode z utrjenih
površin (parkirišč) pa preko lovilcev olj in peskolovov, spelje v
ponikovalnice ali vodotoke.
(6) Padavinska odpadna voda z objektov, parcel, cestnih
priključkov in zunanjih ureditev ne sme pritekati na javne ceste
oziroma na njih zastajati in ne sme biti speljana v naprave za
odvodnjavanje cest in cestnega telesa.
(7) Kolikor se komunalna odpadna voda ne odvaja v javno
kanalizacijo, se mora pred ponikanjem čistiti na mali čistilni
napravi (v nadaljevanju: MČN). Blato iz MČN mora odvažati
izvajalec javne službe.
(8) Pri načrtovanju komunalnih čistilnih naprav je potrebno
izdelati tudi hidrološko-hidravlično analizo prevodnosti vodotoka
glede na predvideno odvajanje odpadnih voda v vodotok. Pri
navedeni analizi je potrebno upoštevati maksimalni in minimalni
pretok, srednji nizki pretok vodotoka na eni strani ter maksimalno
količino odpadne vode na iztoku. S predvidenim odvajanjem
odpadnih voda v vodotok ne smejo biti poslabšane odtočne
razmere na dolvodnih zemljiščih oziroma ne sme biti povečana poplavna ogroženost v vplivnem območju. Za zagotavljanje
neškodljivega odvajanja odpadnih voda v vodotok, je po potrebi
pred iztokom predvideti zadrževalni bazen ustreznih dimenzij.
(9) Tehnološke vode in druge odpadne vode, ki vsebujejo
škodljive snovi, je možno priključiti na javno kanalizacijo, če
so predhodno očiščene do mere, ki jo določa veljavna zakonodaja.
(10) Gnojišča in gnojne jame morajo biti načrtovane v
skladu s Strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic
(Uradni list SRS, št. 10/85, Uradni list RS, št. 67/2 – ZV-1,
98/07).
(11) V varstvenih pasovih vodnih virov je način odvajanja
odpadnih in padavinskih voda določen s posameznimi zakoni,
pravilniki in akti o zavarovanju.
88. člen
(pogoji glede ravnanja in odlaganja odpadkov)
(1) Zbiranje, odvoz in odlaganje komunalnih odpadkov je
urejeno z materialnimi predpisi in jih izvaja pristojna komunalna
organizacija. Komunalne odpadke se odvaža na komunalno
deponijo.
(2) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu z občinskimi
predpisi v posameznih območjih, na primerno dostopnih mestih, locira ekološke otoke.
(3) Odjemna mesta s kontejnerji in zabojniki v naseljih morajo biti urejena na vizualno neizpostavljenih lokacijah.
Imeti morajo utrjeno površino, da je omogočeno enostavno
čiščenje. Odjemna mesta za kosovni odpad in steklovino naj
bodo v naseljih postavljena v bližino trgovin ali parkirnih površin. Odjemna mesta za odpadke na pokopališčih morajo
biti urejena v sklopu ograje – zidu pokopališča, vendar ne na
vidno izpostavljeni lokaciji. Zbirna mesta morajo biti dostopna
vozilom za odvoz.
(4) Zbiranje posebnih in nevarnih odpadkov mora biti
ločeno od ostalih komunalnih odpadkov in urejeno na način, ki
ga določajo veljavni predpisi.
(5) Dovoljeno je zbiranje manjših količin organskih odpadkov na vrtovih in njivah za predelavo v kompost.
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(6) Gradbene odpadke se odvaža na deponijo, urejeno za
odlaganje tovrstnih odpadkov, oziroma se jih ustrezno predela.
Deponiranje gradbenih odpadkov naj se zagotavlja povezano s
sanacijo gramoznic in drugih kopov mineralnih surovin.
(7) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in
izkopnega materiala v 15-metrski obvodni pas na brežine, v
pretočne profile vodotokov, na kmetijska in gozdna zemljišča
ter na nestabilna mesta, kjer bi lahko prišlo do plazitve ali erodiranja, ni dovoljeno. Izkopana zemljina, jalovina ter gradbeni
material se lahko odložijo tudi na druga mesta v okolju, za kar
mora biti pridobljeno dovoljenje za poseg v prostor.
89. člen
(pogoji glede priključevanja na grajeno javno dobro)
(1) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami se lahko
gradijo in prenavljajo v varovalnih pasovih cest in rezervatih
namenjenih za promet, kar pa na velja za kolesarske in sprehajalne poti.
(2) Prometne površine je glede na namen potrebno obdelati oziroma tlakovati različno.
(3) Pri gradnji in urejanju novih prometnih površin je treba
upoštevati naslednje določbe:
– Minimalna širina občinskih cest oziroma ulic je 4 m.
– Kmetijske in gozdne prometnice smejo biti široke največ
3 m, razen v ostrih zavojih, pri čemer so na ravnih delih mestoma dopustne ureditve izogibališč in deponij za les.
– Slepe ceste praviloma niso dovoljene. Izjemoma je
slepa cesta dovoljena, če ima na koncu urejeno ustrezno
obračališče.
– Ob gradnji, rekonstrukciji ali vzdrževalnih delih na cesti
je potrebno istočasno izvesti kompleksno prenovo komunalnih
in drugih objektov in napeljav, če so ti objekti in napeljave potrebni prenove.
– Ob novogradnjah in rekonstrukcijah prometnic je predvsem v naseljih priporočljiva ureditev hodnikov za pešce in
kolesarskih stez.
– Ob regionalnih in lokalnih cestah ter javnih poteh je v
naseljih priporočljivo urediti hodnike za pešce, ki morajo biti
opremljeni z javno razsvetljavo.
– Hodniki za pešce morajo biti zaradi varnosti pešcev
iz hrapavih materialov, ob prehodih za pešce pa morajo imeti
poglobljene robnike, da ne ovirajo prehoda funkcionalno oviranim osebam.
– Ob regionalnih in lokalnih cestah ter javnih poteh se
lahko uredijo kolesarske steze oziroma poti. Glede na prostorske možnosti in razpoložljivost zemljišč, naj se kolesarske poti
uredijo izven cestnih teles.
– Ob javnih cestah je na prometnih površinah izven vozišča dovoljeno urejati avtobusna postajališča, parkirišča in počivališča.
– Postavljanje objektov in naprav za slikovno ali zvočno
obveščanje in oglaševanje je v varovalnem pasu ob državnih
in lokalnih cestah zunaj naselij prepovedano.
– Pri rekonstrukcijah cest in preplastitvah je potrebno
višino cestišča in površin za pešce uskladiti z višinami vhodov
v objekte, tako da se pri tem dostopnost ne poslabša.
– Trase prometnic ne smejo posegati v brezna, jame,
izvire ter sekati vodnih žil. Pri prečkanju grap z vodo je treba
izvesti ustrezne prepuste.
– Kjer ureditve prometnic prečkajo planinske in druge poti,
je treba križanja teh poti na novo urediti in označiti.
– Zaradi posegov ne smejo biti ogroženi varnost prometa
na obstoječih in predvidenih cestah, stabilnost cest in njihovi
interesi, preglednost na območju cest in cestnih priključkov.
(4) Pri gradnji in urejanju dovozov in priključkov je treba
upoštevati naslednja določila:
– Vsak objekt na zaključeni gradbeni parceli mora imeti
zagotovljen, urejen in varen priključek na javno cesto.
– Priključki posameznih objektov in dovozne ceste morajo
biti praviloma vezani na občinsko cesto in preko nje na državno
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cesto. Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov
skupno.
– Novi priključki na javno cesto morajo biti praviloma locirani na nasprotni strani že obstoječih priključkov.
– Z javnih cest morajo biti omogočeni nemoteni dovozi do
kmetijskih in gozdnih zemljišč pod pogoji upravljavca ceste.
– Do vsakega objekta je potrebno zagotoviti dovoz za
intervencijska vozila.
– Dovoz do posamezne gradbene parcele je v primeru,
če drugače ni mogoče, dopustno urediti tudi preko kmetijskih
zemljišč. Širina dovoza ne sme presegati 3 m.
– Meteorne in odpadne vode iz objektov in zemljiških
parcel objektov ne smejo pritekati na javno pot in ne smejo
biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste in cestnega
telesa.
(5) Glede varovalnih pasov cest je treba upoštevati naslednja določila:
– Zaradi preprečevanja škodljivih vplivov gradenj in prostorskih ureditev na prostor ob cesti, na cesto in promet na njej,
je ob javnih cestah določen varovalni pas, v katerem je raba
prostora omejena.
– Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran državne ceste širok:
Avtocesta

40 m

Hitra cesta

35 m

Glavna cesta

25 m

Regionalna cesta

15 m

Državna kolesarska pot

5m

– Varovalni pas občinske ceste je širok:
Lokalna cesta

4m

Javna pot

2m

Pot za kolesarjenje

1m

– Za vsako gradnjo in prostorsko ureditev je potrebno v
varovalnem pasu ceste pridobiti projektne pogoje in soglasje
pristojnega upravljavca.
– Načrtovanim in obstoječim prometnicam, ki so predvidene za rekonstrukcijo, je določen rezervat ceste. V rezervatih
cest prostorske ureditve in gradnje niso dovoljene, dokler se
gradnja oziroma rekonstrukcija ne izvede. Na obstoječih objektih in napravah so dovoljena le vzdrževalna dela ter eventualna
prečkanja omrežij energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
Rezervati posameznih cest so:
Državna cesta (glavna in regionalna)

40 m

Lokalna cesta

30 m

90. člen
(pogoji glede gradnje in ureditve
kolesarskih poti)
(1) Kolesarski pas poteka ob vozišču, od ostalega vozišča
je ločen z vzdolžno neprekinjeno črto.
(2) Kolesarska steza poteka ob vozišču motornega prometa in je nivojsko ločena od vozišča. Poteka tudi ob hodniku
za pešce.
(3) Kolesarska pot poteka neodvisno od ostale cestne
mreže in je s predpisano signalizacijo označena kot javna cesta, ki je namenjena izključno vožnji kolesarjev.
(4) Izven naselja se uredi, v skladu s prostorskimi možnostmi in hitrostjo ter gostoto prometa, kolesarski pas ali kolesarska pot, v naselju pa kolesarski pas ali kolesarska steza.
Minimalna širina za vožnjo enega kolesa je 1 m.

91. člen
(pogoji glede železniškega prometa)
(1) Po območju, ki ga ureja ta odlok, poteka obstoječa
železniška proga Ljubljana–Jesenice–državna meja. Potrebno
je upoštevati naslednje smernice:
– Za vsak objekt v 100-metrskem varovalnem progovnem
pasu železnice je potrebno upoštevati veljavni Zakon o varnosti
v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 36/10) in Pravilnik
o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov,
saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list
SRS, št. 2/87) glede minimalnih odmikov bodočih objektov od
osi krajnega tira in gradnje protihrupne ograje, če se pokaže
za potrebno.
– Za vsak objekt lociran v 100-metrskem železniškem varovalnem progovnem pasu si mora investitor pridobiti projektne
pogoje in soglasje h gradnji.
– Predvidene ceste morajo biti oddaljene najmanj 8 m od
osi obstoječega tira.
– Objekti višine do 15 m morajo biti oddaljeni najmanj
12 m od osi krajnega tira. Za objekte višje od 15 m, je potrebno
za vsak meter višine dodati 0,5 m k minimalni oddaljenosti od
osi krajnega tira.
(2) Za ureditev prometa na progi št. 20 Ljubljana–Jesenice–državna meja na območju občine, je potrebno izvesti
naslednje ukrepe:
– Nivojski prehod javne poti JP 650191 R3 (Vrba)–nadvoz
avtoceste; železniški prehod preko glavne železniške proge
št. 20 Ljubljana–Jesenice–državna meja, v km 620 + 166,84, se
uredi tako, da se ga opremi s tehničnimi sredstvi, ki napovedujejo prihod vlaka, prepovedujejo in preprečujejo udeležencem
v cestnem prometu prečkanje železniške proge (cestni signal
in (pol)zapornice) ter uredi cestišče skladno s Pravilnikom o
nivojskih prehodih (Uradni list RS, št. 85/08).
– Po ureditvi nivojskega prehoda iz prve alineje ter ureditvi
nadomestne poti, se nivojski prehod javne poti JP 650182 R3
(Vrba)–železniški prehod-lipa preko glavne železniške proge
št. 20 Ljubljana–Jesenice–državna meja, v km 620 + 879,36,
ukine.
– Nivojski prehod javne poti JP 650082 R3 železniški
prehod R3 preko glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–državna meja, v km 621 + 533,50, se ukine po ureditvi
izven nivojskega križanja.
– Križišče cest R3 638–LC 150011, ki leži v varovalnem
pasu glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–državna meja, v km 622 + 636,00, se uredi po projektu podjetja
Appia d.o.o., PZI št. AP069-09 za ureditev avtobusnega postajališča, prehodov in pločnikov za pešce ter optimalno ureditev
(dveh) križišč za naselja Žirovnica, Breg in Moste (vzpostavitev pločnika na levi strani regionalne ceste R3-6387/1131,
postavitev pogona zapornic na B strani nivojskega prehoda
in ureditev širine vozišča na nivojskem prehodu glavne železniške proge).
92. člen
(pogoji glede varnosti v zračnem prometu)
(1) Ureditveno območje po tem odloku se nahaja v vplivnem območju letališča iz zasnove omrežja letališč z obstoječo
in predvideno mrežo letališč v Republiki Sloveniji, tako da
posega v območje kontroliranega dela zračnega prostora nad
letališčem in okrog njega, namenjenega varovanju letališkega
prometa letališča Lesce, ki je s sklepom vlade opredeljeno kot
javno letališče lokalnega pomena.
Letališče Lesce:
– referenčna koda je »2B« ICAO,
– referenčna točka letališča je na nadmorski višini
505,0 m,
– smer in oznaka vzletno-pristajalne steze: 134°–314°,
(13–31),
– dolžina vzletno pristajalne steze: 1150 m.
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(2) Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno v skladu
z ICAO referenčno kodo letališča upoštevati vzletno priletne in
druge omejitvene ravnine letališča, kot so opisane v Zakonu
o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) in Prilogi 14 k Čikaški
konvenciji.
(3) Med ovire za zračni promet tako štejejo:
– v krogu s polmerom 10 km od referenčne točke letališča objekti, instalacije in naprave, ki so višje od 100 m ali višje
od 30 m in se nahajajo na terenu, ki je več kot 100 m višji od
referenčne točke letališča,
– objekti, inštalacije in naprave, ki so višji od 30 m in se
nahajajo na napravah ali umetnih vzpetinah, ki se dvigajo iz
okoliške pokrajine za več kot 100 m,
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot
100 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so
napeti nad dolinami in soteskami v dolžini več kot 75 m,
– za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj
25 m, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest,
železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.
(4) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa,
je potrebno predhodno pridobiti soglasje pristojnega organa,
objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi.
93. člen
(pogoji glede oskrbe z električno energijo)
(1) Pri lociranju objektov in naprav je potrebno upoštevati
stanje in zasnovo elektroenergetskega omrežja in naprav ter
predpisane odmike in pogoje upravljavca.
(2) Objekte je potrebno priključiti na električno omrežje v
skladu s pogoji za dobavo in odjem električne energije.
(3) Pri grajenih in prostorskih ureditvah je potrebno za
določen napetostni nivo upoštevati elektroenergetske koridorje,
ki znašajo:
Kablovod 20 kV

8 m (2x4 m od osi kablovoda)

Daljnovod 10, 20 kV

20 m (2x10 m od osi daljnovoda)

Daljnovod 35 kV

30 m (2x15 m od osi daljnovoda)

Daljnovod 110 kV

30 m (2x15 m od osi daljnovoda)

Daljnovod 440 kV

50 m (2x25 m od osi daljnovoda)

(4) Za vsak poseg v koridorje obstoječih in predvidenih
daljnovodov in kablovodov je potrebno pridobiti soglasje pristojnega upravljavca.
(5) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila, ki
prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.
(6) Za vse objekte (novogradnje, nadzidave, dozidave
stavb namenjenih za stalno oziroma občasno bivanje), ki posegajo v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti moči elektromagnetnega polja, ki so določene v Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
št. 70/96). V 80 m širokem pasu ob daljnovodih naj se zaradi
elektromagnetnega sevanja načrtujejo le namenske rabe območij brez stanovanj.
(7) Nizko in srednje napetostno omrežje je v naseljih
potrebno zgraditi v podzemni oziroma kabelski izvedbi. Enako
velja pri prenovah in rekonstrukcijah prostostoječih vodov.
(8) Prostozračni elektrovodi ne smejo potekati v smeri
kvalitetnih in varovanih pogledov.
(9) Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov in na območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno
izvesti ojačitve obstoječega omrežja oziroma zagotoviti lokacije
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za nove transformatorske postaje in trase za priključne srednje
napetostne vode. Nove transformatorske postaje naj bodo
oblikovane in postavljene tako, da čim manj vplivajo na vidne
kvalitete prostora.
(10) Spodbuja se soproizvodnja električne in toplotne
energije v vseh možnih kombinacijah uporabe goriv ter z
možnostjo uporabe energije za hlajenje objektov (plinska
kogeneracija, kogeneracija v kotlovnici na obnovljiv vir energije …).
(11) Javna razsvetljava na cestah, ulicah in drugih javnih površinah se izvaja z nizkimi oziroma visokimi uličnimi
svetilkami, ki s svojo močjo in usmerjenostjo svetlobe ne
onesnažujejo okolja. Oblikovanje svetil mora biti podrejeno
oblikovnim kvalitetam posameznih enot urejanja prostora,
v vaških jedrih je tip in obliko svetilke potrebno prilagoditi
kulturnemu izročilu. Umetno osvetljevanje negativno vpliva
na populacije žuželk, netopirjev in nekaterih vrst ptic, zato
naj se za osvetljevanje javnih površin uporabljajo žarnice, ki
oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne
ali visokotlačne). Svetilke naj bodo nepredušno zaprte, da ne
predstavljajo pasti za žuželke in usmerjene v tla brez sevanja
svetlobe nad vodoravnico.
Cerkvi na Breznici in na Rodinah naj se ne osvetljujeta,
ker sta v njej evidentirani koloniji netopirjev.
(12) Sončne zbiralnike je dovoljeno postavljati na streho,
balkonske ograje in zatrepe, tako da ležijo v njihovi ravnini.
Postavitve nad slemenom in na objektih kulturne dediščine
niso dopustne.
(13) Celice za fotovoltaične elektrarne je dovoljeno postavljati na strehe (v ravnino strehe, brez dodatnih konstrukcij
– stebričkov). Fotovoltaične elektrarne na stebrih je dopustno
postavljati na temu primernih stavbnih zemljiščih.
94. člen
(pogoji za gradnjo in ureditev malih hidroelektrarn)
(1) Urejanje MHE je mogoče v okviru obstoječih mlinov
in žag. Nove MHE je možno umeščati v prostor šele po sprejetju podrobnejšega načrta upravljanja z vodotoki na območju
Občine Žirovnica oziroma po pripravi ustreznih strokovnih
podlag, ki bodo utemeljile smiselnost posega in okoljsko
sprejemljivost.
(2) Pri urejanju malih hidroelektrarn mora biti zagotovljen prehod rib (ribja steza) in takšen pretok vode, ki
zagotavlja biološki minimum. Tlačni vodi morajo biti vkopani,
zemljišče pa urejeno in zavarovano proti eroziji. Pri vkopavanju tlačnih cevi ni dopustno zasipavanje struge z odvečnim
materialom. Dopustne so obnove starih rak za potrebe malih
hidroelektrarn.
(3) Strojnica male hidroelektrarne mora biti postavljena
nevpadljivo, po velikosti ne sme presegati dimenzij, ki jih narekuje tehnologija. Generatorska etaža strojnice s pristopom
mora biti nad nivojem stoletne visoke vode. Če se strojnica nahaja v poplavnem območju, je tako lokacijo potrebno strokovno
utemeljiti s hidravlično presojo. Strojnica ne sme ovirati dostopa
do struge zaradi vzdrževalnih in investicijskih del. Streha na
strojnici mora biti simetrična dvokapnica z naklonom od 35° do
42°. Ograje okrog strojnice niso dovoljene.
95. člen
(pogoji glede oskrbe s plinom)
(1) Za plinovod z delovnim tlakom nad 16 barov je določen nadzorovani pas v širini 100 m na vsako stran plinovoda. V
nadzorovanem pasu je potrebno upoštevati določila Pravilnika
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov (Uradni list RS,
št. 60/01, 54/02) ter za vsak poseg v tem pasu pridobiti soglasje
upravljavca plinovoda.
(2) Za gradnjo in kasnejše posege v varnostnem pasu
nizkotlačnih plinovodov, je potrebno upoštevati določila Pravil-
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nika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje
plinovodov z največjim delovnim tlakom do vključno 16 barov
(Uradni list RS, št. 26/02, 54/02). Varstveni pas za plinovode z
delovnim tlakom manjšim od 16 barov in večjim od 5 barov je
5 m na vsako stran osi plinovoda, za plinovode z delovnim
tlakom manjšim od 5 barov je 2 m na vsako stran osi plinovoda.
(3) Za vse gradbene posege in ureditve, ki se nahajajo
v nadzorovanih in varstvenih pasovih plinovodov, je potrebno
pridobiti soglasje od upravljavca plinovodnega omrežja. Za te
posege je potrebno izdelati projekte za gradbeno dovoljenje
ali za izvedbo, kjer morajo biti obdelane in z upravljavcem
plinovoda usklajene vse projektne rešitve, ki se nanašajo na
plinovode in pripadajoče pasove. Projekti morajo vsebovati situacijo s prenosnim omrežjem zemeljskega plina, komunalno in
cestno infrastrukturo, objekte ter druge posege zunanje ureditve. Izdelati je potrebno geološko poročilo o vplivih predvidenih
objektov in ostalih posegov na obstoječi plinovod in predvideti
zaščito plinovoda.
(4) Obvezna je priključitev vseh objektov (stanovanjskih
in nestanovanjskih) na obstoječe ali predvideno plinovodno
omrežje, razen objektov, ki uporabljajo obnovljive vire energije.
(5) Priključitev objektov na zgrajeno plinovodno omrežje
je možno pod pogoji, ki jih določi upravljavec plinovoda.
96. člen
(gradnja in urejanje daljinskega ogrevanja
ter uporaba ekološko čistih virov energije)
(1) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine
spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter
uporabo obnovljivih virov energije.
(2) V vseh enotah urejanja je dovoljena gradnja omrežja
in naprav za daljinsko ogrevanje ob upoštevanju vseh določb
odloka o OPN in varstvenih režimov.
(3) Pri gradnji novih stavb ter pri rekonstrukciji stavb,
kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z energijo in
ogrevanja, je potrebno upoštevati zakonodajo iz področja
učinkovite rabe energije, ter stavbe priključiti na ekološko
čiste vire energije, oziroma spodbujati pasivno in energetsko
učinkovito gradnjo.
(4) Pri gradnji novih stavb, katerih uporabna tlorisna
površina presega 1000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih
uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in pri katerih se
zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se ta načrtuje na podlagi
in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov
za oskrbo stavb z energijo, pri kateri se upošteva tehnična,
funkcionalna, okoljska in ekonomska izvedljivost alternativnih
sistemov za oskrbo z energijo. Kot alternativni sistemi se
štejejo:
– decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov
energije,
– soproizvodnja,
– daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, če je na
voljo,
– toplotne črpalke.
(5) Študija izvedljivosti iz prejšnjega odstavka je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v
skladu s predpisi o graditvi objektov. Izvzete so stavbe, katerih
oskrba z energijo je določena v lokalnem energetskem konceptu, stavbe, za katere predpis lokalne skupnosti določa obvezno
priključitev na določeno vrsto energetskega omrežja oziroma
uporabo določene vrste goriva.
97. člen
(ukrepi za učinkovito rabo energije)
(1) Učinkovita in varčna raba energije bo trajna razvojna usmeritev pri gospodarjenju in načrtovanju novogradenj,
prenovi in sanaciji, kar pomeni zmanjšanje rabe energije ob
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zagotavljanju enake ali večje kakovosti življenja in konkurenčnosti gospodarstva.
(2) Učinkovitejša raba energije in zamenjava fosilnih goriv
z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika (zemeljski plin) ali z biomaso
(kurjenje biomase velja za CO2 nevtralno).
(3) Na redkeje poseljenih območjih, kjer se nahaja predvsem individualna stanovanjska gradnja, se v prihodnje načrtuje predvsem individualna energetska oskrba in pri tem
pospešuje uporaba obnovljivih virov energije. Potencial v bodoče predstavljajo obnovljivi viri energije, predvsem sončna ter
energija lesne biomase.
(4) Podpira se izgradnjo fotovoltaičnih elektrarn (predvsem za potrebe industrijskih objektov) in solarnih sistemov za
ogrevanje sanitarne vode. Solarna energija predstavlja potencial tudi za potrebe javne razsvetljave.
(5) Učinkovitejšo rabo se zagotavlja tudi z zmanjševanjem porabe električne energije za javno razsvetljavo,
in sicer z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za
reguliranje polnočnega delovanja razsvetljave in z omejevanjem na minimalno število svetlobnih teles, postavljenih
zunaj strnjene poselitve. Pri načrtovanju in gradnji razsvetljave cest in javnih površin je potrebno upoštevati določila
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 81/07), ki se nanašajo na porabo električne energije.
(6) Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste vire energije,
z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe, tako
da se:
– izboljšuje toplotna izolacija objektov,
– spodbuja pasivne oziroma energetsko učinkovite gradnje,
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih materialov ter tehnološke
opreme.
(7) Z namenom smotrne rabe prostora, je treba nove
energetske sisteme za proizvodnjo električne energije v čim
večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na
degradiranih območjih proizvodnih dejavnosti.
(8) Energetski sistem je sklop posameznih energetskih
infrastrukturnih sistemov, ki omogočajo oskrbo države z elektriko, zemeljskim plinom, nafto in naftnimi derivati, toploto,
obnovljivimi in drugimi viri energije. Pri pridobivanju, pretvorbi,
prenosu, distribuciji in uporabi energije, ki povzročajo praviloma
nezaželene in dolgoročne vplive na okolje in prostor, se upošteva načela vzdržnega prostorskega razvoja in spoznanje o
omejenosti virov ter možnosti izrabe vseh realnih potencialov
na področju rabe energije.
(9) Pri načrtovanju energetskih in telekomunikacijskih
omrežij naj se preveri vse tehnične možnosti za uporabo že
obstoječih koridorjev.
98. člen
(pogoji glede navezovanja na telekomunikacijsko
omrežje in sistem zvez)
(1) Novo telekomunikacijsko omrežje (v nadaljnjem besedilu: TK) in druga telekomunikacijska kabelska omrežja naj se
izvedejo z zemeljskimi kabli.
(2) Prečkanje TK kablov z drugo infrastrukturo se izvede
v zaščitnih ceveh.
(3) Pri določanju odmikov stavb od TK omrežja je potrebno upoštevati predpisane odmike oziroma zaščitne ukrepe. Ob
medkrajevnih kablih za zveze je v 3-metrskem pasu dopustna
le gradnja komunalnih naprav.
(4) Oddajnike za potrebe mobilnih komunikacij je treba
locirati na vizualno manj izpostavljenih in nedominantnih lokacijah, prav tako ne v smeri kakovostnih pogledov na naravne
ali ustvarjene kakovostne dominante ter na lokacije, ki zagotavljajo manjši vpliv na zdravje ljudi. V urbanih območjih je treba
prioritetno izkoristiti območja in objekte, namenjene trgovsko-
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nakupovalni, industrijski in poslovni dejavnosti, v stanovanjskih območjih pa jih je treba vključevati na obstoječe sisteme
infrastrukture ali v njihovo neposredno bližino (npr. kotlovnice,
dimniki, stolpi). Na območjih naravne dediščine in na ekološko
pomembnih območjih se te naprave postavlja le izjemoma in
na način, ki ne spreminja lastnosti, zaradi katerih je območje
pridobilo ta status. V območje in na objekte kulturne dediščine
se teh objektov ne postavlja. Izjemoma je postavitev možna,
če se ne spremeni ali ne razvrednoti pomena in videza objekta
ali območja dediščine in se ohrani ostale varovane vrednote
dediščine.
(5) Za sprejem televizijskih programov prek satelita in
distribucijo signala je dopustno zgraditi razdelilno kabelsko
omrežje (CaTV) in ga povezati na glavno antensko postajo s
sprejemnim sistemom. Trasa omrežja CaTV mora praviloma
potekati po isti trasi kot TK omrežje.
99. člen
(obstoječa in predvidena omrežja
in objekti gospodarske javne infrastrukture, na katera
se morajo posamezna območja obvezno priključiti
in obveznosti, ki izhajajo iz tega)
(1) Vsi objekti se morajo priključiti na obstoječo oziroma
novozgrajeno komunalno in energetsko omrežje. Po izgradnji kanalizacijskega omrežja se objekti obvezno priključijo
na kanalizacijo mimo greznic, ki jih je potrebno izprazniti in
dezinficirati.
(2) Vse objekte, ki so priključeni na vodovod, je potrebno
priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne vode in na
čistilno napravo za njeno čiščenje.
(3) Začasni objekti, ki uporabljajo vodo oziroma so priključeni na vodovod, morajo imeti urejeno odvodnjavanje odpadnih
voda.
100. člen
(način možne oskrbe objektov, kolikor izgradnja
gospodarske javne infrastrukture ali javnega dobra
ni predvidena)
(1) V območjih, kjer ni javnega vodovodnega omrežja in je
oddaljenost od javnega vodovoda večja od 200 m ter je izvedba
povezana z nesorazmernimi stroški, si mora investitor zgraditi
lastno vodovodno zajetje s cevovodom in pridobiti potrdilo o
neoporečnosti vode na podlagi kemične in bakteriološke analize vodnega vira.
(2) Do izgradnje omrežja in naprav za odvod in čiščenje
odpadnih voda v posameznem območju so obvezne MČN, iz
katerih blato odvaža pooblaščena organizacija na ustrezna
odlagališča. MČN morajo biti locirane tako, da so dostopne
vozilom za praznjenje.
(3) V območjih počitniških hiš niso dopustne cisterne za
kurilno olje. Za ogrevanje se priporočajo obnovljivi viri energije.
3.7. Prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega
ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave,
varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter obrambnih potreb
101. člen
(pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne
dediščine)
(1) Kulturna dediščina je prikazana v prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu aktu in drugih uradnih evidencah.
(2) Na območjih, varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine, veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor
prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine.
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(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni
posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
– prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene
vrednosti,
– dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in
situ).
(4) Gradnje novih objektov, dozidave obstoječih objektov,
nadzidave obstoječih objektov in drugi dopustni posegi določeni s tem odlokom, so na območjih varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine dopustni le izjemoma, kadar ni
mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v primeru dozidave
in nadzidave objekta ni možno najti druge rešitve, pri čemer
gradnja ali poseg ne sme spreminjati lastnosti, zaradi katerih
je območje pridobilo status območja, varovanega s predpisi s
področja varstva kulturne dediščine in je ta gradnja ali poseg
skladen s prostorskimi izvedbenimi pogoji varstva, ki veljajo za
ta objekt ali območje.
(5) Za posege v kulturni spomenik, vplivno območje
kulturnega spomenika, varstvena območja dediščine ali registrirane dediščine, vpisane v register nepremične kulturne
dediščine do dne uveljavitve tega odloka, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
za posege, ki ga izda organ pristojen za varstvo kulturne
dediščine.
(6) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega
najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine, je treba
pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister pristojen za področje varstva kulturne
dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev
arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebno pridobiti podrobnejše podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah
– obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna
javna služba.
(7) Za poseg v objekt ali območje, varovano po predpisih
o varstvu kulturne dediščine, se v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, štejejo vsa dela, dejavnosti in
ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja
razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.
(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja
veljajo prostorski izvedbeni pogoji kot jih opredeljuje konkreten
akt o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja
določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni
spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni z varstvenim režimom v razglasitvenem aktu.
(9) Za varstvena območja dediščine veljajo merila in
pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi
varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb
tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni
z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij
dediščine.
(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni razglašena
za kulturni spomenik in ni varstveno območje, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli
varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki je nosilka vrednot registrirane kulturne
dediščine, niso dovoljeni. V primeru neskladja določb tega
odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji določeni v
tem členu.
(11) Za posamezne enote registrirane kulturne dediščine
veljajo poleg določb prejšnjega odstavka tudi dodatni prostorski
izvedbeni pogoji, kot jih določajo varstveni režimi za posamezne podvrste dediščine.
(12) Za registrirano stavbno dediščino velja varstveni
režim, na podlagi katerega se ohranjajo varovane vrednote,
kot so:
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– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
– oblika zunanje podobe (členitev objekta in fasad, oblika
in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni
detajli),
– funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
– komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
– pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v
okolico značilnostim stavbne dediščine),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(13) Za registrirano naselbinsko dediščino velja varstveni
režim, na podlagi katerega se ohranjajo varovane vrednote,
kot so:
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje
med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije,
značilne funkcionalne celote),
– prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja
(drevesa, vodotoki itd.),
– prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na
reliefne značilnosti, poti itd.),
– naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti,
oblike strešin, kritina),
– odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in
pogledi iz njega),
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema,
ulične fasade itd.),
– zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.
(14) Za območja kulturne krajine velja varstveni režim, na
podlagi katerega se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba
(naravne in kulturne prvine),
– odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
– sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna
raba zemljišč),
– tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
– odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.
(15) Za območja vrtno-arhitekturne dediščine velja varstveni režim, na podlagi katerega se ohranjajo varovane vrednote, kot so:
– kompozicija, zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),
– kulturne sestavine (grajeni objekti, parkovna oprema,
skulpture),
– naravne sestavine, ki so vključene v kompozicijo (vegetacija, voda, relief itd.),
– funkcionalna zasnova v povezavi s stavbno dediščino
oziroma stavbami in površinami, ki so pomembne za delovanje
celote,
– podoba v širšem prostoru oziroma odnos območja z
okoliškim prostorom (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
– oblikovna zasnova drevoredov (dolžina, drevesne vrste,
sadilna razdalja, sistem zasajanja itd.),
– ekološke razmere, ki so potrebne za razvoj in obstoj
drevja,
– rastišče,
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– posamezna drevesa (preprečevanje obsekavanja, poškodb itd.).
(16) Za registrirano memorialno dediščino velja varstveni
režim, na podlagi katerega se ohranjajo varovane vrednote,
kot so:
– avtentičnost lokacije,
– materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali
drugih nepremičnin,
– vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter
vedute.
(17) Pri posegih v vplivna območja kulturne dediščine velja varstveni režim, na podlagi katerega se ohranjajo varovane
vrednote kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in
dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki
bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine. Dopustne so ureditve, ki
spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.
(18) V območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki utegne poškodovati arheološke
ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi,
strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali
uporabo, ki bi lahko poškodovala arheološke ostaline ali spremenila njihov vsebinski in prostorski kontekst. V posamezna
registrirana arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni posegi,
kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
– če ni možno najti drugih rešitev in
– če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih
arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti
za gradnjo.
Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli
organ pristojen za varstvo kulturne dediščine.
(19) Ob enotah in območjih kulturne dediščine ter v
vplivnih območjih kulturne dediščine ni dovoljeno postavljanje
nezahtevnih in enostavnih objektov, z izjemo nezahtevnih in
enostavnih objektov za potrebe obstoječe stanovanjske hiše
ali gospodarskega poslopja, če to ne krni prostorskih kvalitet
kulturne dediščine.
(20) V smeri vedut (s komunikacijskih poti na kulturno
dediščino) ni dovoljeno postavljati reklamnih panojev ali drugih enostavnih objektov, ki bi zmanjševali prostorski pomen
kulturne dediščine.
(21) Pri posegih ob kulturni dediščini je treba zagotoviti
varovalni pas med posegom in kulturno dediščino. Ohranja
se celovitost kulturne dediščine, tako da se ustrezno umešča
objekte ob enote kulturne dediščine. Za ohranjanje dobrega
stanja kulturne dediščine je obvezno ohranjanje krajinske identitete, ohranjanje značilnosti grajenih struktur, ohranjanje vedut
in prenova vaških jeder.
(22) Ne glede na določila tega odloka je potrebno v primeru odkritja nove kulturne dediščine o tem obvestiti strokovne
službe. Pri vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
(23) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije
omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska
dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
(24) Na območjih nezaznamovanih (prikritih) vojnih grobišč iz časa ob koncu II. svetovne vojne, do izvedbe potrebnih
raziskav, ni dovoljeno izvajati zemeljskih del: grobišče Selo pri
Žirovnici, Bavdov travnik pod Ajdno, med hribom Požarnica in
potokom Ratibovec, Belejeva lipa – travnik zahodno od Vrbe.
Evidentirana so naslednja vojna grobišča:
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Oznaka

Ime

49

Selo pri Žirovnici – grobišče Selo pri Žirovnici

499

Vrba – grobišče Belejeva lipa

195
50

Št.
Parc. št.

K.o.
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Zanesljivost

Žirovnica

Lokacija približna – zanesljivi viri

1094

Zabreznica

Lokacija približna – zanesljivi viri

Moste – grobišče Bavdova ledina 2

1139

Žirovnica

Lokacija približna – nezanesljivi viri

Moste – Grobišče Bavdova ledina 1

1143

Žirovnica

Lokacija natančno določena
– grobišče potrjeno

102. člen
(pogoji glede ohranjanja narave)
(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo
usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot
in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti,
navedene v strokovnem gradivu Naravovarstvene smernice za
Občinski prostorski načrt Občine Žirovnica (ZRSVN, OE Kranj,
marec 2008) in Naravovarstvene smernice za Občinski prostorski načrt za Občino Žirovnica – dopolnitev, maj 2009, ki se
hranijo na sedežu Občine Žirovnica.
(2) Za gradnjo objekta na zavarovanih območjih narave, območjih Natura 2000 in naravnih vrednot je, skladno s
105. členom Zakona o ohranjanju narave (uradno prečiščeno
besedilo) (Uradni list RS, št. 96/04), potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje.
(3) Ob vodotokih se ohranjajo poplavne in razlivne površine
ter obvodni pas vegetacije. Vodnogospodarski objekti in obrežna
zavarovanja se gradijo le za namen varstva pred poplavami in
erozijami in to z naravnimi materiali, ob čim manjšem poseganju
v obvodno vegetacijo in na način, ki ohranja dinamiko vodotoka.
Ohranja se vzdolžna razgibanost vodotokov z brzicami, tolmuni,
mrtvimi rokavi, prodišči, ipd. Prodišča se rabijo v taki količini, da
se naravna dinamika vodotoka ne spreminja, brez večjih posegov v brežine in v času, ko ptice ne gnezdijo.
(4) Na območjih botaničnih naravnih vrednot se ohranja
obstoječa raba, kultura in ekološki pogoji, ki omogočajo obstoj
naravne vrednote.
(5) Ohranjajo se ogroženi habitati (predvsem mokrišča, suha
ekstenzivna travišča, visokodebelni sadovnjaki, naravni vodotoki,
poplavni gozdovi) in ogrožene živalske ter rastlinske vrste.
(6) Obstoječe travniške habitate naj se ohranja v največji
možni meri. Kjer to ni mogoče, naj se posegi izvajajo zgolj na
območju gradnje. Poškodovane površine naj se po zaključku
gradnje sanira in zasadi z avtohtonimi travniškimi mešanicami.
(7) V čim večji meri se ohranjajo gozdni robovi, tradicionalni visokodebelni sadovnjaki, manjše skupine dreves in posamezna drevesa v krajini ter omejki (drevesne živice). Ohranjajo
se tudi ravni ali vijugasti koridorji grmovnic in dreves (mejic) na
kmetijskih zemljiščih in znotraj naselij zaradi ohranjanja biotske
raznovrstnosti območja ter zaradi pomembnosti za prehranjevanje netopirjev na posebnih varstvenih območjih. Ohranjajo se
živice in skupine dreves na pašnikih v dolini Završnice. Ohranjajo se ježe in vegetacija kot značilne geomorfološke oblike.
(8) Prometno infrastrukturo naj se v prostor umešča tako,
da se ohranijo elementi krajine, kot so mejice, travniški sadovnjaki in posamezna drevesa.
(9) Gozdne ceste ne smejo biti trasirane preko naravnih
vrednot in območij pomembnih z vidika ohranjanja biotske
raznovrstnosti.
(10) Agromelioracije se izvajajo tako, da bistveno ne spreminjajo reliefa oziroma ne posegajo v geomorfološke posebnosti. Hidromelioracije se ne izvajajo.
(11) Gradnja na robu konglomeratnih teras ni dopustna.
103. člen
(varstvo okolja in naravnih dobrin)
(1) Gradnja in prostorske ureditve so možne v vseh območjih, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dovoljene s
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predpisi. Pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati normativne
določbe glede varovanja okolja.
(2) Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive
na okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih vplivov
na okolje, ki jih posamezna dejavnost povzroča.
104. člen
(varstvo zraka)
Za varstvo zraka je potrebno:
– pri načrtovanju in gradnji novih objektov upoštevati vse
predpise za varstvo zraka in zagotoviti, da pri obratovanju ne
bodo prekoračene dovoljene emisije,
– nove stavbe priključiti na ekološko čiste vire energije
(plin, bio masa …),
– zagotoviti racionalno rabo energije in izboljšanje toplotne izolacije stavb,
– obvezno priključiti vse večje uporabnike na zgrajeno
plinovodno omrežje,
– urediti večje zelene površine in zasaditi visoko vegetacijo za boljši lokalni pretok zraka,
– postopno preiti na način ogrevanja obstoječih stavb z
ekološko sprejemljivimi gorivi,
– pri prenovi in novogradnjah vseh javnih in zasebnih
stavb spodbujati pasivno oziroma energetsko učinkovito gradnjo. Novogradnje in rekonstruirani objekti, z izjemo objektov
kulturne dediščine, morajo izpolniti pogoj, da je letna poraba
energije pod 50 kW/m³ objekta.
105. člen
(varstvo tal)
(1) Pri gradnji objektov je potrebno humus odstraniti in deponirati. Humus se uporabi za zunanjo ureditev ali izboljšanje
drugih kmetijskih zemljišč.
(2) Padavinsko vodo z onesnaženih površin je treba pred
ponikanjem očistiti v lovilcih olj.
(3) Spodbujati je potrebno ekološko kmetijstvo. Tudi sicer
naj se pri kmetovanju čim manj uporabljajo pesticidi, predvsem
insekticidi.
106. člen
(varstvo voda in priobalnega zemljišča)
(1) Vse objekte, ki so priključeni na vodovod, je potrebno
priključiti na javno kanalizacijo za odvod odpadne vode in na
čistilno napravo za njeno čiščenje.
(2) Na območjih skladišč tekočih goriv in naftnih derivatov
morajo biti izvedena dela na način, ki onemogoča izliv v vodotoke ali direktno v podtalnico ali kanalizacijo.
(3) Struge, obrežja in dna vodotokov se ohranja v čim bolj
naravnem stanju, kanaliziranje vodotokov ni dopustno.
(4) Vse obstoječe vodne vire je potrebno varovati pred
onesnaženjem in jih vzdrževati za oskrbo v izrednih razmerah
in za potrebe požarne varnosti.
(5) Za posege v vodovarstvena območja ter vodne in obvodne ekosisteme je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo
to področje ter akte o zavarovanju.
(6) Na območjih zajetij in vodnih črpališč v vodovarstvenih območjih je obvezno spoštovati omejitev pri izvajanju
kmetijskih in drugih gospodarskih dejavnostih. Pred vsakim
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posegom ali spremembo dejavnosti na območju varstvenih
pasov je treba pridobiti predhodno strokovno mnenje hidrogeološke službe.
(7) Gradnje objektov ali naprav, ki so namenjene proizvodnji, v katero so vključene nevarne snovi, gradnje objektov, za
katere je v skladu s predpisi s področja varstva okolja treba
pridobiti okoljevarstveno soglasje, ter gradnje objektov in naprav za odlaganje odpadkov, so v vodovarstvenih območjih
prepovedane.
(8) Odvajanje odpadnih voda in oddajanje toplote v površinske in podzemne vode ali odvzem toplote iz površinskih
in podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji,
ki jih določajo predpisi s področju varstva okolja. Neposredno
odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je prepovedano.
(9) Odvajanje odpadnih voda v naravna jezera, ribnike,
mlake in druge naravne vodne zbiralnike, ki imajo stalen ali
občasen pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda, in v
vodne zbiralnike, ki so nastali zaradi odvzema ali izkoriščanja
mineralnih surovin ali drugih podobnih posegov in so v stiku s
podzemno vodo, je prepovedano.
(10) V naravnih jezerih, ribnikih, mlakah in drugih naravnih
vodnih zbiralnikih, ki imajo stalen ali občasen pritok ali odtok
celinskih ali podzemnih voda, je prepovedana takšna raba
voda, ki bi lahko poslabšala njihovo ekološko stanje ali rabo
za kmetijstvo.
(11) Pri odvzemanju vode iz vodotoka je treba zagotoviti
ekološko sprejemljiv pretok vode, kot ga določi pooblaščena
strokovna institucija.
(12) Pri urejanju objektov in naprav kot so male hidroelektrarne, mlini, žage in ribogojnice, mora investitor, na odseku
od odvzema vode do ponovnega izpusta v strugo vodotoka,
zagotoviti ekološko sprejemljiv pretok vode. Odvzem vode ne
sme ovirati pretoka visokih voda. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti
ustrezen prehod za ribe.
(13) Spodbujati je treba uvajanje sonaravnega kmetijstva.
Na vodnem in priobalnem zemljišču je prepovedano odlaganje
odpadkov, gnojenje ali uporaba sredstev za varstvo rastlinja.
(14) Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in
na način, ki bistveno ne spreminja naravnih procesov, ne ruši
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali ne
pospešuje škodljivega delovanja voda.
(15) Odvečnega odkopnega materiala ni dopustno odlagati v strugo ali ga nezavarovanega odlagati na strmih pobočjih
in brežinah.
(16) Na zajetjih, ob trasi cevovoda in na izpustu niso dopustne vidne betonske površine.
(17) Za rabo vodnega dobra, ki presega meje splošne
rabe, je treba pred posegi pridobiti vodno pravico na podlagi
vodnega dovoljenja ali koncesije.
(18) Pri prostorskem načrtovanju je potrebno upoštevati
obstoječe objekte merske mreže za monitoring podzemnih
voda na način, da:
– ni predvidena kakršnakoli gradnja v minimalno 5-metrskem radiju od objekta merske mreže,
– ne bodo povzročeni vplivi na gladino in kakovost podzemnih voda,
– se v bližini merskega objekta ne spreminjajo infiltracijske lastnosti tal z asfaltiranjem, polaganjem betonskih plošč
ali drugače,
– bo odvodnjavanje v bližini objekta merske mreže urejeno tako, da ni možno zatekanje,
– je zagotovljen neoviran dostop do objekta merske mreže.
(19) Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:
– poseg na vodnem in priobalnem zemljišču,
– poseg ki je potreben za izvajanje javnih služb po Zakonu
o vodah,
– poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice,
– poseg na varstvenih in ogroženih območjih,
– poseg zaradi odvajanja odpadnih voda,
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– poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode,
zlasti bogatenje vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik,
– hidromelioracije in druge kmetijske operacije, gozdarsko
delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride
do vpliva na vodni režim.
(20) Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo zahtevnih, manj zahtevnih in nezahtevnih
objektov in pri vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo
enostavnih objektov, če gre za gradnjo na vodovarstvenem
območju, je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o gradnjah
na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na
podlagi vodnega soglasja in o dokumentaciji, ki je potrebna za
pridobitev vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 62/04).
(21) V obrežno vegetacijo naj se posega čim manj. Čisti
se predvsem podrast in izvaja nujna vzdrževalna dela: sekanje,
obsekavanje, redčenje, zasajanje, in sicer tako, da se bistveno
ne spreminjajo fizikalne lastnosti obrežja. Ohranjajo se obvodni
habitati ob obeh glavnih rekah, Završnici in Savi Dolinki, zaradi
ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot.
(22) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in
izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje
rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti,
pri čemer se upošteva naslednja določila:
– ohranja se obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov,
– objekti se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod,
– ohranja se naravna osenčenost oziroma osončenost
struge in brežin,
– preprečuje se onesnaženost voda,
– odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se izvaja na
način, da se bistveno ne spremenijo življenjske razmere za
ribe, rake in druge vodne živali,
– prepovedano je odlaganje odpadkov v vode, začasne
deponije (v času izvajanja posegov) se uredijo na način, da je
preprečeno onesnaževanje voda,
– prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na
drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih, tako da se
posegi ne izvajajo v času varstvenih dob, to je v času drstenja
posameznih vrst rib. V tem času je prepovedan tudi odvzem
plavin (gramoz, prod, mivka) in drugi posegi v drstišča.
(23) Načrtujejo in izvajajo naj se ukrepi za zmanjšanje
emisij odpadnih mineralnih olj v podtalnico (npr. čim več parkirnih površin naj se pokrije z nadstrešnicami …).
(24) Linijske objekte, ki zahtevajo globoko temeljenje
oziroma poslabšujejo pogoje za infiltracijo vode v podzemlje,
naj se načrtuje tako, da ne vplivajo na režim podzemne vode
(ceste, železnica …).
107. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Pri gradnjah in prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo zaščito pred požarom, potresom,
poplavami, plazovi in drugimi naravnimi nesrečami. Pri vseh
posegih je potrebno upoštevati pogoje za:
– varen umik ljudi, živali in premoženja,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– zagotovitev površin za potrebe evakuacije.
(2) Po karti potresne nevarnosti (atlas ARSO) je občina v
območju s projektnim pospeškom tal (g) 0.175 na pretežnem
delu in 0.15 na skrajnjem severnem delu ob avstrijski meji. Po
prejšnjih predpisih je bila občina v območju maksimalne intenzitete pričakovanih potresov VII po lestvici MSK-64.
108. člen
(poplavna območja)
Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti
in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv
na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno
ogroženost območja. Za posege v poplavna območja je treba
upoštevati pogoje in omejitve iz Uredbe o pogojih in omejitvah
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za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda
in morja (Uradni list RS, št. 89/08).
109. člen
(erozijska območja in plazovita območja)
(1) Na erozijskih območjih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in
oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje
zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako
drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi
erozije,
– zasipavanje izvirov,
– nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po
erozivnih ali plazovitih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje
erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
– vlačenje lesa.
(2) Na območjih zahtevnejših zaščitnih ukrepov, na žariščih površinske, globinske in bočne erozije ter pogojno stabilnih
zemljiščih, je za vsako gradnjo oziroma poseg, ki ima značaj
graditve ali rekonstrukcije objektov in naprav, potrebno predhodno pridobiti geološko mnenje in pred izdajo oziroma v sklopu
dovoljenja za gradnjo izvesti predpisano sanacijo brežine, če
je ta potrebna.
(3) Na plazovitem območju se ne sme posegati v zemljišče na tak način, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin
ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišč. Na tem območju
je prepovedano:
– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras in drugi
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje
zemljišč in dvig podzemne vode,
– izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljišča ali razbremenjujejo podnožje zemljišč,
– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne
vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.
110. člen
(požarno ogrožena območja)
V skladu s predpisi o varstvu pred požarom je na vseh območjih treba upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe,
s katerimi bodo zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi in premoženja, potrebni odmiki med objekti oziroma ustrezna požarna
ločitev objektov, prometne in delovne površine za intervencijska
vozila in viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
3.8. Prostorski izvedbeni pogoji glede varovanja zdravja
111. člen
(osončenje)
Pri postavitvi novih stavb je potrebno upoštevati vpad svetlobe in razdalje med stavbami, tako da se zagotavlja 45-stopinjski kot osončenja za bivanje in delo. V strnjenih vaških
jedrih upoštevanje tega pogoja ni obvezno.
112. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na območju, ki se ureja s tem odlokom, je v skladu
z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni
list RS, št. 105/05, 34/08) opredeljeno varstvo pred hrupom na
podlagi posameznih območij osnovne oziroma podrobnejše
namenske rabe prostora.
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(2) Za posamezna območja osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe veljajo naslednje stopnje varstva pred
hrupom:
– I. stopnja varstva pred hrupom velja za vse površine
na mirnem območju na prostem, ki obsegajo zavarovana
območja v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave,
razen območij naselij na zavarovanem območju ter območij
cest in železniških prog.
– II. stopnja varstva pred hrupom velja na stanovanjskih
površinah za posebne namene (SB), površinah počitniških
hiš (SP) in površinah za turizem (BT).
– III. stopnja varstva pred hrupom velja na stanovanjskih površinah (SS), površinah podeželskega naselja (SK),
osrednjih območjih centralnih dejavnosti (CU), površinah
za oddih, rekreacijo in šport (ZS), na pokopališčih (ZK),
površinah razpršene poselitve (A) in površinah celinskih
voda (VC).
– IV. stopnja varstva pred hrupom velja na območjih
gospodarskih con (IG), površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo (IK), površinah cest (PC), površinah železnic (PŽ),
površinah ostale prometne infrastrukture (PO), območjih
državnih cest (DC, DP), območjih lokalnih cest (LC), območjih železniških prog (PZ) in območjih železniških postaj,
območjih energetske infrastrukture (E), območjih okoljske
infrastrukture (O), na kmetijskih zemljiščih (K1, K2), območjih gozdov (G, Gr), območjih vodne infrastrukture (VI) in
ostalih območjih (OO).
(3) V območjih stavbnih zemljišč z II. ali III. stopnjo
varstva pred hrupom se pas ob državnih cestah ureja pod
pogoji za III. stopnjo varstva. Pas ob državnih cestah znaša
25 m na vsako stran od osi državne ceste in pas ob lokalnih
zbirnih cestah znaša 15 m na vsako stran od roba ceste.
(4) Stopnje varstva pred hrupom so lahko izjemoma
drugačne (javne prireditve, javni shodi ali vsaka uporaba
zvočnih ali drugih naprav), za kar je potrebno pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa. Soglasje
je izdano na podlagi predhodne strokovne presoje oziroma
materialnih predpisov.
(5) Celotna obremenitev posameznega območja s hrupom ne sme presegati mejnih ravni, določenih v predpisih o
varstvu pred hrupom.
(6) Nove gradnje in rekonstrukcije objektov in naprav
ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve s hrupom v območjih, kjer predpisane mejne ravni niso presežene, oziroma
ne smejo povzročiti povečanja obremenitve s hrupom v območjih, v katerih je obremenitev s hrupom že čezmerna.
(7) Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za
gradnjo ali za spremembo namembnosti izpolnjevati pogoje
in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, ki jih
določajo predpisi o varstvu pred hrupom.
(8) Obstoječe vire čezmernega hrupa je potrebno sanirati, tako da ravni hrupa ne presegajo mejnih ravni hrupa.
(9) V vplivnem območju avtoceste je potrebno upoštevati stopnjo obremenitve na osnovi strokovnih podlag, ki jih
pri projektnih pogojih posreduje upravljavec avtoceste.
(10) Pri novogradnjah objektov in rekonstrukcijah obstoječih objektov v varovalnih pasovih javnih cest, je vse
posege potrebno načrtovati tako, da ne bo potrebna izvedba
dodatnih protihrupnih ukrepov zaradi prometa na cesti.
(11) Izvedba aktivne in pasivne protihrupne zaščite na
območjih spremenjene rabe je obveznost investitorjev posegov. Načrtovati je treba ukrepe aktivne protihrupne zaščite
z namenom zmanjševanja deleža prebivalcev izpostavljenih
prekomernemu hrupu.
(12) Hrupnejše dejavnosti naj se umeščajo stran od
stanovanjskih območij. Med stanovanjskimi območji in območji za dejavnosti, ki so generatorji hrupa, je nujno urejanje
zelenih pasov/barier. V primeru, ko je nivo hrupa v okolju
že dosegel ali presegel dovoljeno raven, je umestitev novih
hrupnejših dejavnosti dopustna le pod naslednjimi pogoji:
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– če se lahko s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma
zaščito zmanjša stopnja hrupa, tako da dovoljena mejna
raven v prostorih ne bo presežena,
– če se lahko s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma
zaščito zmanjša splošno raven hrupa v območju, tako da dovoljena mejna raven hrupa za območje ne bo presežena.
113. člen
(pogoji za neoviran dostop do objektov funkcionalno
oviranim osebam)
(1) Tehnične rešitve stavb v javni rabi morajo funkcionalno oviranim osebam omogočati neoviran dostop, vstop in
uporabo objektov brez grajenih ovir.
(2) Javne površine (ceste, pločniki) naj se izvedejo brez
robov, da bodo lahko premostljive za funkcionalno ovirane
osebe.
3.9. Prostorski izvedbeni pogoji na območjih predvidenih
občinskih podrobnih prostorskih načrtov
114. člen
(dopustni posegi pred izdelavo OPPN)
(1) Na območjih, za katere je predvidena izdelava
OPPN, so do sprejetja le-teh dopustne naslednje vrste posegov:
– za obstoječe zakonito zgrajene stavbe so dopustna
vzdrževalna dela, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave,
odstranitve objektov ter gradnje na lokaciji odstranjenega
objekta,
– spremembe namembnosti objektov ali delov objektov
v okviru dopustnih dejavnosti namenske rabe območja,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov, razen
objektov namenjenih skladiščenju, ter ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja OPPN, če so v nasprotju s predvidenimi posegi v
prostor,
– gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve
gospodarske javne infrastrukture in drugih omrežij in objektov v javni rabi.
(2) Posegi so dopustni pod pogojem, da ne bodo ovirali kasnejšega načrtovanja in so skladni s predvidenimi
ureditvami.
4. Območja, za katera se pripravi občinski podrobni
prostorski načrt
115. člen
(območja urejanja z OPPN)
(1) Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po
en OPPN ali več OPPN, pri čemer je treba zagotoviti, da
posamezen OPPN predstavlja prostorsko in funkcionalno
smiselno zaključeno enoto ter da bo dinamika priprave posameznih OPPN zagotavljala smiselno faznost prostorskih
ureditev.
(2) OPPN, ki s tem odlokom niso posebej opredeljeni,
se izdelajo za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji, za načrtovanje in rekonstrukcijo gospodarske javne
infrastrukture, za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih
javnih gospodarskih služb, za urejanje površin, namenjenih
javnemu dobru in za urejanje območij, ki so predvidena za
sanacijo in prenovo naselij ter za sanacije posledic naravnih
nesreč, če so skladni s strateškim delom tega odloka.
(3) V sklopu priprave OPPN mora pripravljavec pridobiti
podrobnejše smernice nosilcev urejanja prostora, v katerih
bodo določene konkretne usmeritve in pogoji.
(4) Pred načrtovanjem (ali sočasno) pozidave ali drugih
ureditev, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, je potrebno pridobiti idejni načrt vse komunalne infrastrukture.
(5) Za območja z gostejšo pozidavo (nad 40 stanovanjskih enot/ha) se predvidi skupno ogrevanje.
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(6) S tem odlokom so predvideni naslednji OPPN:
ENOTA
UREJANJA
PROSTORA

NAZIV
OBMOČJA

POVRŠINA
m²

PODROB.
NAMENSKA
RABA

MO 2

Moste – pod
Ajdno – sever

25772

SS

SE 3

Selo – jug

7654

SS

ZA 2

Zabreznica
– jug

3838

SS

ŽI 2

Žirovnica –
novi center

5581

SS, K1

BZ 2

Breznica –
center

13416

CU

USMERITVE ZA IZDELAVO OPPN

V območju se lahko gradi:
– stanovanjske stavbe,
– stanovanjsko-poslovne stavbe, ki morajo imeti več kot polovico prostora namenjenega za stanovanje,
– spremljajoče stavbe splošnega družbenega pomena,
– gostinske stavbe, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in
druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe.
V območju ZA 2 se ohranja drevesna in grmovna vegetacija.
V območju SE 3 (Selo-jug) je pri načrtovanju potrebno upoštevati poselitveni vzorec sosednjih območij. Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati varovalni pas daljnovoda.
V območju MO 2 je potrebno urediti gozdni rob, ter izvesti ustrezne protierozijske ukrepe.
V območju MO 2 naj se uredi ustrezen prometni dostop do
novega stanovanjskega območja (ureditev hodnikov za pešce,
kolesarske poti).
V območju ŽI 2 mora biti tlorisni gabarit stavb prilagojen velikosti in legi gradbene parcele ter namembnosti območja in
funkciji stavb. Upoštevati je treba morfologijo in tipologijo vaških
objektov oziroma morajo tlorisni gabariti stavb slediti tipičnemu
razmerju, značilnemu za stavbno dediščino v vaškem jedru, to
je razmerje 1: 1,4.
Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati varovalni pas
daljnovoda.
Kozolec se ohrani, tako da se ga prestavi na kmetijske površine.
V območju se lahko gradi:
– odprti javni prostor parkovnega značaja in parkirišča za objekte občine, cerkve, pokopališča, poslovilnih vežic, kulturnega
doma in Janševega čebelnjaka,
– spremljajoče stavbe splošnega družbenega pomena, gostinske stave, upravne in pisarniške stavbe, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti, garažne stavbe,
– objekte za javno upravo.
Pri ureditvi območja se ohrani poglede na cerkev in pokopališče, ki jih ne smejo zakrivati nove zasaditve in objekti, vključno
s spomeniki, reklamnimi tablami in drugimi enostavnimi objekti.
S tako razmestitvijo objektov se ohrani povezovalni koridor
med cerkvijo in prehranjevalnim habitatom netopirja v zaledju
– objekti naj se usmerijo v zahodni del območja. Zaradi ohranjanja ugodnega stanja navadnega netopirja je potrebno v čim
večji meri ohranjati obstoječo vegetacija, posamezna drevesa in
dele visokodebelnih sadovnjakov, zlasti visokodebelnega sadovnjaka na zahodnem delu območja. Območje naj se dodatno
zasadi z drevoredom in ne pozida v celoti. Ureditev razsvetljave
na območju mora biti taka, da svetloba ni usmerjena v kotišče
netopirja v cerkvi. Ob območju naj se uredi tudi postajališče
javnega potniškega prometa (avtobusna postaja). S tem se bo
zagotovila dostopnost do storitev predvidenih na tem območju
tudi prebivalcem, ki ne uporabljajo osebnih motornih vozil.
Obstoječe travniške habitate naj se v največji možni meri ohranja. Kjer to ni mogoče, naj se posegi izvajajo zgolj na območju
gradnje. Poškodovane površine naj se po zaključku gradnje
sanira in zasadi z avtohtonimi travniškimi mešanicami.
Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati varovalni pas
daljnovoda.

ŽI 3

Obrtno poslovna cona
Žirovnica

94478

IG

V območju se izvaja gradnja v skladu z že sprejetim OPPN
(Uradni list RS, št.....)
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PODROB.
NAMENSKA
RABA

USMERITVE ZA IZDELAVO OPPN

MO 9

Moste – Završnica –
penzion

10113

BT

V območju se lahko gradi:
– stavbe namenjene turizmu, hoteli in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev ter objekti za rekreacijo s spremljajočimi
dejavnostmi gostinstva, trgovine in storitev,
– začasne in vadbene objekte.
Tlorisni gabariti stavb morajo biti prilagojeni velikosti in legi
gradbene parcele ter namembnosti območja in funkciji stavb.
Potrebno je izvesti ustrezne protierozijske ukrepe. Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati varovalni pas daljnovoda.

SE 2

Selo – dom
starejših
občanov

11401

SB

V območju se lahko gradi:
– nove stanovanjske stavbe za posebne namene in spremljevalne objekte (domovi za ostarele, socialno-varstveni
zavodi in druge nastanitvene stavbe),
– dom upokojencev z vsemi spremljajočimi vsebinami,
– stavbe za zdravstveno in zavodsko oskrbo.
Okolico objektov se ozeleni, zlasti rob proti odprtim kmetijskim površinam.
Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati varovalni
pas daljnovoda.

VR 1

Vrba

33389

SK, CU,
K1

Za območje se izdela celovita prenova in konservatorski
načrt za prenovo z namenom varovanja kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih vrednot v celoti, njihove izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na stavbe.
Novogradnje znotraj naselja morajo ohraniti značaj vaškega naselja. Velikost objektov ne sme presegati tlorisnih in
višinskih gabaritov obstoječih stavb.
V bližnjo okolico zavarovanega naravnega spomenika Vrba
– lipa se ne sme posegati.
Analitični del konservatorskega načrta za prenovo predstavlja podlago za pripravo osnutka OPPN skladno s predpisi
s področja varstva kulturne dediščine.

ŽA 1/E

Obvoznica
Vrba

21424

PC

Območje je rezervirano za gradnjo obvoznice za naselje
Vrba.
Treba je ohranjati živice.
Ceste naj se ne razsvetljuje z javno razsvetljavo oziroma naj se jo osvetljuje samo toliko, da bo v skladu z
59. členom Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS,
št. 91/2005, 26/2006).
Vzdolž obeh strani cestnega telesa variante naj se zasadi
drevored z namenom zagotavljanja boljše orientacije netopirjev v prostoru.
Kjer bo pri stanovanjskih objektih prekoračena mejna vrednost kazalcev hrupa, je potrebno izvesti aktivne ali pasivne protihrupne ukrepe.
Pri rekonstrukciji ceste je potrebno upoštevati enoto kulturne dediščine EŠD 24029 Breznica – kapelica južno od Breznice in jo po potrebi zavarovati pred poškodbami zaradi
gradbenih del na cesti.
Ob objektih Vrba 35, Vrba 34, Vrba 33, Vrba 12, Vrba 12a
in Vrba 11a je potrebno po izgradnji obvoznice izvesti meritve hrupa. V primeru, da bodo mejne vrednosti kazalcev
hrupa prekoračene, je potrebno izvesti ustrezne protihrupne ukrepe.

ZV 1

Cesta v
Završnico s
parkiriščem

22245

PC, PO

V območju se rekonstruira cesta po obstoječi trasi in zgradi parkirišče v dolini Završnice, ki bo glavno parkirišče na
vstopu v dolino ob načrtovanem urejanju prometnega režima v dolini Završnice in v Karavankah.
Na parkirišču se lahko namesti obvestilne, informativne,
pojasnjevalne in usmerjevalne table.
Rekonstrukcija ceste in parkirišče se lahko izvajata po delih. Parkirišče je potrebno ustrezno urediti.
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ZV 2
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Dolina Završnice

POVRŠINA
m²

90463
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USMERITVE ZA IZDELAVO OPPN

V dolini Završnice je dopustno organizirati rekreacijski center ob
akumulacijskem jezeru. Prostor je predviden za izvajanje prostočasnih dejavnosti v naravnem okolju, ki ne presegajo mejnih vrednosti ravni hrupa, kot jih za I. stopnjo varstva določa uredba o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v območju stavbnih zemljišč.
Za izvedbo takega programa je predvidena izgradnja oziroma
ureditev:
– igrišča za odbojko na mivki ob jezeru,
– pokrit prostor za prireditve,
– otroško igrišče,
– prostor za piknike z organiziranimi kurišči, tako da se ohranja
drevesno vegetacijo,
– dvonamenski objekt strojnice MHE Bukovje s pripadajočimi napravami (že izdano gradbeno dovoljenje),
– manjši tabor za skupine tabornikov, skavtov, planincev in šolske
mladine,
– igrišče za nogomet,
– druge športne površine in spremljajoče vsebine.
Lokacija in nabor objektov ter drugih vsebin sta le okvirna (usmeritev). Če med izdelavo OPPN pride do drugih rešitev oziroma
potreb, se jih lahko uvrsti v OPPN.
Vsi posegi se odmaknejo od obrežne vegetacije nad Završnico in
gozdnega roba, kamor ni dovoljeno posegati.
Igrišča brez objektov se uredijo na travnatih površinah.
Vsi posegi se izvedejo tako, da ne bo novih degradacij prostora,
kot so onesnaženje s smetmi ob potoku in na gozdnih tleh.
Severno od rekreacijskega centra, nad igriščem za nogomet, se na
naravni kamniti steni uredi prostor za športno plezanje.
Ugotovljeno je, da v steni gnezdi velika uharica, zato bo treba v
OPPN ločiti poti plezanja od območja gnezdenja. Plezališče se lahko širi samo v območju skalovja v južnem delu pod Verišami. Potrebno je določiti natančno območje plezališča, predvsem najbolj
vzhodno in najbolj zahodno smer. Dostop do plezališča mora biti
urejen po eni poti, ki ne sme biti speljana v območje zahodno ali
vzhodno od območja plezanja. Zadrževanje ljudi na vrhu skalovja
mora biti prepovedano. Na obeh omenjenih mejah plezališča mora
biti postavljena informacijska tabla, ki omejuje dostop do sosednih
skal. Natančne meje plezališča in natančna pot naj se določijo na
terenu, pred izdelavo OPPN.
Objekt MHE Bukovje se zgradi v skladu z gradbenim dovoljenjem,
ki ga je izdala UE Jesenice pod št. 351-273/2008 z dne 13. 2.
2009.
Ohranjajo se skupine dreves na pašnikih v dolini Završnice.
Pri plezalni steni se ohranja urejenost in dostopnost do območja
spominske plošče (spominska plošča partijski konferenci jeseniškega okrožja – EŠD 5398).
Ob prostoru za piknik je spominska plošča, ki se jo lahko vključi v
bodočo ureditev ali se prostor za piknike umakne od obeležja. V
obeh primerih je treba ohraniti dostop za urejanje in vzdrževanje.
Pri pripravi OPPN naj se upoštevajo že obstoječi posegi v prostoru
(že urejeno nogometno igrišče, že urejen pokrit prostor …).
Vse predvidene ureditve naj se čim bolj odmikajo od območja
naravne vrednote Završnica.
Ves mirujoči promet naj se usmerja na predvideno parkirišče ob
vstopu v dolino.
Prostor za prireditve naj ne bo grajen objekt, ampak območje, kamor se bo lahko postavil montažen objekt (šotor za prireditve …).
Pri ureditvi tabora naj se uredijo tudi ustrezne sanitarije.
Tematske poti (kolesarske steze, pešpoti, konjeniške poti, steze
za smučarski tek, trim steza ipd.) naj se urejajo po že obstoječih
poteh.
V varovalni gozd se ne sme posegati.
Pri umeščanju objektov je potrebno upoštevati varovalni pas daljnovoda.
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5. Posebni prostorski izvedbeni pogoji
116. člen
Enota urejanja prostora BR 1 – Breg
(1) Pri cerkvi sv. Radegunde, na sosednjih, mejnih parcelah
niso dopustne dopolnilne gradnje objektov. Nadzidave, dozidave
so dopustne le v smeri od cerkve.
(2) Posegi preko zahodnega roba vasi, ki bi vplivali na
naravno podobo terase in na gozdni rob, niso dopustni.
(3) Na površinah za oddih, rekreacijo in šport je treba izdelati načrt krajinske arhitekture, v katerem se zasnuje celovito parkovno ureditev z igralnimi in športno rekreacijskimi površinami. V
čim večji meri je treba ohranjati obstoječo drevesno vegetacijo s
podrastjo. Dovoljen je le higienski posek in čiščenje rastja v obstoječih mejicah. Pri gradbenih delih je treba predvideti ustrezne
ukrepe za zavarovanje obstoječih dreves. Pri zasnovi zasaditve
in umeščanju programov je treba upoštevati poglede proti odprti
krajini. Omogoči se navezava na okoliške pešpoti. Grajeni in
tlakovani del ureditve naj se umesti na rob obstoječega naselja.
Pri umeščanju programov naj se upošteva ustrezne odmike ali
načrtuje druge ukrepe za čim bolj nemoteč odnos do sosednjih
zemljišč z obstoječimi stanovanjskimi objekti.
(4) Na zemljišču parc. št. 688/1, k. o. Žirovnica, je dopustna
preselitev kmetije. Pri preselitvi kmetije na nove površine je treba
zasnovati celotno kmetijo naenkrat, z vsemi potrebnimi objekti,
pomožnimi objekti, ureditvijo dvorišč, dovozov in dostopov.
(5) Na zemljišču parc. št. 546/3, k.o. Žirovnica, je pri načrtovanju potrebno upoštevati morfologijo in tipologijo vaških
objektov.
(6) Gradnja novih objektov v območju enote Breg pri Žirovnici – Arheološko najdišče sv. Radegunda (EŠD 25541) je
mogoča le, če se na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških
raziskav izkaže, da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo.
Predhodne arheološke raziskave naj bodo izvedene pred začetkom priprave projekta za gradbeno dovoljenje (PGD).
117. člen
Enota urejanja prostora BR 2 – Breg – kmetija
Na zemljišča s parc. št. 418, 419, 420 in 421, k.o. Žirovnica, je dopustna preselitev kmetije. Pri preselitvi kmetije na nove
površine je treba zasnovati celotno kmetijo naenkrat, z vsemi
potrebnimi objekti, pomožnimi objekti, ureditvijo dvorišč, dovozov
in dostopov. Robove zazidave se mora ozeleniti z avtohtono
drevesno vegetacijo.
118. člen
Enota urejanja prostora BZ 1 – Breznica
(1) Za objekt na parceli št. 32/105, k.o. Doslovče, niso
dopustne dozidave, nadzidave, postavitve pomožnih objektov
in postavitve ograj. Dopustna je zasaditev žive meje do višine
1,5 m.
(2) Na objektu na parceli št. 32/100, k.o. Doslovče, se mora
streha osnovnega objekta podaljšati nad prizidani zaokroženi
del, v istem naklonu.
(3) Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora na
mejnih parcelah z enoto kulturne dediščine, Breznica – hiša
Breznica 8 (EŠD 25672), zgledovati po oblikovnih kvalitetah
značilne arhitekture.
(4) Gradnja novih objektov v območju enote Breznica –
Ruševine cerkve sv. Nikolaja (EŠD 5309) je mogoča le, če se
na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da
je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo. Predhodne arheološke
raziskave naj bodo izvedene pred začetkom priprave projekta za
gradbeno dovoljenje (PGD).
119. člen
Enota urejanja prostora DO 1 – Doslovče
(1) Pri posegih na robovih naselja naj se v čim večji možni
meri ohranja drevesna in grmovna vegetacija.
(2) Na zemljiščih parc. št. 159/1 in 159/4, k.o. Doslovče, je
potrebno ohranjati drevesa in vaško tipologijo gradnje.
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120. člen
Enota urejanja MO 1 – romsko naselje
(1) V območju MO 1 je potrebno urediti gozdni rob ter izvesti
ustrezne protierozijske ukrepe.
(2) V MO 1 se ne umešča stavb za proizvodno obrt.
121. člen
Enota urejanja prostora MO 5 – Moste
(1) Mline in žage v soteski Završnice je potrebno ohranjati.
(2) Gradnja novih objektov v območju enote Moste – Arheološko najdišče Žumrova njiva (EŠD 410132) in v območju enote
Moste – Nekropola Rožičev vrt (EŠD 5314) je mogoča le, če se
na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da
je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo. Predhodne arheološke
raziskave naj bodo izvedene pred začetkom priprave projekta za
gradbeno dovoljenje (PGD).
122. člen
Enota urejanja prostora MO 6 – Moste
V smeri pogledov z juga na cerkev sv. Martina, niso dopustne novogradnje in nadzidave objektov.
123. člen
Enota urejanja prostora MO 8 – Moste – nad progo
(1) Ob poti na zemljišču parc. št. 925/1, k.o. Žirovnica, se
ohranja živica na zahodnem robu zemljišča.
(2) Pri umeščanju objektov na zemljiščih s parc. št. 925/1,
868/1 in 868/4, k.o. Žirovnica, je potrebno upoštevati varovalni
pas daljnovoda.
124. člen
Enota urejanja prostora RO 1 – Rodine
(1) Na zemljišču parc. št. 1075/1, k.o. Doslovče, se v čim
večji meri ohranja drevesna vegetacija.
(2) Na zemljiščih s parc. št. 1074 in 1075/1, k.o. Doslovče,
se drevesna živica ohrani v celoti.
(3) Gradnja novih objektov v območju enote Rodine – Staroslovansko grobišče (EŠD 27676) je mogoča le, če se na podlagi
rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče
mogoče sprostiti za gradnjo. Predhodne arheološke raziskave
naj bodo izvedene pred začetkom priprave projekta za gradbeno
dovoljenje (PGD).
(4) Zaradi lege pod vodoravno ravnino letališča v Lescah, je
v enoti urejanja RO 1 mogoča gradnja do nadmorske višine 535
m, pri čemer je potrebno upoštevati najvišjo točko objekta (vključno z dimniki, antenami, klimatskimi napravami, strojnicami ipd.).
125. člen
Enota urejanja prostora SM 2 – Smokuč
(1) Pri posegih na robovih naselja se v čim večji možni meri
ohranja drevesna in grmovna vegetacija.
(2) Nova zazidava na zemljiščih s parc. št. 1035/4, 1036/3,
1035/1 in 1036/1, k.o. Doslovče, mora biti urbanistično skladna z
vzorcem vaškega jedra.
(3) Na zemljiščih s parc. št. 901, 899 in 902, k.o. Doslovče,
se ohranja drevesno živico.
(4) Arhitekturno oblikovanje novih objektov vzhodno od naselbinske dediščine Smokuč – vas (EŠD 9890), na še nepozidanih
zemljiščih z namensko rabo SS, se mora zgledovati po oblikovnih
kvalitetah značilne arhitekture.
(5) Gradnja novih objektov v območju enote Smokuč –
Grobišče sredi vasi (EŠD 5316) je mogoča le, če se na podlagi
rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče
mogoče sprostiti za gradnjo. Predhodne arheološke raziskave
naj bodo izvedene pred začetkom priprave projekta za gradbeno
dovoljenje (PGD).
126. člen
Enota urejanja prostora VR 1 – Vrba
Pred izdelavo OPPN za območje velja:
(1) Za stavbno dediščino:
– varovanja kulturnih, arhitekturnih, likovnih ter krajinskih
vrednot v celoti, njihove izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje
vseh vedut na stavbe,

Uradni list Republike Slovenije
– prepoved vseh posegov v zaščitene tlorise, gabarite
stavb, arhitekturne člene in opremo, spominske plošče, razen
vzdrževalnih posegov, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim
soglasjem odobri Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
in za potrebe sakralne namembnosti dediščine,
– prepoved posegov v odprti prostor in njegove tlorisne značilnosti z razporedi stavb in drevja, razen vzdrževalnih del, ki so
odobrena s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem zavoda.
(2) Za lipo:
Potrebno je varovanje in ohranjanje vaške lipe s kamni.
Prepovedano je poškodovati, spreminjati rastiščne pogoje in
obstoječo osončenost vaške lipe. Na vse dele drevesa je prepovedano postavljati ali obešati tuja telesa in graditi stalne objekte
na območju rastišča. Sanacija vaške lipe v Vrbi naj poteka v
sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave. Dopustno je
izvajanje sanitarnih ukrepov.
(3) Za vas kot celoto:
– v jugovzhodnem, nepozidanem delu vasi, gradnje in
enostavni objekti niso dopustni, z izjemo objektov za potrebe
obstoječih domačij, v kolikor presoja vplivov na dediščino pokaže, da poseg ne bo ogrozil prostorskih kvalitet varovanega
območja,
– dovoljena je izvedba klasičnih strešnih odprtin s »kukrli«
in »na plašč« (trikotne in pravokotne niso dopustne), strešne
odprtine ne smejo presegati tretjino dolžine strehe, kritina je
obvezno siva, pri oblikovanju fasad je obvezna uporaba tradicionalnih materialov (ometi, les), fasade morajo biti beljene v
svetlih, pastelnih tonih,
– v območju spomenika je prepovedano posegati v prostor
s postavljanjem objektov trajnega in začasnega značaja vključno
z nadzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih, ki
jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni
zavod.
(4) Za vplivno območje:
V južnem in vzhodnem delu vplivnega območja vasi ni
dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov.
(5) Na parceli št. 627, k.o. Zabreznica, dozidave niso dopustne v smeri proti jugu.
127. člen
Enota urejanja prostora VR 3 – Vrba
(1) V južnem delu območja vasi ni dovoljena gradnja objektov in izvajanje posegov zunaj stavbnega zemljišča.
(2) Območje mora ohraniti obliko strnjenega naselja z višinskim gabaritom povprečne višine vaških stanovanjskih objektov.
128. člen
Enota urejanja prostora ZA 1 – Zabreznica
(1) Nadzidave stanovanjskih blokov niso dopustne. Pri rekonstrukciji strehe je dopustna ureditev mansardnih stanovanj.
(2) V nizu objektov ob cesti, med regionalno cesto in vaškim trgom, je potrebno ohranjati značilno orientacijo objektov v
smeri severozahod–jugovzhod ter podedovano gradbeno linijo.
129. člen
Enota urejanja prostora ŽI 1 – Žirovnica
Na zemljiščih s parc. št. 96, 97, 94/1 in 94/2, k.o. Žirovnica,
je dopustno zgraditi objekte za konjerejo in jahalnico ter ostalo
pripadajočo infrastrukturo.
130. člen
Enota urejanja prostora ŽI 4 – Žirovnica – čez progo
(1) Na severu območja ob križišču, na zemljiščih parc.
št. 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 1217, 22/11, 22/12, 22/13, 22/10, vse
k.o. Žirovnica, ni dopustna gradnja drugih objektov razen ureditve nivojskega ali izven nivojskega križanja ceste z železnico.
Po izgradnji križišča so dopustne postavitve objektov zgolj za
namene terciarnih in kvartarnih dejavnosti, vendar tako, da se
ohranijo pogledi na cerkev sv. Martina.
(2) V delu območja z namensko rabo PO se v največji možni meri ohranja lesnato vegetacijo. Kolikor to ni mogoče, naj se
jo nadomešča v bližini posega s starimi sadnimi sortami dreves
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v obliki linijskih struktur (mejic oziroma podolgovatih ekstenzivnih
sadovnjakov).
131. člen
Enota urejanja prostora GO – Golf
Površine za turizem (BT) so razen za namene predpisane s
tem odlokom, namenjene še objektom uprave igrišča in vzdrževalnih dejavnosti. Pri urejanju tega območja je treba upoštevati
naslednje usmeritve:
– območje se zasnuje kot funkcionalno in oblikovalsko
skladno celoto,
– višina objektov je lahko največ P+1+2M oziroma tolikšna,
da le-ti niso vidni s ceste proti Bledu,
– pri arhitekturnem oblikovanju se upošteva načela oblikovanja stavbnih mas in elementov, materialov in barv, ki so
značilni v tem delu prostora, pri čemer naj zasnova odseva tudi
sodobni duh časa,
– pri krajinsko arhitekturnem oblikovanju območja se upošteva obstoječo oblikovno zasnovo celotnega golf igrišča, pri
čemer naj zasnova odseva tudi sodobne principe oblikovanja in
materiale ter posebnosti ambientov,
– pri zasnovi se upošteva kulturno varstvene usmeritve
pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
132. člen
Enota urejanja prostora ŽA – Žirovniška raven
(1) Območje na zemljišču parc. št. 608, 609, 611, 610,
61571, 615/2 in 615/3, k.o. Žirovnica, je namenjeno izključno za
gradnjo čistilne naprave. Oblikovanje tehnoloških objektov mora
izhajati iz tehnologije in funkcije posamezne stopnje, vendar
naj bodo posamezni objekti oblikovani tako, da celota predstavlja oblikovno usklajeno zaključeno celoto. Vsi objekti, tako
tehnološki kot drugi, naj izpričujejo vrednote in trende sodobne
arhitekture ob upoštevanju specifičnosti lokalne tipike gorenjske
arhitekture. Objekti, napeljave, naprave in oprema naj bodo
umeščeni v prostor tako, da bodo predstavljali čim manjšo vizualno motnjo v prostoru. Robovi platoja ČN naj ostanejo čim bolj
porasli z obstoječim drevjem, ki naj se po možnosti ohranja tudi
med posameznimi objekti. Z objekti naj se ne posega v območje
naravne vrednote (severna in južna varianta). Z objekti se ne
sme posegati v območje varovalnega gozda (južna varianta).
(2) V okolici Vrbe je treba ohranjati obstoječo parcelacijo,
živico (Stagne) med Vrbo in Zabreznico, kozolce, sadovnjake in
posamezna drevesa. Dejavnosti, ki za svoje izvajanje zahtevajo
večje pokrite površine kot so povprečne površine stanovanjskih
objektov in niso neposredno povezane s kulturno funkcijo območja, niso dopustne.
(3) Potrebno je ohranjanje kvalitetnega visokodebelnega
drevja na pašnikih pod Rebrom, še posebej pa skupine dreves
nad Zabreznico in nad Smokučem ter gozdiček na terasi med
Doslovčami in Smokučem.
(4) Na zemljiščih s parc.št. 119 in 118, k.o. Doslovče, na
južnem delu, je dopustno zgraditi objekte za konjerejo in ostalo
pripadajočo infrastrukturo (maneža). Okolica objekta se ozeleni
z drevesno vegetacijo. V območju naj se ne gradi objektov oziroma naj se v čim večji meri ohranja sedanje stanje – vplivno
območje Vrba na Gorenjskem – Vas (EŠD 9411) in Cerkev sv.
Marka (EŠD 839).
(5) Na zemljišču parc. št. 1042/19, k.o. Doslovče, se okoli
objekta vodohrana ohranja gozdna vegetacija.
(6) Pri rekonstrukciji ceste je potrebno upoštevati enoto
kulturne dediščine EŠD 24029 Breznica – Kapelica južno od
Breznice in jo po potrebi zavarovati pred poškodbami oziroma
prestaviti zaradi gradbenih del na cesti.
(7) Gradnja novih objektov v območju enote Žirovnica –
Poznoantično grobišče (EŠD 5319) je na zemljiščih, kjer še niso
bile izvedene predhodne arheološke raziskave mogoča le, če se
na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da
je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo. Predhodne arheološke
raziskave naj bodo izvedene pred začetkom priprave projekta za
gradbeno dovoljenje (PGD).

Stran
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133. člen
Enota urejanja prostora ZV – dolina Završnice
(1) Vsi posegi se odmaknejo od obrežne vegetacije nad
Završnico in gozdnega roba, kamor ni dovoljeno posegati. Vsi
posegi se izvedejo tako, da ne bo novih degradacij prostora kot
so onesnaženje s smetmi ob potoku in na gozdnih tleh.
(2) Po obstoječih poteh doline se uredijo trim steza in steza
za smučarski tek. Steza za smučarski tek se odmakne od naravne vrednote tako, da se ohranja obrežna vegetacija in gozd.
(3) V času prireditev je dopustna postavitev začasnih objektov in naprav, ki pa jih je potrebno odstraniti takoj po zaključku
prireditve.
(4) Ohranjajo se skupine dreves na pašnikih v dolini Završnice.
(5) V območju SP se za obstoječe objekte uredi čistilna
naprava, ki mora biti locirana znotraj območja z namensko rabo
SP. Novogradnje v območju niso dopustne.
(6) Na zemljišču parc. št. 99/2 in 99/3, k.o. Zabreznica, bo
zgrajen objekt z dejavnostjo sirarne, ki bo po osnovni namenski
rabi izključno kmetijski objekt. Turistična dejavnost v območju ni
primerna. Zaradi gradnje tega objekta se ne izvede nove premostitve potoka Završnica.
(7) Turistična dejavnost na območju sirarne ni primerna.
134. člen
Enote urejanja prostora PL1 – Ajdna in RO 3 – Rodine –
rimska vila
Območji je dopustno urediti tako, da se ustrezno predstavi
kulturno dediščino.
135. člen
Enote urejanja prostora PL – planine in VG – visokogorje
(1) Na pobočjih Stola in Belščice so dopustna le zavarovanja pobočij, ureditve hudournikov ter sanitarna sečnja.
(2) Ekološka sanacija in posodobitev planinskih objektov v
gorskem svetu naj poteka, tako da se zagotavljajo ekološke zahteve (ČN, odplake), brez povečevanja prenočitvenih kapacitet in
z ohranitvijo standarda planinskih koč.
136. člen
Enota urejanja prostora ZE – Zelenica
(1) Obsega površine obstoječega smučišča. Obstoječe
športne površine in naprave je dovoljeno redno vzdrževati in dograjevati v smislu funkcionalne zaokrožitve dejavnosti na podlagi
predhodno izdelanih strokovnih osnov.
(2) Razširitev smučišča na nove površine ni dopustna, ker
je v celoti umeščeno v naravovarstveno pomembna območja
(Natura 2000, ekološko pomembno območje).
137. člen
Enote urejanja prostora PL 2, PL 3, ZV 3, ŽA 2, ŽA 3, ŽA 4,
ŽA 5 – nadomestna kmetijska zemljišča
(1) Nadomestna kmetijska zemljišča so zemljišča namenjena usposobitvi v kmetijsko rabo.
(2) Območji najboljših kmetijskih zemljišč, ki sta trajno
izvzeti iz kmetijske namenske rabe in se nadomestita z usposobitvijo nadomestnih kmetijskih zemljišč, sta: ŽA 1/E in SE 2.
(3) Območja, na katerih je predvideno nadomeščanje najboljših kmetijskih zemljišč, so: PL 2, PL 3, ZV 3, ŽA 2, ŽA 3,
ŽA 4 in ŽA 5.
(4) Za območji ŽA 1/E in SE 2, za katere je predviden OPPN,
je treba nadomestna kmetijska zemljišča zagotoviti na območjih
PL 2, PL 3, ZV 3, ŽA 2, ŽA 3, ŽA 4 in ŽA 5 do sprejetja OPPN.
(5) Nadomeščanje najboljših kmetijskih zemljišč se izvaja v
skladu s predpisi, ki določajo izvedbo nadomeščanja najboljših
kmetijskih zemljišč.
IV. KONČNE DOLOČBE
138. člen
(veljavnost in prenehanje veljavnosti
prostorskih dokumentov)
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji odloki:

Uradni list Republike Slovenije
– Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za območje Občine
Žirovnica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88, 8/88, 6/89,
2/90, 22/04, in Uradni list RS, št. 28/90, 31/90, 20/94, 51/98,
65/99, 107/08)
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica (Uradni list list RS,
št. 51/98, 55/01, 71/05, 5/06 – UPB1, 121/06 – popravek, 43/07,
45/07 – popr., 49/09 in vse obvezne razlage)
– Ureditveni načrt središča Smokuča (Uradni vestnik Gorenjske 20/94)
– Zazidalni načrt Moste – M1 (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 18/77, 34/04)
– Zazidalni načrt HE Moste – stikališče (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 24/79)
– Odlok o urbanističnem načrtu za območje Vrba na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 27/70, 14/79).
(2) Ostaneta v veljavi:
– Lokacijski načrt za avtocesto predor Karavanke–Bregana, odsek Hrušica–Vrba (Uradni list SRS, št. 20/89)
– Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo drugega (vzporednega) tira proge Ljubljana–Jesenice, na odseku
od postaje Slovenski Javornik do uvoza na postajo Jesenice,
z rekonstrukcijo tirnih naprav na postaji Slovenski Javornik ter
postaji Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/91).
139. člen
(neskladje med določili tega odloka in določili veljavnih OPPN)
V primeru neskladja med določili tega odloka in določili
veljavnih OPPN se uporabljajo določila OPPN.
140. člen
(varstvena območja dediščine)
Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se upoštevajo
določbe odloka za enote dediščine, ki so vključene v strokovne
zasnove varstva z varstvenimi režimi iz 101. člena odloka. Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine
Žirovnica (ZVKDS OE Kranj, februar 2008), se hranijo na sedežu Občine Žirovnica in Zavodu za varstvo kulturne dediščine
Slovenije OE Kranj.
141. člen
(dokončanje že začetih postopkov)
Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so se
začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah
izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja, razen v primerih, ko stranka pisno
zahteva postopek v skladu z novim odlokom in priloži ustrezno
dokumentacijo.
142. člen
(vpogled)
OPN Žirovnica je na vpogled vsem zainteresiranim pri
upravnem organu Občine Žirovnica, pristojnem za urejanje prostora in na UE Jesenice.
143. člen
(nadzor nad izvajanjem)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni inšpektorat.
144. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0035/2007
Breznica, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.
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KOČEVJE
1732.

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

Zaključni račun proračuna Občine Kočevje
za leto 2010

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B, 127/06 – ZJSP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09,
38/10 – ZUKN in 107/10) in 27. člena Statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02,
43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji
dne 21. 4. 2011 sprejel

ZAKLJUČNI RAČUN
proračuna Občine Kočevje za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kočevje
za leto 2010.

402 Izdatki za blago in storitve

41

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV:
Skupina/podskupina kontov

I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 14.696.222,13
TEKOČI PRIHODKI (70+71)

12.442.652,68

DAVČNI PRIHODKI

10.755.873,47

700 Davki na dohodek in dobiček

71

553.202.86

704 Domači davki na blago in storitve

348.057,61

NEDAVČNI PRIHODKI

1.686.779,21

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.355.980,94

712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

73
74

733.552,00

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

733.552,00

PREJETE DONACIJE

2.150,00

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.150,00

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

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva iz drugih evropskih
institucij

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih

1.459.446,95

58.420,50
58.420,50
14.946.981,80
3.949.429,90
743.664,76

3.566,32
2.933.057,41
370.161,72

413 Drugi tekoči domači transferi

1.758.655,40

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.364.017,83

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.364.017,83

431 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

278.214,72

III.

PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-II)

–250.759,67

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

22.938,57

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

22.938,57

751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

0
22.938,57

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

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

VI.

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

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

44

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

1.187.775,91

271.671,04

5.065.440,85

289.878,50

45.308,41

KAPITALSKI PRIHODKI

TEKOČI TRANSFERI

568.093,22

824,24
279.096,77

10.000,00

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

5.568,85

714 Drugi nedavčni prihodki

2.983.754,07

INVESTICIJSKI TRANSFERI

9.854.613,00

703 Davki na premoženje

711 Takse in pristojbine

72

Realizacija
2010

123.033,98
88.977,09

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

43

4603

409 Rezerve

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

42

Stran

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

2. člen
Proračun Občine Kočevje za leto 2010 je realiziran v
naslednjih zneskih:
A.
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VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)

317.767,53

55

ODPLAČILA DOLGA

317.767,53

550 Odplačilo domačega dolga

317.767,53

IX.

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

–545.588,63

X.

NETO ZADOLŽEVANJE

–317.767,53

XI.

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

250.759,67

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

1.026.470,77

Stran
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Po zaključnem računu proračuna Občine Kočevje se stanje sredstev na računu konec leta 2010 v skupnem znesku
480.882,14 € prenese v proračun Občine Kočevje za leto
2011.
3. člen
Oblikovanje in poraba proračunske rezerve Občine Kočevje:
2. OBLIKOVANJE REZERV
Stanje sredstev rezerv 1. 1. 2010
I. Oblikovanje sredstev rezerv
II. Poraba sredstev rezerv
III. Stanje sredstev rezerv na koncu leta
2010

42.272,57
10.000,00
4.000,00
48.272,57.

Ostanek sredstev rezerv na dan 31. 12. 2010 v znesku
48.272,57 EUR se prenese v rezerve Občine Kočevje za leto
2011.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto 2010
sestavljata 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, računa financiranja proračuna, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kočevje
za leto 2010. Bilance so sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-1/2011-1200
Kočevje, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

1733.

Odlok o zunanjem izgledu naselij in krajine
v Občini Kočevje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09 in 51/10), 6. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 –
popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US,
126/07 in 108/09) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in
44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji dne
21. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o zunanjem izgledu naselij in krajine
v Občini Kočevje
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se določajo obveznosti lastnikov objektov, ki niso v lasti oseb javnega prava (npr. države, občine,
javnih zavodov, javnih podjetij), glede zagotovitve urejenega
zunanjega izgleda naselij in krajine na območju Občine Kočevje.

II. OBJEKTI
2. člen
(področje uporabe)
Ta odlok se nanaša na objekte, ki so s tlemi povezana
stavba ali gradbeni inženirski objekt, narejen iz gradbenih
proizvodov in naravnih materialov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in tehnološkimi napravami, ki zelo slabo vplivajo na
zunanjo podobo naselja in krajine, ne predstavljajo pa nevarne gradnje in posledično nevarnosti za življenje, zdravje in
premoženje občanov.
3. člen
(dolžnost lastnikov)
Lastniki objektov v strnjenih naseljih na območju Občine
Kočevje, so dolžni izvajati redna in investicijska vzdrževalna
dela, ki preprečujejo nastanek takšnih pomanjkljivosti, da bi
zaradi uničenosti (ruševina, požganina), velike stopnje izrab
ljenosti, zanemarjenosti ali zastarelosti zelo slabo vplivali na
zunanjo podobo naselja in krajine.
4. člen
(merila za določitev nevzdrževanega objekta)
(1) Pri ugotavljanju, ali gre za nevzdrževani objekt, ki
zelo slabo vpliva na zunanjo podobo naselja in krajine, se
upoštevajo zlasti naslednji kriteriji:
– stopnja uničenosti, poškodovanosti, izrabljenosti, zanemarjenosti ali zastarelosti objekta in sicer zunanjih sten,
fasade, ometov, strehe, dimnikov, žlebov in oken (nevzdrževanost objekta),
– pomen objekta glede na njegovo lego in območje (ob
prometnih vpadnicah v mesto oziroma naselje ali ob mestnih
ulicah, trgih in parkih; ob šolskih, zdravstvenih, kulturnih in
socialnih ustanovah, večstanovanjskih stavbah ali poslovnih prostorih; ob kulturnih ali zgodovinskih znamenitostih,
spomenikih ali naravnih vrednotah; ob objektih, v katerih se
izvajajo javne službe ali imajo javni pomen – športni objekti,
avtobusna postaja, turistični objekti; v delih naselij z visoko
stopnjo urejenosti in enotnosti ureditve ipd. (zelo slab vpliv
na zunanjo podobo naselja in krajine).
(2) Nevzdrževani objekt je tisti objekt, ki izpolnjuje kumulativno vsaj en kriterij iz prve in druge alinee prejšnjega
odstavka tega člena.
(3) Podrobnejša merila za ugotovitev izpolnjevanja kriterijev iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena izda
župan na predlog strokovne komisije iz 5. člena tega odloka.
5. člen
(določitev nevzdrževanega objekta in odreditev ukrepov)
(1) Ugotovitev izpolnjevanja kriterijev iz 4. člena tega
odloka in določitev nevzdrževanega objekta ter odreditev
nujno potrebnih ukrepov opravi posebna strokovna komisija,
ki jo imenuje župan.
Komisija je sestavljena iz štirih članov, in sicer:
– strokovnjaka s področja gradbeništva s pooblastilom
pooblaščenega inženirja (vodja komisije),
– enega strokovnjaka z naslednjih področij: arhitekture
ali prostorskega načrtovanja ali stanovanjskega gospodarstva
ali varovanja kulturne dediščine ali pooblaščenega cenilca
vrednosti nepremičnin,
– dveh javnih uslužbencev, zaposlenih v občinski upravi.
(2) Komisija lahko k sodelovanju za posamezna vprašanja povabi tudi strokovnjake z drugih področij, obvezno pa
mora sodelovati z organom, pristojnim za varstvo kulturne
dediščine, kadar gre za tak objekt.
(3) O tem, ali gre za nevzdrževani objekt, ki ima zelo slab
vpliv na zunanjo podobo naselja in krajine ter o nujno potrebnih ukrepih, odloči komisija s soglasjem najmanj treh članov.
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Stran
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(4) Seznam nevzdrževanih objektov in nujno potrebnih
ukrepih po posameznih objektih mora komisija predložiti županu v roku dveh mesecev od imenovanja.

bojne obveznosti in odgovornosti solastnikov se presojajo po
pravilih civilnega prava.

6. člen

(sofinanciranje izvedbe odrejenih ukrepov)

(določitev nujnih vzdrževalnih del)
(1) V seznamu iz četrtega odstavka prejšnjega člena
komisija za vsak nevzdrževani objekt, ki izpolnjuje kriterije iz
4. člena tega odloka, določi nujna vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se odpravi zelo slab vpliv objekta na zunanjo podobo
naselja in krajine ter izdela okvirno oceno potrebnih stroškov.
Nevzdrževane objekte je potrebno identificirati z zemljiškoknjižnimi podatki, s hišnim naslovom in z navedbo parcelne
številke ter katastrske občine, na kateri ta objekt stoji.
(2) Nujna vzdrževalna dela obsegajo tiste minimalne
ukrepe, ki vplivajo na zunanji videz objekta, viden z javnih
površin, in ni potrebno, da vplivajo na izboljšanje funkcionalnosti objekta.
(3) Pri določitvi nujnih vzdrževalnih del se upošteva
načelo sorazmernosti med javno koristjo (vpliv na zunanjo
podobo naselja in krajine) ter stroški lastnika, potrebnimi
za odpravo zelo slabega vpliva objekta na zunanjo podobo
naselja in krajine.
(4) Pri določitvi nujnih vzdrževalnih del je potrebno upoštevati prostorske akte, predpise o varstvu kulturne dediščine
in druge področne predpise o graditvi objektov in varstva
okolja.
7. člen
(ukrep rekonstrukcije ali odstranitve objekta)
Če komisija ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na
objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, predvidi
njegovo rekonstrukcijo, če pa ugotovi, da je objekt v takšnem
stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo objekta, pa predvidi odstranitev objekta.
8. člen
(poziv lastnikom nevzdrževanih objektov)
(1) O uvrstitvi objekta na seznam nevzdrževanih objektov in o potrebnih ukrepih pristojni občinski organ pisno obvesti lastnika nevzdrževanega objekta in ga pozove, da v
15 dneh od vročitve obvestila poda morebitne pripombe na
ugotovitve komisije in se izreče o pripravljenosti izvršitve odrejenih ukrepov. Poziv se vroči lastniku v skladu z zakonom o
splošnem upravnem postopku.
(2) Obvezna sestavina poziva je tudi opozorilo, da se
lahko izvršitev iz 9. člena tega odloka določenih in odrejenih
nujnih ukrepov doseže z upravno izvršbo.
(3) Odziv lastnika se upošteva pri odločitvi o možnem
delnem sofinanciranju izvedbe potrebnih del.
9. člen
(določitev ter odreditev ukrepov z odlokom in odločbo)
(1) Na podlagi ugotovitev komisije se z odlokom, ki ga
sprejme občinski svet, določi objekte, na katerih je potrebno
izvesti nujna vzdrževalna dela, rekonstrukcijo ali jih odstraniti
in predvidi ocena stroškov izvedbe.
(2) Če je objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo kulturne dediščine, je treba dela izvajati v sodelovanju
z organom, pristojnim za varstvo kulturne dediščine.
(3) Na podlagi navedenega odloka pristojni občinski
organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika zaveže, da izvede potrebne ukrepe, opredeljene v odloku.
(4) Rekonstrukcijo ali odstranitev objekta se lahko odredi
tudi z izdajo nove odločbe, kadar se ugotovi, da sprva odrejena nujna vzdrževalna dela ne zadoščajo za odpravo zelo
slabega vpliva objekta na zunanjo podobo naselja in krajine.
(5) V primeru, da je objekt v solastnini, se kot zavezanca
za izvedbo odrejenih ukrepov določi vse solastnike. Medse-

10. člen
(1) V odloku se lahko določi tudi delno občinsko sofinanciranje stroškov, ki jih bodo imeli lastniki objektov pri izvedbi
odrejenih ukrepov.
(2) Delež sofinanciranja lahko doseže največ polovico
predvidenih potrebnih sredstev za izvedbo odrejenih ukrepov.
(3) Pri odločitvi ali oziroma kolikšen delež sredstev bo
občina namenila za sofinanciranje izvedbe odrejenih ukrepov
po posameznem objektu, se upošteva zlasti:
– pomen objekta za zunanjo podobo naselja in krajine
glede na kriterije iz 4. člena tega odloka,
– premoženjsko stanje lastnika objekta, zavezanca za
izvedbo potrebnih ukrepov (prejemanje socialnih transferjev,
brezposelnost, obveznost preživljanja družinskih članov, višina likvidnih sredstev na osebnem računu ipd.),
– pripravljenost zavezanca za izvedbo potrebnih ukrepov
na sodelovanje s pristojnim občinskim organom in izvršitev
odrejenih ukrepov brez izvedbe izvršilnega postopka.
(4) V primeru sofinanciranja se med občino in zavezancem za izvedbo odrejenih ukrepov sklene posebna pogodba,
v kateri se natančno določijo obveznosti in način ter dinamiko
izplačevanja odobrenih sredstev.
11. člen
(sankcije v primeru neizvršitve odrejenih ukrepov)
(1) Če lastnik v roku, določenem z odločbo iz tretjega
odstavka 9. člena tega odloka, ne izvede odrejenih nujno
potrebnih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno
obveznost po drugih osebah v skladu z zakonom o splošnem
upravnem postopku.
(2) V primeru, da je bila z odlokom in upravno odločbo
odrejena rekonstrukcija objekta ali njegova odstranitev, za kar
je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, pa lastnik objekta v
z odločbo odrejenem roku ne vloži zahteve za njegovo izdajo
oziroma rekonstrukcije ali odstranitve objekta ne izvede, se
opravi izvršba s prisilitvijo v skladu z zakonom o splošnem
upravnem postopku (sukcesivne denarne kazni).
(3) Če občina založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih
del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna
dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih
del.
(4) Za izvedbo potrebnih izvršilnih dejanj se zadolži
občinskega inšpektorja.
III. OKOLICA
12. člen
(dolžnost lastnikov objektov)
(1) Lastniki objektov, ki ležijo v strnjenih naseljih na območju Občine Kočevje, so dolžni zemljiške parcele, na katerih
ti objekti stojijo, oziroma funkcionalna zemljišča, ki pripadajo
tem objektom, vzdrževati tako, da huje ne kazijo zunanje
podobe naselja in krajine.
(2) V ta namen so dolžni:
– redno vzdrževati elemente žive narave in izvajati košnjo, obrezovanje drevja, žive meje in okrasnih rastlin,
– s teh površin odstraniti kosovne ali druge odpadke,
odpadni gradbeni, lesni, kovinski ali zemeljski material, pokvarjeno in zanemarjeno tehnično opremo in aparate ipd.,
– primerno urediti in čistiti izložbena okna prodajaln in
poslovnih prostorov (v primeru, da lokal ne obratuje, mora
lastnik iz izložbenega prostora odstraniti vse predmete, ki tja
ne sodijo po svoji funkciji ali pa izložbeno okno zastreti),
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– s pročelij objektov odstraniti vse neprimerne in žaljive
napise ali plakate ter odstraniti druge panoje, oglase ali svetlobna telesa, za katere nimajo dovoljenj, izdanih na podlagi
veljavnih predpisov.
13. člen
(kazenske določbe)
(1) Lastniku, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom
12. člena tega odloka, občinski inšpektor izreče pisni opomin,
v katerem določi rok za odpravo kršitve. Izrečeni opomini se
vodijo v posebni evidenci. V primerih, ko ima stavba upravnika, se opomin pošlje njemu.
(2) Kadar lastnik objekta, ki mu je bil izrečen opomin,
ne odpravi kršitev v določenem roku, ga občinski inšpektor
kaznuje z globo v naslednji višini:
– če je lastnik objekta pravna oseba, samostojni podjet
nik ali posameznik, ki opravlja dejavnost, v višini 1500 EUR,
– če je lastnik objekta fizična oseba v višini 300 EUR,
– če je parcela sestavni del etažne lastnine najmanj treh
etažnih lastnikov ali pa dejansko predstavlja funkcionalno zemljišče k stavbi v etažni lastnini najmanj treh etažnih lastnikov,
četudi ni del etažne lastnine, v višini 800 EUR.
(3) Za prekršek iz prejšnjega odstavka se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, in sicer v višini 200 EUR.
(4) V primerih iz tretje alinee drugega odstavka tega člena se globo izreče vsem lastnikom v višini, ki je sorazmerna
njihovim solastniškim deležem.
14. člen
(evidenca opominov)
V posebni evidenci opominov se vodijo naslednji podatki:
1. ime in priimek oziroma firma lastnika parcele,
2. številka parcele in katastrska občina,
3. ugotovljena kršitev,
4. rok za odpravo kršitve.
15. člen
(nadzor nad izvajanjem določb odloka)
Nadzorstvo nad izvajanjem določb III. poglavja tega odloka izvajata občinski inšpektor in občinski redar, ki delujeta
v skladu z obveznostmi in pooblastili, določenimi v veljavnih
predpisih.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Uradni list Republike Slovenije
1734.

Pravilnik o oddajanju garaž, pokritih parkirišč
– boksov in posebnih prostorov v lasti Občine
Kočevje v najem oziroma uporabo

Na podlagi 1. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem (Uradni list RS,
št. 116/08) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in
44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 5. redni seji dne
21. 4. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o oddajanju garaž, pokritih parkirišč – boksov
in posebnih prostorov v lasti Občine Kočevje
v najem oziroma uporabo
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja oddajanje garaž, pokritih parkirišč –
boksov in posebnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem
oziroma uporabo.
2. člen
(podredna uporaba drugih predpisov)
Za vsa vprašanja, ki niso izrecno določena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe občinskega Odloka o oddajanju
poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje v najem (Uradni list
RS, št. 116/08) ter drugih predpisov, ki urejajo razpolaganje z
občinskim nepremičnim premoženjem.
II. ODDAJANJE POSEBNIH PROSTOROV
3. člen
(opredelitev posebnih prostorov)
Posebni prostori so: dvorane, sejne sobe in drugi poslovni
prostori v lasti Občine Kočevje, ki jih ta za uporabljanje svoje
dejavnosti uporablja občasno, zato jih lahko za omejeni čas
oddaja v uporabo drugim.
4. člen
(oddaja posebnih prostorov)

16. člen
Župan imenuje strokovno komisijo iz prvega odstavka
5. člena tega odloka v roku enega meseca po uveljavitvi tega
odloka.

Posebni prostori se oddajo v uporabo neposredno na
podlagi vloge prosilca pri pristojnem organu Občine Kočevje,
in sicer za omejen čas določen po dnevih ali po urah.

17. člen

III. ODDAJANJE GARAŽ IN POKRITIH PARKIRIŠČ

(razveljavitev določb)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati 3. in
9. člen Odloka o urejanju in varstvu okolja v Občini Kočevje
(Uradni list RS, št. 24/91).
18. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2011-1508
Kočevje, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

5. člen
(oddaja garaž oziroma parkirišč)
Garaže in pokrita parkirišča (v nadaljnjem besedilu: garaže), ki so bile zgrajene za potrebe uporabnikov posameznih
zgradb, se praviloma oddajo v najem lastnikom in najemnikom
stanovanj ter poslovnih prostorov v teh zgradbah.
Prednost imajo upravičenci, ki so najemniki stanovanj in
poslovnih prostorov v lasti Občine Kočevje.
V primeru, da garaže ostanejo nezasedene, se lahko
oddajo v najem tudi drugim osebam.
6. člen
(podnajem)
Najemnik garaže te ne sme oddajati drugim osebam v
podnajem.

Uradni list Republike Slovenije
IV. UPORABNINA OZIROMA NAJEMNINA
7. člen

Št.

8. člen
(način plačevanja)
Uporabnik oziroma najemnik je dolžan plačevati uporabnino oziroma najemnino na podlagi izstavljenega računa, in
sicer v roku 15 dni po izstavitvi. V primeru zamude s plačilom
je uporabnik oziroma najemnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za prostore, ki jih
oddajajo v najem krajevne skupnosti, javne ustanove ali podjetja v večinski lasti Občine Kočevje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje varstva in
vlaganj v naravne vire (letne čistilne akcije). V skladu s tem
bomo namensko prejeta sredstva namenili med drugim za nakup osebnih zaščitnih sredstev za čistilne akcije, za prehrano
udeležencem akcije ter za pokritje drugih stroškov v povezavi
z načrtovanjem in izvedbo varstva naravnih virov.
3. člen
Sredstva se upravičencem dodelijo oziroma porabijo, na
podlagi postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o
javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08,
19/10 in 18/11).
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 341-1/2010
Slovenj Gradec, dne 18. aprila 2011

10. člen

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

(uporaba pravilnika za veljavna najemna razmerja)
Za najemne pogodbe, veljavne ob uveljavitvi tega pravilnika, se določbe tega pravilnika začnejo uporabljati v roku dveh
let po njegovi uveljavitvi.
11. člen
(uveljavitev in uporaba pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2011-1200
Kočevje, dne 21. aprila 2011
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

SLOVENJ GRADEC
1735.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
v Mestni občini Slovenj Gradec

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 Mestne občine Slovenj Gradec na 6. seji dne
18. 4. 2011 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini
Slovenj Gradec
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je občina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o
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NAMENSKA PORABA SREDSTEV

9. člen
(uporaba pravilnika)

Stran

divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US
in 17/08).

(pristojnost)
Uporabnina za prostore iz 4. člena tega pravilnika oziroma
najemnina iz 5. člena se določi s cenikom, ki ga sprejme župan
s sklepom.
Višina uporabnine in najemnine določene s cenikom iz
prejšnjega odstavka se letno usklajuje s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin.

34 / 6. 5. 2011 /

1736.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec

V skladu s 16. členom Statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) je
Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 5. seji dne
15. 3. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o priznanjih Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 112/03, 106/05,
25/08).
2. člen
Spremeni se 4. člen odloka tako, da se doda četrta alineja, ki se glasi:
– Železnikarjeva nagrada.
3. člen
Dopolni se 5. člen, tako da se besedilo v oklepaju po
novem glasi:
(razen za dosežke, za katere je že prejel Bernekerjevo,
Železnikarjevo ali Vrunčevo nagrado).
4. člen
Doda se nov 7.a člen, ki se glasi:
Železnikarjevo nagrado se podeli za aktivno delovanje in
izjemne uspehe ter dosežke večletnega dela, ki jih doseže posameznik, skupina ali organizacija s strokovnim in/ali organizacijskim delovanjem na področju športa, ki pomenijo pomemben
prispevek k razvoju športa, ugleda in uveljavljanju občine.
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Železnikarjevo nagrado lahko prejmejo športni delavci ali
aktivni športniki za življenjsko delo ali dosežke, s katerimi so se
izjemno uveljavili v državnem ali mednarodnem okolju.
5. člen
Spremeni se 8. člen odloka tako, da se doda četrta alineja,
ki se glasi:
– Železnikarjeva plaketa.
6. člen
Doda se nov 11.a člen, ki se glasi:
Železnikarjevo plaketo se podeli posameznikom, skupini
ali organizaciji, ki deluje na območju Mestne občine Slovenj
Gradec, kot priznanje za dosežene športne rezultate, uspešno
organizacijsko in/ali strokovno delo na področju športa.

glasi:

7. člen
Spremeni se prvi odstavek 15. člena, tako da se po novem
Občinski svet imenuje štiri komisije:
in doda se nova četrta alineja
– komisija za podelitev Železnikarjevih priznanj.

8. člen
Doda se nov 18.a člen, ki se glasi:
Komisijo za podelitev Železnikarjevih priznanj sestavlja
7 članov, od katerih je pet predstavnikov športa (en predstavnik
športne zveze), en član zavoda za šport in en član občinskega
sveta.
Člane komisije predlagajo društva in zveze društev s področja športa, javni zavodi ali druge organizacije oziroma ustanove s področja športa.
9. člen
Spremenita se drugi odstavek 23. člena, ki se po novem
glasita:
O podelitvi Vrunčevih, Bernekerjevih in Železnikarjevih priznanj odločijo strokovne komisije in o tem obvestijo župana in
občinski svet.
O podelitvi občinskih priznanj odloči občinski svet na predlog komisije. Občinski svet predlog komisije potrdi ali z zavrne
z večino glasov vseh navzočih članov.
10. člen
Dopolni se 24. člen odloka, tako da se pika spremeni v
vejico in doda besedilo:
Železnikarjeva priznanja pa ob svečani podelitvi v mesecu
marcu.
11. člen
Spremeni se drugi odstavek 25. člena, tako da se glasi:
Nagrade Mestne občine Slovenj Gradec obsegajo spominsko plaketo in denarno nagrado. Denarna nagrada za občinsko
nagrado znaša tri zadnje objavljene povprečne bruto plače v RS,
denarna nagrada za Bernekerjevo, Železnikarjevo in Vrunčevo
nagrado pa dve zadnje objavljeni povprečni bruto plači v RS.
Plakete obsegajo spominsko plaketo in denarno nagrado v
višini polovice zadnje objavljene povprečne bruto plače v RS.
12. člen
Dopolni se 29. člen, z novim odstavkom, ki se glasi:
Ob sprejetju tega odloka občinski svet imenuje Komisijo za
podelitev Železnikarjevih priznanj.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-1/2003
Slovenj Gradec, dne 22. aprila 2011
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

Uradni list Republike Slovenije
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VLADA
1737.

Uredba o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti

Na podlagi 39. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/10) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti

(2) Upravljavec in uporabnik s sporazumom iz prejšnjega
odstavka določita zlasti obveznost plačila obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja, stroškov zavarovanj in
morebitnih drugih stroškov ter druge pravice in obveznosti, ki
nastanejo na podlagi takega razmerja.
III. NAČRTI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
1. Splošno
6. člen

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina)
S to uredbo se natančneje določajo upravljavci stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti,
postopki sprejemanja in vsebina načrtov ravnanja s stvarnim
premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter
pogoji in postopki ravnanja s stvarnim premoženjem države
oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti.
II. UPRAVLJAVCI STVARNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
2. člen
(posebne določbe)
(1) Državni zbor Republike Slovenije, Državni svet Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije, Računsko sodišče Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic
in drug državni organ, ki ni pravosodni organ ali organ državne
uprave, so upravljavci stvarnega premoženja, ki ga uporabljajo.
(2) Upravljavec nepremičnin za potrebe diplomatskih
predstavništev in konzulatov Republike Slovenije v tujini je
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
(3) Upravljavce drugih nepremičnin v tujini s sklepom določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen
(več uporabnikov iste nepremičnine)
Kadar isto nepremičnino v lasti države uporablja več
uporabnikov, je upravljavec te nepremičnine tisti uporabnik,
ki zaseda njen največji del, razen če se uporabniki s pisnim
sporazumom ne dogovorijo drugače.
4. člen
(določitev upravljavca)
(1) Kadar dva ali več javnih zavodov, javnih gospodarskih
zavodov, javnih agencij ali javnih podjetij meni, da so upravljavci iste nepremičnine, določi upravljavca nepremičnine vlada s
sklepom na predlog enega izmed njih.
(2) Vlada pošlje sklep iz prejšnjega odstavka v sedmih
dneh od njegovega sprejetja Geodetski upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) elektronsko.

(obveznost vključitve stvarnega premoženja v načrte ravnanja
s stvarnim premoženjem)
(1) Odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem premoženju v breme proračunskih sredstev je mogoč
na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja. V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se
ne vključijo nepremičnine, ki se pridobijo na podlagi menjalne
pogodbe.
(2) Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem
države v upravljanju drugih državnih organov oziroma postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravne
lokalne skupnosti se lahko izvede, če je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem.
(3) Najem nepremičnega premoženja za potrebe delovanja drugih državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica je država,
oziroma najem nepremičnega premoženja za potrebe delovanja samoupravne lokalne skupnosti, javnih zavodov, javnih
gospodarskih zavodov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica
je samoupravna lokalna skupnost, je mogoč na podlagi veljavnega načrta najemov nepremičnega premoženja.
(4) Oddaja nepremičnega premoženja države oziroma
samoupravne lokalne skupnosti v najem je mogoča na podlagi
veljavnega načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem.
(5) Odplačni način pridobitve lastninske pravice na premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 eurov v
breme proračunskih sredstev je mogoč na podlagi veljavnega
načrta pridobivanja premičnega premoženja.
(6) Postopek razpolaganja s premičnim premoženjem
države oziroma samoupravne lokalne skupnosti v posamični
vrednosti nad 10.000 eurov se lahko izvede, če je posamezno
premično premoženje vključeno v veljavni načrt razpolaganja
s premičnim premoženjem.
(7) Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in
četrtega odstavka tega člena lahko upravljavci ob upoštevanju
pogojev, določenih v zakonu, ki ureja ravnanje z nepremičnim
premoženjem države, izjemoma izvedejo postopek pridobivanja ali najema nepremičnega premoženja za potrebe delovanja
upravljavcev oziroma postopek razpolaganja ali oddaje v najem
nepremičnega premoženja države, čeprav tako ravnanje ni
predvideno v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem države.
2. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem

5. člen

7. člen

(sporazum o uporabi stvarnega premoženja)

(vsebina načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem)

(1) Upravljavec stvarnega premoženja sklene z uporabnikom sporazum o uporabi stvarnega premoženja, s katerim
uredita medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s tem premoženjem.

(1) Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem je sestavljen iz:
– načrta pridobivanja nepremičnega premoženja;
– načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem;
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– načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem in
– načrta najemov nepremičnega premoženja.
(2) Poleg načrta ravnanja s stvarnim premoženjem vlada
s sklepom glede na vrsto ravnanja s stvarnim premoženjem
določi odstotek vrednosti pravnih poslov, ki jih lahko upravljavec skladno z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države,
sklene ne glede na njihovo vključenost v veljavni načrt ravnanja
s stvarnim premoženjem.
8. člen
(vsebina načrta pridobivanja nepremičnega premoženja)
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja zajema
podatke o:
– okvirni lokaciji;
– okvirni velikosti;
– vrsti nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti, zemljišče);
– predvidenih sredstvih in
– ekonomski utemeljenosti načrtovanega pridobivanja.
9. člen
(vsebina načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem)
(1) V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
so vključena zemljišča, stavbe in deli stavb ter zemljišča s
stavbami.
(2) Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem zajema podatke o:
– identifikacijski oznaki nepremičnine;
– orientacijski vrednosti nepremičnine;
– predvideni metodi razpolaganja in
– obrazložitvi ekonomske utemeljenosti razpolaganja s
posamezno nepremičnino.
10. člen
(vsebina načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem)
Načrt oddaje nepremičnega premoženja v najem zajema
podatke o:
– identifikacijski oznaki nepremičnine;
– predvideni metodi oddaje v najem;
– predvideni mesečni najemnini;
– obrazložitvi ekonomske utemeljenosti oddaje nepremičnega premoženja v najem.
11. člen
(vsebina načrta najema nepremičnega premoženja)
Načrt najema nepremičnega premoženja za potrebe delovanja drugih državnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica
je država, oziroma organov samoupravnih lokalnih skupnosti,
javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov in javnih agencij,
katerih ustanoviteljica je samoupravna lokalna skupnost, zajema podatke o:
– okvirni lokaciji nepremičnin;
– okvirni velikosti;
– vrsti nepremičnine (poslovni prostor, stanovanje, stanovanjska hiša, garaža, drugi objekti, zemljišče);
– predvidenih sredstvih;
– predvidenem trajanju najemnega razmerja in
– ekonomski utemeljenosti najema.
3. Načrt ravnanja s premičnim
premoženjem
12. člen
(vsebina načrta ravnanja s premičnim premoženjem)
(1) Načrt ravnanja s premičnim premoženjem je sestavljen iz:
– načrta pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000 eurov in
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– načrta razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000 eurov.
(2) Načrt pridobivanja premičnega premoženja zajema
podatke o:
– vrsti premičnega premoženja (prevozna sredstva, informacijska oprema, drugo premično premoženje);
– okvirnem obsegu premičnega premoženja;
– predvidenih sredstvih in
– ekonomski utemeljenosti načrtovanega pridobivanja.
(3) Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem zajema
podatke o:
– vrsti premičnega premoženja (prevozna sredstva, informacijska oprema, drugo premično premoženje);
– obsegu premičnega premoženja;
– orientacijski vrednosti posameznega premičnega premoženja;
– metodi razpolaganja s posameznim premičnim premoženjem in
– ekonomski utemeljenosti razpolaganja.
4. Postopek sprejema načrtov ravnanja
s stvarnim premoženjem
13. člen
(priprava)
(1) Za potrebe državnih organov, javnih zavodov, javnih
gospodarskih zavodov, javnih skladov in javnih agencij, katerih ustanoviteljica je država, upravljavci stvarnega premoženja
pripravijo predlog načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in predlog načrta ravnanja s premičnim premoženjem v
rokih ter po postopku, skladno s predpisi, ki urejajo pripravo
državnega proračuna, določenim za pripravo in sporočanje
finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna.
(2) Načrte iz prejšnjega odstavka posredujejo vladi pooblaščeni predlagatelji vladnih gradiv.
(3) Upravljavci stvarnega premoženja pripravijo predlog
načrtov ravnanja z nepremičnim premoženjem in predlog načrta ravnanja s premičnim premoženjem na obrazcih od 1 do 6,
v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(4) Načrte iz prvega odstavka tega člena posreduje vlada
v sprejem Državnemu zboru skupaj s predlogom državnega
proračuna.
14. člen
(poročilo o realizaciji načrtov ravnanja)
Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja iz prejšnjega člena
pripravijo upravljavci v rokih, določenih za pripravo in sprejem
zaključnega računa državnega proračuna.
IV. RAVNANJE S STVARNIM PREMOŽENJEM
1. Splošna določila o ravnanju
s stvarnim premoženjem
15. člen
(izbira metode)
(1) V postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem se
izbere metoda, s katero se zagotavlja javnost in preglednost
postopkov in ki omogoča najugodnejši izid ravnanja s stvarnim premoženjem za državo oziroma samoupravno lokalno
skupnost.
(2) Pri odločitvi o izbiri metode ravnanja s stvarnim premoženjem upravljavec upošteva ekonomsko utemeljenost predvidenega ravnanja, in sicer pričakovane pozitivne ekonomske
posledice predvidenega ravnanja v smislu zadovoljevanja operativnih potreb oziroma izboljšanja pogojev za delo, in s tem
doseganje večje učinkovitosti.
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16. člen
(pravni pregled)
(1) Pred začetkom postopka ravnanja s stvarnim premoženjem mora upravljavec opraviti pravni pregled stvarnega
premoženja.
(2) Pravni pregled stvarnega premoženja zajema pregled
z vidika urejenosti lastništva, posesti, obligacijskih in stvarnopravnih pravic na stvarnem premoženju ter obveznosti države
in samoupravnih lokalnih skupnosti do tretjih oziroma tretjih
do države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Pravni pregled
mora biti natančen zlasti:
– kadar zemljiškoknjižno stanje ali registracijsko stanje
ne ustreza dejanskemu stanju in se lastninska pravica izkazuje
drugače;
– kadar na stvarnem premoženju obstajajo stvarne ali
obligacijske pravice v korist tretjih oseb;
– v drugih primerih, kadar je to potrebno za ugotovitev
dejanskega stanja v zvezi z lastništvom, stanjem posesti, obremenitvami ali dovoljenji za uporabo stvarnega premoženja in
je to nujno potrebno zaradi učinkovitejše izvedbe postopkov
ravnanja s stvarnim premoženjem.
(3) Pravni status stvarnega premoženja, ki ne omogoča
pravilne izvedbe postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem,
mora biti urejen pred sklenitvijo pravnega posla.
(4) Pravni pregled stvarnega premoženja zajema tudi pregled z vidika urejenosti evidenc stvarnega premoženja države
oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti.
17. člen
(ocenitev vrednosti premoženja)
nja.

(1) Naročnik cenitve je upravljavec stvarnega premože-

(2) Ob naročilu cenitve mora biti cenilec seznanjen z
namenom cenitve ter drugimi okoliščinami, ki lahko vplivajo na
ocenjeno vrednost.
(3) Cenitev stvarnega premoženja mora biti izkazana v
eurih.
18. člen
(ocenitev vrednosti stvarnih pravic)
(1) Kadar se na stvarnem premoženju države oziroma
samoupravne lokalne skupnosti ustanavlja stavbna pravica
in višina nadomestila v enem letu izkustveno preseže 5.000
eurov, se opravi cenitev. Iz cenitve morata biti jasno razvidni
vrednost nepremičnine pred ustanovitvijo stavbne pravice ter
vrednost nadomestila za ustanovitev stavbne pravice, ki ga
mora plačati imetnik stavbne pravice.
(2) Kadar se na stvarnem premoženju države oziroma
samoupravne lokalne skupnosti ustanavlja druga stvarna pravica ali se stvarno premoženje države oziroma samoupravne
lokalne skupnosti oddaja v najem, višina nadomestila oziroma
najemnine pa v enem letu izkustveno preseže 10.000 eurov, se
opravi cenitev višine nadomestila oziroma najemnine.
19. člen
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podlagi primerjave prodaj primerljivega premoženja na trgu
oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena
stvarnega premoženja v smislu čim večjega približka dejanski
vrednosti na trgu.
20. člen
(standardi ocenjevanja)
Ocenjena vrednost stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter ocenjena vrednost ustanovitve stvarne ali obligacijske pravice na stvarnem premoženju
države oziroma samoupravne lokalne skupnosti se ugotovita
po vsakokratno veljavnih mednarodnih standardih ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejema Svet za Mednarodne standarde
ocenjevanja vrednosti.
21. člen
(veljavnost cenitve)
Na dan sklenitve pravnega posla cenitev stvarnega premoženja države ali samoupravne lokalne skupnosti, ki je predmet takega posla, ne sme biti starejša od devet mesecev.
22. člen
(revizija cenitve)
Upravljavec se lahko odloči za revizijo cenitve.
23. člen
(predmet in obseg stvarnega premoženja)
(1) V pravnih poslih v zvezi z ravnanjem z nepremičnim
premoženjem morajo biti nepremičnine opredeljene z vsemi
bistvenimi podatki, zlasti s podatki o lastništvu oziroma solastniškem deležu, s podatki, ki omogočajo identifikacijo nepremičnine, o morebitni obremenjenosti nepremičnine s stvarnimi
ali obligacijskimi pravicami ter njihovem trajanju, in drugimi
podatki, ki so pomembni za izvedbo pravnega posla ravnanja
z nepremičnim premoženjem.
(2) Premičnine morajo biti v pravnih poslih opredeljene
na način, ki omogoča jasno identifikacijo stvari, z natančnim
opisom premičnine, podatkom o lastništvu, inventarno številko,
tehničnimi podatki in morebitnimi drugimi podatki.
24. člen
(izpeljava posla)
(1) Če nasprotna pogodbena stranka ne realizira pravnega posla pravočasno oziroma če ne upošteva določil sklenjene pogodbe, mora upravljavec stvarnega premoženja kot
pogodbena stranka takoj oziroma v roku, določenem s predpisi
oziroma s pogodbo, začeti uveljavljati pogodbene ali druge
obligacijske pravice oziroma zahtevke zoper nasprotno pogodbeno stranko.
(2) Za spremljanje pravilne in celovite realizacije pravnega
posla imenuje predstojnik upravljavca skrbnika posameznega
pravnega posla ravnanja s stvarnim premoženjem, če skrbnik
ni določen že v pogodbi.
25. člen

(ocenjena, izhodiščna oziroma izklicna in orientacijska
vrednost)

(sredstva)

(1) S cenitvijo ugotovljena vrednost stvarnega premoženja
oziroma stvarne ali obligacijske pravice je ocenjena vrednost.
(2) Izhodiščna oziroma izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma stvarne ali obligacijske pravice je vrednost,
ki jo upravljavec določi ob izbiri metode ravnanja s stvarnim
premoženjem in je enaka ocenjeni vrednosti ali je višja od te
vrednosti.
(3) Orientacijska vrednost stvarnega premoženja je vrednost, ki jo določi upravljavec stvarnega premoženja na podlagi cenitve premoženja, na podlagi vrednosti nepremičnin, ki
jo določa geodetska uprava, na podlagi predpisov, ki urejajo
množično vrednotenje nepremičnin, oziroma izkustveno na

(1) Izkupiček od razpolaganja in upravljanja stvarnega
premoženja države oziroma samoupravne lokalne skupnosti
je prihodek proračuna države oziroma samoupravne lokalne
skupnosti.
(2) Izkupiček iz prejšnjega odstavka se vplača na podračun Republike Slovenije oziroma samoupravne lokalne
skupnosti s sklicem na številko, ki jo določi pristojna služba
upravljavca.
(3) Kupnina, najemnina, odškodnina in drugi prihodki
države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti, pridobljeni iz
upravljanja stvarnega premoženja in ravnanja z njim, se uporabijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje stvarnega premoženja
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ter pravno urejenost stvarnega premoženja države oziroma samoupravnih lokalnih skupnosti na način, določen s predpisom,
ki ureja izvrševanje proračuna.
2. Pridobivanje stvarnega premoženja
26. člen
(obseg pridobivanja)
Stvarno premoženje, katerega lastnik postane država
oziroma samoupravna lokalna skupnost, se lahko pridobiva
samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog bodočega
upravljavca, brez nepotrebnih zalog.
27. člen
(pogoji)
Pridobivanje nepremičnin, katerih lastnik postane država,
mora biti izvedeno skladno s predpisi, ki urejajo standarde
prostorov in opreme državnih organov, javnih zavodov, javnih
gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, razen
če posebni predpisi ne določajo drugače.
3. Razpolaganje s stvarnim premoženjem
a) Splošno o razpolaganju
28. člen
(splošno)
(1) Upravljavec stvarnega premoženja je odgovoren za
izvedbo pravilnega in zakonitega postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem.
(2) Vse stroške, ki nastanejo državi oziroma samoupravni
lokalni skupnosti v zvezi s postopkom razpolaganja s stvarnim
premoženjem, nosi upravljavec stvarnega premoženja.
29. člen
(kupnina)
(1) Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši kot 30 dni od
sklenitve pogodbe oziroma izdaje računa.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se kupnina lahko plača
v več obrokih. V tem primeru mora pridobitelj stvarnega premoženja neplačani del kupnine ustrezno zavarovati, in sicer
pravna oseba z nepreklicno bančno garancijo, izplačljivo na
prvi poziv brez ugovora, oziroma fizična oseba z ustanovitvijo
hipoteke na nepremičnini oziroma s sklenitvijo dogovora o
pridržku lastninske pravice na premičnini.
(3) Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na
nepremičnini v zemljiško knjigo upravljavec nepremičnine izroči
po prejemu celotne kupnine.
b) Javna dražba
30. člen
(objava)
Izvedba javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani upravljavca, kjer se objavijo najmanj naslednji podatki:
– naziv in sedež organizatorja javne dražbe ter naziv in
sedež uporabnika, če ta ni obenem organizator javne dražbe;
– opis predmeta prodaje;
– izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja;
– način in rok plačila kupnine;
– navedba, da je plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, bistvena sestavina pravnega posla;
– kraj in čas javne dražbe;
– višina varščine, ki jo je treba položiti pred začetkom
javne dražbe in ki ne sme biti manjša od 10 odstotkov izklicne
cene;
– številka transakcijskega računa, na katerega je treba
vplačati varščino;
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– obvestilo dražiteljem, da bo po končani javni dražbi
varščina vrnjena tistim, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in
navedba roka, v katerem bo vrnjena;
– navedba morebitnega obstoja predkupne pravice;
– informacija o tem, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko
interesenti pred začetkom javne dražbe seznanijo s podrobnejšimi pogoji javne dražbe in si ogledajo predmet javne dražbe;
– navedba, da lahko upravljavec oziroma organ, pristojen
za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali
pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavita
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije, in
– morebitni drugi pogoji.
31. člen
(rok za izvedbo javne dražbe)
Med objavo razpisa o javni dražbi in javno dražbo ne sme
poteči manj kot 15 dni in več kot 60 dni.
32. člen
(postopek)
(1) Javno dražbo vodi komisija oziroma oseba, ki jo za to
imenuje oziroma pooblasti predstojnik upravljavca.
(2) Na javni dražbi kot dražitelji ne morejo sodelovati
cenilec, člani komisije oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, in
z njimi povezane osebe. Za povezano osebo se po tem členu
štejejo:
– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi
javno dražbo, ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do drugega kolena, ali
če je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi javno dražbo,
ali cenilcem v zakonu ali v svaštvu do četrtega kolena, ne glede
na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne;
– oseba, ki je s članom komisije oziroma z osebo, ki vodi
javno dražbo, ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca
oziroma posvojitelja;
– druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine
ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije
oziroma oseba, ki vodi javno dražbo, ali cenilec, tako da zaradi
te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije osebe, ki vodi javno dražbo, ali cenilca.
(3) Izklicna vrednost stvarnega premoženja oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če nobeden od udeležencev
javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se
šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko
je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi,
komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan, in
kupca pozove k podpisu pogodbe.
(4) Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba
neuspešna.
33. člen
(zapisnik o javni dražbi)
(1) O javni dražbi se sestavi zapisnik, ki vsebuje podatke o:
– kraju, na katerem je javna dražba potekala, datumu in
uri;
– imenih članov komisije oziroma osebi, ki vodi javno
dražbo;
– predmetu dražbe;
– izklicni ceni;
– najnižjem znesku višanja;
– imenih in priimkih dražiteljev oziroma njihovih zastopnikov oziroma pooblaščencev;
– ugotovitvah o izpolnjevanju pogojev dražiteljev, ki pristopijo k dražbi, in
– najvišji izklicni ceni in imenu oziroma firmi kupca ter
o ugotovitvah, da je bil kupec pozvan k sklenitvi pogodbe, ali
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ugotovitvah, da izklicna vrednost ni bila dosežena in javna
dražba ni bila uspešna.
(2) Zapisnik podpišejo člani komisije ali oseba, ki jo za
vodenje javne dražbe pooblasti predstojnik upravljavca.
34. člen
(sklenitev pogodbe)
Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba v 15 dneh
po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe,
vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če
najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku,
ponudnik zadrži njegovo varščino.
c) Javno zbiranje ponudb
35. člen
(objava)
Javno zbiranje ponudb mora biti objavljeno v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani upravljavca. Objava mora vsebovati:
– ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb ter
ime in sedež upravljavca, če ta ni obenem organizator javnega
zbiranja ponudb;
– opis predmeta prodaje;
– navedbo, da je treba ponudbi priložiti potrdilo o vplačani
varščini, katere višino določi upravljavec v objavi;
– pogoje, po katerih bodo zainteresirani kupci pridobivali
podrobnejše informacije o predmetu prodaje zaradi oblikovanja
ponudbe za nakup;
– obliko in pogoje, pod katerimi mora kupec predložiti
ponudbo, oziroma sestavine, ki naj jih ponudba vsebuje, in morebitno navedbo, da se bodo po prejemu ponudb s ponudniki
izvedla dodatna pogajanja;
– morebitne omejitve upravljavca v zvezi s postopkom
prodaje;
– način in rok plačila kupnine;
– navedbo, da je plačilo kupnine v roku, ki je določen,
bistvena sestavina pravnega posla;
– rok za oddajo ponudbe;
– rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo;
– navedbo, ali je odpiranje ponudb javno ali ne;
– navedbo, po kateri metodi se bo nadaljeval postopek ob
več najugodnejših ponudbah;
– navedbo, da lahko vlada in organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavita do
sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo
stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije;
– navedba morebitnega obstoja predkupne pravice;
– osebe za stike prodajalca in
– morebitne druge pogoje.
36. člen
(rok za izvedbo javnega zbiranja ponudb)
Med objavo razpisa o javnem zbiranju ponudb in odpiranjem ponudb ne sme preteči manj kot 15 in več kot 60 dni.
37. člen
(postopek)
(1) Odpiranje ponudb je javno. Naročnik sme zaradi varovanja tajnih podatkov določiti, da postopek odpiranja ponudb
ni javen.
(2) Pred obravnavo prispelih ponudb komisija oziroma
oseba, ki jo pooblasti predstojnik upravljavca, preveri, ali so
bile ponudbe pravočasne in popolne.
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(3) Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba), ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe,
komisija oziroma oseba, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izloči in o tem obvesti ponudnika.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ponudnik, ki je
oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja
ponudb.
(5) Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, lahko komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo
postopka:
– pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove
ponudbe ali
– opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja
ali
– opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri
čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah
ponudili najugodnejši ponudniki.
(6) Postopki iz prejšnjega odstavka morajo biti izvedeni v
roku zavezanosti ponudnikov za dane ponudbe, drugače javno
zbiranje ponudb ni uspešno.
(7) Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni bila dosežena vsaj ocenjena vrednost stvarnega premoženja ali v
postopkih iz četrtega odstavka tega člena ni bila dosežena
vsaj cena, ki so jo v postopku javnega zbiranja ponudb
ponudili najugodnejši ponudniki, javno zbiranje ponudb ni
uspešno.
38. člen
(zapisnik)
(1) Ponudbe se odpirajo na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi obvestila o javnem zbiranju ponudb. O odpiranju
ponudb se sestavi zapisnik. Zapisnik podpišejo člani komisije
ali oseba, ki jo za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb
pooblasti predstojnik upravljavca.
(2) Zapisnik iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– kraju, datumu in uri odpiranja prispelih ponudb;
– imenih in priimkih članov komisije oziroma osebi, pooblaščeni za vodenje postopka;
– predmetu javnega zbiranja ponudb;
– imenih ponudnikov in ponujenih cenah;
– ugotovitvah o popolnosti in pravočasnosti ponudb;
– ugotovitvah o tem, ali ponudniki izpolnjujejo pogoje iz
zadnje alinee 35. člena te uredbe;
– morebitnem sklepu o izvedbi postopkov iz četrtega
odstavka prejšnjega člena;
– najvišji ponujeni ceni in imenu oziroma firmi najugodnejšega ponudnika ter ugotovitev, da je bil najugodnejši
ponudnik pozvan k sklenitvi pogodbe, ali ugotovitev, da ocenjena vrednost oziroma ob izvedbi postopkov iz četrtega
odstavka prejšnjega člena cena, ki so jo ponudili najugodnejši
ponudniki, ni bila dosežena in javno zbiranje ponudb ni bilo
uspešno.
(3) O neuspelem javnem zbiranju ponudb upravljavec
obvesti ponudnike v osmih dneh od odpiranja prispelih ponudb
oziroma od izvedbe postopkov iz četrtega odstavka prejšnjega
člena.
39. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodba
najpozneje v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega
ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne
pravice.
(2) Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v roku
iz prejšnjega odstavka, lahko upravljavec podaljša rok za
sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži
njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, upravljavec zadrži njegovo
varščino.
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č) Neposredna pogodba
40. člen
(pogajanja)

(1) Namera o sklenitvi neposredne pogodbe se objavi
na spletni strani upravljavca najmanj 15 dni pred nameravano
sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj
15 dni. Namere o sklenitvi neposredne pogodbe ni treba objaviti, če se neposredna pogodba sklepa zaradi vojaške pomoči
države v skladu s predpisi o obrambi ali zaradi pomoči države
oziroma samoupravne lokalne skupnosti ob naravni ali drugi
nesreči ali zaradi zagotavljanja potrebne pripravljenosti na
naravne ali druge nesreče v skladu s predpisi.
(2) V postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem na
podlagi metode neposredne pogodbe upravljavec z zainteresiranimi osebami opravi pogajanja o ceni.
(3) Za pogajanja se štejejo tudi dopisovanje zaradi usklajevanja volj oziroma vsa druga dejanja in postopki, katerih cilj
je doseganje čim višje kupnine ali čim ugodnejših pogojev
razpolaganja.
4. Upravljanje stvarnega premoženja
a) Splošne določbe
41. člen
(skrb za pravno in dejansko urejenost)
(1) Skrb za pravno urejenost nepremičnega premoženja
zajema zlasti:
– urejeno zemljiškoknjižno stanje nepremičnine;
– urejen vpis nepremičnine v kataster stavb oziroma zemljiški kataster;
– urejen vpis nepremičnine v centralno evidenco nepremičnega premoženja;
– urejena medsebojna razmerja med etažnimi lastniki;
– zavarovanje stvarnega premoženja.
(2) Upravljavec nepremičnine lahko, kadar lastninsko stanje nepremičnine ni jasno ali ko v zvezi z lastništvom nepremičnine tečejo sodni ali upravni spori, s posebnim dogovorom
z nasprotno stranko uredi posamezna razmerja, ki se nanašajo
na sporno nepremičnino. Pri tem mora upravljavec pri končnem
obračunu medsebojnih obveznosti upoštevati načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem in načelo preglednosti.
(3) Skrb za dejansko urejenost nepremičnega premoženja zajema zlasti manjša popravila in dela na objektu ali v
prostorih, ki so v objektu, kot so pleskanje, popravila vrat, oken,
zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih velikosti in
podobno, s katerimi se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi
ne spreminjajo zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanji
videz objekta.
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prenese na Javni nepremičninski sklad Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: nepremičninski sklad).
45. člen
(prenos pravice upravljanja nepremičninskemu skladu)
Nepremično premoženje države, ki ga začasno ne potrebuje noben organ državne uprave kot uporabnik, pri čemer
je to obdobje daljše od enega leta, se prenese v upravljanje
nepremičninskemu skladu.
b) Oddaja stvarnega premoženja v najem
46. člen
(predmet oddaje v najem)
(1) Stvarno premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko odda v najem.
(2) V najem se lahko odda tudi stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je zajeto v veljavnem
načrtu razpolaganja, postopek javne dražbe, javnega zbiranja
ponudb oziroma sklenitve neposredne pogodbe pa ni bil uspešno končan.
(3) Službena stanovanja se oddajo v najem skladno s
predpisi, ki urejajo stanovanjske zadeve.
47. člen
(čas trajanja oddaje v najem)
(1) Nepremično premoženje države, ki ga začasno ne
potrebuje noben uporabnik, lahko upravljavci oddajo v najem
za določen čas, ki ne sme biti daljši od enega leta.
(2) Premično premoženje države, ki ga ne potrebuje noben uporabnik, se lahko odda v najem za določen čas, v
katerem se predvideva, da ga ne potrebuje noben uporabnik,
vendar ne dlje kot za pet let.
(3) Stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti,
ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko odda v
najem za določen čas, za katerega se predvideva, da ga ne
potrebuje noben uporabnik, vendar ne dlje kot za pet let.
(4) Najemno razmerje iz prejšnjega odstavka se lahko po
poteku petih let izjemoma podaljša za nadaljnjih pet let, če se
s tem zasleduje načelo gospodarnosti ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti in je tako zagotovljena optimalna ekonomska izkoriščenost tega premoženja.
48. člen
(objava)
Namera o oddaji v najem stvarnega premoženja se objavi
na spletni strani upravljavca najmanj 15 dni pred javno dražbo,
javnim zbiranjem ponudb oziroma sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.

42. člen

49. člen

(investicijsko vzdrževanje)

(obvezne sestavine)

(1) Upravljavci skrbijo za investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja v skladu s predpisi o graditvi objektov.
(2) Sredstva, potrebna za investicijsko vzdrževanje nepremičnega premoženja, se zagotovijo v finančnem načrtu
upravljavca skladno s predpisi, ki urejajo javne finance.

(1) V pogodbi o oddaji stvarnega premoženja v najem
se določita višina najemnine in obveznost najemnika, da krije
obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj,
če cena zavarovanja ni upoštevana v najemnini, in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
(2) Zavarovalne police, ki jih sklepa najemnik, se morajo
vinkulirati v korist države oziroma samoupravne lokalne skupnosti.

43. člen
(odgovorna oseba)
Za izvedbo upravljavskih nalog je odgovoren predstojnik
upravljavca.
44. člen
(prenos nalog upravljavca nepremičninskemu skladu)
Upravljavec nepremičnega premoženja lahko s pogodbo
posamezne naloge upravljanja skladno s to uredbo in drugimi
predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem države,

c) Najemanje stvarnega premoženja
50. člen
(najemanje stvarnega premoženja)
(1) Stvarno premoženje se lahko najema le, če ga upravljavec potrebuje za izvajanje svojih nalog. Pred sklenitvijo
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pogodbe se preverijo ponudbe na zunanjem trgu in opravijo
pogajanja z najugodnejšimi ponudniki.
(2) Stvarno premoženje se lahko najame za čas, ko ga
upravljavec potrebuje.
(3) Upravljavec sklene najemno pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom.
č) Oddaja stvarnega premoženja v brezplačno uporabo
51. člen
(predmet oddaje v brezplačno uporabo)
(1) Stvarno premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko odda v brezplačno uporabo.
(2) V brezplačno uporabo se lahko odda tudi nepremično
premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je
zajeto v načrtu razpolaganja, postopek javne dražbe, javnega
zbiranja ponudb oziroma sklenitve neposredne pogodbe pa ni
bil uspešno končan.
52. člen
(čas trajanja oddaje v brezplačno uporabo)
(1) Nepremično premoženje države, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko odda v brezplačno uporabo
za obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta.
(2) Premično premoženje države, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko odda v brezplačno uporabo
za določen čas, v katerem se predvideva, da ga ne potrebuje
noben uporabnik, vendar ne več kot za pet let.
(3) Stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti,
ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko odda v
brezplačno uporabo za določen čas, v katerem se predvideva,
da ga ne potrebuje noben uporabnik, vendar ne več kot za
pet let.
(4) Premično premoženje in nepremično premoženje iz
drugega odstavka prejšnjega člena se lahko odda v brezplačno
uporabo za obdobje, ki ne sme biti daljše od enega leta.
(5) Izjemoma se lahko stvarno premoženje države odda v
brezplačno uporabo za obdobje, ki ne sme biti daljše od 20 let,
če gre za oddajo za potrebe obrambe, zaščite, reševanja ter
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
53. člen
(objava)
Namera o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno
uporabo se objavi na spletni strani upravljavca najmanj 15 dni
pred sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena
najmanj 15 dni.
54. člen
(obvezne sestavine)
(1) V pogodbi o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo se določi obveznost uporabnika, da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge
stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.
(2) Zavarovalne police, ki jih sklepa uporabnik, se morajo vinkulirati v korist države oziroma samoupravne lokalne
skupnosti.
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(3) Namera o ustanovitvi služnosti se objavi na spletni
strani upravljavca najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne
pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.
56. člen
(stavbna pravica)
(1) Stavbna pravica se lahko ustanovi, če je vrednost nadomestila, ki ga imetnik stavbne pravice plača za ustanovitev
stavbne pravice, enaka ali večja vrednosti nadomestila, ki ga
bo lastnik zemljišča plačal imetniku stavbne pravice po poteku
časa, za katerega je stavbna pravica ustanovljena. Upravljavec
je pred sklenitvijo pravnega posla o ustanovitvi stavbne pravice
dolžan pripraviti tudi predlog finančnega načrta odplačila nadomestila, ki ga po izteku pogodbenega razmerja plača imetniku
stavbne pravice.
(2) Pred sklenitvijo pravnega posla o ustanovitvi stavbne
pravice je upravljavec dolžan pripraviti poročilo o ekonomski
utemeljenosti ustanovitve stavbne pravice na nepremičnini v
lasti države oziroma samoupravne lokalne skupnosti, v katerem se pretehta višina nadomestila, ki ga bo prejel v času
trajanja stavbne pravice, višina nadomestila, ki bi ga država
oziroma samoupravna lokalna skupnost plačala imetniku po
prenehanju pogodbenega razmerja, ter uporabnost stavbe,
ki je predmet stavbne pravice po prenehanju pogodbenega
razmerja.
(3) Za postopek ustanovitve stavbne pravice se smiselno
uporabljajo določbe o razpolaganju s stvarnim premoženjem.
(4) Namera o ustanovitvi stavbne pravice se objavi na
spletni strani upravljavca najmanj 15 dni pred sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni.
57. člen
(izdaja zemljiškoknjižnega dovolila)
Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis služnosti oziroma stavbne pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo upravljavec nepremičnine izroči po prejemu celotnega plačila, pri obročnem
odplačevanju pa po plačilu prvega obroka nadomestila.
58. člen
(ustanavljanje stavbne pravice in služnosti v korist države
ali samoupravne lokalne skupnosti)
Kadar se v korist države ali samoupravne lokalne skupnosti ustanavlja služnost ali stavbna pravica na stvarnem premoženju, se smiselno uporabljajo določbe 56. člena te uredbe.
e) Zavarovanje stvarnega premoženja
59. člen
(obseg zavarovanja)
(1) Stvarno premoženje se mora zavarovati, če zakon
tako določa. Zavaruje se na način, kot ga predpisuje zakon, ali
na način, ki je za stvarno premoženje najprimernejši, praviloma
za običajna tveganja.
(2) O zavarovanju stvarnega premoženja odloča predstojnik upravljavca ob upoštevanju analize stroškov in koristi
zavarovanja v preteklih petih letih, pri tem pa mora upoštevati
načeli učinkovitosti in gospodarnosti razpolaganja s proračunskimi sredstvi.

d) Obremenjevanje s stvarnimi pravicami
55. člen
(služnost)
(1) Za postopek ustanovitve služnosti se smiselno uporabljajo določbe o razpolaganju s stvarnim premoženjem.
(2) V pogodbi o ustanovitvi služnosti je treba služnost
določiti v čim manjšem obsegu, racionalno in gospodarno, tako
da čim manj obremenjuje nepremičnino v lasti države oziroma
samoupravne lokalne skupnosti.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
(veljavnost sklenjenih pogodb)
Pogodbe v zvezi z ravnanjem s stvarnim premoženjem
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so bile sklenjene
pred uveljavitvijo te uredbe, veljajo do izteka roka, določenega
v posamezni pogodbi.
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61. člen
(uporaba določb)

(1) Določba 27. člena te uredbe se v delu, ki ureja pridobivanje nepremičnin skladno s predpisi, ki določajo standarde
prostorov in opreme javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, začne uporabljati z dnem
uveljavitve teh predpisov.
(2) Določbi 44. in 45. člena te uredbe se začneta uporabljati z dnem začetka delovanja nepremičninskega sklada.
62. člen
(prehodni režim)
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 47. člena te
uredbe se lahko do uveljavitve posebnih predpisov, vendar
najkasneje dve leti po uveljavitvi te uredbe, odda v najem za
čas, ki ni daljši od dveh let:
– nepremično premoženje, katerega upravljavec je določen s posebnim zakonom in je bilo pridobljeno z namenom
zagotavljanja prostorskih pogojev izvajanja terapevtskih socialnovarstvenih dejavnosti;
– nepremično premoženje, ki ga v času uveljavitve te
uredbe uporabljajo mednarodne organizacije, katerih članica
je Republika Slovenija in imajo na ozemlji Republike Slovenije
svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno, ter
– nepremično premoženje pravnih oseb, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Republika Slovenija in
delujejo na področju visokega šolstva, znanosti in tehnologije.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka 47. člena te
uredbe se lahko do uveljavitve posebnih predpisov, vendar
najkasneje dve leti po uveljavitvi te uredbe, odda v najem za
čas, ki ni daljši od 30 let, nepremično premoženje, ki ima status kulturnega spomenika po zakonu, ki ureja varstvo kulturne
dediščine.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka 52. člena te
uredbe se lahko do uveljavitve posebnih predpisov, vendar
najkasneje dve leti po uveljavitvi te uredbe, odda v brezplačno
uporabo za čas, ki ni daljši od dveh let, nepremično premoženje, katerega upravljavec je določen s posebnim zakonom in je
bilo pridobljeno z namenom zagotavljanja prostorskih pogojev
izvajanja terapevtskih socialnovarstvenih dejavnosti.
63. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 – odl. US, 100/09 in 49/10).
64. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-5/2011
Ljubljana, dne 5. maja 2011
EVA 2010-3111-0034
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga
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PRILOGA
Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za potrebe drugih državnih
organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov

Upravljavec: _______________

ZAP.
ŠTEVILKA

OKVIRNA
LOKACIJA

OKVIRNA
VELIKOST

VRSTA
NEPREMIČNINE

SKUPAJ:

PREDVIDENA
SREDSTVA
(v EUR)

EKONOMSKA
UTEMELJENOST
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Obrazec št. 2: Načrt razpolaganja z zemljišči, ki imajo status kulturnega spomenika po zakonu,
ki ureja varstvo kulturne dediščine, načrt razpolaganja z zemljišči, ki so določena za javno
kulturno infrastrukturo, načrt razpolaganja z zemljišči, ki se uporabljajo za kulturne namene in
načrt razpolaganja z zemljišči za druge državne organe

Upravljavec:______________

ZAP.
ŠTEVILKA

PARCELNA
ŠTEVILKA

KATASTRSKA
OBČINA IN
ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE

ORIENTACIJSKA
VREDNOST

METODA
RAZPOLGANJA

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

SKUPAJ:
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Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb, ki imajo status kulturnega
spomenika po zakonu, ki ureja varstvo kulturne dediščine, načrt razpolaganja s stavbami in deli
stavb, ki so določeni za javno kulturno infrastrukturo, načrt razpolaganja s stavbami in deli
stavb, ki se uporabljajo za kulturne namene in načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb za
druge državne organe

Upravljavec:______________

ZAP.
ŠTEVILKA

KATASTRSKA
OBČINA IN
ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE

ID
OZNAKA
STAVBE

ID
OZNAKA
DELA
STAVBE

ORIENTACIJSKA
VREDNOST

METODA
RAZPOLAGANJA

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

SKUPAJ:

3
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Obrazec št. 3: Načrt najema nepremičnega premoženja za potrebe drugih državnih organov,
javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov

Upravljavec:______________

ZAP.
ŠTEVILKA

OKVIRNA
LOKACIJA

OKVIRNA
VELIKOST
(V M²)

VRSTA
NEPREMIČNINE

PREDVIDENA
SREDSTVA
(V EUR)

PREDVIDEN
ČAS
TRAJANJA

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

SKUPAJ:
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Obrazec št. 4: Načrt oddaje v najem za zemljišča
Upravljavec:______________

ZAP.
ŠTEVILKA

PARCELNA
ŠTEVILKA

KATASTRSKA
OBČINA IN
ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE

PREDVIDENA
MESEČNA
NAJEMNINA

METODA
ODDAJE V
NAJEM

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

SKUPAJ:
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Obrazec 4a: Načrt oddaje v najem za stavbe in dele stavb

Upravljavec:______________

ZAP.
ŠTEVILKA

KATASTRSKA
OBČINA IN
ŠIFRA
KATASTRSKE
OBČINE

ID
OZNAKA
STAVBE

ID
OZNAKA
DELA
STAVBE

PREDVIDENA
MESEČNA
NAJEMNINAT

METODA
ODDAJE V
NAJEM

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

SKUPAJ:
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Obrazec št. 5: Načrt pridobivanja premičnega premoženja

Upravljavec:______________

ZAP.
ŠTEVILKA

VRSTA
PREMIČNEGA
PREMOŽENJA

OKVIRNI OBSEG
PREMIČNIN

PREDVIDENA
SREDSTVA
(v EUR)

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

SKUPAJ:
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Obrazec št. 6: Načrt razpolaganja s premičnim premoženjem

Upravljavec:______________

ZAP.
ŠTEVILKA

VRSTA
PREIČNEGA
PREMOŽENJA

OBSEG
PREMIČNEGA
PREMOŽENJA

ORIENTACIJSKA
VREDNOST
(v EUR)

METODA
RAZPOLAGANJA

EKONOMSKA
UTEMELJENOST

SKUPAJ:

8
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1738.

Uredba o varnosti igrač

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

UREDBO
o varnosti igrač
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač
(UL L št. 170 z dne 30. 6. 2009, str. 1; v nadaljnjem besedilu:
Direktiva 2009/48/ES) določa zahteve o varnosti igrač in njihovem prostem pretoku.
(2) Če s to uredbo ni drugače določeno, se za igrače iz
2. člena te uredbe glede varnosti uporabljajo predpisi o splošni
varnosti proizvodov in drugi predpisi, ki določajo zahteve za
posamezne proizvode.
(3) Ta uredba ne vpliva na odgovornost proizvajalcev
za proizvode z napako v skladu s predpisi o odgovornosti za
proizvod z napako oziroma s splošnimi predpisi o obligacijskih
razmerjih.
2. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba se uporablja za proizvode, načrtovane ali
namenjene izključno ali ne za uporabo pri igri otrok, mlajših od
14 let (v nadaljnjem besedilu: igrače). Izdelki iz Priloge I, ki je
sestavni del te uredbe, niso igrače v smislu te uredbe.
(2) Ta uredba se ne uporablja za naslednje igrače:
a) opremo za otroška igrišča, namenjeno javni uporabi;
b) avtomatične igralne naprave, na kovance ali ne, namenjene javni uporabi;
c) vozila kot igrače, opremljena z motorji z zgorevanjem;
d) parne stroje kot igrače;
e) frače in katapulte.
3. člen
(opredelitev izrazov)
Posamezni izrazi, ki so uporabljeni v tej uredbi, imajo
naslednji pomen:
1. akreditacija je potrditev nacionalnega akreditacijskega
organa, da organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje zahteve,
določene s harmoniziranimi standardi, in vse dodatne zahteve
iz te uredbe za opravljanje posebne dejavnosti ugotavljanja
skladnosti, kot je to določeno v Uredbi (ES) št. 765/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem
proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L
št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30; v nadaljnjem besedilu: Uredba
765/2008/ES);
2. dajanje na trg pomeni, da je igrača prvič dostopna na
trgu Evropske unije;
3. distributer je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost
v dobavni verigi, ki ni proizvajalec ali uvoznik in ki omogoči
dostopnost igrače na trgu;
4. dostopnost na trgu je vsaka dobava igrače za distribucijo, porabo ali uporabo na trgu Evropske unije v okviru gospodarske dejavnosti, bodisi odplačno bodisi neodplačno;
5. funkcionalna igrača je igrača, ki deluje in se uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj, namenjen
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odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega proizvoda,
naprave ali stroja;
6. funkcionalni proizvod je proizvod, ki deluje in se
uporablja na enak način kot proizvod, naprava ali stroj,
namenjen odraslim, in je lahko zmanjšan model takšnega
proizvoda, naprave ali stroja;
7. gospodarski subjekt je proizvajalec, pooblaščeni zastopnik, uvoznik in distributer;
8. harmonizirani standard je standard, ki ga je sprejel
eden od evropskih organov za standardizacijo iz Priloge I
Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na
področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L
št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjene z
Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o
prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka
blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363
z dne 20. 12. 2006, str. 81), na podlagi predloga, ki ga je
pripravila Evropska komisija v skladu s 6. členom navedene
direktive;
9. igrača za prostočasne aktivnosti je igrača za domačo
uporabo, pri kateri podporna struktura med izvajanjem dejavnosti ostaja nepremična, igrača pa je namenjena temu,
da lahko otroci izvajajo katero koli od naslednjih aktivnosti:
plezanje, skakanje, zibanje, drsenje, guganje, vrtenje, plazenje, lazenje ali katera koli kombinacija teh aktivnosti;
10. izjava ES o skladnosti je dokument, ki ga izda
proizvajalec in v njem navede, da igrača izpolnjuje pogoje
iz te uredbe;
11. kemijska igrača je igrača, namenjena neposrednemu ravnanju s kemičnimi snovmi in zmesmi in ki se uporablja
na ustrezen način glede na starost otroka ter pod nadzorom
odrasle osebe;
12. kozmetični set je igrača, katere namen je, da se z
njeno pomočjo otrok nauči izdelave proizvodov, kot so dišave, mila, kreme, šamponi, peneče kopeli, bleščila, ličila za
ustnice, druga ličila, zobna pasta in balzami za lase;
13. načrtovana hitrost je reprezentativna možna pogonska hitrost, ki je določena z načrtom igrače;
14. namenjen za uporabo pomeni, da starši ali osebe,
ki nadzorujejo otroka, na podlagi funkcij, dimenzij in značilnosti igrače lahko upravičeno sklepajo, da je namenjena za
uporabo otrokom določene starostne skupine;
15. nevarnost je možen vir poškodbe;
16. odpoklic je vsak ukrep za vrnitev igrače, ki je že
dostopna končnemu uporabniku;
17. okušalna igra je igrača, katere namen je, da se z
njeno pomočjo otrok nauči izdelave slaščic ali jedi, ki vključujejo uporabo živilskih sestavin, kot so sladila, tekočine,
praški in arome;
18. organ za ugotavljanje skladnosti je organ, ki izvaja
dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno s kalibracijo,
preskušanjem, certificiranjem in pregledovanjem;
19. oznaka CE je oznaka, s katero proizvajalec izjavlja,
da je igrača skladna z veljavnimi zahtevami iz usklajevalne
zakonodaje Evropske unije, ki določa njeno namestitev;
20. pooblaščeni zastopnik je pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, s sedežem v Evropski uniji, ki ga je proizvajalec
pisno pooblastil, da v njegovem imenu opravlja določene
naloge;
21. poškodba je fizična poškodba ali vsako, tudi dolgoročno škodovanje zdravju;
22. proizvajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki izdeluje igračo ali za katerega se taka igrača
načrtuje ali izdeluje in ki trži to igračo pod svojim imenom ali
blagovno znamko;
23. tveganje je verjetnost pojava nevarnosti, ki povzroča poškodbo, in stopnjo resnosti poškodbe;
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24. ugotavljanje skladnosti je proces ugotavljanja, ali so
zahteve iz te uredbe glede igrače izpolnjene;
25. umik je vsak ukrep za preprečitev dostopnosti igrače
iz dobavne verige na trgu;
26. usklajevalna zakonodaja Evropske unije je vsaka
zakonodaja Evropske unije, ki usklajuje pogoje za trženje
proizvodov;
27. uvoznik je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
s sedežem v Evropski uniji, ki da igračo iz tretje države na trg
v Evropski uniji;
28. vodna igrača je igrača, ki je namenjena uporabi v plitki vodi in ki lahko nosi otroka na vodi ali ga pri tem podpira;
29. vohalna igralna plošča je igrača, katere namen je
pomagati otroku, da se nauči prepoznavati različne vonje ali
okuse.
II. SKLADNOST IGRAČE
4. člen
(osnovne varnostne zahteve)
(1) Igrače, ki se dajejo na trg, morajo izpolnjevati osnovne varnostne zahteve, in sicer glede splošnih varnostnih
zahtev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena ter
glede posebnih varnostnih zahtev iz priloge II, ki je sestavni
del te uredbe.
(2) Igrače, vključno s kemičnimi snovmi, ki jih vsebujejo,
ne smejo ogrožati varnosti ali zdravja uporabnikov ali tretjih
oseb, kadar se uporabijo na predvideni ali predvidljivi način,
ob upoštevanju vedenja otrok.
(3) Pri igračah se upošteva sposobnost uporabnika in,
kadar je to primerno, osebe, ki nadzoruje otroka, zlasti pri
tistih igračah, ki so namenjene za uporabo otrokom, mlajšim
od 36 mesecev, ali za druge opredeljene starostne skupine
otrok.
(4) Etikete, nameščene v skladu s četrtim do šestim odstavkom 5. člena te uredbe, in navodila za uporabo, s katerimi
so igrače opremljene, morajo uporabnike ali osebe, ki nadzorujejo otroka, opozoriti na inherentne nevarnosti in tveganje
poškodbe, ki izhajajo iz uporabe igrač, ter na načine, kako se
izogniti takšnim nevarnostim in tveganju.
(5) Igrača, ki se da na trg, mora izpolnjevati osnovne
varnostne zahteve med predvidljivim in običajnim obdobjem
uporabe igrače.
5. člen
(opozorila)
(1) Kadar je ustrezno za varno uporabo, opozorila, izdelana za namene iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
prejšnjega člena, določajo ustrezne omejitve za uporabnika v
skladu z Delom A Priloge V, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Za kategorije igrač iz Dela B Priloge V te uredbe se
uporabijo besedila opozoril iz 2. do 10. točke Dela B Priloge
V te uredbe.
(3) Na igrači ne smejo biti nameščena posebna opozorila
iz Dela B Priloge V te uredbe, če je opozorilo v nasprotju s
predvideno uporabo igrače, ki je določena v skladu z njeno
funkcijo, velikostjo in značilnostmi.
(4) Proizvajalci morajo opozorila označiti na viden, lahko
berljiv in razumljiv ter pravilen način na igrači, nameščeni
etiketi ali embalaži ter po potrebi na navodilih za uporabo, ki
spremljajo igračo. Majhne igrače, ki se prodajajo brez embalaže, morajo imeti na sebi nameščena ustrezna opozorila.
(5) Pred vsakim opozorilom se navede beseda „Opozorilo“ ali „Opozorila“.
(6) Opozorila, ki vplivajo na odločitev o nakupu igrače,
kot so tista, ki določajo najnižjo in najvišjo starost uporabnikov, in druga opozorila iz Priloge V te uredbe so na embalaži
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za potrošnika ali so na kakšen drugačen način potrošniku
jasno vidna pred nakupom, vključno z nakupom na spletu.
(7) Opozorila in varnostna navodila morajo biti napisana
v slovenskem jeziku.
6. člen
(prosti pretok)
Vse igrače, ki so skladne s to uredbo, so lahko na trgu
v Republiki Sloveniji.
7. člen
(domneva skladnosti)
(1) Za igrače, ki so skladne s harmoniziranimi standardi
ali delom teh standardov, katerih sklicevanja so bila objavljena v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da so skladne
z zahtevami, ki jih določajo ti standardi ali deli standardov,
določenimi v 4. členu in Prilogi II te uredbe.
(2) Ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), objavi seznam harmoniziranih standardov iz
prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov) na svojih spletnih straneh.
8. člen
(izjava ES o skladnosti)
(1) V izjavi ES o skladnosti se navede, da je bilo dokazano izpolnjevanje zahtev iz 4. člena in Priloge II te uredbe.
(2) Izjava ES o skladnosti mora vsebovati najmanj podatke, določene v Prilogi III, ki je sestavni del te uredbe, in v
modulih iz Priloge VI, ki je sestavni del te uredbe, ter se stalno
posodablja. Izjava ES o skladnosti mora v slovenskem jeziku
ali enem od uradnih jezikov Evropske unije vsebovati najmanj
podatke iz Priloge III, ki je sestavni del te uredbe.
(3) V primeru utemeljene zahteve Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZIRS) se
izjava ES o skladnosti prevede v slovenski jezik.
(4) Proizvajalec s pripravo izjave ES o skladnosti prevzame odgovornost za skladnost igrače.
9. člen
(splošna pravila za oznako CE)
(1) Igrače, ki so dostopne na trgu, morajo biti opremljene
z oznako CE.
(2) Oznaka CE mora biti v skladu s splošnimi pravili iz
30. člena Uredbe 765/2008/ES.
(3) Za igrače, ki so označene z oznako CE, se domneva,
da so v skladu s to uredbo.
(4) Igrače, ki so predstavljene in se uporabljajo na sejmih
in razstavah in niso opremljene z oznako CE ali kako drugače
niso v skladu s to uredbo, morajo biti opremljene z znakom, ki
jasno navaja, da igrače niso v skladu s to uredbo in ne bodo
dostopne v Evropski uniji, dokler ne bodo skladne z njo.
10. člen
(pravila in pogoji za namestitev oznake CE)
(1) Oznaka CE mora biti nameščena vidno, čitljivo in
neizbrisno na igračo, nameščeno etiketo ali embalažo.
(2) Pri majhnih igračah in igračah iz majhnih delov je
lahko oznaka CE nameščena na etiketi ali priloženem lističu.
Če to pri igračah, ki se prodajajo na prodajnih stojalih, tehnično ni mogoče in pod pogojem, da je bilo prodajno stojalo
prvotno uporabljeno kot embalaža za igrače, se oznaka CE
namesti na to stojalo.
(3) Če oznaka CE, ki je nameščena na igračo, ni vidna z
zunanje strani embalaže, če ta obstaja, mora biti nameščena
vsaj na embalažo.
(4) Oznaka CE mora biti nameščena, preden je igrača
dana na trg. Lahko ji sledi piktogram ali kateri koli drug znak,
ki označuje posebno tveganje ali uporabo.
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III. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
11. člen
(ocena varnosti)
Proizvajalci pred dajanjem igrače na trg izvedejo analizo kemijskih, fizikalnih, mehanskih, električnih, vnetljivih,
higienskih in radioaktivnih nevarnosti, ki jih lahko predstavlja
igrača, ter oceno možne izpostavljenosti tem nevarnostim.
12. člen
(postopki ugotavljanja skladnosti)
(1) Pred dajanjem igrače na trg proizvajalci uporabijo
postopke ugotavljanja skladnosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena, zato da dokažejo, da igrača izpolnjuje
zahteve iz 4. člena in Priloge II te uredbe.
(2) Če je proizvajalec uporabil harmonizirane standarde, katerih referenčna številka je objavljena v Uradnem listu
Evropske unije in ki zajemajo vse ustrezne varnostne zahteve za igračo, uporabi postopek notranjega nadzora proizvodnje, kot je določeno v Modulu A Priloge VI te uredbe.
(3) Igrača se predloži v ES-pregled tipa, kot je to določeno v 13. členu te uredbe, v povezavi s postopkom skladnosti s tipom iz Modula C Priloge VI te uredbe, kadar:
a) harmonizirani standardi, katerih referenčna številka
je objavljena v Uradnem listu Evropske unije in ki zajemajo
vse ustrezne varnostne zahteve za igračo, ne obstajajo;
b) harmonizirani standardi iz prejšnje točke obstajajo,
vendar jih proizvajalec ni uporabil ali jih je uporabil le deloma;
c) je bil eden ali več harmoniziranih standardov iz točke
a) tega odstavka objavljen z omejitvijo;
d) proizvajalec meni, da narava, načrtovanje, izdelava
ali namen igrače zahteva preverjanje tretje stranke.
13. člen
(ES-pregled tipa)
(1) Zahtevek za ES-pregled tipa, izvedba navedenega
pregleda in izdaja certifikata o ES-pregledu tipa se izvedejo
v skladu s postopki iz Modula B Priloge VI te uredbe.
(2) ES-pregled tipa se izvede na način, kot je določen
v 2. točki Modula B Priloge VI te uredbe in v skladu s tem
členom.
(3) Zahtevek za ES-pregled tipa vsebuje opis igrače ter
kraj in naslov njene izdelave.
(4) Kadar organ za ugotavljanje skladnosti, priglašen
v skladu z 21. členom te uredbe (v nadaljnjem besedilu:
priglašeni organ), opravi ES-pregled tipa, po potrebi skupaj s proizvajalcem oceni analizo nevarnosti, ki jih lahko
predstavlja igrača in ki jo je proizvajalec izvedel v skladu z
11. členom te uredbe.
(5) Certifikat o ES-pregledu tipa vsebuje sklicevanje na
to uredbo, barvno sliko igrače in njen jasen opis, vključno z
dimenzijami, ter seznam opravljenih preizkusov, s sklicevanjem na ustrezno poročilo o preizkusu.
(6) Certifikat o ES-pregledu tipa se pregleda, kadar koli
je potrebno, zlasti v primeru spremembe procesa izdelave,
surovin ali sestavnih delov igrače, in na vsakih pet let.
(7) Če igrača ne izpolnjuje zahtev iz 4. člena in Priloge
II te uredbe, se certifikat o ES-pregledu tipa umakne.
(8) Priglašeni organi ne dodelijo certifikata o ES-pregledu tipa za igračo, za katero je bil certifikat zavrnjen ali
umaknjen.
(9) Tehnična dokumentacija in korespondenca, ki se
nanašata na postopke ES-pregleda tipa, sta sestavljeni v
slovenskem jeziku, v enem od uradnih jezikov Evropske
unije ali v jeziku, sprejemljivem za priglašeni organ.
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14. člen
(tehnična dokumentacija)
(1) Tehnična dokumentacija iz drugega odstavka 15. člena te uredbe vsebuje ustrezne podatke, na podlagi katerih
proizvajalec zagotovi, da igrače izpolnjujejo pogoje iz 4. člena
in Priloge II te uredbe, zlasti dokumentacijo iz Priloge IV, ki je
sestavni del te uredbe.
(2) Tehnična dokumentacija se pripravi v enem od uradnih jezikov Evropske unije ali v jeziku, sprejemljivem za
priglašeni organ, v skladu z devetim odstavkom prejšnjega
člena.
(3) Na podlagi utemeljene zahteve ZIRS mora proizvajalec zagotoviti prevod ustreznih delov tehnične dokumentacije v slovenski jezik. Kadar ZIRS od proizvajalca zahteva
tehnično dokumentacijo ali prevod njenega dela, lahko za to
določi rok 30 dni, razen če je zaradi resnega in neposrednega
tveganja upravičen krajši rok.
(4) Če proizvajalec ne upošteva obveznosti iz tega člena, lahko ZIRS od njega zahteva izvedbo preizkusa na proizvajalčeve stroške in v določenem roku, pri čemer preverjanje
skladnosti s harmoniziranimi standardi in osnovnimi varnostnimi zahtevami opravi priglašeni organ.
IV. OBVEZNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV
15. člen
(proizvajalec)
(1) Pri dajanju igrač na trg mora proizvajalec zagotoviti,
da so načrtovane in izdelane v skladu z zahtevami iz 4. člena
in Priloge II te uredbe.
(2) Proizvajalec mora pripraviti zahtevano tehnično dokumentacijo v skladu s prejšnjim členom in izvesti ali pa dati
izvesti postopek ugotavljanja skladnosti v skladu z 12. členom
te uredbe. Kadar je bilo s postopkom dokazano, da je igrača
skladna s to uredbo, mora proizvajalec pripraviti izjavo ES
o skladnosti v skladu z 8. členom te uredbe ter namestiti
oznako CE iz prvega, drugega in tretjega odstavka 10. člena
te uredbe.
(3) Proizvajalec mora hraniti tehnično dokumentacijo
in izjavo ES o skladnosti deset let po tem, ko je bila igrača
dana na trg.
(4) Proizvajalec mora zagotoviti, da se izvajajo postopki
za ohranjanje skladnosti proizvodne serije. Upoštevati mora
spremembe pri načrtovanju igrače ali njenih lastnosti in spremembe harmoniziranih standardov, s sklicevanjem na katere
se potrdi skladnost igrače.
(5) Proizvajalec mora, ko je to potrebno zaradi tveganj,
ki jih predstavlja igrača, ter zaradi zaščite zdravja in varnosti
potrošnikov, pregledovati vzorce igrač na trgu, raziskovati ter
po potrebi voditi knjigo pritožb in register neustreznih igrač
in njihovega odpoklica ter o tovrstnem spremljanju obveščati
distributerje.
(6) Proizvajalec mora zagotoviti, da je na njegovih igračah označena vrsta, serija ali serijska številka ali drug identifikacijski podatek, kadar pa velikost ali narava igrače tega
ne dopušča, te podatke navede na embalaži ali dokumentu,
ki spremlja igračo.
(7) Proizvajalec mora na igrači navesti ime, registrirano
trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov, na
katerem je dosegljiv glede informacij o igrači, oziroma te
podatke navede na embalaži ali dokumentu, ki spremlja igračo, če jih ni mogoče navesti na sami igrači. Naslov vsebuje
podatek, kjer je proizvajalec dosegljiv.
(8) Proizvajalec mora zagotoviti, da so igrači priložena
navodila in podatki glede njene varnosti v slovenskem jeziku.
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(9) Proizvajalec, ki meni ali utemeljeno domneva, da
igrača, ki jo je dal na trg, ni v skladu z ustrezno usklajevalno
zakonodajo Evropske unije, mora nemudoma izvesti potrebne
korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost igrače, jo umakne
s trga ali odpokliče, če je to primerno. Če igrača predstavlja
tveganje, mora proizvajalec takoj obvestiti organe, pristojne
za igrače držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu:
države članice EU), v katerih so omogočili dostopnost igrače
na trgu, in jim predložiti podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in sprejetih korektivnih ukrepih.
(10) Proizvajalec mora na podlagi utemeljene zahteve
ZIRS predložiti vse potrebne podatke in dokumentacijo za
dokazovanje skladnosti igrače v slovenskem jeziku oziroma
jeziku, sprejemljivem za ZIRS ter z njim sodelovati pri dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo igrače,
ki jih je proizvajalec dal na trg.
16. člen
(pooblaščeni zastopnik)
(1) Proizvajalec lahko s pisnim pooblastilom določi pooblaščenega zastopnika.
(2) Obveznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena in
priprava tehnične dokumentacije se ne štejejo za naloge
pooblaščenega zastopnika.
(3) Pooblaščeni zastopnik opravlja naloge, določene v
pooblastilu, ki ga prejme od proizvajalca. Pooblastilo pooblaščenemu zastopniku omogoča, da opravlja vsaj naslednje
naloge:
a) ima na voljo izjavo ES o skladnosti in tehnično dokumentacijo za obdobje deset let po tem, ko je bila igrača
dana na trg;
b) na podlagi utemeljene zahteve ZIRS zagotovi vse
podatke in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti igrače;
c) na zahtevo ZIRS sodeluje pri vseh dejavnostih, katerih
cilj je odpraviti tveganja, ki jih predstavljajo igrače, v okviru
njegovih pooblastil.
17. člen
(uvoznik)
(1) Uvoznik daje na trg le igrače, ki so skladne s to
uredbo.
(2) Preden da igračo na trg mora uvoznik zagotoviti, da
je proizvajalec izvedel ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti, pripravil tehnično dokumentacijo, da imajo proizvodi
zahtevano oznako skladnosti, da so opremljeni z zahtevanimi
dokumenti ter da je proizvajalec izpolnil zahteve iz šestega in
sedmega odstavka 15. člena te uredbe.
(3) Kadar uvoznik meni ali utemeljeno domneva, da igrača ni skladna z zahtevami iz 4. člena in Priloge II te uredbe,
igrače ne da na trg, dokler ni skladna z navedenimi zahtevami. Če igrača predstavlja tveganje, mora o tem obvestiti
proizvajalca in ZIRS.
(4) Uvoznik mora na igrači navesti svoje ime, registrirano trgovsko ime ali registrirano blagovno znamko in naslov,
na katerem je dosegljiv glede podatkov o igrači, če pa to
ni mogoče, navede podatke na embalaži ali dokumentu, ki
spremlja igračo.
(5) Uvoznik mora zagotoviti, da so igrači priložena navodila in podatki o njeni varnosti v slovenskem jeziku.
(6) Uvoznik mora zagotoviti, da v času, ko je odgovoren
za igračo, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo njene
skladnosti z zahtevami iz 4. člena in Priloge II te uredbe.
(7) Uvoznik mora, ko je to potrebno zaradi tveganj, ki
jih predstavlja igrača, ter zaradi zaščite zdravja in varnosti
potrošnikov, pregledovati vzorce igrač, ki jih trži, raziskovati
ter po potrebi voditi knjigo pritožb in register neustreznih igrač
in njihovega odpoklica, o tovrstnem spremljanju pa obveščati
distributerje.
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(8) Uvoznik, ki meni ali utemeljeno domneva, da igrača,
ki jo je dal na trg, ni v skladu z ustrezno usklajevalno zakonodajo Evropske unije, mora nemudoma izvesti potrebne korektivne ukrepe, da zagotovi skladnost igrače, jo umakniti ali
odpoklicati, če je to primerno. Če igrača predstavlja tveganje,
mora uvoznik takoj obvestiti organe, pristojne za igrače vseh
držav članic EU, v katerih so omogočili dostopnost igrače na
trgu, in jim predložiti podrobne podatke, zlasti o neskladnosti
igrače in sprejetih korektivnih ukrepih.
(9) Uvoznik mora deset let po tem, ko je bila igrača dana
na trg, hraniti izvod izjave ES o skladnosti ter jo na zahtevo
ZIRS predložiti in zagotoviti, da je tehnična dokumentacija na
voljo ZIRS.
(10) Uvoznik mora na podlagi utemeljene zahteve ZIRS
v slovenskem jeziku oziroma jeziku, sprejemljivem za ZIRS,
ZIRS posredovati vse potrebne informacije in dokumentacijo
za dokazovanje skladnosti igrače ter z njim sodelovati pri
dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga povzročajo
igrače, ki jih je dal na trg.
18. člen
(distributer)
(1) Pri omogočanju dostopnosti igrače na trgu morajo distributerji ravnati s potrebno skrbnostjo v skladu s to uredbo.
(2) Preden se omogoči dostopnost igrač na trgu, mora
distributer preveriti, ali imajo oznako skladnosti, ali so opremljene z zahtevanimi dokumenti, navodili in podatki o varnosti
v slovenskem jeziku ter ali sta proizvajalec in uvoznik upoštevala pogoje iz šestega in sedmega odstavka 15. člena te
uredbe in četrtega odstavka prejšnjega člena.
(3) Kadar distributer meni ali utemeljeno domneva, da
igrača ni skladna z zahtevami iz 4. člena in Priloge II te uredbe
lahko omogoči dostopnost igrače na trgu šele po tem, ko je
bila usklajena z navedenimi zahtevami. Če igrača predstavlja
tveganje, distributer o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika
in ZIRS.
(4) Distributer zagotovi, da v času, ko je odgovoren za
igračo, pogoji skladiščenja ali prevoza ne ogrožajo skladnosti
igrače s pogoji iz 4. člena in Priloge II te uredbe.
(5) Distributer, ki meni ali utemeljeno domneva, da igrača, katere dostopnost na trgu je omogočil, ni skladna z ustrezno usklajevalno zakonodajo Evropske unije, zagotovi izvajanje korektivnih ukrepov, da zagotovi njeno skladnost, umik
s trga ali odpoklic, če je to primerno. Če igrača predstavlja
tveganje, mora o tem takoj obvestiti ZIRS oziroma za igrače
pristojne organe vseh držav članic EU, v katerih je omogočil
njeno dostopnost na trgu, in jim predložiti podrobne podatke,
zlasti o neskladnosti in vseh sprejetih korektivnih ukrepih.
(6) Distributer mora na podlagi utemeljene zahteve ZIRS
predložiti vse potrebne podatke in dokumentacijo za dokazovanje skladnosti igrače ter na njegovo zahtevo sodelovati
z njim pri dejavnosti, katere cilj je odpraviti tveganje, ki ga
povzročajo igrače, katerih dostopnost na trgu je distributer
omogočil.
19. člen
(uporaba obveznosti proizvajalca za uvoznika in
distributerja)
Uvoznik ali distributer se šteje za proizvajalca v smislu te
uredbe in prevzame nase obveznosti proizvajalca iz 15. člena
te uredbe, če daje igračo na trg pod svojim imenom ali blagovno znamko ali če spremeni igračo, ki je že dana na trg, na
način, ki lahko vpliva na njeno skladnost s to uredbo.
20. člen
(identifikacija gospodarskega subjekta)
(1) Gospodarski subjekt mora na zahtevo ZIRS temu
sporočiti podatke o:
a) vsakem gospodarskem subjektu, ki mu je dobavil
igračo;
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b) vsakem gospodarskem subjektu, kateremu je dobavil
igračo.
(2) Proizvajalec mora zagotoviti podatek iz prejšnjega
odstavka za obdobje deset let po tem, ko je bila igrača dana
na trg, drugi gospodarski subjekti pa za obdobje deset let po
tem, ko jim je bila igrača dobavljena.

V. PRIGLASITEV ORGANA ZA UGOTAVLJANJE
SKLADNOSTI
21. člen
(priglasitev)
(1) Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo in države članice EU o določitvi, spremembah v zvezi z določitvijo in preklicu
določitve organa za ugotavljanje skladnosti, skupaj s podatki
o nalogah ugotavljanja skladnosti, za katere je organ določen.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti lahko začne opravljati naloge priglašenega organa po pridobitvi identifikacijske
številke, ki jo izda Evropska komisija.
22. člen
(priglasitveni organ)
Postopek ocenjevanja in priglasitve organov za ugotavljanje skladnosti ter spremljanje priglašenih organov, vključno z izpolnjevanjem pogojev iz 24. člena te uredbe, izvaja
ministrstvo.
23. člen
(obveznost obveščanja priglasitvenega organa)
Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo o postopkih za
ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti
in spremljanje priglašenih organov ter o kakršni koli spremembi v zvezi s tem.
24. člen
(pogoji za priglašene organe)
(1) Za priglasitev v skladu s to uredbo mora organ za
ugotavljanje skladnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– biti mora pravna oseba;
– biti mora neodvisen od organizacije ali igrače, ki jo
ocenjuje. Za organ za ugotavljanje skladnosti se šteje tudi
organ, ki je del poslovnega ali strokovnega združenja, ki
zastopa podjetja, ki sodelujejo pri načrtovanju, proizvodnji,
dobavi, sestavljanju, uporabi ali vzdrževanju igrač, ki jih ocenjuje, če je zagotovljena njegova samostojnost in ne obstaja
navzkrižje interesov;
– organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo vodstvo in
osebje, ki izvaja naloge ugotavljanja skladnosti, ne sme biti
načrtovalec, proizvajalec, dobavitelj, monter, kupec, lastnik,
uporabnik ali vzdrževalec igrače, ki jo ocenjuje, ali njihov pooblaščeni zastopnik. Te zahteve se ne nanašajo na uporabo
ocenjenih igrač, nujnih za postopke organa za ugotavljanje
skladnosti ali uporabo takšnih igrač v zasebne namene;
– organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo vodstvo in
osebje, ki izvaja naloge ugotavljanja skladnosti, ne sme neposredno sodelovati pri načrtovanju ali proizvodnji, trženju,
montaži, uporabi ali vzdrževanju igrače, ki jo ocenjuje ali
zastopati tistih, ki se ukvarjajo s temi dejavnostmi;
– organ za ugotavljanje skladnosti ne sme sodelovati pri
dejavnostih, ki bi lahko nasprotovale njihovi neodvisni presoji
in integriteti v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, za
katere so priglašeni, zlasti pri svetovalnih storitvah. Zagotoviti
morajo, da dejavnosti njihovih hčerinskih družb ali podizvajalcev ne vplivajo na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost
njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti;
– organi za ugotavljanje skladnosti in njihovo osebje
izvajajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti z največjo strokovnostjo in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem
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področju, brez pritiskov in spodbud, zlasti finančnih, ki bi lahko
vplivali na njihovo presojo ali rezultate njihovih dejavnosti
ugotavljanja skladnosti;
– morajo biti usposobljeni izvajati vse naloge ugotavljanja skladnosti iz 13. člena te uredbe in v zvezi s katerimi so
bili priglašeni, bodisi da navedene naloge izvaja organ za ugotavljanje skladnosti bodisi da se izvajajo v njegovem imenu in
v njegovi pristojnosti;
– imeti mora:
a) potrebno osebje s tehničnim znanjem ter zadostnimi in ustreznimi izkušnjami za izvajanje nalog ugotavljanja
skladnosti;
b) opise postopkov v skladu, s katerimi se izvaja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost
ponovne izvedbe teh postopkov. Vpeljan morajo imeti način
vodenja in postopke, ki razlikujejo med nalogami, ki jih izvaja
kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;
c) postopke za izvajanje dejavnosti, ki upoštevajo velikost podjetja, sektor v katerem deluje, njegovo strukturo,
stopnjo zahtevnosti tehnologije zadevne igrače ter množično ali serijsko naravo proizvodnega postopka. Imeti mora
potrebna sredstva za ustrezno izvajanje nalog, povezanih z
dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ter dostop do potrebne
opreme ali prostorov;
– osebje, ki izvaja postopke ugotavljanja skladnosti in
ki mora:
a) biti tehnično in poklicno usposobljeno za vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;
b) imeti ustrezno znanje o zahtevah glede ocenjevanj, ki
jih izvaja, in ustrezna pooblastila za izvedbo teh ocenjevanj;
c) imeti ustrezno znanje in razumevanje osnovnih zahtev
veljavnih harmoniziranih standardov in usklajevalne zakonodaje Evropske unije in njenih izvedbenih predpisov;
d) imeti sposobnost, ki je potrebna za pripravo certifikatov, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da so bila ocenjevanja
izvedena;
– zagotavljati mora nepristranskost pri izvajanju svojih
nalog;
– imeti mora sklenjeno zavarovanje odgovornosti za
opravljeno delo;
– osebje mora varovati poklicno skrivnost v zvezi z vsemi
podatki, pridobljenimi med izvajanjem svojih nalog v skladu s
13. členom te uredbe in s posebnimi predpisi.
(2) Organi za ugotavljanje skladnosti sodelujejo pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za
koordinacijo priglašenih organov ali zagotovijo, da so njihovi
zaposleni za ocenjevanje obveščeni o teh dejavnostih ter uporabljajo odločbe in dokumente, ki so rezultat dela navedene
skupine, kot splošne smernice.
25. člen
(domneva o skladnosti)
Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže skladnost
z merili, določenimi v zadevnih harmoniziranih standardih
ali njihovih delih, sklicevanja na katere so bila objavljena v
Uradnem listu Evropske unije, se domneva, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena, če veljavni harmonizirani standardi
izpolnjujejo te pogoje.
26. člen
(hčerinska podjetja in podizvajalci priglašenih organov)
(1) Kadar priglašeni organ za določene naloge, povezane z ugotavljanjem skladnosti, sklene pogodbo s podizvajalci
ali te naloge prenese na hčerinsko podjetje, mora zagotoviti,
da podizvajalec ali hčerinsko podjetje izpolnjuje pogoje iz
24. člena te uredbe, in o tem obvesti ministrstvo.
(2) Priglašeni organi prevzamejo polno odgovornost za
naloge, ki jih opravljajo podizvajalci ali hčerinska podjetja, ne
glede na njihov sedež podjetja.
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(3) Podizvajalec ali hčerinsko podjetje lahko izvaja dejavnosti samo s soglasjem naročnika postopka ugotavljanja
skladnosti.
(4) Priglašeni organi hranijo dokumente v zvezi z ocenjevanjem usposobljenosti podizvajalca ali hčerinskega podjetja
in z delom, ki ga opravljajo v skladu s 13. členom te uredbe,
ter jih predložijo ministrstvu na njegovo zahtevo.

(6) Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo in države članice EU o vsakršnih spremembah glede priglasitve.
(7) Ministrstvo na svojih spletnih straneh vodi evidenco
organov za ugotavljanje skladnosti.

27. člen

(1) Kadar ministrstvo ugotovi ali je obveščeno, da priglašeni organ ne izpolnjuje pogojev iz 24. člena te uredbe, lahko
komisija iz 28. člena te uredbe opravi pregled pri organu za
ugotavljanje skladnosti, če obstaja dvom o pravilnosti njegovega delovanja.
(2) Če se pri pregledu ugotovi, da organ za ugotavljanje
skladnosti ne izpolnjuje pogojev iz 24. člena te uredbe, minister na predlog komisije iz 28. člena te uredbe izda sklep, s
katerim naloži ukrepe in rok za odpravo nepravilnosti, oziroma
z odločbo omeji ali začasno prekliče priglasitev.
(3) Ministrstvo izda odločbo o preklicu priglasitve in
izbriše organ za ugotavljanje skladnosti iz evidence organov
za ugotavljanje skladnosti, če:
– organ za ugotavljanje skladnosti ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku,
– komisija iz 28. člena te uredbe ugotovi nepravilnosti,
ki jih ni mogoče odpraviti,
– organ za ugotavljanje skladnosti obvesti ministra, da
ne želi več opravljati nalog v skladu z odločbo iz drugega
odstavka 29. člena te uredbe.
(4) O ukrepih iz drugega in tretjega odstavka tega člena
ministrstvo nemudoma obvesti Evropsko komisijo in države
članice EU.
(5) V primeru omejitve, začasnega preklica ali umika
priglasitve ali kadar priglašeni organ preneha z dejavnostjo,
mora ta zagotoviti, da dokumentacijo obravnava drug priglašeni organ ali jo dati na voljo ministrstvu oziroma ZIRS.

(vloga za priglasitev)
(1) Vloga za določitev organa za ugotavljanje skladnosti
se vloži na ministrstvo.
(2) K vlogi iz prejšnjega odstavka mora organ za ugotavljanje skladnosti priložiti opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti, modul ali module za ugotavljanje skladnosti in igračo
ali igrače, za katere navedeni organ trdi, da je pristojen, ter
akreditacijsko listino za določeno vrsto in obseg postopkov,
če ta obstaja, ki jo izda Slovenska akreditacija in potrjuje, da
organ za ugotavljanje skladnosti izpolnjuje pogoje iz 24. člena
te uredbe.
(3) Kadar zadevni organ za ugotavljanje skladnosti ne
more zagotoviti akreditacijske listine, mora ministrstvu predložiti vsa dokazila, potrebna za preverjanje, priznavanje in
redno spremljanje njegove skladnosti s pogoji iz 24. člena te
uredbe.
28. člen
(komisija za ocenjevanje)
(1) Minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu:
minister), imenuje komisijo za ocenjevanje vlog iz prejšnjega
člena (v nadaljnjem besedilu: komisija).
(2) Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in en član komisije sta predstavnika ministrstva, drugi
član pa je predstavnik Slovenske akreditacije.
(3) Komisija predloži ministru mnenje o vložnikovem
izpolnjevanju pogojev iz 24. člena te uredbe.
29. člen
(odločba o določitvi organa za ugotavljanje skladnosti)
(1) Minister na podlagi mnenja komisije izda odločbo o
določitvi organa za ugotavljanje skladnosti.
(2) Odločba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, modul ali module za ugotavljanje skladnosti, zadevno igračo ali igrače in
ustrezna dokazila o usposobljenosti organa za ugotavljanje
skladnosti.
(3) Veljavnost odločbe iz tega člena je lahko časovno
omejena ali pa velja do preklica.
30. člen
(priglasitveni postopek)
(1) Ministrstvo organe za ugotavljanje skladnosti priglasi
Evropski komisiji in organom držav članic EU, pristojnim za
igrače.
(2) Priglasitev vključuje podatke iz drugega odstavka
prejšnjega člena.
(3) Kadar priglasitev ne temelji na akreditacijski listini iz
drugega odstavka 27. člena te uredbe, ministrstvo Evropski
komisiji in državam članicam EU predloži dokazila, ki potrjujejo usposobljenost organa za ugotavljanje skladnosti in
način spremljanja izpolnjevanja pogojev priglašenega organa
iz 24. člena te uredbe.
(4) Posamezen organ za ugotavljanje skladnosti lahko
izvaja dejavnosti priglašenega organa le, kadar Evropska
komisija ali države članice EU v 14 dneh od priglasitve z uporabo akreditacijske listine oziroma v 60 dneh od priglasitve,
če ta ni bila uporabljena, ne predložijo ugovora.
(5) Po poteku roka iz prejšnjega odstavka in če ni ugovorov Evropske komisije oziroma držav članic EU, Evropska komisija priglašenemu organu dodeli identifikacijsko številko.

31. člen
(spremembe priglasitev)

32. člen
(izpodbijanje usposobljenosti priglašenih organov)
Kadar obstaja dvom glede priglašenega organa, ministrstvo na zahtevo Evropske komisije predloži vse podatke
o izpolnjevanju pogojev v zvezi s priglasitvijo ali ohranjanja
usposobljenosti tega organa.
33. člen
(obveznosti priglašenih organov)
(1) Priglašeni organi izvajajo ugotavljanje skladnosti v
skladu s postopkom za ugotavljanje skladnosti iz 13. člena
te uredbe.
(2) Ugotavljanje skladnosti se izvaja brez nepotrebnih
obremenitev gospodarskih subjektov. Organi za ugotavljanje
skladnosti pri izvajanju postopkov ustrezno upoštevajo velikost
podjetja, sektor, v katerem deluje, njegovo sestavo, stopnjo
zahtevnosti tehnologije, ki se uporablja za zadevno igračo, ter
masovno ali serijsko naravo proizvodnega postopka in druge
pogoje za zagotovitev skladnosti igrače s to uredbo.
(3) Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ni
izpolnil pogojev iz 4. člena in Priloge II te uredbe oziroma
ustreznih harmoniziranih standardov, ne izda certifikata o
ES-pregledu tipa iz četrtega do sedmega odstavka 13. člena
te uredbe, od proizvajalca pa zahteva, da sprejme ustrezne
korektivne ukrepe.
(4) Kadar priglašeni organ med spremljanjem skladnosti
po izdaji certifikata o ES-pregledu tipa ugotovi, da igrača ni
več skladna, od proizvajalca zahteva, da sprejme ustrezne
korektivne ukrepe, in po potrebi začasno prekliče ali umakne
certifikat o ES-pregledu tipa.
(5) Kadar korektivni ukrepi iz prejšnjega odstavka niso
sprejeti ali nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ omeji,
začasno prekliče ali umakne vse certifikate o ES-pregledu
tipa, kadar je to primerno.
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34. člen
(obveznost obveščanja)
(1) Priglašeni organi morajo ministrstvo obvestiti o:
a) vsaki zavrnitvi, omejitvi, začasnem preklicu ali umiku
certifikata o ES-pregledu tipa;
b) vseh okoliščinah, ki vplivajo na področje uporabe
priglasitve in pogoje za priglasitev;
c) vsaki zahtevi po podatkih, ki so jo prejeli od ZIRS v
zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti;
d) dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v okviru
njihove priglasitve, in o kakršnih koli drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi dejavnostmi in sklepanjem
pogodb s podizvajalci, če to zahteva ministrstvo.
(2) Priglašeni organi morajo drugim priglašenim organom, ki izvajajo podobne dejavnosti ugotavljanja skladnosti
za enake igrače, zagotoviti informacije o vprašanjih v zvezi z
zavrnitvijo, omejitvijo, začasnim preklicem ali umikom certifikata o ES-pregledu tipa, in o izdanih certifikatih o ES-pregledu
tipa.
VI. NADZOR
35. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo zdravstveni inšpektorji v skladu s 15. do 29. členom Uredbe
765/2008/ES in predpisi, ki določajo pristojnosti in naloge
inšpekcijskih organov.
(2) Pri opravljanju nadzora zdravstveni inšpektorji lahko:
– zahtevajo vse potrebne podatke in vpogled v izdane
listine o skladnosti in tehnično dokumentacijo,
– izvedejo ustrezne preglede in preizkuse igrač, potrebne za ugotavljanje njihove skladnosti s to uredbo, tudi potem
ko so bile dostopne na trgu oziroma dane na trg,
– brezplačno odvzemajo vzorce igrač ter jih oddajo v
pregled in preizkus skladnosti,
– prepovedo uporabo listin o skladnosti za igrače, ki niso
v skladu s to uredbo,
– odredijo odpravo ugotovljenih neskladnosti,
– zahtevajo, da se igrače označijo v skladu s to uredbo,
ali odredijo odstranitev nedovoljenih oznak,
– prepovedo ali omejijo dajanje neskladnih igrač na trg,
njihovo dostopnost na trgu ali odredijo njihov umik ali odpoklic s trga in izvedejo dodatne ukrepe, ki zagotovijo, da se bo
prepoved upoštevala,
– začasno prepovedo dajanje igrač na trg, njihovo dostopnost na trgu ali njihovo uporabo do ustrezne označitve igrač
ali do predložitve dokazil o njihovi skladnosti,
– v času, ki je potreben za preglede in preizkuse, začasno prepovedo dajanje igrač na trg ali njihovo dostopnost
na trgu, ko je podan utemeljen sum, da so neskladne s to
uredbo,
– odredijo uničenje neskladnih igrač, če je to nujno za
zavarovanje življenja in zdravja ljudi.
(3) Pri izvajanju ukrepov iz tega člena zdravstveni inšpektorji upoštevajo previdnostno načelo.
(4) Če zdravstveni inšpektor nima ustreznega strokovnega znanja ali opreme za izvedbo potrebnega pregleda
ali preizkusa iz druge alinee drugega odstavka tega člena,
izvedbo posameznih dejanj inšpekcijskega nadzora poveri
usposobljeni instituciji.
36. člen
(stroški nadzora)
(1) Za preglede in preizkuse igrač, potrebne za ugotavljanje njihove skladnosti, zdravstveni inšpektor brezplačno
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odvzame ustrezen vzorec igrač. O odvzemu vzorca se sestavi
zapisnik.
(2) Stroške, ki nastanejo v zvezi s pregledi in preizkušanjem igrače, krije gospodarski subjekt, ki je omogočil
dostopnost igrače na trgu ali dal na trg igračo, ki ni v skladu
s to uredbo.
(3) Če gospodarski subjekt pred končanim inšpekcijskim
postopkom sam prostovoljno umakne ali odpokliče igračo s
trga, krije stroške inšpekcijskega postopka, ki nastanejo do
njenega umika ali odpoklica.
37. člen
(navodila za priglašeni organ)
(1) ZIRS lahko od priglašenega organa zahteva, da
predloži podatke v zvezi s certifikatom o ES-pregledu tipa, ki
ga je ta organ izdal ali umaknil, ali v zvezi z zavrnitvijo izdaje
takšnega certifikata, vključno s poročili o preizkusih in tehnično dokumentacijo.
(2) Če ZIRS ugotovi, da igrača ni skladna s pogoji iz
4. člena in Priloge II te uredbe, da priglašenemu organu
navodilo, da umakne certifikat o ES-pregledu tipa za takšno
igračo, če je to potrebno.
(3) ZIRS po potrebi in zlasti v primerih iz šestega odstavka 13. člena te uredbe priglašenemu organu da navodila, da
pregleda cerifikat o ES-pregledu tipa.
38. člen
(postopek za ravnanje z igračami, ki predstavljajo tveganje)
(1) Kadar ZIRS ukrepa v skladu z 20. členom Uredbe
765/2008/ES ali kadar utemeljeno meni, da igrača iz te
uredbe predstavlja tveganje za zdravje ali varnost oseb,
skupaj z zadevnimi gospodarskimi subjekti izvede oceno, ali
zadevna igrača izpolnjuje vse zahteve iz te uredbe. Zadevni
gospodarski subjekti zagotovijo vse potrebno za sodelovanje
z ZIRS.
(2) Kadar ZIRS med ocenjevanjem ugotovi, da igrača
ni skladna z zahtevami iz te uredbe, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, da sprejme ustrezne
korektivne ukrepe in igračo uskladi z navedenimi zahtevami,
jo umakne s trga ali odpokliče v razumnem roku, ki ga določi
glede na naravo tveganja. ZIRS obvesti o tem ustrezen priglašeni organ.
(3) Ukrepi iz prejšnjega odstavka se izvajajo v skladu z
21. členom Uredbe 765/2008/ES.
(4) Kadar ZIRS meni, da neskladnost ni omejena na
območje Republike Slovenije, v skladu s predpisom, ki ureja
način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih,
ki omejujejo trgovanje s proizvodi, o tem obvesti kontaktno
točko, ki posreduje podatke Evropski komisiji in državam
članicam EU o rezultatih ocene in ukrepih, ki jih zahtevajo od
gospodarskega subjekta.
(5) Gospodarski subjekt zagotovi sprejetje ustreznih korektivnih ukrepov v zvezi z igračami, ki jih je dal na trg.
(6) Kadar gospodarski subjekt v roku iz drugega odstavka tega člena ne sprejme ustreznih korektivnih ukrepov,
ZIRS sprejme ustrezne začasne ukrepe za prepoved ali omejitev dostopnosti igrače na trgu Republike Slovenije, igračo
umakne s trga ali jo odpokliče ter o tem nemudoma obvesti
kontaktno točko iz četrtega odstavka tega člena, ta pa obvesti
Evropsko komisijo in države članice EU.
(7) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje vse podatke, ki so na voljo, zlasti tiste, ki so potrebni za opredelitev neskladne igrače, njenega porekla, narave domnevnega
neskladja in s tem povezanega tveganja, narave in trajanja
sprejetih ukrepov ter pojasnila zadevnega gospodarskega subjekta. ZIRS v obvestilu kontaktni točki iz prejšnjega odstavka
zlasti navede, ali je neskladnost posledica tega, da:
a) igrača ne izpolnjuje zahtev v zvezi z zdravjem ali
varnostjo oseb ali
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b) so harmonizirani standardi iz 25. člena te uredbe v
zvezi z domnevo o skladnosti pomanjkljivi.
39. člen
(formalna neskladnost)
(1) Ne glede na prejšnji člen ZIRS od gospodarskega
subjekta zahteva, da neskladnost odpravi, če ugotovi, da:
a) oznaka CE ni nameščena v skladu z 9. ali 10. členom
te uredbe;
b) oznaka CE ni nameščena;
c) izjava ES o skladnosti ni bila izdana;
d) izjava ES o skladnosti ni bila izdana v skladu s to
uredbo;
e) tehnična dokumentacija ni na voljo ali ni popolna.
(2) Kadar neskladnost iz prejšnjega odstavka še naprej
obstaja, ZIRS sprejme ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved omogočanja dostopnosti igrače na trgu ali zagotovi njen
odpoklic ali umik s trga.
VII. POSEBNE DOLOČBE
40. člen
(poročanje)
(1) ZIRS vsakih pet let pošlje Evropski komisiji poročilo
o uporabi te uredbe.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vključuje ovrednotenje stanja v zvezi z varnostjo igrač in učinkovitostjo te
uredbe ter predstavitev dejavnosti nadzora trga v Republiki
Sloveniji.
41. člen
(preglednost in zaupnost)
Glede zahtev po preglednosti in zaupnosti pri sprejemanju ukrepov ZIRS iz te uredbe se uporabljajo določbe
predpisa, ki ureja splošno varnost proizvodov.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti
kot proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik v Republiki
Sloveniji:
– ne izvaja obveznosti v skladu s 15. členom te uredbe,
– ne izvaja nalog iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe,
– ne izvaja obveznosti v skladu s 17. členom te uredbe,
– na zahtevo ZIRS ne zagotovi identifikacijskih podatkov
gospodarskih subjektov v skladu z 20. členom te uredbe,
– označi igrače v nasprotju s splošnimi pravili za oznako
CE oziroma za namestitev oznake CE iz 9. in 10. člena te
uredbe,
– ne izvede ocene varnosti v skladu z 11. členom te
uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek
kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot proizvajalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik v
Republiki Sloveniji stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se za prekršek
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki kot proizva-
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jalec, uvoznik ali pooblaščeni zastopnik v Republiki Sloveniji
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba kot distributer, če:
– ne izvaja obveznosti v skladu s 17. členom te uredbe,
– na zahtevo ZIRS ne zagotovi identifikacijskih podatkov
gospodarskih subjektov v skladu z 20. členom te uredbe.
(5) Z globo 800 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki kot distributer stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(6) Z globo od 200 do 400 eurov se za prekršek kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba
samostojnega podjetnika posameznika, ki kot distributer proizvoda stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(poročilo ZIRS)
ZIRS pošlje Evropski komisiji prvo poročilo iz 40. člena
te uredbe do 20. julija 2014.
44. člen
(prehodno obdobje)
(1) Igrače, ki se dajo na trg do 20. julija 2011 in izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o varnosti igrač (Uradni list RS, št.
62/03, 36/04, 47/07, 24/10 in 17/11 – ZTZPNS-1), so lahko
dostopne na trgu tudi po uveljavitvi te uredbe.
(2) Igrače, ki izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, razen
zahtev iz III. dela Priloge II te uredbe, in izpolnjujejo pogoje
iz 3. točke II. poglavja Priloge II Pravilnika o varnosti igrač
(Uradni list RS, št. 62/03, 36/04, 47/07, 24/10 in 17/11 – ZTZPNS-1) ter so dane na trg pred 20. julijem 2013, so lahko
dostopne na trgu.
45. člen
(razveljavitev)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Pravilnik o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 62/03, 36/04, 47/07,
24/10 in 17/11 – ZTZPNS-1), razen prvega odstavka 3. člena
in 3. točke II. poglavja Priloge II, ki prenehata veljati 20. julija
2013.
(2) Odredba o seznamu standardov, ki prevzemajo
evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač
(Uradni list RS, št. 25/10 in 17/11 – ZTZPNS-1) preneha veljati
20. julija 2011 oziroma najpozneje z dnem objave seznama
harmoniziranih standardov iz drugega odstavka 7. člena te
uredbe na spletnih straneh ministrstva.
46. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
20. julija 2011.
Št. 00725-2/2011
Ljubljana, dne 5. maja 2011
EVA 2009-2711-0056
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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PRILOGA I
Seznam izdelkov, ki niso igrače v smislu te uredbe
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Okrasni predmeti za praznične prireditve in praznovanja.
Proizvodi za zbiratelje, pod pogojem, da je na proizvodu ali njegovi embalaži vidna in
čitljiva oznaka, da je namenjen zbirateljem, starim najmanj 14 let. Primeri te kategorije
so:
a)
podrobni zmanjšani modeli v ustreznem merilu,
b)
kompleti za sestavljanje podrobnih zmanjšanih modelov,
c)
lutke v narodnih nošah in okrasne lutke ter drugi podobni predmeti,
d)
zgodovinske kopije igrač in
e)
reprodukcije pravega strelnega orožja.
Športna oprema, vključno s kotalkami, rolerji in deskami, namenjenimi otrokom s
telesno maso več kot 20 kg.
Kolesa, katerih najvišja možna višina sedeža presega 435 mm, merjeno kot navpična
razdalja od tal do zgornje površine sedeža, pri čemer je sedež v vodoravnem položaju
in površina sedeža nastavljena v najnižji legi.
Skiroji in druga prevozna sredstva, ki so načrtovana za šport ali namenjena potovanju
po javnih cestah ali javnih poteh.
Vozila na električni pogon, ki so namenjena za potovanja po javnih cestah, javnih poteh
ali pločniku.
Oprema za uporabo v globoki vodi ali naprave za učenje plavanja, namenjene otrokom,
kot so plavalni sedeži in plavalni pripomočki.
Sestavljanke iz več kot 500 kosov.
Puške in pištole, ki delujejo z uporabo stisnjenega plina, razen vodnih pušk in vodnih
pištol, ter loki za lokostrelstvo, daljši od 120 cm.
Pirotehnični proizvodi za ognjemete, vključno s strelnimi kapicami, ki niso posebej
načrtovani za igrače.
Proizvodi in igre z uporabo ostrih projektilov, kot so kompleti puščic s kovinskimi
konicami.
Funkcionalni izobraževalni proizvodi, kot električne pečice, likalniki ali drugi funkcionalni
proizvodi, ki delujejo pri nominalni napetosti več kot 24 voltov in ki se prodajajo
izključno za učne namene pod nadzorom odraslih.
Proizvodi za izobraževalne namene v šolah in v okviru drugih pedagoških dejavnostih
pod nadzorom učitelja, kot je oprema za znanstvene predmete.
Elektronska oprema, kot so osebni računalniki in igralne konzole, ki se uporablja za
dostop do interaktivne programske opreme, in povezane periferne enote, če
elektronska oprema ali z njo povezane periferne enote niso posebej načrtovane za
otroke ali namenjene otrokom in imajo lastno igralno vrednost, kot so posebej
načrtovani osebni računalniki, tipkovnice, kontrolne ročice ali volani.
Interaktivna programska oprema, namenjena prostemu času in zabavi, kot so
računalniške igre in njihovi podatkovni nosilci, kot je zgoščenka.
Dude za dojenčke.
Svetila, privlačna za otroke.
Električni transformatorji za igrače.
Modni dodatki za otroke, ki niso namenjeni za igro.
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PRILOGA II
POSEBNE VARNOSTNE ZAHTEVE
I. Fizikalne in mehanske lastnosti
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Igrače in njihovi deli ter, v primeru pritrjenih igračah, njihove opore morajo imeti
predpisano mehansko trdnost in po potrebi stabilnost, da vzdržijo pritiske, ki so jim
podvrženi med uporabo, ne da bi se zlomili ali kako drugače poškodovali, zaradi česar
bi lahko prišlo do telesne poškodbe.
Dostopni robovi, izbokline, vrvi, kabli in vezni elementi na igračah morajo biti načrtovani
in izdelani tako, da je tveganje telesne poškodbe kot posledice stika z njimi čim manjše.
Igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da pri njihovi uporabi zaradi premikanja
njihovih delov ne pride do tveganja oziroma je to čim manjše.
(a)
(b)

Igrače in njihovi deli ne smejo predstavljati tveganja zadavitve.
Igrače in njihovi deli ne smejo predstavljati tveganja asfiksije zaradi
onemogočenega pretoka zraka, ki ga povzroči zapora ustnih in nosnih dihalnih
poti.
(c)
Igrače in njihovi deli morajo biti takšnih dimenzij, da ne predstavljajo tveganja
asfiksije zaradi onemogočenega pretoka zraka, ki ga povzročijo predmeti,
zagozdeni v ustih ali grlu oziroma vhodu v spodnje dihalne poti.
(d) Igrače, ki so jasno namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev, in
njihovi sestavni deli ter vsi odstranljivi deli morajo biti takih dimenzij, da jih otroci
ne morejo pogoltniti ali vdihniti. Ta uredba se uporablja tudi za druge igrače,
namenjene temu, da jih otroci dajejo v usta, ter za njihove sestavne dele in vse
odstranljive dele.
(e) Embalaža, v katero so igrače pakirane za prodajo na drobno, ne sme povzročati
tveganja zadavljenja ali asfiksije, do katerega lahko pride zaradi zunanje zapore
ustnih in nosnih dihalnih poti.
(f)
Igrače v živilu ali združene z živilom morajo biti pakirane v ločeni embalaži. Ta
embalaža mora v svoji dobavljeni obliki biti takšnih dimenzij, da je otroci ne
morejo pogoltniti oziroma vdihniti.
g)
Embalaža igrač iz točk e) in f) te točke, ki je okrogle, jajčaste ali elipsoidne oblike,
in njeni odstranljivi deli ali odstranljivi deli cilindrične embalaže igrač z zaobljenimi
konci morajo biti takšnih dimenzij, da ne morejo zapreti dihalnih poti, tako da se
zagozdijo v ustih ali grlu oziroma vhodu v spodnje dihalne poti.
h)
Igrače, trdno pritrjene na živilo v trenutku zaužitja, tako da je treba živilo zaužiti za
neposreden dostop do igrače, so prepovedane. Deli igrač, ki so neposredno
pritrjeni na živilo, morajo ustrezati zahtevam iz točk c) in d) te točke.
Vodne igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da ob upoštevanju priporočene
uporabe čimbolj zmanjšajo tveganje izgube plovnosti igrače in izgube podpore, ki jo
nudijo otroku.
Igrače, v katere je mogoče vstopiti in ki tako predstavljajo zaprt prostor za osebe v njih,
morajo imeti tak izhod, da ga uporabnik, ki mu je izdelek namenjen, z lahkoto odpre od
znotraj.
Igrače, ki uporabnikom omogočajo mobilnost, morajo imeti zavorni sistem, kolikor je to
mogoče, primeren za vrsto igrače in sorazmeren s kinetično energijo, ki jo ta lahko
proizvede. Zavorni sistem mora biti tak, da ga uporabnik z lahkoto upravlja, brez
tveganja, da bi uporabnika ali tretjo osebo vrglo z igrače ali da bi utrpel telesno
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poškodbo. Najvišja načrtovana hitrost igrač na električni pogon, na katerih se otroci
lahko vozijo, mora biti omejena, da se zmanjša tveganje poškodbe.
Oblika in sestava projektilov ter kinetična energija, ki se lahko proizvede ob njihovi
izstrelitvi iz za ta namen začrtovane igrače, morata biti taki, da ob upoštevanju narave
igrače ni tveganja telesne poškodbe za uporabnika ali tretje osebe.
Igrače morajo biti izdelane tako, da:
a)
najvišja in najnižja temperatura na kateri koli njihovi dostopni površini ob dotiku
ne povzroči poškodb;
b)
razen če je to bistveno za njihovo pravilno delovanje, tekočina in plin v njih ne
dosežeta temperatur ali pritiskov, zaradi katerih bi lahko ušla iz igrače, povzročila
opekline, poparjenje ali druge telesne poškodbe.
Igrače, ki oddajajo zvok, so, kar zadeva najvišje vrednosti impulznega hrupa in dlje
trajajočega hrupa, načrtovane in izdelane tako, da njihov zvok ne more poškodovati
otrokovega sluha.
Igrače za prostočasne aktivnosti morajo biti izdelane tako, da čimbolj zmanjšajo
tveganje zdrobitve/zmečkanja ali zagozdenja delov telesa ali ujetja oblačil ter tveganje
padcev, udarcev in utopitve. Zlasti mora biti vsaka površina take igrače, na kateri se
lahko igra en ali več otrok, načrtovana tako, da nosi njihovo težo.

II. Vnetljivost
1.

2.

3.
4.

Igrače ne smejo predstavljati nevarnega vnetljivega elementa v otrokovem okolju.
Sestavljene morajo biti iz materialov, ki izpolnjujejo enega ali več od naslednjih pogojev:
a)
ne gorijo, če so neposredno izpostavljeni plamenu, iskri ali drugemu morebitnemu
viru ognja;
b)
niso lahko vnetljivi (plamen ugasne takoj, ko izgine vzrok gorenja);
c)
če se vnamejo, gorijo počasi, ogenj pa se ne širi hitro;
d)
so ne glede na kemično sestavo igrače načrtovani tako, da mehansko ustavljajo
proces zgorevanja.
Taki gorljivi materiali ne smejo predstavljati tveganja za vžig drugih materialov,
uporabljenih v igrači.
Igrače, ki zaradi bistva svojega delovanja vsebujejo snovi ali zmesi, ki ustrezajo
merilom za razvrstitev iz Oddelka 1 Dodatka B te priloge, zlasti materiali in oprema za
kemijske poskuse, sestavljanje modelov, modeliranje plastične mase ali keramike,
emajliranje, fotografijo ali podobne dejavnosti, same po sebi ne smejo vsebovati snovi
ali zmesi, ki bi lahko postale vnetljive zaradi izgube nevnetljivih hlapnih sestavin.
Igrače, razen igralne strelne kapice, ne smejo biti eksplozivne ali vsebovati elementov
ali snovi, ki lahko eksplodirajo ob uporabi iz drugega odstavka 4. člena te uredbe.
Igrače ter zlasti kemijske igre in igrače same po sebi ne smejo vsebovati snovi ali
zmesi, ki:
a)
lahko, ko jih pomešamo skupaj, eksplodirajo zaradi kemične reakcije ali
segrevanja;
b)
lahko eksplodirajo, kadar pridejo v stik z oksidanti;
c)
vsebujejo hlapne sestavine, ki so vnetljive na zraku in lahko tvorijo vnetljive ali
eksplozivne mešanice hlapov in zraka.

III. Kemijske lastnosti
1.

Igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da ne predstavljajo tveganja škodljivih
učinkov na zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem ali zmesem, iz katerih
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so igrače sestavljene ali ki jih vsebujejo, kadar se igrače uporabljajo v skladu z drugim
odstavkom 4. člena te uredbe.
Igrače morajo biti skladne s predpisi Evropske unije v zvezi z določenimi kategorijami
proizvodov ali z omejitvijo določenih snovi in zmesi.
Igrače, ki so same po sebi snovi ali zmesi, morajo biti skladne tudi s Pravilnikom o
razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/05, 54/07 in
88/08) in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
(Uradni list RS, št. 67/05, 137/06, 88/08 in 81/09) ter Uredbo (ES) št. 1272/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju
in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in
1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne
31. 12. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/ES), kot je primerno, v
zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nekaterih snovi in zmesi.
Ne glede na omejitve iz drugega odstavka 1. točke tega dela priloge se snovi, ki so
razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR) kategorij
1A, 1B ali 2 v skladu z Uredbo 1272/2008/ES ne uporabljajo v igračah, v sestavnih delih
igrač ali različnih mikrostrukturnih delih igrač.
Ne glede na prejšnjo točko se snovi ali zmesi, razvrščene kot kategorija CMR iz
Oddelka 3 Dodatka B te priloge, lahko uporabljajo v igračah, v sestavnih delih igrač ali
različnih mikrostrukturnih delih igrač, če je izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev:
a)
te snovi in zmesi so v posameznih koncentracijah, ki so enake ali manjše od
koncentracij, določenih s predpisi iz Oddelka 2 Dodatka B te priloge za
razvrščanje zmesi, ki vsebujejo te snovi;
b)
otroci s temi snovmi in zmesmi ne morejo priti v stik v nobeni obliki, tudi ne z
vdihavanjem, če se igrača uporablja, kakor je opredeljeno v drugem odstavku
4. člena te uredbe;
c)
če je Evropska komisija sprejela odločitev, da se snov ali zmes in njena uporaba
dovolita, snov ali zmes in njena dovoljena uporaba pa sta bili uvrščeni na seznam
iz Dodatka A te priloge.
Ne glede na 3. točko tega dela se snovi ali zmesi, razvrščene kot kategorija CMR iz
Oddelka 4 Dodatka B te priloge, lahko uporabljajo v igračah, v sestavnih delih igrač ali
različnih mikrostrukturnih delih igrač, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
a)
so te snovi in zmesi v posameznih koncentracijah, ki so enake ali manjše od
koncentracij, določenih s predpisi iz Oddelka 2 Dodatka B te priloge za
razvrščanje zmesi, ki vsebujejo te snovi;
b)
otroci s temi snovmi in zmesmi ne morejo priti v stik v nobeni obliki, tudi ne z
vdihavanjem, če se igrača uporablja, kot je določeno v drugem odstavku 4. člena
te uredbe;
c)
če je Evropska komisija sprejela odločitev, s katero se snov ali zmes in njena
uporaba dovolita, snov ali zmes in njena dovoljena uporaba pa sta bili uvrščeni na
seznam iz Dodatka A te priloge.
6. 3., 4. in 5. točka tega dela se ne uporabljajo za nikelj v nerjavnem jeklu.
7. 3., 4. in 5. točka tega dela se ne uporabljajo za materiale, ki so skladni s specifičnimi
mejnimi vrednostmi iz Dodatka C te priloge, oziroma – dokler takšne določbe ne bodo
sprejete, vendar ne dlje kot do 20. julija 2017 – za materiale, za katere veljajo in ki so
skladni z določbami za materiale, ki prihajajo v stik z živili, iz Uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št. 1935/2004 z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih,
namenjenih za stik z živili, in o razveljavitvi direktiv 80/590/EGS in 89/109/EGS (UL L št.
338 z dne 13. 11. 2004, str. 4) in povezanimi posebnimi ukrepi za določene materiale.
Ne glede na 3. in 4. točko tega dela je prepovedana uporaba nitrozaminov in
nitrozabilnih snovi v igračah, ki so namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36
mesecev, ali v drugih igračah, ki so namenjene temu, da jih otroci dajejo v usta, če je
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migracija snovi enaka ali večja od 0,05 mg/kg za nitrozamine in 1 mg/kg za nitrozabilne
snovi.
Evropska komisija sistematično in redno ocenjuje pojave nevarnih snovi v materialih
igrač. Pri tem upošteva poročila organov za tržni nadzor ter mnenja držav članic EU in
zainteresiranih strani.
Kozmetične igrače, kot igralna kozmetika za lutke, morajo biti skladne z zahtevami
glede sestave in označevanja, določenimi v predpisih, ki urejajo kozmetične izdelke.
Igrače ne smejo vsebovati naslednjih alergenih dišavnih snovi:
Št.

Ime alergene dišavne snovi

Število CAS

(1)

Olje iz korenine omana (Inula helenium)

97676-35-2

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Alilizotiocianat
Benzil cianid
4-terc-butilfenol
Olje iz dišeče metlike (Chenopodium)
Ciklamen alkohol
Dietil maleat
Dihidrokumarin
2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehid
3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7dihidrogeraniol)
4,6-dimetil-8-terc-butilkumarin
Dimetil citrakonat
7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-on
6,10-dimetil-3,50,9-undekatrien-2-on
Difenilamin
Etil akrilat
Smokvin list, svež, in pripravki
trans-2-heptenal
trans-2-heksenal dietil acetal
trans-2-heksenal dimetil acetal
Hidroabietilni alkohol
4-etoksi-fenol
6-isopropil-2-dekahidronaftalenol
7-metoksikumarin
4-metoksifenol
4-(p-metokisfenil)-3-buten-2-on
1-(p-metokisfenil)-1-penten-3-on
Metil trans-2-butenoat
6-metilkumarin
7-metilkumarin
5-metil-2,3-heksandion
Olje korenike costus (Saussurea lappa
Clarke)
7-etoksi-4-metilkumarin
Heksahidrokumarin
Peru balsam, surov (eksudat Myroxylon
pereirae (Royle) Klotzsch)
2-pentiliden-cikloheksanon
3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-on

57-06-7
140-29-4
98-54-4
8006-99-3
4756-19-8
141-05-9
119-84-6
6248-20-0
40607-48-5

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

17874-34-9
617-54-9
26651-96-7
141-10-6
122-39-4
140-88-5
68916-52-9
18829-55-5
67746-30-9
18318-83-7
13393-93-6
622-62-8
34131-99-2
531-59-9
150-76-5
943-88-4
104-27-8
623-43-8
92-48-8
2445-83-2
13706-86-0
8023-88-9
87-05-8
700-82-3
8007-00-9
25677-40-1
1117-41-5
5
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Št.

Ime alergene dišavne snovi

Število CAS

(38)
(39)

Olje citronke (Lippia citriodora Kunth)
Mošus-ambret (4-terc-butil-3-metoksi-2,6dinitrotoluen)
4-fenil-3-buten-2-on
Amil cinamal
Amilcinamil alkohol
Benzil alkohol
Benzil salicilat
Cinamil alkohol
Cinamal
Citral
Kumarin
Evgenol
Geraniol
Hidroksi-citronelal
Hidroksimetilpentilcikloheksenkarboksaldehid
Isoevgenol
Izvlečki hrastovega maha
Izvlečki drevesnega maha

8024-12-2
83-66-9

(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

122-57-6
122-40-7
101-85-9
100-51-6
118-58-1
104-54-1
104-55-2
5392-40-5
91-64-5
97-53-0
106-24-1
107-75-5
31906-04-4
97-54-1
90028-68-5
90028-67-4

Dovoljena je prisotnost sledi teh dišavnih snovi, vendar pod pogojem, da so v skladu z dobro
proizvodno prakso tehnično neizogibne in da ne presežejo 100 mg/kg.
Poleg tega se na igrači, nameščeni etiketi, embalaži ali v priloženem navodilu navedejo imena
naslednjih alergenih dišavnih snovi, če se kot take dodajo igrači v koncentracijah, večjih od 100
mg/kg, v igrače ali njene sestavne dele:

12.

Št.

Ime alergene dišavne snovi
snovi

Število CAS

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Anisil alkohol
Benzil benzoat
Benzil cinamat
Citronelol
Farnezol
Heksil cinamaldehid
Lilial
d-limonen
Linalol
Metil heptin karbonat
3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)3-buten-2-on

105-13-5
120-51-4
103-41-3
106-22-9
4602-84-0
101-86-0
80-54-6
5989-27-5
78-70-6
111-12-6
127-51-5

Uporaba alergenih dišavnih snovi iz 41. do 55. točke seznama iz prvega odstavka
prejšnje točke in alergenih dišavnih snovi iz 1. do 11. točke seznama iz tretjega
odstavka prejšnje točke je dovoljena pri vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in
okušalnih igrah, če:
–
so navedene dišavne snovi jasno označene na embalaži, na kateri je tudi
opozorilo iz 10. točke B. dela Priloge V te uredbe;
6
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–

13.

kjer je to potrebno, izdelki, ki jih otrok naredi v skladu z navodili, izpolnjujejo
zahteve predpisov, ki urejajo kozmetične izdelke;
–
kjer je potrebno, so te dišavne snovi skladne z ustreznimi predpisi, ki urejajo
živila.
Takšne vohalne igralne plošče, kozmetični seti in okušalne igre se ne uporabljajo za
otroke, mlajše od 36 mesecev, prav tako pa morajo biti te igrače skladne s 1. točko B.
dela Priloge V te uredbe.
Ne glede na 3., 4. in 5. točko tega dela naslednje mejne migracijske vrednosti iz igrač
ali sestavnih delov igrač ne smejo biti presežene:

Element

Aluminij
Antimon
Arzen
Barij
Bor
Kadmij
Krom (III)
Krom (VI)
Kobalt
Baker
Svinec
Mangan
Živo srebro
Nikelj
Selen
Stroncij
Kositer
Organski kositer
Cink

mg/kg
v suhem, lomljivem,
prahastem ali
prožnem materialu
za igrače
5 625
45
3,8
4 500
1 200
1,9
37,5
0,02
10,5
622,5
13,5
1 200
7,5
75
37,5
4 500
15 000
0,9
3 750

mg/kg
v tekočem ali
lepljivem materialu
za igrače

mg/kg
v materialu,
postrganem s
površine igrače

1 406
11,3
0,9
1 125
300
0,5
9,4
0,005
2,6
156
3,4
300
1,9
18,8
9,4
1 125
3 750
0,2
938

70 000
560
47
56 000
15 000
23
460
0,2
130
7 700
160
15 000
94
930
460
56 000
180 000
12
46 000

Te mejne vrednosti se ne uporabljajo za igrače ali sestavne dele igrač, pri katerih je zaradi
njihove dostopnosti, funkcije, prostornine ali mase jasno izključeno kakršno koli tveganje kot
posledica sesanja, lizanja, zaužitja ali daljšega stika s kožo, kadar se uporabljajo, kot je
določeno v drugem odstavku 4. člena te uredbe

IV. Električne lastnosti
1.

2.

Igrače se ne smejo napajati z nazivno napetostjo, višjo od 24 V za enosmerni tok (DC),
oziroma napetosti enakovredne vrednosti pri izmeničnem toku (AC), prav tako dostopni
deli pod napetostjo ne smejo presegati 24 V DC oziroma enakovredne napetosti AC.
Notranja napetost ne sme presegati 24 V DC ali enakovredne napetosti AC, razen če je
zagotovljeno, da kombinacija napetosti in jakosti toka tudi pri poškodovani igrači ne
povzroči tveganja ali škodljivega električnega udara.
Deli igrač, ki so povezani z virom elektrike, ki lahko povzroči električni udar, ali ki lahko
pridejo v stik s takim virom napajanja, skupaj s kabli ali drugimi prevodniki, po katerih se
elektrika dovaja v take dele, morajo biti ustrezno izolirani in mehansko zaščiteni, da
preprečijo tveganje električnega udara.
7
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Električne igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da največje temperature, ki jih
lahko dosežejo vse neposredno dostopne površine, ob dotiku ne povzročijo opeklin.
Pri predvidljivih primerih napak morajo igrače zagotoviti zaščito pred nevarnostmi, ki jih
predstavlja vir električnega napajanja.
Električne igrače morajo zagotoviti ustrezno zaščito pred nevarnostmi požara.
Električne igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da je obseg električnih,
magnetnih in elektromagnetnih polj ter drugih sevanj, ki jih proizvaja oprema, omejen
na najnujnejše za delovanje igrače ter da jih je mogoče varno upravljati v skladu s
splošno priznanim stanjem tehnike ob upoštevanju posebnih ukrepov Evropske unije.
Igrače z elektronskim krmilnim sistemom morajo biti načrtovane in izdelane tako, da
delujejo varno tudi, kadar pri delovanju elektronskega sistema pride do napak ali okvare
zaradi poškodb v samem sistemu ali zaradi zunanjega dejavnika.
Igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da ne predstavljajo tveganja za zdravje
ali poškodbe oči ali kože zaradi laserjev, svetlečih diod (LED) ali drugih vrst sevanja.
Električni transformator igrače ne sme biti sestavni del igrače.

V. Higiena
1.
2.

Igrače morajo biti načrtovane in izdelane tako, da izpolnjujejo zahteve glede higiene in
čistoče v izogib kakršnemu koli tveganju okužbe, bolezni ali kontaminacije.
Igrače, ki so namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev, morajo biti
načrtovane in izdelane tako, da se lahko čistijo. Tekstilne igrače so zato pralne, razen
če vsebujejo mehanizme, ki bi se pri namakanju v vodi lahko poškodovali. Igrače so
pralne in izpolnjujejo varnostne zahteve tudi po čiščenju v skladu s to točko in navodili
proizvajalca.

VI. Radioaktivnost
Igrače morajo biti skladne z vsemi zadevnimi ukrepi, sprejetimi v skladu s III. poglavjem
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Dodatek A
Seznam CMR snovi in njihova dovoljena uporaba v skladu s 4., 5. in 6. točko III. dela te
priloge
Snov
Nikelj

Razvrstitev
CMR 2

Dovoljena uporaba
v nerjavnem jeklu
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Dodatek B
Razvrščanje snovi in zmesi
Zaradi časovnega usklajevanja uporabe Uredbe 1272/2008/ES obstajajo enakovredni načini
sklicevanja na določeno razvrstitev, ki bi se morali uporabljati v različnih časovnih obdobjih.
1. Merila za razvrščanje snovi in zmesi za namene 2. točke II. dela te priloge
A. Merila, ki se uporabljajo od 20. julija 2011 do 31. maja 2015:
Snovi
Snov izpolnjuje merila za razvrstitev v katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij
nevarnosti iz Priloge I k Uredbi 1272/2008/ES:
(a)
razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrste A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 iz
kategorij 1 in 2, 2.14 iz kategorij 1 in 2, 2.15 vrste A do F;
(b)
razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 škodljivi učinki na spolno funkcijo in plodnost ali
razvoj, 3.8 razen narkotičnih učinkov, 3.9 in 3.10;
(c)
razred nevarnosti 4.1;
(d)
razred nevarnosti 5.1.
Zmesi
Zmes je nevarna v smislu Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
(Uradni list RS, št. 35/05, 54/07 in 88/08).
B. Merilo, ki se uporablja od 1. junija 2015:
Snov ali zmes izpolnjuje merila za razvrstitev v katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij
nevarnosti iz Priloge Uredbe 1272/2008/ES:
(a) razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrste A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 iz kategorij 1
in 2, 2.14 iz kategorij 1 in 2, 2.15 vrste A do F;
(b) razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 škodljivi učinki na spolno funkcijo in plodnost ali razvoj, 3.8
razen narkotičnih učinkov, 3.9 in 3.10;
(c) razred nevarnosti 4.1;
(d) razred nevarnosti 5.1.
2. Predpisi, ki za namene točke a) 4. točke in točke a) 5. točke III. dela te priloge urejajo
uporabo nekaterih snovi
Od 20. julija 2011 do 31. maja 2015 ustrezajo koncentracije za razvrščanje zmesi, ki vsebujejo
te snovi, koncentracijam, določenim v skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in
označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list RS, št. 67/05, 137/06, 88/08 in 81/09).
Od 1. junija 2015 ustrezajo koncentracije za razvrščanje zmesi, ki vsebujejo te snovi,
koncentracijam, določenim v skladu z Uredbo 1272/2008/ES.
3. Kategorije snovi in zmesi, ki so za namene 4. točke III. dela te priloge razvrščene kot
rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR)
Snovi
4. točka III. dela te priloge se nanaša na snovi, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES
razvrščene kot CMR kategorija 1A in1B.
Zmesi
Od 20. julija 2011 do 31. maja 2015 se 4. točka III. dela te priloge nanaša na zmesi, ki so v
skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št.
35/05, 54/07 in 88/08) in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
pripravkov (Uradni list RS, št. 67/05, 137/06, 88/08 in 81/09), razvrščene kot CMR kategorija 1
in 2.
9
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Od 1. junija 2015 se 4. točka III. dela te priloge nanaša na zmesi, ki so v skladu z Uredbo
1272/2008/ES razvrščene kot CMR kategorija 1A in 1B.
4. Kategorije snovi in zmesi, ki so za namene 5. točke III. dela te priloge razvrščene kot
rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR)
Snovi
5. točka III. dela te priloge se nanaša na snovi, ki so v skladu z Uredbo 1272/2008/ES
razvrščene kot CMR kategorija 2.
Zmesi
Od 20. julija 2011 do 31. maja 2015 se 5. točka III. dela te priloge nanaša na zmesi, ki so v
skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št.
35/05, 54/07 in 88/08) in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
pripravkov (Uradni list RS, št. 67/05, 137/06, 88/08 in 81/09), razvrščene kot CMR kategorija 3.
Od 1. junija 2015 se 5. točka III. dela te priloge nanaša na zmesi, ki so v skladu z Uredbo
1272/2008/ES razvrščene kot CMR kategorija 2.
5. Kategorije snovi in zmesi, ki so za namene te uredbe razvrščene kot rakotvorne,
mutagene ali strupene za razmnoževanje (CMR)
Snovi
Tretji odstavek 46. člena Direktive 2009/48/ES se nanaša na snovi, ki so v skladu z Uredbo
1272/2008/ES razvrščene kot CMR kategorija 1A, 1B in 2.
Zmesi
Od 20. julija 2011 do 31. maja 2015 se ta uredba nanaša na zmesi, ki so v skladu s Pravilnikom
o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/05, 54/07 in
88/08) in Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Uradni list
RS, št. 67/05, 137/06, 88/08 in 81/09) razvrščene kot CMR kategorija 1, 2 in 3.
Od 1. junija 2015 se tretji odstavek 46. člena Direktive 2009/48/ES nanaša na zmesi, ki so v
skladu z Uredbo 1272/2008/ES razvrščene kot CMR kategorija 1A, 1B in 2.
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Dodatek C
Specifične mejne vrednosti kemičnih snovi, uporabljenih v igračah, ki so namenjene za
uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev, ali v drugih igračah, namenjenih temu, da jih
otroci dajo v usta, sprejete v skladu s tretjim odstavkom 46. člena Direktive 2009/48/ES
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PRILOGA III
IZJAVA ES O SKLADNOSTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Št. … (enolična identifikacija igrač(-e))
Ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika:
Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren izključno proizvajalec.
Predmet izjave (identifikacija igrače, ki omogoča sledljivost). Izjava vsebuje dovolj jasno
barvno sliko, ki omogoča identifikacijo igrače.
Predmet izjave iz prejšnje točke je v skladu z ustrezno usklajeno zakonodajo Evropske
unije:
Sklicevanja na uporabljene zadevne harmonizirane standarde ali sklicevanja na
specifikacije v zvezi s katerimi je izdana izjava o skladnosti:
Po potrebi priglašeni organ … (ime, številka) … je izvedel … (opis posega) … in izdal
certifikat:
Dodatne informacije:
Podpisano za in v imenu:
(kraj in datum izdaje)
(ime, funkcija) (podpis)

12
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PRILOGA IV
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Tehnična dokumentacija iz 14. člena te uredbe v smiselnem obsegu za ugotavljanje skladnosti
vsebuje zlasti:
a)
podroben opis načrtovanja in proizvodnje, vključno s seznamom sestavnih delov in
materialov, uporabljenih v igračah, ter kopije varnostnih listov o uporabljenih
kemikalijah, ki jih je mogoče dobiti pri dobaviteljih kemikalij;
b)
oceno varnosti, izvedeno v skladu z 11. členom te uredbe;
c)
opis uporabljenega postopka za ugotavljanje skladnosti;
d)
izvod izjave ES o skladnosti;
e)
naslove krajev proizvodnje in skladiščenja;
f)
izvode dokumentov, ki jih je proizvajalec po potrebi predložil priglašenemu organu;
g)
poročila o preizkusih in opis načinov, s čimer proizvajalec zagotovi skladnost
proizvodnje z harmoniziranimi standardi, če je proizvajalec sledil notranjemu postopku
nadzora proizvodnje iz drugega odstavka 12. člena te uredbe;
h)
izvod certifikata o ES-pregledu tipa, opis načinov, s katerimi proizvajalec zagotovi
skladnost proizvoda s tipom proizvoda, kot je opisan v certifikatu o ES-pregledu tipa, in
izvode dokumentov, ki jih je proizvajalec predložil priglašenemu organu, če je
proizvajalec predložil igračo v ES-pregled tipa in sledil postopku skladnosti s tipom iz
tretjega odstavka 12. člena te uredbe.
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PRILOGA V
OPOZORILA
DEL A
SPLOŠNA OPOZORILA
Omejitve za uporabnika iz prvega, drugega in tretjega odstavka 5. člena te uredbe vključujejo
najmanj najnižjo ali najvišjo starost uporabnika in po potrebi zmožnost uporabnikov, največjo in
najmanjšo težo uporabnikov ter potrebo po zagotovitvi, da se igrača uporablja samo pod
nadzorom odrasle osebe.
DEL B
POSEBNA OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI OB
UPORABI NEKATERIH KATEGORIJ IGRAČ
1. Igrače, ki niso namenjene za uporabo otrokom, mlajšim od 36 mesecev
Na igračah, ki so lahko nevarne za otroke, mlajše od 36 mesecev, je navedeno opozorilo, na
primer: „Ni primerno za otroke, mlajše od 36 mesecev.“ ali „Ni primerno za otroke, mlajše od
treh let.“ ali opozorilo v obliki naslednje grafične slike:

Tem opozorilom je priložena kratka obrazložitev specifične nevarnosti, zaradi katere je ta
previdnost potrebna, ki se lahko vključi v navodila za uporabo. Ta točka se ne uporablja za
igrače, ki so zaradi svoje funkcije, dimenzij, značilnosti, lastnosti ali drugih tehtnih razlogov
očitno neprimerne za otroke, mlajše od 36 mesecev.
2. Igrače za prostočasne aktivnosti
Na igračah za prostočasne aktivnosti je navedeno naslednje opozorilo: „Samo za domačo
uporabo“. Igračam za prostočasne aktivnosti, pritrjenim na ogrodje, po potrebi pa tudi drugim
igračam za prostočasne aktivnosti, so priložena navodila, ki opozarjajo na potrebo po
preverjanju in vzdrževanju glavnih delov (vzmeti, pritrdilnih elementov, opor) v določenih
časovnih presledkih in poudarjajo, da lahko pride do padcev ali prevrnitve, če se tako
preverjanje ne izvaja. Priložena morajo biti tudi navodila za pravilno sestavljanje igrače, ki
navajajo, kateri deli so lahko nevarni, če niso pravilno sestavljeni. Predloženi morajo biti tudi
posebni podatki v zvezi z ustrezno površino, na katero naj se igrača namesti.
3. Funkcionalne igrače
Na funkcionalnih igračah je navedeno naslednje opozorilo: „Igrača se sme uporabljati samo pod
neposrednim nadzorom odrasle osebe“. Poleg tega so te igrače opremljene z navodili o
delovanju in z navodili glede varnostnih ukrepov, ki jih uporabnik mora upoštevati, z opozorilom,
da njihovo neupoštevanje lahko uporabnika izpostavi nevarnostim (treba jih je navesti), ki so
običajno povezane z napravo ali proizvodom, katerega pomanjšani model ali imitacijo
predstavlja igrača. Prav tako se navede, da je igračo treba shranjevati izven dosega otrok,
mlajših od starosti, ki jo določi proizvajalec.
4. Kemijske igrače
Ne glede na določbe Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni
list RS, št. 35/05, 54/07 in 88/08) in Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih
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pripravkov (Uradni list RS, št. 67/05, 137/06, 88/08 in 81/09) ter Uredbe 1272/2008/ES je v
navodilih za uporabo igrač, ki same po sebi vsebujejo nevarne snovi ali zmesi, navedeno
opozorilo o nevarnosti teh snovi ali zmesi ter navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih
uporabnik mora upoštevati, da se izogne nevarnostim, ki jih je treba na kratko opredeliti glede
na vrsto igrače. Prav tako se navede prva pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te
vrste igrače. Navede se tudi, da morajo biti igrače izven dosega otrok, mlajših od starosti, ki jo
določi proizvajalec.
Poleg navodil iz prejšnjega odstavka mora biti na embalaži kemijskih igrač navedeno naslednje
opozorilo:
∗
„Ni primerno za otroke, mlajše od ( ) let. Uporabljati pod nadzorom odrasle osebe.“.
Za kemijske igrače veljajo zlasti: kompleti za kemijo, kompleti za ulivanje v plastično maso,
miniaturne delavnice za keramiko, emajliranje ali fotografijo in podobne igrače, pri katerih lahko
med njihovo uporabo pride do kemijske reakcije ali podobne spremembe snovi.
5. Drsalke, kotalke, rolerji, deske, skiroji in kolesa kot igrače za otroke
Kadar se te igrače prodajajo kot igrače, mora biti na njih navedeno naslednje opozorilo:
„Nositi je treba zaščitno opremo. Ni za uporabo v prometu.“.
Poleg tega morajo navodila za uporabo vključevati opozorilo, da je treba igračo uporabljati
previdno, saj zahteva veliko spretnosti, da bi se izognili padcem ali trkom, zaradi katerih bi lahko
prišlo do poškodbe uporabnika ali tretje osebe. Navede se tudi, katera je priporočljiva zaščitna
oprema (čelade, rokavice, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce itd.).
6. Vodne igrače
Na vodnih igračah mora biti navedeno naslednje opozorilo:
„Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe“.
7. Igrače v živilih
Na igračah v živilu ali združenih z živilom mora biti navedeno naslednje opozorilo:
„V živilu je igrača. Priporočen nadzor odrasle osebe.“.
8. Imitacije zaščitnih mask in čelad
Na imitacijah zaščitnih mask in čelad mora biti navedeno naslednje opozorilo:
„Ta igrača ne zagotavlja zaščite.“.
9. Igrače, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško
posteljico ali otroški voziček
Igrače, ki se z vrvicami, vrvmi, elastikami ali trakovi obesijo čez zibelko, otroško posteljico ali
otroški voziček, morajo biti trajno označene z naslednjim opozorilom, ki mora biti tudi na
embalaži:
„Da bi preprečili morebitne poškodbe, ki nastanejo, če se otrok zaplete, odstranite igračo, ko se
otrok začenja dvigati na roke in kolena v plazeči položaj.“.
10. Pakiranje dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih
igrah
Na embalaži dišavnih snovi v vohalnih igralnih ploščah, kozmetičnih setih in okušalnih igrah, ki
vsebujejo dišavne snovi iz 41. do 55. točke seznama iz prvega odstavka 11. točke III. dela
Priloge II te uredbe in dišavne snovi iz 1. do 11. točke seznama iz tretjega odstavka III. dela
Priloge II te uredbe, mora biti navedeno naslednje opozorilo:
„Vsebuje dišavne snovi, ki lahko povzročijo alergije.“.

∗

( ) Starost, ki jo določi proizvajalec.
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PRILOGA VI
Postopki ugotavljanja skladnosti
Modul A
Notranji nadzor proizvodnje
1. Notranji nadzor proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, pri katerem proizvajalec
izpolni obveznosti iz 2., 3. in 4. točke tega modula ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi,
da zadevna igrača izpolnjuje zahteve iz te uredbe.
2. Tehnična dokumentacija
Proizvajalec mora predložiti tehnično dokumentacijo, ki omogoča ugotavljanje skladnosti igrače
z ustreznimi zahtevami ter vključuje ustrezno analizo in oceno tveganja. Tehnična
dokumentacija opredeljuje veljavne zahteve ter v obsegu, ki je pomemben za tako ugotavljanje,
zajema oblikovanje, proizvodnjo in delovanje igrače.
Tehnična dokumentacija mora, kjer je to ustrezno, vsebovati vsaj naslednje elemente:
–
splošni opis igrače,
–
konceptualne, konstrukcijske in proizvodne načrte ter shematski prikaz sestavnih delov,
montažnih sklopov, vezij itd.,
–
opis in potrebno razlago za razumevanje teh načrtov in shematskih prikazov ter
delovanje igrače,
–
seznam harmoniziranih standardov oziroma drugih ustreznih tehničnih specifikacij,
katerih navedbe so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije in ki so uporabljeni v
celoti ali deloma, ter opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih zahtev iz te uredbe,
kjer harmonizirani standardi niso bili uporabljeni. V primeru delno uveljavljenih
harmoniziranih standardov je treba dele, ki so bili uveljavljeni, navesti v tehnični
dokumentaciji,
–
rezultate opravljenih projektnih izračunov, pregledov itd. ter
–
poročila o preizkusih.
3. Predelovalne dejavnosti
Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da se s proizvodnim procesom in njegovim
spremljanjem zagotovi skladnost proizvedenih igrač s tehnično dokumentacijo iz prejšnje točke
in to uredbo.
4. Znak skladnosti in izjava o skladnosti
4.1 Proizvajalec namesti zahtevani znak skladnosti v skladu s to uredbo, na vsako igračo, ki
izpolnjuje pogoje iz te uredbe.
4.2 Proizvajalec za vzorčno igračo sestavi pisno izjavo o skladnosti in jo hrani skupaj s tehnično
dokumentacijo, ki je ZIRS na voljo deset let po tem, ko je bila igrača dana na trg. Izjava o
skladnosti opredeljuje igračo, za katero je bila sestavljena. Na zahtevo ZIRS se zagotovi izvod
izjave o skladnosti.
5. Pooblaščeni zastopnik
Obveznosti proizvajalca iz prejšnje točke lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost
izpolni pooblaščeni zastopnik, če je naveden v pooblastilu.
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Modul B
ES-pregled tipa
1.

2.

3.

4.

ES-pregled tipa je tisti del postopka ugotavljanja skladnosti, pri katerem priglašeni
organ pregleda tehnično oblikovanje igrače ter preveri in potrdi, da tehnična
oblikovanost igrače izpolnjuje zahteve iz te uredbe.
ES-pregled tipa se izvede z ugotavljanjem ustreznosti tehničnega oblikovanja igrače s
pregledovanjem tehnične dokumentacije in dodatnih dokazil iz 3. točke tega modula ter
pregledom vzorcev, reprezentativnih za predvideno proizvodnjo, za enega ali več
kritičnih delov igrače (kombinacija tipa proizvodnje in tipa oblikovanosti).
Proizvajalec vloži vlogo za ES-pregled tipa pri priglašenem organu, ki ga izbere sam.
Vloga vključuje:
–
ime in naslov proizvajalca in, če je vlogo vložil pooblaščeni zastopnik, tudi
njegovo ime in naslov,
–
pisno izjavo, da ista vloga še ni bila vložena tudi pri katerem drugem priglašenem
organu,
–
tehnično dokumentacijo, ki omogoča ugotavljanje skladnosti igrače s to uredbo
ter vključuje ustrezno analizo in oceno tveganja. Tehnična dokumentacija
opredeljuje veljavne zahteve in v obsegu, ki je pomemben za tako ugotavljanje,
zajema oblikovanje, proizvodnjo in delovanje igrače. Kjer je to ustrezno, mora
vsebovati vsaj naslednje elemente:
–
splošni opis igrače,
–
konceptualne, konstrukcijske in proizvodne načrte ter shematski prikaz sestavnih
delov, montažnih sklopov, vezij itd.,
–
opis in potrebne razlage za razumevanje teh načrtov in shematskih prikazov ter
delovanje igrače,
–
seznam harmoniziranih standardov oziroma drugih ustreznih tehničnih
specifikacij, katerih navedbe so bile objavljene v Uradnem listu Evropske unije in
ki so uporabljeni v celoti ali deloma, ter opis rešitev, sprejetih za izpolnitev
bistvenih zahtev zakonodaje, kjer harmonizirani standardi niso bili uporabljeni. V
primeru delno uveljavljenih harmoniziranih standardov je treba dele, ki so bili
uveljavljeni, navesti v tehnični dokumentaciji,
–
rezultate opravljenih projektnih izračunov, pregledov itd.,
–
poročila o preizkusih,
–
vzorce, reprezentativne za predvideno proizvodnjo. Priglašeni organ lahko
zahteva dodatne vzorce, če je to potrebno za izvedbo preizkusnega programa
–
dodatna dokazila o ustreznosti rešitve tehničnega oblikovanja. Ta dodatna
dokazila navajajo kakršne koli ustrezne dokumente, ki so se uporabljali, zlasti če
se ustrezni harmonizirani standardi oziroma tehnične specifikacije niso uporabljali
v celoti. Dodatna dokazila po potrebi vsebujejo rezultate preizkusov, ki jih je
izvedel ustrezni laboratorij proizvajalca ali drug preizkuševalni laboratorij v
njegovem imenu in na njegovo odgovornost.
Priglašeni organ:
za igračo:
4.1 pregleda tehnično dokumentacijo in dodatna dokazila, da ugotovi ustreznost
tehničnega oblikovanja igrače;
za vzorec/-ce:
4.2 preveri, ali je/so bil/-i vzorec/-ci proizveden/-i v skladu s tehnično dokumentacijo,
ter določi elemente, ki so bili oblikovani v skladu z ustreznimi določbami ustreznih
harmoniziranih standardov oziroma tehničnih specifikacij, in tudi elemente, ki so
bili oblikovani, ne da bi bile upoštevane ustrezne določbe teh standardov;
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4.3

5.

6.

7.

8.

9.

10.

izvede ustrezne preglede in preizkuse ali jih da izvesti, s čimer preveri, ali je
proizvajalec, kadar se je odločil za upoštevanje rešitev pri ustreznih
harmoniziranih standardih oziroma tehničnih specifikacijah, te res upošteval;
4.4 izvede ustrezne preglede in preizkuse ali jih da izvesti, da bi v primeru neuporabe
rešitve za ustrezne harmonizirane standarde oziroma tehnične specifikacije
preveril, ali rešitve, ki jih je sprejel proizvajalec, izpolnjujejo ustrezne bistvene
zahteve te uredbe;
4.5 se dogovori s proizvajalcem za mesto, kjer bodo izvedeni pregledi in preizkusi.
Priglašeni organ sestavi poročilo o oceni, ki vsebuje dejavnosti, kot se izvajajo v skladu
s 4. točko tega modula, in njihove rezultate.
Ne glede na obveznosti do ministrstva lahko priglašeni organ objavi vsebino poročila v
celoti ali delno le, če se proizvajalec s tem strinja.
Če tip izpolnjuje zahteve posebnih predpisov, ki veljajo za zadevno igračo, priglašeni
organ proizvajalcu izda certifikat o ES-pregledu tipa. Certifikat vsebuje ime in naslov
proizvajalca, rezultate pregleda, pogoje (če so) njegove veljavnosti in potrebne podatke
za identifikacijo odobrenega tipa. Certifikatu je lahko priložena ena ali več prilog.
Certifikati in priloge vsebujejo vse potrebne informacije, da se lahko oceni skladnost
proizvedenih igrač s preizkušenim tipom in omogoči nadzor med uporabo.
Če tip ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o
ES-pregledu tipa in ustrezno obvesti vlagatelja s podrobno utemeljitvijo zavrnitve.
Priglašeni organ oceni kakršne koli spremembe splošno sprejetih najnovejših dosežkov,
ki kažejo, da odobreni tip ne izpolnjuje več veljavnih zahtev iz te uredbe, ter določi, ali
te spremembe zahtevajo nadaljnje preiskave. V tem primeru priglašeni organ ustrezno
obvesti proizvajalca.
Proizvajalec obvesti priglašeni organ, ki hrani tehnično dokumentacijo o certifikatu o
ES-pregledu tipa, o kakršnih koli spremembah odobrenega tipa, ki bi lahko vplivale na
skladnost igrače z bistvenimi zahtevami te uredbe ali s pogoji veljavnosti certifikata.
Take spremembe zahtevajo dodatno odobritev v obliki dodatka k izvirnemu certifikatu o
ES-pregledu tipa.
Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o izdanih ali preklicanih
certifikatih o ES-pregledu tipa oziroma dodatkih k certifikatom ter jim redno ali na
zahtevo da na voljo seznam zavrnjenih, začasno opuščenih ali drugače omejenih
certifikatov oziroma dodatkov.
Vsak priglašeni organ obvesti druge priglašene organe o zavrnjenih, začasno
opuščenih ali drugače omejenih certifikatih o ES-pregledu tipa in jih na zahtevo obvesti
o izdanih certifikatih oziroma dodatkih.
Evropska komisija, države članice EU in drugi priglašeni organi lahko na zahtevo
prejmejo izvode certifikatov o ES-pregledu tipa oziroma njihovih dodatkov. Evropska
komisija in države članice EU lahko na zahtevo dobijo izvod tehnične dokumentacije in
rezultatov pregledov, ki jih je izvedel priglašeni organ. Priglašeni organ ima izvod
certifikata o ES-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov ter tehnični spis, vključno z
dokumentacijo, ki jo predloži proizvajalec, do izteka veljavnosti certifikata.
Proizvajalec da ZIRS izvod certifikata o ES-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov,
vključno s tehnično dokumentacijo, na voljo deset let po tem, ko je bila na trg dana
igrača.
Pooblaščeni zastopnik proizvajalca lahko vloži vlogo iz 3. točke tega modula ter izpolni
obveznosti iz 7. in 9. točke tega modula, pod pogojem, da je naveden v pooblastilu.
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Modul C
Skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje
1.

2.

3.

4.

Skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje je del postopka
ugotavljanja skladnosti, pri čemer proizvajalec izpolni obveznosti iz 2. in 3. točke tega
modula ter zagotovi in izjavi, da je zadevna igrača v skladu s tipom, opisanim v
certifikatu o ES-pregledu tipa, in da izpolnjuje zahteve iz te uredbe, ki veljajo za to
igračo.
Predelovalne dejavnosti
Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da proizvodni proces in njegovo spremljanje
zagotovita skladnost proizvedenih igrač z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o
ES-pregledu tipa, in z zahtevami te uredbe, ki veljajo za te igrače.
Znak skladnosti in izjava o skladnosti
3.1 Proizvajalec namesti zahtevani znak skladnosti, kakor določa ta uredba, na vsako
posamezno igračo, ki je v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o ES-pregledu
tipa, in izpolnjuje pogoje iz te uredbe.
3.2 Proizvajalec za vzorčni proizvod sestavi pisno izjavo o skladnosti in jo daje na
voljo ZIRS deset let po tem, ko je bil proizvod dan na trg. Izjava o skladnosti
opredeljuje vzorčno igračo, za katero je bila sestavljena.
Na zahtevo ZIRS se zagotovi izvod izjave o skladnosti.
Pooblaščeni zastopnik
Obveznosti proizvajalca iz prejšnje točke lahko v njegovem imenu in na njegovo
odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če je naveden v pooblastilu.
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Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju
Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice
sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo
na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke,
in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov
na trg

Na podlagi drugega odstavka 8. člena Zakona o splošni
varnosti proizvodov (Uradni list RS, št. 101/03) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe
Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo
ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo
vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved
dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg

»1. člen
S to uredbo se določijo pristojni organ in kazenske določbe glede izvajanja Odločbe Komisije št. 2006/502/ES z dne
11. maja 2006 o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe
za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni
za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na
trg (UL L št. 198 z dne 20. 7. 2006, str. 41), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 21. marca 2011 o podaljšanju
veljavnosti Odločbe 2006/502/ES o zahtevi, da države članice
sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (UL L št. 76 z dne 22. 3. 2011, str. 99),
(v nadaljnjem besedilu: Odločba 2006/502/ES).«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
V Uredbi o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da
države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo
na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved
dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg (Uradni list RS, št.
98/06, 56/07, 57/08, 36/09 in 37/10), se 1. člen spremeni
tako, da se glasi:

Št. 00713-9/2011
Ljubljana, dne 5. maja 2011
EVA 2011-2111-0003
Vlada Republike Slovenije

MINISTRSTVA
1740.

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec april 2011

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem 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,
38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre in 79/10 – ZPKDPIS) objavlja
minister za finance

MINIMALNO ZAJAMČENO
DONOSNOST
na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec april 2011
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi
298. člena Zakona o pokojninskem 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, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre
in 79/10 – ZPKDPIS) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list
RS, št. 120/05 in 66/08), za mesec april 2011 znaša 1,28% na
letni ravni oziroma 0,11% na mesečni ravni.
Št. 4021-5/2011/10
Ljubljana, dne 3. maja 2011
EVA 2011-1611-0082
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

Borut Pahor l.r.
Predsednik
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POPRAVKI
1741.

Tehnični popravek Odloka o spremembah
Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 57/10) in 71. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine
Semič na 6. redni seji dne 21. 4. 2011 sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK
1.
V 5. členu Odloka o spremembah Odloka o oskrbi s pitno
vodo v Občini Semič (Uradni list RS, št. 23/11) se številka »30«
nadomesti s številko »43«.
2.
Ta tehnični popravek začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2009-17
Semič, dne 22. aprila 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

Stran

4653

Stran
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VSEBINA
1653.
1654.
1655.

1737.
1738.
1739.

1656.
1657.
1658.

1659.
1740.

1660.
1661.
1662.

1663.

1664.

1665.
1666.
1667.

1668.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih

4481
4481
4481

OBČINE
BENEDIKT
1669.

Zaključni račun proračuna Občine Benedikt za leto
2010

1670.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske
odpadne vode

BREZOVICA

VLADA

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
Uredba o varnosti igrač
Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe
Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo
ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo
vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved
dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v
Iraklionu
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Iraklionu
Sklep o imenovanju častnega konzula Republike
Slovenije v Buenos Airesu, v Argentinski republiki

4609
4625

4652

4482
4482

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Tarifa o pravnih storitvah

Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za
leto 2010

4503

1675.

Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto
2010
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok
v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok
v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš
Sklep o višini parkirnine za leto 2011

4504
4505
4506
4508

DOLENJSKE TOPLICE
4482

Sklep o optimalni umestitvi objekta in funkcionalnih
ureditev stavbnega zemljišča na območju razpršene gradnje

4508

IG
4652

1677.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 2010

1678.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Športno rekreacijski park Podmežakla (ureditveno območje J2/R1)
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

4508

JESENICE
4484
1679.
4488

4489

4510
4511

KOČEVJE
1732.
1733.
1734.

Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto
2010
Odlok o zunanjem izgledu naselij in krajine v Občini Kočevje
Pravilnik o oddajanju garaž, pokritih parkirišč – boksov in posebnih prostorov v lasti Občine Kočevje
v najem oziroma uporabo

4603
4604
4606

KOZJE
4497

1680.

Odlok o zaključnem računu proračunaObčine Kozje za leto 2010

1681.

Zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora
za leto 2010

1682.

Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Litija
Pravilnik o spremembah Pravilnika o izplačilu sejnin in povračilu potnih stroškov članom sveta predsednikov svetov krajevnih in mestne skupnosti
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine
Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in
župana ter članov nadzornega odbora

4511

KRANJSKA GORA

4497

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Priporočilo o cenovni dostopnosti univerzalne storitve
Tarifa o nadomestilu stroškov in plačilu storitev
Javne agencije Republike Slovenije za varnost
prometa
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec
2011

1674.

1676.

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o malem delu, ki je bil
10. aprila 2011

1673.

4481

BANKA SLOVENIJE

Sklep o dopolnitvi Sklepa o veliki izpostavljenosti
bank in hranilnic

ČRENŠOVCI
1671.

1672.

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 16.a člena
Zakona o referendumu in ljudski iniciativi ni v neskladju z Ustavo
Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek 68. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ni v neskladju z Ustavo
Odločba o razveljavitvi 43. člena Zakona o visokem šolstvu in o ugotovitvi, da so četrti odstavek
46. člena, prvi do peti odstavek 73. člena in tretji
odstavek 77. člena Zakona o visokem šolstvu ter
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov v neskladju z Ustavo

4503

ČRNOMELJ

MINISTRSTVA

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o požarnem redu
Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za
mesec april 2011

4501

LITIJA
1683.

4498

1684.

4498
4499

4499

4513

4514
4514

4515

LJUBLJANA
1685.
1686.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev
v plačne razrede
Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

4515
4516

Stran

4655

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Sežana
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

4533
4534
4534
4535
4535
4535
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Št.

LOGATEC
1687.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem
lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3
Center Tržaške ceste – del

1710.

4516

MEDVODE
1688.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Medvode za leto 2010

4517

MORAVSKE TOPLICE
1689.
1690.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine
Moravske Toplice
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih
občinskih organov v Občini Moravske Toplice

1711.
1712.
1713.
1714.
1715.

SLOVENJ GRADEC
1735.

4517

4518

1736.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za območje središča Pivke
(pEUP PI 12/2, PI 12/3, PI 12/4 in PI 12/5)

1716.
1717.

4518

PODČETRTEK
1692.
1693.
1694.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok
v vrtec
Sklep o ukinitvi javnega dobra v k.o. Lastnič

1718.
4520
4521
4521

PUCONCI
1695.
1696.
1697.
1698.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2010
Pravilnik o dodeljevanju pomoči romskim gospodinjstvom za izboljšanje bivalnih razmer v Občini
Puconci
Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na
domu
Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v družbeni lastnini

4522

1719.
1720.

4523

4524

1722.

1700.

Zaključni račun proračuna Občine Rogašovci za
leto 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlokao lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci

1702.
1703.
1704.
1705.

Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto
2010
Odlok o spremembi Odloka o javnem redu in miru
v Občini Semič
Pravilnik o sofinanciranju akcij zaščite kulturne dediščine na območju Občine Semič
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v lasti Občine Semič
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja Proizvodno servisne
cone Vrtača

1707.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

1709.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2010
Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo

4535

4537

4548

4549
4549
4551
4551

VITANJE

1724.

Odlok o sprejetju zaključnega računa proračuna
Občine Zagorje ob Savi za leto 2010
Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Zagorje ob Savi
Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi p.o.
v družbo z omejeno odgovornostjo d.o.o. z enim
družbenikom
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob
Savi
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki
in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk – cenika za obračun storitev ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Zagorje ob Savi

4526

4526

1726.

1727.

4527
4527

1728.

4528
4529

4552

4530
4531

1730.
1731.

4531
4533

4553
4554

4554
4555

4557

ŽIROVNICA
1729.

SEŽANA
1708.

Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2010
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2011
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice občine na nepremičninah na območju Občine Tržič
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
Odlok o rebalansu proračuna Občine Vitanje za
leto 2011

1725.

SEVNICA
1706.

4607

ZAGORJE OB SAVI
4524

SEMIČ
1701.

Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih
volitvah župana in članov Občinskega sveta v Občini Mirna, dne 10. aprila 2011
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih
volitvah župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, dne 10. aprila
2011 in 17. aprila 2011
Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na lokalnih
volitvah za člana občinskega sveta, predstavnika
romske skupnosti v Občini Trebnje, dne 10. aprila
2011

1723.

ROGAŠOVCI
1699.

4607

TRŽIČ

1721.

4524

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Slovenj
Gradec
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec

TREBNJE

PIVKA
1691.
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1741.

Zaključni račun proračuna Občine Žirovnica za leto
2010
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Žirovnica
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Žirovnica

4557
4558
4564

POPRAVKI

Tehnični popravek Odloka o spremembah Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič

4653

Stran

4656 /

Št.
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Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 34/11
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Nasprotni predlogi
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1077
1082
1083
1089
1090
1091
1091
1095
1096
1097
1097
1097
1098
1100
1100
1102
1102
1102
1102
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