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DRŽAVNI ZBOR
2197. Avtentična razlaga 1. točke prvega odstavka 

21. člena Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju (ORZFPPIPP21-1)

Na podlagi 152. člena Poslovnika državnega zbora (Ura-
dni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) 
je Državni zbor na seji dne 13. junija 2011 sprejel

A V T E N T I Č N O   R A Z L A G O
1. točke prvega odstavka 21. člena Zakona  
o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju 
(ORZFPPIPP21-1)

v naslednjem besedilu:
»1. točko prvega odstavka 21. člena Zakona o finančnem 

poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prene-
hanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 52/09, 52/10, 106/10 
– ORZFPPIPP21 in 26/11) je treba razumeti tako, da se štejejo 
kot prednostne terjatve v postopku zaradi insolventnosti med 
plače in nadomestila plač za zadnje tri mesece pred začetkom 
postopka tudi denarna povračila (odškodnine) namesto odpo-
vednega roka za prenehanje delovnega razmerja, dogovorjena 
med delodajalcem in delavci po zakonu, ki ureja delovna raz-
merja in sicer v sorazmernem delu, glede na čas od sklenitve 
dogovora do začetka postopka zaradi insolventnosti.«.

Št. 450-01/11-15/8
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2198. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 

Slovenije 

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 

za svobodoljubnost v njegovem publicističnem delu, s ka-
terim je vztrajno, odločno in požrtvovalno odpiral intelektualna 
obzorja slovenskega duha

podeljujem

ZLATI RED ZA ZASLUGE

Petru Kovačiču Peršinu.

Št. 094-06-25/2011-1
Ljubljana, dne 17. junija 2011

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

 Republike Slovenije

2199. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 2. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

za njen izjemen prispevek k varnosti državljanov

podeljujem

ZLATI RED ZA ZASLUGE
na varnostnem področju

POLICIJI REPUBLIKE SLOVENIJE.

Št. 094-06-26/2011-1
Ljubljana, dne 17. junija 2011

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

2200. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena 
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena 
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, 
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

za bogat ustvarjalni opus, s katerim je vseskozi opravljal po-
slanstvo ambasadorja odličnosti in imenitnosti slovenske kulture

podeljujem

RED ZA ZASLUGE

Bogdanu Gromu.

Št. 094-06-27/2011-1
Ljubljana, dne 17. junija 2011

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2201. Pravilnik o zdravstvenih pogojih voznikov 

motornih vozil

Na podlagi 1., 2., 3. in 11. točke 15. člena Zakona o vozni-
kih (Uradni list RS, št. 109/10) minister za zdravje izdaja

P R A V I L N I K 
o zdravstvenih pogojih voznikov motornih vozil

1. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik določa:
– vrste in obseg zdravstvenih pregledov, ki jih morajo 

opraviti kandidati za voznike in vozniki motornih vozil (v nadalj-
njem besedilu: vozniki),

– način, postopek izdaje ter obliko in vsebino zdravniških 
spričeval in potrdil o opravljenem pregledu,

– pogoje, ki jih morajo za izvajanje zdravstvenih pregledov 
kandidatov za voznike in voznikov, izpolnjevati izvajalci zdra-
vstvene dejavnosti,

– pogoje, ki jih morajo za izvajanje kontrolnih zdravstvenih 
pregledov izpolnjevati izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki opra-
vljajo dejavnost medicine dela, prometa in športa (v nadaljnjem 
besedilu: pooblaščeni izvajalci zdravstvene dejavnosti),

– merila za oblikovanje cen zdravstvenih pregledov kan-
didatov za voznike in voznikov.

(2) Ta pravilnik v pravni red Republike Slovenije prenaša 
Direktivo Sveta z dne 29. julija 1991 o vozniških dovoljenjih 
(UL L št. 237 z dne 24. 8. 1991, str. 1), zadnjič spremenjeno 
z Direktivo Komisije 2009/112/ES z dne 25. avgusta 2009 o 
spremembi Direktive Sveta 91/439/EGS o vozniških dovoljenjih 
(UL L št. 223 z dne 26. 8. 2009, str. 26), in Direktivo Komisije 
2009/113/ES z dne 25. avgusta 2009 o spremembi Direktive 
2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških 
dovoljenjih (UL L št. 223 z dne 26. 8. 2009, str. 31).

2. člen
(pomen izrazov)

Poleg izrazov, opredeljenih v 2. členu Zakona o voznikih 
(Uradni list RS, št. 109/10; v nadaljnjem besedilu: zakon), se v 
tem pravilniku uporabljata tudi naslednja izraza:

– prva skupina je skupina, v katero so razvrščeni kan-
didati za voznike in vozniki kategorij A, A1, A2, AM, B, B1 in 
BE, F, G;
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– druga skupina je skupina, v katero so razvrščeni kan-
didati za voznike in vozniki kategorij C, CE, C1,C1E, DE, D1, 
D, D1E.

2. VRSTE, OBSEG IN POSTOPEK OPRAVLJANJA 
ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, KI JIH MORAJO OPRAVITI 

KANDIDATI ZA VOZNIKE IN VOZNIKI

3. člen
(vrste zdravstvenih pregledov)

Vrste zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in 
voznikov so:

1. zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja, ali je kan-
didat za voznika telesno in duševno zmožen za vožnjo in da 
lahko začne z vožnjo v cestnem prometu;

2. zdravstveni pregled, s katerim se ugotavlja ali je voznik 
telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila, da se 
mu lahko podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja;

3. zdravstveni pregled s svetovanjem, ki se ga v skladu z 
zakonom voznik lahko udeleži;

4. kontrolni zdravstveni pregled za voznike, ki so v skladu 
z zakonom nanj napoteni.

4. člen
(obseg zdravstvenega pregleda, s katerim se ugotavlja 

telesna in duševna zmožnost za vožnjo)
(1) Zdravstveni pregled iz 1. in 2. točke prejšnjega člena, 

ki ga lahko izvajata izvajalec zdravstvene dejavnosti ali poo-
blaščeni izvajalec, se opravi na način, ki omogoča oceno zdra-
vstvene zmožnosti kandidata za voznika oziroma voznika, v 
skladu s Prilogo I, ki je sestavni del tega pravilnika in obsega:

– pregled osnovne zdravstvene dokumentacije kandidata 
za voznika oziroma voznika, ki jo vodi osebni zdravnik,

– klinični pregled, ki vključuje tudi pregled ustreznih vidnih 
funkcij za vožnjo motornih vozil.

(2) Če na podlagi zdravstvenega pregleda iz prejšnjega 
odstavka zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa, 
ne more sam ugotoviti telesne in duševne zmožnosti kandidata 
za voznika in voznika ali če je to določeno v Prilogi I, lahko 
zahteva:

– izvid zdravnika specialista oftalmologa, ki je v Prilogi VI, 
ki je sestavni del tega pravilnika ali izvid zdravnika druge speci-
alnosti oziroma psihologa, usmerjen v ugotavljanje zdravstvene 
zmožnosti za vožnjo motornega vozila (v nadaljnjem besedilu: 
usmerjen izvid),

– dodatne diagnostične preiskave,
– praktični preizkus vožnje pri organizaciji, ki izvaja pro-

grame usposabljanja z ustrezno prilagojenimi vozili, v skladu 
z zakonom.

(3) Psiholog iz prve alinee prejšnjega odstavka mora biti 
univerzitetni diplomiran psiholog, ki ima opravljen strokovni 
izpit v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno dejavnost in ima 
najmanj pet let delovnih izkušenj na področju medicine prometa 
(v nadaljnjem besedilu: psiholog).

(4) Pri oceni telesne in duševne zmožnosti za vožnjo mo-
tornega vozila se upoštevajo zdravstveni izvidi, ki niso starejši 
od treh mesecev.

(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se za 
voznike iz prve skupine, ki jim je bilo na podlagi zdravniškega 
spričevala, s katerim je ugotovljeno, da zdravstveno stanje le v 
eni točki ni v skladu z merili iz Priloge I, opravi zdravstveni pre-
gled iz 2. točke prejšnjega člena predvsem v delu, ki se nanaša 
na oceno zdravstvenega stanja iz navedene točke.

5. člen
(obseg zdravstvenega pregleda s svetovanjem)

Zdravstveni pregled iz 3. točke 3. člena tega pravilnika, ki 
ga izvaja izbrani osebni zdravnik, obsega:

– oceno pitja alkohola s pogovorom in izpolnjevanjem 
vprašalnika AUDIT 10, ki je objavljen na spletni strani Svetovne 

zdravstvene organizacije, s katerim se opredeli, ali gre za tve-
gano pitje, škodljivo pitje ali zasvojenost z alkoholom,

– oceno zavedanja tveganega oziroma škodljivega pitja in
– svetovanje v zvezi s pitjem alkoholnih pijač.

6. člen
(obseg kontrolnega zdravstvenega pregleda)

(1) Kontrolni zdravstveni pregled, ki ga izvaja pooblaščeni 
izvajalec zdravstvene dejavnosti, se opravi v obsegu iz prvega 
in drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.

(2) Pri osebah, ki so bile napotene na kontrolni zdravstve-
ni pregled zaradi uporabe, zlorabe ali odvisnosti od alkohola, 
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktiv-
nih snovi in njihovih presnovkov, se poleg pregleda iz prejšnje-
ga odstavka opravita še:

– zdravstveni pregled, ki ga opravi zdravnik specialist s 
področja zdravljenja odvisnosti in

– pregled psihologa.
(3) Pri osebah iz prejšnjega odstavka pooblaščeni izva-

jalec zdravstvene dejavnosti predlaga za voznika enega od 
rehabilitacijskih programov, določenih v zakonu.

7. člen
(identifikacija kandidata za voznika oziroma voznika)
Pred vsakim zdravstvenim pregledom se ugotovi identite-

ta kandidata za voznika oziroma voznika na podlagi njegovega 
identifikacijskega osebnega dokumenta.

8. člen
(izjava o zdravstvenem stanju kandidata za voznika  

in voznika)
Kandidat za voznika oziroma voznik pred zdravstvenim 

pregledom iz 1., 2. in 4. točke 3. člena tega pravilnika izpolni 
in podpiše Izjavo o zdravstvenem stanju kandidata za vozni-
ka in voznika na obrazcu iz Priloge II, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

3. NAČIN, POSTOPEK IZDAJE TER OBLIKA  
IN VSEBINA ZDRAVNIŠKIH SPRIČEVAL IN POTRDIL  

O OPRAVLJENEM PREGLEDU

9. člen
(izdaja zdravniškega spričevala)

(1) Po opravljenem zdravstvenem pregledu iz 1., 2. in 
4. točke 3. člena tega pravilnika izvajalec zdravstvene dejav-
nosti oziroma pooblaščeni izvajalec izda računalniško izpisano 
zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti na obraz-
cu iz Priloge III, ki je sestavni del tega pravilnika.

(2) Z zdravstvenim pregledom ugotovljena omejena zmo-
žnost za vožnjo motornega vozila se v zdravniškem spričevalu 
označi v skladu s kodami omejitev zaradi zdravstvenih razlogov, 
ki so določene v predpisih, ki urejajo vozniška dovoljenja.

10. člen
(izročitev zdravniškega spričevala)

(1) Po opravljenem zdravstvenem pregledu izvajalec zdra-
vstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene 
dejavnosti, ki je zdravstveni pregled opravil, izroči zdravniško 
spričevalo kandidatu za voznika oziroma vozniku.

(2) Zdravniško spričevalo, s katerim je ugotovljena zdra-
vstvena sposobnost ali nesposobnost kandidata za voznika 
oziroma voznika, izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma 
pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je zdravstveni 
pregled opravil, pošlje v obliki kopije zdravniškega spričevala v 
treh dneh po opravljenem zdravstvenem pregledu tudi upravni 
enoti stalnega prebivališča kandidata za voznika oziroma voz-
nika. Upravna enota takšno zdravniško spričevalo nemudoma 
vnese v računalniško evidenco voznikov motornih vozil.
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11. člen
(zdravniško potrdilo)

Po opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem 
iz 3. točke 3. člena tega pravilnika se vozniku izda zdravniško 
potrdilo o opravljenem zdravstvenem pregledu na obrazcu iz 
Priloge IV, ki je sestavni del tega pravilnika.

4. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI IZVAJALCI 
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI IN POOBLAŠČENI 

IZVAJALCI ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

12. člen
(pogoji za izvajalce zdravstvene dejavnosti)

Zdravstvene preglede kandidatov za voznike in voznikov 
motornih vozil iz 1. in 2. točke 3. člena tega pravilnika opravljajo 
izvajalci zdravstvene dejavnosti:

– ki so javni zdravstveni zavodi, ki imajo redno zapo-
slenega najmanj enega zdravnika specialista medicine dela, 
prometa in športa in imajo diagnostično opremo za oceno 
vidnih funkcij ali

– druge pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje mini-
strstva, pristojnega za zdravje(v nadaljnjem besedilu: ministr-
stvo) za opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju medi-
cine dela, prometa in športa, ki priglasijo ministrstvu opravljanje 
zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznike.

13. člen
(pogoji, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni izvajalci 

zdravstvene dejavnosti)
(1) Pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti poleg 

pogojev iz prejšnjega člena izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima redno zaposlena najmanj dva specialista medicine 

dela, prometa in športa z veljavno licenco in najmanj petimi leti 
delovnih izkušenj na področju medicine prometa,

– ima zaposlena najmanj dva psihologa,
– ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju z izvajalcem 

zdravstvene dejavnosti, ki opravlja dejavnost zdravljenja odvi-
snosti od alkohola,

– ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju s Centrom za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih drog,

– ima diagnostično opremo za medicino in psihologijo 
prometa,

– ima zagotovljene laboratorijske storitve za opravljanje 
biokemičnih preiskav in urinskih testov na prisotnost prepove-
danih drog in njihovih metabolitov.

(2) Za vsako geografsko območje v državi, ki ga pokriva 
posamezna območna enota Zavoda za zdravstveno zavaro-
vanje Slovenije, minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem 
besedilu: minister) za opravljanje kontrolnih zdravstvenih pre-
gledov voznikov na podlagi javnega poziva določi enega po-
oblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti s sedežem na 
posameznem geografskem območju.

(3) Če se na javni poziv prijavi več izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena, 
minister pri določitvi pooblaščenega izvajalca upošteva:

– delovne izkušnje izvajalca zdravstvene dejavnosti na 
področju medicine prometa,

– v preteklih dveh letih število opravljenih zdravstvenih 
pregledov voznikov druge skupine na posameznega redno zapo-
slenega zdravnika iz prve alinee prvega odstavka tega člena,

– dokazila o kakovosti izvajanja medicine dela, prometa 
in športa.

(4) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, za 
geografsko območje, ki ga pokriva Območna enota Ljubljana 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, minister določi 
dva pooblaščena izvajalca zdravstvene dejavnosti s sedežem 
na tem geografskem območju.

(5) Minister določi posameznega pooblaščenega izvajalca 
za obdobje petih let.

14. člen
(pogoji za izvajanje zdravstvenih pregledov oseb,  

ki potrebujejo prilagojeno vozilo)
Ne glede na določbe 12. in 13. člena tega pravilnika za 

kandidate za voznike in za voznike, ki za vožnjo potrebujejo 
prilagojeno vozilo, opravlja zdravstvene preglede iz 1., 2. in 
4. točke 3. člena tega pravilnika organizacija, ki je v skladu z 
zakonom pooblaščena za določanje potrebne prilagojenosti 
vozil in:

– izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena 
ali ima sklenjeno pogodbo o sodelovanju s pooblaščenim iz-
vajalcem,

– ima zaposlena najmanj dva zdravnika specialista z 
veljavno licenco in petimi leti delovnih izkušenj,

– ima sodoben avtomobilski simulator za merjenje psiho-
fizičnih sposobnosti invalidnih oseb,

– ima sklenjeno pogodbo z inštruktorjem praktične vožnje 
za testiranje vozniške sposobnosti invalidnih oseb, in

– ima zaposlenega vsaj enega strokovnjaka tehničnih 
strok z vsaj eno leto izkušenj na področju predelave in prilago-
ditve avtomobilov za invalidne osebe.

15. člen
(seznam izvajalcev zdravstvene dejavnosti in pooblaščenih 

izvajalcev zdravstvene dejavnosti)
(1) Ministrstvo vodi seznam izvajalcev zdravstvene de-

javnosti iz 12. člena tega pravilnika in seznam pooblaščenih 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti iz 13. člena tega pravilnika.

(2) Seznama iz prejšnjega odstavka in organizacijo iz 
prejšnjega člena ministrstvo objavi na svoji spletni strani.

5. UGOVOR IN POSEBNA ZDRAVSTVENA KOMISIJA

16. člen
(ugovor zoper zdravniško spričevalo)

(1) Kandidat za voznika oziroma voznik lahko pri izva-
jalcu zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščenem izvajal-
cu zdravstvene dejavnosti, ki je zdravniško spričevalo izdal, 
vloži ugovor, s katerim zahteva ponovni zdravstveni pregled 
pred posebno zdravstveno komisijo (v nadaljnjem besedilu: 
komisija). Ugovor se vloži v pisni obliki v 15 dneh od izročitve 
zdravniškega spričevala.

(2) Izvajalec zdravstvene dejavnosti oziroma pooblaščeni 
izvajalec iz prejšnjega odstavka ugovor z vso zdravstveno 
dokumentacijo v treh dneh od prejema ugovora posreduje 
komisiji.

(3) Komisija celovito oceni telesno in duševno zmožnost 
kandidata za voznika oziroma voznika za vožnjo z zdravstve-
nim pregledom v obsegu iz 4. člena tega pravilnika v 30 dneh 
od prejema ugovora in izda zdravniško spričevalo na obrazcu 
iz Priloge V, ki je sestavni del tega pravilnika.

(4) Komisija pošlje zdravniško spričevalo kandidatu za 
voznika oziroma vozniku, kopijo zdravniškega spričevala z 
vso zdravstveno dokumentacijo pošlje izvajalcu zdravstvene 
dejavnosti oziroma pooblaščenemu izvajalcu zdravstvene de-
javnosti, ki je poslal ugovor, kopijo zdravniškega spričevala pa 
tudi upravni enoti, v kateri ima kandidat za voznika oziroma 
voznik stalno prebivališče. Upravna enota prejeto zdravniško 
spričevalo nemudoma vnese v evidenco voznikov motornih 
vozil, ki jo vodi pristojno ministrstvo.

17. člen
(imenovanje komisije)

(1) Komisijo iz prejšnjega člena imenuje minister na pre-
dlog Razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela, pro-
meta in športa. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, 
ki so zdravniki specialisti medicine dela, prometa in športa in 
imajo več kot deset let delovnih izkušenj na področju izvajanja 
zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voznikov.
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(2) Sedež komisije je v Univerzitetnem kliničnem centru 
Ljubljana, Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in 
športa. Komisija lahko opravlja zdravstvene preglede tudi izven 
sedeža komisije.

(3) Komisija opravlja zdravstvene preglede v sestavi treh 
članov, ki jih za posamezen pregled določi predsednik komisije. 
Predsednik komisije lahko povabi k sodelovanju pri zdravstve-
nem pregledu zdravnika specialista druge specialnosti ali psi-
hologa, ki pri prvem zdravstvenem pregledu nista sodelovala, 
ter strokovnjaka za vožnjo iz organizacije iz 14. člena tega 
pravilnika.

6. CENE ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV

18. člen
(merila za oblikovanje cene zdravstvenih pregledov)
(1) Cena zdravstvenega pregleda se določi na podlagi:
– števila točk, določenih za posamezen zdravstveni pre-

gled in
– vrednosti točke, ki je enaka vrednosti točke, ki jo za 

izvajanje dejavnosti na področju medicine dela, prometa in 
športa določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki 
je objavljena na njegovi spletni strani.

(2) Število točk posameznega zdravstvenega pregleda 
znaša:

– za zdravstveni pregled iz prvega odstavka 3. člena tega 
pravilnika za kandidate za voznike in za voznike iz prve skupine 
največ 15 točk,

– za zdravstveni pregled iz prvega odstavka 3. člena 
tega pravilnika za kandidate za voznike in za voznike iz druge 
skupine največ 21 točk,

– za zdravstveni pregled iz drugega odstavka 3. člena 
tega pravilnika za voznike iz prve skupine največ 11 točk,

– za pregled s svetovanjem iz 5. člena tega pravilnika za 
voznike iz prve in druge skupine največ 15 točk,

– za kontrolni zdravstveni pregled iz prvega odstavka 
6. člena tega pravilnika za voznike iz prve skupine največ 
18 točk,

– za kontrolni zdravstveni pregled iz prvega odstavka 
6. člena tega pravilnika za voznike iz druge skupine največ 
21 točk.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se, kadar 
se opravijo dodatne diagnostične preiskave in dodatni zdra-
vstveni pregledi iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika 
in drugega odstavka 6. člena tega pravilnika, se ti točkujejo in 
obračunajo v skladu z Enotnim seznamom storitev, ki ga upo-
rablja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pri določitvi 
cen za posamezne zdravstvene storitve.

(4) V primeru obračuna zdravstvenega pregleda na način 
iz prejšnjega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti oziro-
ma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti v zdravstveni 
dokumentaciji pisno obrazloži vzrok opravljenih dodatnih zdra-
vstvenih pregledov oziroma preiskav.

7. POSEBNA DOLOČBA

19. člen
(poklicni vozniki)

Vozniki iz prve skupine, ki opravljajo vožnjo kot glavni 
poklic, morajo poleg pogojev iz Pravilnika o preventivnih zdra-
vstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/02, 29/03 
– popr. in 124/06), izpolnjevati tudi zdravstvene pogoje, ki so 
določeni za voznike druge skupine po tem pravilniku.

8. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

20. člen
(priglasitev izvajanja zdravstvenih pregledov za kandidate  

za voznike in voznike)
(1) Izvajalci zdravstvene dejavnosti iz 12. člena tega pra-

vilnika v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika priglasijo 
izvajanje zdravstvenih pregledov kandidatov za voznike in voz-
nikov iz 1. in 2. točke 3. člena tega pravilnika.

(2) Javni poziv iz drugega odstavka 13. člena tega pra-
vilnika za določitev pooblaščenih izvajalcev minister v enem 
mesecu od uveljavitve tega pravilnika objavi na spletni strani 
ministrstva.

21. člen
(imenovanje komisije)

Minister imenuje predsednika in člane komisije iz 17. člena 
tega pravilnika v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.

22. člen
(uporaba pravilnikov)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo upora-
bljati Pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
vozniki motornih vozil (Uradni list SFRJ, št. 5/82 in Uradni list 
RS, št. 30/98), Pravilnik o zdravstvenih pregledih voznikov 
motornih vozil in traktorjev ter o izdajanju zdravniških spri-
čeval (Uradni list SRS, št. 12/84) in Pravilnik o zdravstvenih 
pregledih, ki jih morajo opraviti kandidati za voznike in imetniki 
vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil za kategorije G 
in H (Uradni list RS, št. 52/05).

23. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-20/2011
Ljubljana, dne 8. junija 2011
EVA 2006-2711-0222

Dorijan Marušič l.r.
Minister 

za zdravje

Priloga
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Priloga I 
 
Merila za ugotavljanje telesne in duševne zmožnosti za kandidate za voznike in voznike  
 
 
SPLOŠNO 
 
Za telesno in duševno zmožnega za vožnjo motornih vozil se šteje kandidat za voznika oziroma voznik (v nadaljnjem 
besedilu: voznik), za katerega se z zdravstvenim pregledom ugotovi, da je njegovo zdravstveno stanje v skladu z 
merili po vseh točkah ocenjevanja duševne in telesne zmožnosti za vožnjo, ki so določeni v tej prilogi.  
 
 
1. VID 
 
1. Splošno:  
Pri vseh kandidatih za izdajo vozniškega dovoljenja se v okviru zdravstvenega pregleda opravi preiskava, s katero se 
ugotovi, ali imajo ustrezne vidne funkcije (vidno polje, globinski vid, barvni vid, kontrastni vid in orientacijsko vidno 
polje) za vožnjo vozil na motorni pogon.  
 
Če so pri vozniku prve skupine:  

- ugotovljene nizke refrakcijske motnje (do +/-2.0 sferični ekvivalent) brez drugih težav z vidom, zmožnost za 
vožnjo ugotovi zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi preiskave vidnih funkcij 
oziroma zadnjega izvida.zdravnika specialista oftalmologa (v nadaljnjem besedilu: oftalmolog). Ponovne 
ocene zmožnosti zaradi vida niso potrebne. Za redne kontrole vida mora poskrbeti voznik sam.  

- ugotovljene refrakcijske motnje nad +/- 2 sferični ekvivalent in manj kot +/- 5 sferični ekvivalent brez drugih 
težav z vidom, zmožnosti za vožnjo ugotovi zdravnik specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi 
preiskave vidnih funkcij oziroma zadnjega izvida oftalmologa vsakih pet let. Če oftalmolog oceni, da gre za 
stabilno refrakcijsko motnjo, vse nadaljnje presoje zmožnosti za vožnjo opravi specialist medicine dela na 
podlagi pregleda in zadnjega izvida oftalmologa vsakih deset let. Če se specialist medicine dela, prometa in 
športa odloči za pogostejšo oceno zmožnosti za vožnjo, mora svojo odločitev pisno utemeljiti v medicinski 
dokumentaciji. 

- ugotovljene refrakcijske motnje nad +/- 5 sferični kvocient, zmožnosti za vožnjo ugotovi zdravnik specialist 
medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida oftalmologa, ki tudi določi rok naslednjega 
zdravstvenega pregleda, do katerega se lahko izda zdravniško spričevalo. Najdaljše časovno obdobje, za 
katerega se zaradi takšnih motenj lahko izda zdravniško spričevalo, je pet let.   

 
 
 
2. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

- če je binokularna ostrina vida, po potrebi s korektivnimi lečami, vsaj 0,6, če uporablja obe očesi skupaj. Na 
boljšem očesu mora biti vidna ostrina najmanj 0,5; 

- če je horizont pri vidnem polju vsaj 120 stopinj, podaljšanje pa vsaj 50 stopinj v levo in desno ter 20 stopinj 
navzgor in navzdol. V polmeru osrednjih 20 stopinj ne sme imeti nobenih okvar; 

- če nima progresivne očesne bolezni, razen če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa 
in športa na podlagi mnenja oftalmologa, pri katerem se voznik redno kontrolira;  

- če nima monokularnega vida (zaradi popolne funkcionalne izgube vida na eno oko ali če uporablja zgolj eno 
oko, kot je to primer pri diplopiji), razen če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in 
športa in voznik izpolnjuje tudi naslednje pogoje: da ima ostrino vida, po potrebi s korektivnimi lečami, vsaj 
0,6, da vidno polje tega očesa ustreza zahtevam iz druge alinee tega odstavka, da  je zrklo normalno gibljivo, 
da nima nistagmusa in da je oftalmolog, pri katerem se voznik redno kontrolira, potrdil, da stanje 
monokularnega vida obstaja dovolj dolgo, da je bila mogoča prilagoditev. Vozniku, pri katerem se je nedavno 
razvila diplopija ali popolna funkcionalna izguba vida na enem očesu, se prepove vožnja motornih vozil za 
vsaj osem mesecev. Po tem času mora oftalmolog, ki voznika zdravi, dati mnenje, ali se je voznik že 
prilagodil stanju monokularnega vida in ali izpolnjuje zahteve glede ostrine vida in vidnega polja;  

- če pri binokularnem gledanju pri konkomitantnem ali paralitičnem škiljenju v primarni drži glave nima dvojnih 
slik v centralnem delu vidnega polja;  

- če pri nistagmusu čas razpoznave posameznega znaka ne traja več kot eno sekundo;  
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- če nima motnje nočnega vida, razen če je zmožnost za vožnjo z omejitvijo (zmožen vožnje le podnevi),  
ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa.   

 
Vozniku se izjemoma lahko dovoli vožnja, kadar ne izpolnjuje pogojev za vidno polje ali ostrino vida iz prejšnjega 
odstavka, če zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa pri pooblaščenem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista oftalmologa, ki voznika vodi in na podlagi 
opravljenega praktičnega preizkusa vožnje.  
 
 
3. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

- če je ostrina vida, po potrebi korigirana s korektivnimi lečami, vsaj 0,8 na boljšem očesu in vsaj 0,4 na 
slabšem. Če se za doseganje vrednosti 0,8 in 0,4 uporabljajo korektivne leče, je treba minimalno ostrino (0,8 
in 0,4) doseči s korekcijo z očali z močjo, ki ne presega plus/minus osem dioptrij (sfera in cilinder se 
seštevata), ali s pomočjo kontaktnih leč. Voznik mora korekcijo dobro tolerirati;  

- če je horizont pri vidnem polju z obema očesoma vsaj 160 stopinj, podaljšanje pa mora biti vsaj 70 stopinj v 
levo in desno ter 30 stopinj navzgor in navzdol. V polmeru osrednjih 30 stopinj ne sme biti okvar. Pri voznikih 
druge skupine, ki prevažajo ljudi, morata biti vidni polji normalni brez perifernih zožitev ali izpadov znotraj 30 
stopinj; 

- če je gibljivost zrkel normalna;  
- če ni prisotno niti periodično škiljenje; 
- če je voznik s protanomalijo in devteranomalijo ali devteranopijo s svojim zdravstvenim stanjem seznanjen;  
- če ima voznik normalen stereoskopski vid, razen v primerih z znižanjem ostrine vida na enem očesu na 0,2; 
- če je voznik, ki je utrpel precejšnjo izgubo vida na enem očesu, imel ustrezno obdobje prilagoditve vsaj osem 

mesecev, ko ni vozil. Po izteku tega obdobja zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa 
in športa na podlagi mnenja oftalmologa in strokovnjaka za vožnjo in voznik izpolnjuje tudi naslednje pogoje: 
da ima vidno ostrino boljšega očesa 0,8 ali v seštevku vida obeh oči 0,8, pri čemer mora biti, nekorigirana ali 
korigirana vidna ostrina na slabšem očesu vsaj 0,2, da je korekcija optimalna in ne presega dovoljene višine 
in da je gibljivost oči normalna. Tak voznik ni zmožen za prevoz potnikov. 

 
Voznik z dokazano motnjo pri občutljivosti za kontraste (kontrastno razmerje pod 1:2,7 pri nočnem vidu) ali z diplopijo 
ne more v poklicne namene voziti oseb ali tovora. Voznik z anormalnim kvocientom pri protanomaliji pod 0,5 ne more 
v poklicne namene voziti potnikov.  
 
 
 
2. SLUH 
 
1. Voznik prve skupine ne sme biti gluh, razen če je ugotovljena funkcionalna kompenzacija gluhosti.  
2. Voznik druge skupine ne sme imeti hujše okvare sluha, razen če je okvara kompenzirana in zmožnost za vožnjo 
ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida ustreznega specialista, ki voznika 
kontrolira in zdravi.   
 
 
 
3. LOKOMOTORNI SISTEM 
 
1. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednja pogoja: 

- nima okvare ali bolezni podkožnega tkiva, mišic, vezi, ovojnic, kit, kosti, katere posledica je popolna ali delna 
izguba enega ali več udov ali izguba mišične moči, gibljivosti, velikosti, strukture ter oblike, ki vpliva na varno 
vožnjo, razen v primeru, da je motorno vozilo mogoče ustrezno prilagoditi omejitvi oziroma med vožnjo 
uporabljati ortopedski pripomoček;  

- nima napredujoče kronične bolezni lokomotornega sistema, ki onemogoča varno vožnjo, razen če je pod 
redno zdravstveno kontrolo, katere namen je preverjanje, ali je vožnja motornega vozila še varna.   

 
Če gre za trajno in stabilno prizadetost lokomotornega sistema ponovni pregledi za podaljšanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja niso potrebni. 
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2. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če ob izpolnjevanju pogojev iz 
prejšnjega odstavka izpolnjuje še naslednje pogoje: 

- nima okvare ali bolezni podkožnega tkiva, mišic, vezi, ovojnic, kit, kosti, zaradi katere bi moral voziti 
prilagojeno motorno vozilo; 

- nima bolezni ali okvare lokomotornega aparata, ki onemogoča varno vožnjo, razen če je zmožnosti za vožnjo 
ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida ustreznega specialista 
oziroma tima specialistov, ki voznika zdravi.  

 
 
 
4. KARDIOVASKULARNI SISTEM 
 
1. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

- nima prirojene ali pridobljene srčne hibe, bolezni miokarda, perikarda, velikega žilja oziroma zmernega ali 
težkega srčnega popuščanja, razen če je zmogljivost kardiovaskularnega sistema vsaj 20% pričakovane 
zmogljivosti (NYHA (New York Heart Association) IV. skupina); 

- nima hipertenzivne bolezni s sistolnim tlakom nad 24 kPa (180 mmHg) oziroma diastolnim tlakom nad 14,7 
kPa (110 mmHg), in kliničnimi simptomatskimi okvarami tarčnih organov oziroma simptomatike zaradi 
visokega krvnega tlaka. V primeru pridruženih bolezenskih stanj (cerebrovaskularnih, srčnih, ledvičnih, žilnih, 
očesnih) se smiselno uporabljajo druge določbe te priloge; 

- nima nestabilne angine pektoris (biti mora brez napadov v mirovanju in ob duševni obremenitvi oziroma brez 
napadov, ki jih izzove telesna obremenitev pod 100 W); 

- ni vozil najmanj tri mesece po prebolelem miokardnem infarktu, po katerem ni znakov srčnega popuščanja, 
aritmije ali  napadov angine pektoris;  

- nima dekompenziranega pljučnega srca; 
- nima obolenj srca, ki bi lahko pripeljala do malignih motenj srčnega ritma in sinkopalnega stanja (maligne 

ventikularne ekstrasistole, paroksizmalne ventrikularne tahikardije in tahiaritmije, ki jih spremlja omotica ali 
nezavest), razen če je srčni ritem že vsaj dva meseca urejen z zdravili, z operativnim posegom ali z 
implantiranim defibrilatorjem; 

- nima bradikardne motnje ritma z napadi motenj zavesti (kot so kompletni srčni blok, AV blok II. stopnje, 
sindrom bolnega sinusnega vozla, sindrom karotidnega sinusa in druge), razen če je preteklo vsaj dva 
meseca od vstavitve srčnega spodbujevalnika, ki srce brezhibno elektrostimulira oziroma vsaj šest mesecev 
od vstavitve ali šest mesecev od vsakega šoka avtomatskega kardioverterja – defribilatorja in je brez motenj 
zavesti; 

- če je specialist, ki ga vodi po preboleli možganski kapi ali ugotovljeni drugi cerebrovaskularni bolezni oziroma 
motnji, podal usmerjen izvid, da omenjena stanja niso pustila posledic, ki bi lahko povzročila nenadno 
poslabšanje možganskih funkcij in bi lahko pomenila ogrožanje varnosti v cestnem prometu in je na podlagi 
tega izvida zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa. 

 
2. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če ob izpolnjevanju pogojev iz 
prejšnjega odstavka izpolnjuje še naslednje pogoje: 

- nima angine pektoris, kompletnega srčnega bloka, AV bloka II. stopnje, sindroma bolnega sinusnega vozla, 
sindroma karotidnega sinusa ali drugih bradikardnih motenj ritma, ne glede na način zdravljenja;  

- ima zmogljivost kardiovaskularnega sistema nad 40 % pričakovane zmogljivosti (NYHA IV. skupina); 
- ni vozil najmanj šest mesecev po prebolelem miokardnem infarktu, po katerem ni znakov srčnega 

popuščanja, aritmije oziroma napadov angine pektoris, zmožnosti za vožnjo motornega vozila pa je ugotovil 
specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi mnenja specialista, ki voznika zdravi. 

  
 
 



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 17. 6. 2011 / Stran 6331 

5. SLADKORNA BOLEZEN 
 
1. Splošno:  
Sladkorna bolezen lahko pomeni resno nevarnost za vse udeležence v prometu, kadar njeno zdravljenje spremlja 
možnost pojava hipoglikemije, saj ta povzroči prehodno zmanjšanje funkcionalne sposobnosti za vožnjo. Huda 
hipoglikemija po tem pravilniku pomeni, da je voznik potreboval pomoč druge osebe.  
 
Voznik s sladkorno boleznijo, ki se zdravi z zdravili, ne izpolnjuje pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje.  
 
Sposobnost za vožnjo je lahko okrnjena tudi zaradi nekaterih kroničnih zapletov sladkorne bolezni. Pri vozniku s 
kroničnimi zapleti sladkorne bolezni (diabetično retinopatijo oziroma diabetično nevropatijo) se pri oceni zmožnosti za 
vožnjo upoštevajo tudi poglavja priloge, ki se nanašajo na ta stanja. 
 
Voznik, ki ima ponavljajoče se hude hipoglikemije (kar pomeni, da je imel drugo hudo hipoglikemijo v obdobju 12 
mesecev) oziroma se nastanka hipoglikemije ne zaveda, ne izpolnjuje pogojev za izdajo oziroma podaljšanje 
vozniškega dovoljenja. Tveganje za hudo hipoglikemijo je v posameznih primerih mogoče pomembno zmanjšati z 
ustrezno edukacijo in spremembo režima zdravljenja in s tem odpraviti ponavljajočo se hudo hipoglikemijo. 
 
 
2. Vozniku prve skupine, ki ima sladkorno bolezen, ki se zdravi z zdravili, se zdravniško spričevalo lahko izda 
ali podaljša: 

-  če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi izvidov rednih (tj. vsaj 
enkrat letno), individualno prilagojenih zdravniških pregledov, opravljenih pri zdravniku, ki zdravi voznika s 
sladkorno boleznijo (izbranem osebnem zdravniku ali diabetologu (specialistu internistu ali pediatru, 
usmerjenemu v diagnostiko in zdravljenje sladkorne bolezni)), ki morajo vsebovati tudi presojo bolnikovega 
razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v smislu preprečevanja 
hipoglikemije;  

-  le izjemoma vozniku, ki je imel ponavljajočo se hudo hipoglikemijo oziroma ki se nastanka hipoglikemije ne 
zaveda, če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca 
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida diabetologa, ki voznika zdravi ter pod naslednjimi 
pogoji: da je nevarnost nastanka ponavljajoče se hude hipoglikemije prenehala oziroma se voznik nastanka 
hipoglikemije zaveda (zaradi ustrezne edukacije, spremembe načina življenja in podobno) in da je zmožen 
razumeti tveganje ter predvideti, prepoznati in preprečiti hipoglikemijo. 

 
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda zdravniško spričevalo vozniku prve skupine s sladkorno 
boleznijo, ki se zdravi z zdravili in hodi na redne kontrolne preglede k zdravniku, ki ga zdravi, je pet let. Če se 
specialist medicine dela, prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora svojo odločitev 
pisno utemeljiti v medicinski dokumentaciji. 
 
 
4. Vozniku druge skupine, ki ima sladkorno bolezen, ki se zdravi z zdravili, se zdravniško spričevalo lahko 
izda ali podaljša: 

-  če zmožnost za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida 
zdravnika, ki zdravi voznika (diabetologa ali izbranega osebnega zdravnika). Usmerjen izvid mora vsebovati 
tudi presojo bolnikovega razumevanja tveganja za razvoj hipoglikemije in primernega nadzorovanja bolezni v 
smislu preprečevanja hipoglikemije;  

- če se voznik zdravi z zdravili, kjer je pojav hipoglikemije verjetnejši, mora diabetolog pri izdaji usmerjenega 
izvida upoštevati naslednja merila, kar mora biti iz mnenja tudi razvidno:  

- da voznik v zadnjih 12 mesecih ni imel nobene hude hipoglikemije ali hude ponavljajoče se 
hipoglikemije; 

- da sladkorna bolezen ne povzroča nobenih drugih zdravstvenih zapletov, ki bi ovirali voznika, 
- da voznik prikaže zadosten nadzor bolezni z rednim spremljanjem koncentracije glukoze v krvi (vsaj 

dve meritvi dnevno, od tega vsaj ena meritev opravljena v času vožnje);  
- da voznik dokaže poznavanje vzrokov in znakov hipoglikemije, razumevanje nevarnosti hipoglikemije, 

poučenost o ukrepih za zmanjšanje nevarnost hipoglikemije na najmanjšo možno stopnjo in 
poznavanje ukrepanja v primeru hipoglikemije. 
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Pri vozniku, pri katerem je prišlo do hude hipoglikemije v času budnosti, četudi se ni pojavila med vožnjo, pooblaščeni 
specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida diabetologa, ki zdravi voznika, ponovno 
oceni zmožnost za vožnjo.  
 
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku iz druge skupine s sladkorno 
boleznijo, ki hodi na redne kontrolne preglede k zdravniku, ki ga zdravi, je tri leta. Če se specialist medicine dela, 
prometa in športa odloči za pogostejše ocene zmožnosti za vožnjo, mora v medicinski dokumentaciji utemeljiti svojo 
odločitev. 
 
 
6. NEVROLOŠKE BOLEZNI 
 
A) EPILEPSIJA 
Splošno:  
Epileptični napadi ali druge nenadne motnje zavesti pomenijo resno nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu, 
če se pojavijo pri vozniku, ki vozi vozilo na motorni pogon. Voznik z epilepsijo ne izpolnjuje pogojev za neomejeno 
vozniško dovoljenje. Voznik, ki je kadarkoli imel epilepsijo (pojav dveh ali več napadov v obdobju petih let) ali 
epileptični napad ne glede na vzrok, ni zmožen za prevoz potnikov.   
 
 
1. Pogoji za voznike iz prve in druge skupine: 
Vozniku, ki ima prvi oziroma edini epileptični napad v življenju ali izgubo zavesti, se za določen čas prepove vožnja. 
Izvid specialista nevrologa vsebuje obdobje prepovedi vožnje in zahtevo po pridobitvi usmerjenega izvida specialista 
nevrologa ali psihiatra, ki vsaj enkrat tedensko opravlja ambulanto izključno namenjeno osebam z epilepsijo ter ima 
na tem področju vsaj pet let delovnih izkušenj (v nadaljnjem besedilu: epileptolog), ki ugotovi specifičen epileptičen 
sindrom voznika oziroma vrsto napada, oceni verjetnost tveganja za nadaljnje napade ter da mnenje o zmožnosti 
voznika za varno vožnjo. Seznam epileptologov je objavljen na spletni strani ministrstva. 
O zmožnosti voznika za vožnjo motornega vozila presodi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi 
mnenja epileptologa iz prejšnjega odstavka.  
 
 
2. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

- Prvi ali en neizzvan napad (napad z neprepoznanim vzročnim dejavnikom): Voznik, ki je imel prvi ali en 
neizzvan epileptični napad, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo po preteku šestih mesecev brez 
napada.  

- Izzvan epileptični napad (napad s prepoznavnim vzročnim dejavnikom, ki se mu je mogoče izogniti): Voznik, 
ki je imel epileptični napad, izzvan s prepoznavnim sprožilnim dejavnikom, ki se mu da izogniti in ki se 
verjetno ne bo ponovil v vozilu, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo po preteku šestih mesecev brez 
napada.  

- Epilepsija: Voznika z dokazano epilepsijo se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če je s terapijo ali brez 
nje brez napada vsaj dve leti. Pogostnost pregledov za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja za 
voznika z epilepsijo, ki ima protiepileptično terapijo in nima napadov, individualno določi epileptolog. 
Najdaljše časovno obdobje, za katerega se lahko izda vozniško dovoljenje vozniku z epilepsijo, ki nima 
napadov, redno jemlje predpisano terapijo in hodi na redne kontrolne preglede k nevrologu, je pet let.   

- Voznik, pri katerem se je epileptolog odločil za zaključek zdravljenja, ker ni več imel napadov in mu je bila 
ukinjena protiepileptična terapija ter ne potrebuje več kontrolnih pregledov, je zmožen za vožnjo pod enakimi 
pogoji, kot veljajo za voznike brez epilepsije.  
Za voznika po operativnem zdravljenju epilepsije veljajo isti pogoji kot za voznika z epilepsijo. 

- Sprememba ali ukinitev protiepileptične terapije: Voznika, pri katerem se je epileptolog odločil za spremembo 
ali ukinitev protiepileptične terapije, se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo šest mesecev po spremembi 
ali ukinitvi terapije. Če se v času spremembe ali ukinitve terapije pojavi napad, se voznika lahko oceni glede 



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 17. 6. 2011 / Stran 6333 

zmožnosti za vožnjo šest mesecev po tem, ko je ponovno začel jemati protiepileptično terapijo, ki je bila pred 
tem učinkovita.  

- Napadi, ki se pojavljajo izključno med spanjem: Voznik, ki ima napade izključno med spanjem, se lahko oceni 
glede zmožnosti za vožnjo, če vzorec napadov ostane nespremenjen vsaj tri leta. Če se vzorec napadov 
spremeni in se napadi pojavijo med budnostjo, se voznika lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če je s 
terapijo ali brez nje brez napada vsaj dve leti. 

- Napadi, ki ne vplivajo na stanje zavesti ali sposobnost ukrepanja: Voznik, ki ima izključno napade za katere 
je izrecno dokazano, da ne vplivajo na stanje zavesti in ne povzročajo nobenih funkcionalnih nezmožnosti, 
se lahko oceni glede zmožnosti za vožnjo, če vzorec napadov ostane nespremenjen vsaj dve leti. Če se 
pojavijo kakršni koli drugačni napadi, se oceni glede zmožnosti za vožnjo, če je s terapijo ali brez nje brez 
napada vsaj dve leti. 

- Drugi primeri izgube zavesti: Voznika, pri katerem je prišlo do izgube zavesti iz drugih razlogov, se lahko 
oceni glede zmožnosti za vožnjo šest mesecev po zadnji izgubi zavesti oziroma šele, ko je postavljena 
dokončna diagnoza. Zmožnost za vožnjo je odvisna od tveganja za ponovitve izgube zavesti med vožnjo. O 
zmožnosti presodi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida specialista 
ustrezne specialnosti. 

 
3. Vozniku druge skupine se lahko za prevoz blaga izda ali podaljša zdravniško spričevalo v naslednjih 
primerih: 

- če je imel v otroštvu izključno napade, za katere je izrecno dokazano, da so potekali brez izgube zavesti in 
niso povzročali nobenih funkcionalnih nezmožnosti oziroma je imel generalizirane napade z absencami, če je 
vsaj deset let brez napadov in brez terapije in nima specifičnih patoloških sprememb (nima epileptoformne 
aktivnosti) v EEG in če je zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa 
pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida epileptologa;  

- če je imel izgube zavesti iz drugih razlogov in je diagnostično obdelan in če je zmožnost za vožnjo ugotovil 
specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na podlagi 
usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi;  

- če ima strukturne možganske poškodbe, pri katerih je nevarnost za napade povečana, če je zmožnost za 
vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti 
na podlagi usmerjenega izvida epileptologa pod pogojem, da je  tveganje za pojav epileptičnih napadov 2 % 
ali manj na leto;  

- če ima motnje, ki lahko pomenijo povečano tveganje za epileptične napade in napade z motnjami zavesti, 
četudi se napadi še niso pojavili (npr. okvare arterij in ven ali možganske krvavitve), če je zmožnost za 
vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti 
na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki bolnika zdravi in je tveganje za pojav napadov ocenjeno na 2 % 
ali manj na leto.  

 
 
B) MOTNJE SPANJA, KATERIH POSLEDICA JE PREKOMERNA DNEVNA ZASPANOST  
 
Splošno:  
Motnje spanja, katerih posledica je prekomerna dnevna zaspanost, lahko pomenijo resno nevarnost za vse 
udeležence v cestnem prometu, če se pojavijo pri osebi, ki vozi vozilo na motorni pogon.  
 
Vozniki iz prve in druge skupine z motnjami spanja, ki imajo objektivno dokazano specifično motnjo spanja, na 
podlagi usmerjenega izvida specialista nevrologa, ki vsaj enkrat tedensko opravlja ambulanto namenjeno izključno 
osebam z motnjami spanja, ima na tem področju vsaj pet let delovnih izkušenj in  odčita vsaj 80 celonočnih 
polisomnografskih posnetkov letno (v nadaljnjem besedilu: somnologa), in pri katerih je bila s specialnimi testi 
(celonočno polisomnografsko snemanje, testi srednje latence uspavanja podnevi) potrjena patološka prekomerna 
dnevna zaspanost, ne izpolnjujejo pogojev za neomejeno vozniško dovoljenje. 
Vozniku prve in druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če je po preteku obdobja prepovedi 
vožnje in nadaljnjih ukrepih, ki jih je določil somnolog, zmožnost za  vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa 
in športa na podlagi usmerjenega izvida somnologa.   
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C) OSTALA NEVROLOŠKA OBOLENJA 
 
Vozniku prve in druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če nima z boleznimi, 
poškodbami ali kirurškimi posegi povezane nevrološke motnje centralnega ali perifernega živčevja, katerih posledice 
so senzorični ali motorični izpadi ali motnje ravnotežja in koordinacije, ki lahko vplivajo na varno vožnjo, razen če je 
zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki 
voznika zdravi. Usmerjen izvid specialista mora vsebovati oceno vpliva na varno vožnjo in prognozo bolezni. Če 
obstaja tveganje za poslabšanje bolezenskega stanja ali gre za napredujočo bolezen, se zmožnost za varno vožnjo 
motornih vozil ugotavlja na rednih zdravstvenih pregledih za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja.  
 
 
7. DUŠEVNE IN VEDENJSKE MOTNJE 
 
Vozniku prve in druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če nima duševne motnje 
(prirojene ali pridobljene zaradi bolezni, poškodbe ali nevrokirurških operacij), duševne manjrazvitosti, vedenjske 
motnje zaradi staranja, osebnostne motnje, ki vodi v poslabšanje razsodnosti, vedenja in prilagajanja, razen če 
zmožnosti za vožnjo ugotovi specialist medicine dela, prometa in športa na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki 
voznika zdravi in vodi. Če obstaja tveganje za poslabšanje bolezenskega stanja ali gre za napredujočo bolezen, se 
zmožnost za varno vožnjo motornih vozil ugotavlja na rednih zdravstvenih pregledih za podaljšanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja.  
 
 
8. ŠKODLJIVA RABA ALKOHOLA 
 
1. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če: 

- nima znakov škodljivega uživanja alkohola, razen če o zmožnosti za varno vožnjo presodi specialist medicine 
dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na kontrolnem pregledu 12 
mesecev po prenehanju škodljivega uživanja in na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi 
ali 

- je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od alkohola in je vzpostavljena stabilna faza abstinence ter je 
zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca 
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod pogojem, da je 
voznik opravljal redne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih 6 do 12 mesecev do preteka štirih let po 
zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega izvida specialista.  

 
 
2. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če: 

-  izpolnjuje pogoja iz  prejšnje točke in 
-  je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od alkohola in je vzpostavljena stabilna faza abstinence ter je 

zmožnost za vožnjo ugotovil  specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca 
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod pogojem, da je 
voznik redno opravljal kontrolne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih šest mesecev do preteka štirih 
let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega izvida specialista.  

 
 
9. UPORABA PREPOVEDANIH DROG, PREPOVEDANIH PSIHOTROPNIH SNOVI IN NJIHOVIH PRESNOVKOV 
TER ZLORABA PSIHOAKTIVNIH ZDRAVIL (v nadaljnjem besedilu: droge) 
 
1. Vozniku prve skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če: 

- je v preteklosti užival droge in je zmožnost za varno vožnjo motornega vozila, kar je ugotovil specialist 
medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca zdravstvene dejavnosti na kontrolnem pregledu 
12 mesecev po prenehanju škodljive rabe in na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi;  

- je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od drog in je vzpostavljena stabilna faza abstinence ter je 
zmožnost za vožnjo ugotovil specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca 
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod pogojem, da je 
voznik opravljal redne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih 6 do 12 mesecev do preteka štirih let po 
zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega izvida specialista.  
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2. Vozniku druge skupine se lahko izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če:  
-  izpolnjuje pogoje iz prejšnje točke in 
-  je uspešno zdravljen sindroma odvisnosti od drog in je vzpostavljena stabilna faza abstinence ter je 

zmožnost za vožnjo ugotovil  specialist medicine dela, prometa in športa pooblaščenega izvajalca 
zdravstvene dejavnosti na podlagi usmerjenega izvida specialista, ki voznika zdravi, pod pogojem, da je 
voznik redno opravljal kontrolne preglede pri specialistu, ki ga zdravi vsakih šest mesecev do preteka štirih 
let po zaključku uspešnega zdravljenja, kar mora biti razvidno iz usmerjenega izvida specialista.  

 
 
11. DRUGA STANJA 
 
1. Vozniku prve in druge skupine se lahko izjemoma izda ali podaljša zdravniško spričevalo, če specialist 
medicine dela ugotovi zmožnost za varno vožnjo, tudi v naslednjih primerih: 

- če ima resno ali ireverzibilno ledvično okvaro;  
- če ima obolenja vestibularnega aparata z motnjami ravnotežja; 
- če ima respiratorno, kardiorespiratorno ali srčno insuficienco (kronični bronhitis s hudim emfizemom, huda 

oblika bronhialne astme ipd.); 
- če ima obolenja gastrointestinalnega sistema (obolenja želodca in jeter), ki lahko povzročajo kolike oziroma 

komatozna stanja; 
- če ima obolenja endokrinega sistema (hipertireoza z okulobulbarnim sindromom ali komplikacijami 

kardiovaskularnega sistema, hipotireoza z bradipsihijo, hipoadenokorticizem in podobno); 
- če ima bolezni krvnega sistema  (na primer maligna hemopatija, retikuloze);  
- če ima kožna obolenja, ki bi lahko bistveno vplivala na varno vožnjo motornega vozila (nevrodermatitisa ipd.). 

 
Za voznike druge skupine specialist medicine dela, prometa in športa zmožnost za vožnjo ugotovi tudi na podlagi 
usmerjenega izvida ustreznega specialista, ki bolnika zdravi.  
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Priloga II 

IZJAVA 

o zdravstvenem stanju kandidata za voznika in voznika 
Ime in priimek:       
Rojen(a):       
Stanujoč(a):       
Datum:        
 
V primeru poškodbe ali bolezni, ki bi zmanjšala mojo zmožnost za vožnjo, se bom posvetoval(a) z osebnim izbranim 
zdravnikom in se sam(a), brez poziva, javil(a) na zdravstveni pregled, da se ponovno oceni moja zmožnost voziti 
motorno vozilo.  
 
Če bo z zdravstvenim pregledom ugotovljeno, da je moja refrakcijska motnja več kot +/- 2.0 sferični ekvivalent (+/- 2 
dipotriji), se bom brez poziva javil(a) na zdravstveni pregled k izvajalcu zdravstvene dejavnosti medicine dela, 
prometa in športa. 
 
Če sem voznik(voznica) druge skupine in je pri meni prišlo do hude hipoglikemije (hipoglikemije, pri kateri sem 
potreboval(a) pomoč druge osebe) v času budnosti, četudi se ni pojavila med vožnjo, bom ponovno, brez poziva, 
opravil(a) oceno zmožnosti za vožnjo pri pooblaščenem specialistu medicine dela, prometa in športa v enem mesecu 
po tem dogodku.   
 
Podpisani(a) izjavljam, da dovoljujem vpogled v mojo zdravstveno dokumentacijo pri izbranem osebnem zdravniku.  
 
Podpisani(a) izjavljam, da nimam: 

duševne motnje DA NE 
motnje zavesti (omedlevica, omotica, epilepsija) DA NE 
druge nevrološke motnje (nehoteni zgibki mišic, vrtoglavica, ...) DA NE 
bolezni srca ali visok krvni tlak DA NE 
sladkorne bolezni DA NE 
težav z vidom  (slabovidnost, dvojni vid, nočna slepota)     DA NE 
drugo:    
   
Podpisani izjavljam, da:   
ne jemljem zdravil kot so uspavala, pomirjevala, zdravila proti depresiji DA NE 
ne uživam prepovedanih drog in psihoaktivnih snovi DA NE 
prekomerno ne uživam alkoholnih pijač DA NE 
   
Podpisani izjavljam, da nisem v procesu zdravljenja zaradi:    
odvisnosti od alkohola DA  NE 
odvisnosti od prepovedanih drog in psihoaktivnih snovi DA NE 

               
     Podpis kandidata za voznika oziroma  voznika:  
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Priloga III 
Izvajalec oziroma pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti:       
 

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO 
o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika in voznika motornega vozila 

 

 
1. Vrsta pregleda:  
A) Zdravstveni pregled kandidata za voznika 
B) Zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
C) Kontrolni zdravstveni pregled  
 
2. Kandidat za voznika oziroma voznik je: 

 telesno in duševno zmožen za voznika motornih vozil kategorije: ___________________________________ 
z naslednjimi omejitvami: _____________________________________________________________________ 
 je začasno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil kategorije: ________________________ 
 je trajno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil kategorije: __________________________ 
 

3. Zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti :  
- ni potreben 
- se opravi najpozneje čez: ______________________________ 
 
4.  Prvi pregled po ugotovljeni začasni telesni in duševni nezmožnosti se opravi pri pooblaščenem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti čez: _______________________________________________________________________ 
 
5. Na podlagi opravljenega kontrolnega pregleda pooblaščeni izvajalec zdravstvene dejavnosti predlaga:  
- udeležbo voznika v edukacijski delavnici  
- udeležbo voznika v psihosocialni delavnici 
- udeležbo voznika v standardiziranem programu zdravljenja odvisnosti.  
 
6. Ugovor: V 15 dneh od vročitve tega spričevala se lahko kandidat za voznika ali voznik vloži ugovor in zahteva 
ponovni zdravstveni pregled pri posebni zdravstveni komisiji v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, Kliničnem 
inštitutu za medicino dela, prometa in športa.  
Ugovor se  vloži pri izvajalcu oziroma pooblaščenem izvajalcu, ki je izdal to spričevalo. 

Podpis in žig specialista medicine dela, prometa in športa, ki je pregled opravil:  
_____________________________________________________________________________________________ 

Kraj, datum:                    

Evidenčna številka:       
Ime in priimek kandidata za voznika oziroma voznika:       
Rojstni datum kandidata za voznika oziroma voznika ali EMŠO:       
Številka veljavnega osebnega dokumenta:       
Naslov bivališča (stalno, začasno):       
 

PRVA SKUPINA A A1 A2 AM B B1 BE F G 

DRUGA SKUPINA  C CE C1 C1E DE D1 D D1E 



Stran 6338 / Št. 47 / 17. 6. 2011 Uradni list Republike Slovenije

                        Priloga IV 
 

Zdravniško potrdilo  
 

o opravljenem zdravstvenem pregledu s svetovanjem pri izbranem osebnem zdravniku zaradi vožnje motornega 
vozila pod vplivom alkohola  

 
 
 
Potrjujem, da sem dne  _______________  v moji ambulanti opravil(a) zdravstveni pregled s svetovanjem  pri 

___________________________________________________________, roj. _____________________________ .  

 
Svetovalni razgovor je bil opravljen, ker je bil voznik prvič pravnomočno kaznovan zaradi prekrška vožnje pod vplivom 
alkohola.   

 
 
 
Kraj: ____________________________                   
 
 
 
 
Žig ambulante                              Podpis in žig izbranega osebnega zdravnika 
                 ___________________________________ 
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Priloga V 
ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO 

posebne zdravstvene komisije o telesni in duševni zmožnosti kandidata za voznika in voznika motornega 
vozila 

PRVA SKUPINA A A1 A2 AM B B1 BE F G 

DRUGA SKUPINA 
 

C CE C1 C1E DE D1 D D1E 

 
Zdravniško spričevalo izvajalca oziroma pooblaščenega izvajalca z evidenčno številko  ____________________ 
je dne _______________________izdal: ________________________________________________________ 
 
1. Zdravniško spričevalo se nanaša na:  
A) Zdravstveni pregled kandidata za voznika 
B) Zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
C) Kontrolni zdravstveni pregled  
 
2. Kandidat za voznika oziroma voznik je: 

 telesno in duševno zmožen za voznika motornih vozil kategorije: ___________________________________ 
z naslednjimi omejitvami: _______________________________________________________________________ 
 je začasno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil kategorije: ________________________ 
 je trajno telesno in duševno nezmožen za voznika motornih vozil kategorije: __________________________ 
 

 
3. Zdravstveni pregled za podaljšanje veljavnosti :  
- ni potreben 
- se opravi najpozneje čez: ______________________________ 
 
4.  Prvi pregled po ugotovljeni začasni telesni in duševni nezmožnosti se opravi pri pooblaščenem izvajalcu 
zdravstvene dejavnosti čez: _______________________________________________________________________ 
 
5. Na podlagi opravljenega pregleda posebna zdravstvena komisija predlaga:  
- udeležbo voznika v edukacijski delavnici  
- udeležbo voznika v psihosocialni delavnici 
- udeležbo voznika v standardiziranem programu zdravljenja odvisnosti.  
 
Kraj, datum:       
Predsednik komisije:             Član komisije:                             Član komisije:  
                          
Podpis:      Podpis:     Podpis:  
_____________    ______________    _______________  

Evidenčna številka:       
Ime in priimek kandidata oziroma voznika:       
Rojstni datum kandidata za voznika oziroma voznika ali EMŠO:       
Številka veljavnega osebnega dokumenta:       
Naslov bivališča (stalno, začasno):       
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Priloga VI 
 

Usmerjen izvid oftalmologa glede sposobnosti za vožnjo 
 
 
Ime in priimek: _________________________________________________datum rojstva_____________________ 
Naslov bivališča ________________________________________________________________________________ 
 
Pregled za ugotavljanje sposobnosti za vožnjo motornih vozil kategorije _____________________ je bil opravljen v 
zvezi z:  - zdravstvenim pregledom kandidata za voznika 

  - zdravstvenim pregledom za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja 
  - kontrolnim zdravstvenim pregledom 
  

                                                                     
I. Izvid pregleda dne __________________________ 
 
 Centralna ostrina vida brez očal  D______                       (jakost očal)/ (ostrina vida) 
 (v decimalkah)                              L _____ 
                                                                         očala D______________;binokularno________ 
                                                                                   L 
                                                           kontaktne leče D_____________ ;binokularno________ 
                                                                                    L 
                                               kontaktne leče in očala D_____________; binokularno________ 
                                                                                     L           
položaj zrkel/gibljivost ___________________________                    normalno / ni normalno 
sprednji deli ___________________________________                    normalno / ni normalno 
optični mediji__________________________________                      normalno / ni normalno 
očesno ozadje__________________________________                    normalno / ni normalno 
vidno polje____________________________________                      normalno / ni normalno 
stereoskopski vid_______________________________                      normalno / ni normalno 
mezopični / kontrastni vid brez zaslepitve____________                      normalno / ni normalno 
občutljivost na zaslepitev_________________________                      normalno / ni normalno 
optični pripomoček je pravilen in ustrezen za cestni promet:                       da      /    ne 
     
 
II. Rezultat pregleda: 
Ugotovitve: ____________________________________________________________________________________ 
   ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
III. Ocena vidne ostrine za udeležbo v cestnem prometu: 
1. Vidna ostrina zadostuje za vozniško dovoljenje zahtevane kategorije                 da     /    ne  
z upoštevanjem naslednjih pogojev/omejitev:             
                 a) z očali                                                                         
                 b) s kontaktno lečo ali očali    (ima  /  nima)                  
                 c) drugi pogoji in /ali omejitve:                                         da   /   ne  
_____________________________________________________________________________________________ 
 Vidna ostrina ne zadostuje,  ker____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
2. Kontrolni pregled pri oftalmologu po__________letu (letih) zaradi________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
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IV. Pripombe: _________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Identiteta preiskovanca je bila ugotovljena. 
Preiskava je bila izvedena v skladu z merili za ugotavljanje zmožnosti za vožnjo motornih vozil. 
 
Kraj in datum_______________________________________ 
                                                                                                                          
                                                                                                                          _________________________ 
                                                                                                     (žig zdravnika)                    (podpis zdravnika) 
 
S pomanjkljivim vidom sem bil seznanjen. 
 
 
Kraj in datum:_____________________________________ 
                                                                                                                          
                                                                                                                          _________________________ 
                                                                                                                                          (podpis  preiskovanca) 
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2202. Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu 
v mladinskem sektorju

Na podlagi 10., 13., 14. in 21. člena Zakona o javnem in-
teresu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10) minister 
za šolstvo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o izvajanju Zakona o javnem interesu  

v mladinskem sektorju

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se podrobneje določijo pogoji za po-
delitev statusa organizacij v javnem interesu v mladinskem 
sektorju in postopek izbire upravičencev do sofinanciranja v 
mladinskem sektorju ter merila in način podelitve državnih 
priznanj v mladinskem sektorju.

2. člen
(pristojen organ)

Postopke podelitve statusa organizacije v javnem interesu 
v mladinskem sektorju, izbire upravičencev do sofinanciranja 
v mladinskem sektorju in podelitve državnih priznanj v mladin-
skem sektorju vodi Urad Republike Slovenije za mladino (v 
nadaljnjem besedilu: urad), če s tem pravilnikom ni določeno 
drugače.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA ORGANIZACIJE  
V JAVNEM INTERESU V MLADINSKEM SEKTORJU

3. člen
(upravičeni vlagatelj)

Vlagatelj vloge za pridobitev statusa organizacije v jav-
nem interesu v mladinskem sektorju je lahko mladinska or-
ganizacija ali organizacija za mlade, ki je opredeljena v šesti 
oziroma sedmi alineji 3. člena Zakona o javnem interesu v 
mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10; v nadaljnjem 
besedilu: zakon).

4. člen
(vloga)

(1) K vlogi za pridobitev statusa organizacije v javnem 
interesu v mladinskem sektorju je treba priložiti dokazila o iz-
polnjevanju pogojev za pridobitev statusa delovanja v javnem 
interesu, določena v 5., 6., 7., 8. in 9. členu tega pravilnika.

(2) Podrobnejša navodila za vlaganje vlog po elektronski 
poti se objavijo na spletni strani organa.

5. člen
(dokazila o izpolnjevanju splošnih pogojev)

(1) Dokazila o rednem izvajanju mladinskih programov 
oziroma programov za mlade na področjih iz 4. člena zakona 
za obdobje zadnjih dveh let pred vložitvijo vloge so:

– poročilo o izvedenem programu v mladinskem sektorju, 
ki vsebuje bistvene podatke o vsebini programa, sodelujočih, 
kraju, času, načinu in finančni vrednosti tega programa ter 
navedbo pomembnejših dosežkov pri razvoju in povezovanju 
mladinskega dela, vključno z dokaznim gradivom o navede-
nih podatkih v pisni, slikovni, zvočni oziroma slikovno-zvočni 
obliki;

– sklep pristojnega organa vlagatelja o sprejetju poročila 
iz prejšnje točke;

– sklep pristojnega organa vlagatelja o vložitvi vloge za 
pridobitev statusa organizacije v javnem interesu.

(2) Izpolnjevanje pogojev glede obdobja neprekinjenega 
delovanja in glede pretežnega delovanja v mladinskem sektorju 
se ugotavlja na podlagi predložene dokumentacije iz prejšnjega 
odstavka, iz katere mora biti razvidno obdobje delovanja in 
priložena dokazila o delovanju za posamezno obdobje.

(3) Dokazila o razpolaganju z ustreznimi materialnimi in 
človeškimi zmogljivostmi za delovanje so:

– dokazilo o lastništvu oziroma sklenjenem pravnem poslu 
o najemu, zakupu ali neodplačni uporabi ustreznih prostorov, 
prevoznih sredstvih, opremi in blagu, ki je potrebno za pripravo 
in izvajanje programa v skladu s predpisi (npr.: pogodba, sklep 
pristojnega organa, izjava odgovorne osebe in podobno);

– dokazilo o številu in usposobljenosti redno ali pogodbe-
no zaposlenih in zunanjih sodelavcev oziroma prostovoljcev, 
s katerimi je urejeno razmerje v skladu z zakonom, ki ureja 
prostovoljstvo (npr.: poročilo oziroma izjava odgovorne osebe 
ob navedbi zahtevanih podatkov).

6. člen
(dokazila o članstvu)

Dokazila o članstvu mladinske organizacije so:
– izpis iz evidence članstva, iz katerega je razvidno število 

in struktura članstva po starosti ter število in delež mladih v vod-
stvu (osebno ime, letnica rojstva in kraj prebivališča članov);

– sklep pristojnega organa o višini letne članarine in nači-
nu upoštevanja plačila članarine;

– računovodski izpis o vplačilu članarine članov za tekoče 
leto oziroma obdobje enega leta.

7. člen
(dokazila o avtonomnosti mladinske organizacije)

Mladinska organizacija, ki je organizirana v okviru druge 
pravne osebe (društva, zveze društev, politične stranke, sin-
dikata), dokazuje izpolnjevanje pogojev glede avtonomnosti 
z veljavnim temeljnim aktom, iz katerega mora biti razvidna 
avtonomnost mladinske organizacije v okviru pravne osebe, ki 
se izkazuje s tem, da je v njem jasno opredeljeno:

– da je zagotovljena programska, organizacijska in poslovna 
samostojnost mladinske organizacije v mladinskem sektorju;

– da ima samostojen organ vodenja, ki ga imenuje član-
stvo te mladinske organizacije;

– da ima predstavnik mladinske organizacije pooblastilo 
za poslovanje v pravnem prometu v mladinskem sektorju, 
vključno z jasno opredelitvijo odgovornosti za namensko po-
rabo finančnih sredstev, s katerimi ta mladinska organizacija 
razpolaga za izvajanje programov v mladinskem sektorju.

8. člen
(dokazila za nacionalne mladinske organizacije)

(1) Izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa nacional-
ne mladinske organizacije v javnem interesu v mladinskem 
sektorju, določenih v 12. členu zakona, se dokazuje s tem, da 
je iz temeljnega akta razvidno, da ima organizacija notranje 
teritorialno organizirane enote, ki delujejo v večini statističnih 
teritorialnih enot v Republiki Sloveniji, določenih na tretji ravni 
(NUTS 3) v skladu s predpisi o skupni klasifikaciji statističnih 
teritorialnih enot držav članic Evropske unije. Kot statistične 
teritorialne enote se štejejo naslednje: Pomurska, Podravska, 
Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Gorenjska, 
Notranjsko-kraška, Goriška, Obalno-kraška, Jugovzhodna Slo-
venija in Osrednjeslovenska.

(2) Mladinske organizacije iz prejšnjega odstavka morajo 
v dokazilih o članstvu iz 6. člena tega pravilnika imeti tudi opre-
delitev teritorialne pripadnosti članov po enotah.

9. člen
(dokazila za organizacije za mlade)

Organizacija za mlade, ki je pravna oseba zasebnega 
prava, in sicer zasebni zavod, ustanova ali zadruga, dokazuje 
izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa organizacije v jav-
nem interesu z dokumentacijo iz 5. člena tega pravilnika.
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10. člen
(merila vrednotenja delovanja v mladinskem sektorju)
(1) Redno izvajanje mladinskih programov oziroma pro-

gramov za mlade pomeni neprekinjena dejavnost v rednih 
tedenskih terminih oziroma v obsegu vsaj 1500 ur letno, ki 
vključuje pripravo, izvedbo in vrednotenje programov.

(2) Pomembnejši dosežki pri razvoju in povezovanju mla-
dinskega dela so:

– vidnost programa;
– prispevek programa pri uveljavljanju dobrih praks zno-

traj mladinskega sektorja;
– multiplikativni učinek metod mladinskega dela na druž-

beno okolje;
– skladnost programa s temeljnimi dokumenti mladinske 

politike na nacionalnem in evropskem nivoju;
– povezanost programa z instrumenti mladinske politike.
(3) Za ustrezne materialne zmogljivosti štejejo primerni 

in ustrezno opremljeni prostori, vključno z ustrezno opremo in 
tehničnimi sredstvi ter pripomočki za ustvarjanje in izvajanje 
programa znotraj organizacije kot tudi za ciljno populacijo in 
širšo javnost. Za ustrezne človeške zmogljivosti šteje zadostno 
število primerno in strokovno usposobljenih oseb glede na na-
ravo programa in redno dejavnost organizacije.

III. POSTOPEK IZBIRE UPRAVIČENCEV DO 
SOFINANCIRANJA PROGRAMOV V MLADINSKEM 

SEKTORJU

11. člen
(začetek postopka sofinanciranja)

(1) Namen oziroma področja sofinanciranja programov v 
mladinskem sektorju in obseg sredstev na letni ravni se opre-
delijo v letnem programu oziroma letnem izvedbenem načrtu v 
skladu z Nacionalnim programom za mladino.

(2) Postopek za dodelitev sredstev sofinanciranja se prič-
ne s sklepom predstojnika urada oziroma druge pooblaščene 
osebe (v nadaljnjem besedilu: predstojnik urada). S sklepom 
se opredelijo vrste oziroma področja programov, ki se jih bo 
sofinanciralo preko zadevnega javnega razpisa oziroma pozi-
va (v nadaljnjem besedilu: javni razpis), pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati izvajalci programov, način oziroma model izbire 
upravičencev do sofinanciranja, merila vrednotenja programov, 
okvirna vrednost razpisanih sredstev, okvirni roki in odgovorne 
osebe za izvedbo postopka ter druge vsebine, potrebne za 
začetek in izvedbo postopka.

(3) Postopek za dodelitev sredstev sofinanciranja vodi 
izbirna komisija, ki jo imenuje predstojnik urada. Izbirno komi-
sijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in 
člani izbirne komisije morajo imeti ustrezno strokovno izobraz-
bo in izkušnje s področja mladinskega sektorja. Predsednik in 
člani komisije ne smejo biti s prejemniki sredstev sofinanciranja 
interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, v sorod-
stvenem razmerju (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega 
četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega 
drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala ali v 
zunajzakonski skupnosti. Drugi primeri interesne povezanosti 
se presojajo v skladu s kodeksom, ki ureja ravnanja javnih 
uslužbencev.

(4) Izbirna komisija se seznani in opredeli do razpisne 
dokumentacije, ki vsebuje besedilo javnega razpisa, obrazce in 
druga navodila oziroma informacije v zvezi z zadevnim postop-
kom v skladu s sklepom iz drugega odstavka tega člena.

12. člen
(postopek financiranja Mladinskega sveta Slovenije)
(1) Postopek financiranja dejavnosti Mladinskega sveta 

Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MSS) se prične na podlagi 
poziva predstojnika urada k predložitvi letnega programa MSS, 
ki vključuje finančni načrt. Poziv vsebuje okvirni znesek načr-
tovane razpoložljive višine proračunskih sredstev za prihodnje 

leto, namenjenih programu MSS. Poziv se pošlje MSS najmanj 
90 dni pred pričetkom prihodnjega proračunskega leta.

(2) MSS pripravi predlog letnega programa dejavnosti 
v skladu s predpisi in veljavnim Nacionalnim programom za 
mladino, upoštevajoč načrtovani okvir proračunskih sredstev 
in lastne programske dokumente in ga pošlje uradu najkasneje 
60 dni po prejetju poziva iz prejšnjega odstavka.

(3) Urad ugotovi finančno in vsebinsko skladnost predloga 
letnega programa MSS. Če urad ugotovi finančne ali vsebinske 
neskladnosti, v 15 dneh pozove MSS, da odpravi nesklad-
ja. MSS pošlje uradu usklajen predlog letnega programa v 
15 delovnih dneh po prejemu poziva.

(4) Po uskladitvi letnega programa MSS urad izda sklep 
o financiranju letnega programa MSS in pošlje MSS v podpis 
pogodbo o financiranju letnega programa MSS.

(5) MSS pošlje uradu poročilo o izvedbi letnega programa 
najpozneje do konca meseca marca prihodnjega leta.

(6) Pri sklepanju pogodbe o financiranju letnega programa 
MMS se smiselno uporabljajo določbe 19. in 20. člena tega 
pravilnika.

13. člen
(razpisna dokumentacija)

(1) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi po-
trebni podatki, ki prijaviteljem omogočajo pripraviti in poslati 
popolno prijavo na javni razpis in opredeljeni vsi pogoji, ki jih 
mora izpolnjevati prijavitelj oziroma njegova prijava, da se šteje 
kot formalno popolna.

(2) Izbirna komisija mora pred odločitvijo o objavi javnega 
razpisa v zapisniku oceniti, ali je vsebina razpisne dokumentacije 
pripravljena tako, da je možno pričakovati uspešen javni razpis.

(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, druga razpisna dokumentacija (navodila, obrazci in 
podobno) in druge informacije v zvezi z razpisom pa se obja-
vijo na spletni strani urada. O javnem razpisu se lahko javnost 
seznani tudi preko drugih medijev.

14. člen
(prijava na javni razpis)

(1) Prijavo na javni razpis je treba vložiti v roku, določenem 
v javnem razpisu. Rok za predložitev vlog je najmanj 30 dni.

(2) Prijavo je treba predložiti v zapečateni ovojnici, na 
ovojnici pa morajo biti poleg naslovnika še oznake »ne odpi-
raj – prijava na javni razpis« oziroma »ne odpiraj – prijava na 
javni poziv« in navedba javnega razpisa oziroma poziva, na 
katerega se prijava nanaša.

(3) Če se prijava oddaja elektronsko, se tajnost prijave za-
gotovi v skladu s predpisi o elektronskem podpisu in elektron-
skem poslovanju, upravnem poslovanju in v skladu z navodili, 
podanimi v razpisni dokumentaciji.

15. člen
(predhodni postopek pri javnem pozivu)

(1) Pred izvedbo javnega poziva za sofinanciranje mladin-
skih organizacij oziroma organizacij za mlade, ki imajo status or-
ganizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju, urad javno 
objavi namero objave tovrstnega javnega poziva vsaj tri mesece 
pred nameravano objavo javnega poziva za sofinanciranje.

(2) Mladinska organizacija oziroma organizacija za mlade, 
ki še nima statusa organizacije v javnem interesu v mladin-
skem sektorju in se želi prijaviti na napovedani javni poziv iz 
prejšnjega odstavka, lahko vloži vlogo za pridobitev statusa 
organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju vsaj tri 
dni pred začetkom prijavnega roka na javni poziv za sofinanci-
ranje. Njena prijava se upošteva, če urad ugotovi, da izpolnjuje 
pogoje za pridobitev statusa organizacije v javnem interesu v 
mladinskem sektorju.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se vse vloge za 
pridobitev statusa organizacij v javnem interesu v mladinskem 
sektorju obravnavajo prednostno tako, da se postopki na prvi 
stopnji končajo do izteka prijavnega roka na javni poziv za 
sofinanciranje.
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(4) Pri javnem pozivu za sofinanciranje mladinskih organi-
zacij oziroma organizacij za mlade, ki imajo status organizacij v 
javnem interesu v mladinskem sektorju, prijavitelji v prijavi zgolj 
navedejo, da imajo navedeni status, urad pa preveri točnost 
tega podatka. V postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev 
se vrednotijo predloženi programi prijaviteljev, drugi pogoji pri-
javitelja pa se upoštevajo na podlagi razpoložljivih podatkov iz 
predhodnega postopka.

16. člen
(pregled in vrednotenje prijav)

(1) Izbirna komisija izvede odpiranje prejetih prijav na 
javni razpis v rokih, navedenih v javnem razpisu.

(2) Odpiranje prejetih vlog je praviloma javno. Kadar je 
predvideno javno odpiranje vlog, se postopek odpiranja vlog 
izvede najpozneje v treh dneh po izteku prijavnega roka.

(3) Odpirajo se samo v roku prispele prijave, ki imajo 
pravilno izpolnjene in označene ovojnice prijav oziroma če so 
elektronske prijave pravilno izpolnjene in pravočasno prispele 
na uradni e-naslov organa.

(4) O odpiranju prijav mora izbirna komisija sproti voditi 
zapisnik, ki vsebuje predvsem:

– naslov, prostor in čas odpiranja prispelih prijav;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih članov izbirne komisije;
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu od-

piranja prijav;
– ugotovitve o popolnosti prijav;
– navedbo tistih prijaviteljev, ki nimajo popolne prijave in 

ugotovitve manjkajočih dokumentov oziroma podatkov.
(5) Če je odpiranje prijav javno, se v zapisnik zapišejo 

podatki o prisotnih prijaviteljih in njihove morebitne pripombe 
v postopku odpiranja prijav. Zapisnik podpišejo predsednik in 
člani izbirne komisije.

(6) Izbirna komisija v 15 dneh od odpiranja vlog pisno 
pozove tiste prijavitelje, ki niso predložili popolnih prijav, da 
jih dopolnijo. V pozivu za dopolnitev prijave se navede, kateri 
dokumenti, podatki ali dokazila manjkajo in rok za dopolnitev 
prijav, ki ne sme biti krajši od 8 dni ne daljši od 15 dni.

(7) Izbirna komisija pregleda in vsebinsko ovrednoti po-
polne prijave v skladu s pogoji in merili, določenimi v javnem 
razpisu. O pregledu in vrednotenju prijav se vodi zapisnik.

(8) Po opravljenem vrednotenju prijav izbirna komisija 
pripravi seznam prijaviteljev glede na doseženo število točk 
in predlog seznama upravičencev do sredstev sofinanciranja 
glede na razpoložljiva sredstva, ki ga podpišejo predsednik in 
člani komisije ter ga predloži predstojniku urada v odločitev.

17. člen
(izbor upravičencev)

(1) O izboru upravičencev odloči na predlog izbirne ko-
misije predstojnik urada s sklepom. Sklep vsebuje naslednje 
podatke: seznam prijavljenih kandidatov, seznam prijav, ki so 
bile dopolnjene, seznam zavrženih prijav zaradi nepolnosti, 
seznam prijaviteljev, ki so oddali popolne prijave, vrstni red 
točkovanih prijav glede na doseženo število točk, spodnjo 
mejo točk, ki se je upoštevala pri izbiri upravičencev, če to ni 
bilo določeno v javnem razpisu, število izbranih upravičencev, 
delež dodeljenih sredstev posamično in v skupnem znesku 
oziroma druge podatke, ki so bistvenega pomena za izbiro 
upravičencev. V obrazložitvi sklepa se navedene odločitve 
oziroma ugotovitve utemeljijo.

(2) Vsakemu prijavitelju se izda posamična odločba o 
upravičenosti do sofinanciranja glede na izid izbirnega postop-
ka. V odločbi se navedejo ugotovitve glede popolnosti prijave, 
izida vrednotenja (dosežene točke) in odločitev o upravičenosti 
do sofinanciranja ter višini dodeljenih sredstev, kar se utemelji 
v obrazložitvi odločbe. Odločba mora imeti tudi vse druge 
obvezne vsebine, ki jih določa zakon, ki ureja splošni upravni 
postopek.

(3) Prijavitelju, ki si je pridobil pravico do sofinanciranja 
na podlagi sklepa iz prvega odstavka tega člena (v nadaljnjem 
besedilu: upravičenec), se skupaj z odločbo pošlje še pogodbo 
o sofinanciranju v podpis.

(4) Če se upravičenec v osmih dneh od prejema doku-
mentov iz prejšnjega odstavka ne odzove s podpisom pogod-
be, se šteje, da je umaknil prijavo za sofinanciranje.

18. člen
(način določitve višine sredstev)

(1) Pripadajoča vrednost sredstev sofinanciranja programa 
posameznemu prejemniku sredstev se določi tako, da se število 
doseženih točk pomnoži z vrednostjo točke. Vrednost točke se 
dobi tako, da se okvirna vrednost sredstev javnega razpisa oziro-
ma poziva deli s številom doseženih točk vlog vseh prijaviteljev, ki 
so dosegli vsaj minimalno število točk, določeno z razpisom.

(2) Sredstva za izvajanje programov se posameznemu 
prejemniku dodelijo največ v višini 50 % vrednosti prijavljenega 
programa, razen če se v skladu z nacionalnim programom za 
mladino v posameznem razpisu določi drugače.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko v 
posameznem javnem razpisu določi drugačen model določitve 
višine sredstev za upravičence oziroma vrednosti točke.

19. člen
(pogodba o sofinanciranju)

(1) Z upravičenci do sredstev sofinanciranja (v nadaljnjem 
besedilu: prejemniki sredstev), se sklene pogodba o sofinanci-
ranju, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti.

(2) Pogodba o sofinanciranju vsebuje:
– navedbo pogodbenih strank;
– ugotovitev o upravičenosti do sofinanciranja;
– višino dodeljenih sredstev;
– terminski plan porabe sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev z naved-

bo rokov in vsebin poročil, ki jih mora prejemnik sredstev pre-
dložiti uradu oziroma drugim pristojnim nadzornim organom;

– pravico oziroma dolžnost urada, da spremlja in nadzira iz-
vajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev;

– dolžnost prejemnika sredstev, da zaradi ugotovljene 
nenamenske porabe sredstev, mora sredstva vrniti v proračun 
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi in da mora obrazložiti 
in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na pred-
videni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico 
do nadaljnje porabe sredstev;

– razloge in posledice prenehanja pogodbe o sofinanci-
ranju;

– druge predpisane oziroma standardne vsebine tovrstnih 
pogodb.

20. člen
(nadzor nad porabo sredstev)

(1) Nadzor nad namensko porabo sredstev, pridobljenih 
preko javnega razpisa, izvaja urad in drugi pristojni nadzorni 
organi v skladu s predpisi o javnih financah.

(2) Pri nadzoru je nadzorni organ upravičen do preverjanja 
vseh relevantnih podatkov in dejstev ter vpogleda v poslovanje 
in dokumentacijo prejemnika, ki se nanaša na sofinanciranje.

(3) Če prejemnik ne pošlje poročila o izvajanju programa 
do roka, določenega v pogodbi ali če se ugotovi, da se program 
ni izvedel v skladu z načrtom izvedbe, lahko urad odstopi od 
pogodbe o sofinanciranju. O tem izda ugotovitveni sklep, ki je 
podlaga za prenehanje financiranja programa.

IV. MERILA IN POSTOPEK PODELITVE DRŽAVNIH 
PRIZNANJ V MLADINSKEM SEKTORJU

21. člen
(namen)

(1) Državna priznanja se podeljujejo z namenom javne-
ga priznavanja in zahvale za izjemne dosežke v mladinskem 
sektorju.
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(2) Državna priznanja se podeljujejo fizičnim in pravnim 
osebam za dosežke v mladinskem sektorju in njihove prispev-
ke mladinskemu sektorju in sicer za primere dobrih praks in 
promocije oziroma popularizacije mladinskega dela na lokal-
nem, regionalnem, nacionalnem, evropskem ali mednarodnem 
nivoju.

22. člen
(vrste državnih priznanj)

Vrste priznanj so:
– državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladin-

skega sektorja;
– državno priznanje za kakovostno in uspešno delo v 

daljšem časovnem obdobju (dolgoročnost, ročnost, obstojnost) 
v mladinskem sektorju;

– državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziro-
ma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju.

23. člen
(prejemniki priznanj)

(1) Prejemniki državnih priznanj so lahko fizične osebe, 
ki imajo stalno ali začasno prebivališče ali dovoljenje za biva-
nje v Republiki Sloveniji in pravne osebe, ki imajo registriran 
sedež oziroma registrirano poslovanje poslovne enote oziroma 
podružnice v Republiki Sloveniji. Državno priznanje se lahko 
podeli tudi mladinski organizaciji, ki je organizirana kot sestavni 
del pravne osebe iz prejšnjega stavka, če deluje avtonomno v 
mladinskem sektorju v skladu z zakonom.

(2) Državna priznanja se lahko podelijo fizični osebi, ki 
živi oziroma pravni osebi, ki obstaja in dejansko posluje v času 
izbire prejemnika.

24. člen
(merila za podelitev)

Merila za podelitev državnega priznanja za izjemne do-
sežke so:

– skladnost delovanja z načeli in vsebinami mladinskega 
dela;

– delovanje oziroma vpliv na osveščanje javnosti o pome-
nu mladinskega dela;

– pomemben vpliv na socialno-družbeno povezanost (ko-
hezijo);

– znatna razsežnost delovanja (multiplikatorni učinek 
dela) projekta;

– prispevek k razvoju mladinskega dela (sektorja);
– trajnostni oziroma dolgoročni učinek za soudeležbo 

mladih v družbeni skupnosti;
– inovativnost.

25. člen
(način izbire)

(1) Kandidate za podelitev državnega priznanja lahko 
predlagajo fizične ali pravne osebe na podlagi javnega poziva, 
ki ga objavi urad. K predlogu za pridobitev državnega priznanja 
je treba pridobiti predhodno soglasje kandidata oziroma zako-
nitega zastopnika pravne osebe.

(2) V javnem pozivu se opredelijo področja delovanja, 
merila vrednotenja, dokazila o rezultatih delovanja (odmevi 
oziroma ocene delovanja), način in roki za vložitev predlogov.

26. člen
(postopek ugotavljanja upravičenosti)

(1) Postopek ugotavljanja upravičenosti izvede strokovna 
komisija za podelitev državnih priznanj, ki jo imenuje minister, 
pristojen za mladino (v nadaljnjem besedilu: minister).

(2) Strokovna komisija pregleda prispele predloge, ugoto-
vi pravilnost in popolnost vloženih predlogov ter če je potrebno, 
pozove predlagatelje, da v osmih dneh dopolnijo prijave.

(3) Strokovna komisija glasuje o predlaganih kandidatih 
na podlagi temeljite analize predlogov in razprave o njih. Spre-
jeti so predlogi, za katere je glasovala večina članov strokovne 
komisije.

(4) Strokovna komisija pripravi predloge kandidatov 
za podelitev državnega priznanja z utemeljitvijo in jih poda 
ministru.

(5) Strokovna komisija lahko način dela uredi s poslovni-
kom. Administrativno in drugo organizacijsko pomoč strokovni 
komisiji zagotavlja urad.

27. člen
(podelitev priznanj)

(1) Državna priznanja prejemnikom podeljuje minister. 
Podelitev državnih priznanj je javna.

(2) Državno priznanje se izreče na listini o priznanju. Obli-
ko in vsebino listine o priznanju določi minister.

V. VODENJE EVIDENC

28. člen
(vrste in način vodenja evidenc)

(1) Evidence na področju mladinskega sektorja so:
– evidenca organizacij, ki jim je podeljen status delovanja 

v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki se vodi v skladu s 
predpisi, ki urejajo društva;

– evidenca sofinanciranja programov v mladinskem sek-
torju, ki se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje iz 
državnega proračuna in upravno poslovanje;

– evidenca o državnih priznanjih, ki se vodi v skladu z 
zakonom.

(2) Urad vodi evidenco iz tretje alineje prejšnjega odstav-
ka v elektronski obliki. Evidenca se hrani trajno.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

29. člen
(izvedba tekočega sofinanciranja)

Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za postopek 
sofinanciranja, ki se je začel pred uveljavitvijo tega pravilnika.

30. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-89/2010
Ljubljana, dne 15. junija 2011
EVA 2010-3311-0062

dr. Igor Lukšič l.r.
Minister

za šolstvo in šport

2203. Odredba o spremembi izobraževalnega 
programa srednjega strokovnega 
izobraževanja Kozmetični tehnik

Na podlagi 15. 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) minister za šolstvo in šport izdaja
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O D R E D B O 
o spremembi izobraževalnega programa 

srednjega strokovnega izobraževanja  
Kozmetični tehnik

1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za 

poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetim na 130. seji dne 
6. 5. 2011, minister za šolstvo in šport sprejme spremembo 
izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraže-
vanja Kozmetični tehnik, ki ga je minister sprejel s Pravilnikom 
o sprejemu izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in 
srednje strokovne izobrazbe (Uradni list RS, št. 55/07), v delu, 
ki določa znanja izvajalcev izobraževalnega programa.

2. člen
Spremenjeni izobraževalni program iz 1. člena te odredbe 

Ministrstvo za šolstvo in šport objavi na svoji spletni strani.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-56/2011
Ljubljana, dne 7. junija 2011
EVA 2011-3311-0060

dr. Igor Lukšič l.r.
Minister

za šolstvo in šport

2204. Odredba o sprejemu izobraževalnih 
programov poklicnega tečaja Ekonomski 
tehnik in Tehnik računalništva

Na podlagi 15. 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) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o sprejemu izobraževalnih programov 

poklicnega tečaja Ekonomski tehnik in Tehnik 
računalništva

1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za 

poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetim na 130. seji dne 
6. 5. 2011, minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalna 
programa poklicnega tečaja:

– Ekonomski tehnik za pridobitev naziva srednje strokov-
ne izobrazbe ekonomski tehnik/ekonomska tehnica,

– Tehnik računalništva za pridobitev naziva srednje stro-
kovne izobrazbe tehnik/tehnica računalništva.

2. člen
(1) Izobraževalna programa iz 1. člena Ministrstvo za 

šolstvo in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Izobraževalna programa iz prejšnjega odstavka bosta s 

šolskim letom 2011/2012 postopoma nadomeščala dosedanja iz-
obraževalna programa, kot je razvidno iz spodnje preglednice:

Novi in prenovljeni 
izobraževalni 
program  
(i. p.)

Vrsta
i. p.

Naziv 
strokovne izobrazbe

KLASIUS-SRV 

KLASIUS-P

Seja Strokovnega 
sveta RS za 
poklicno in 
strokovno 
izobraževanje 
(SSPSI), na kateri 
je bil program 
sprejet

Dosedanji 
izobraževalni 
program (objava 
sprejema v Ur. 
l. RS,  št.), ki 
bo postopoma 
nadomeščen

Ekonomski tehnik PT ekonomski tehnik/ekonomska 
tehnica 

KLASIUS-SRV 15001

KLASIUS-P 3400

130. seja, SSPSI, 
dne  
6. 5. 2011

Ekonomski tehnik 
(75/04)

Tehnik računalništva PT tehnik/tehnica računalništva KLASIUS-SRV 15001

KLASIUS-P 4810

130. seja, SSPSI, 
dne  
6. 5. 2011

Elektrotehnik 
računalništva (52/03)

PT – poklicni tečaj.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-57/2011
Ljubljana, dne 7. junija 2011
EVA 2011-3311-0061

dr. Igor Lukšič l.r.
Minister 

za šolstvo in šport
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2205. Odredba o sprejemu prilagojenega 
izobraževalnega programa nižjega poklicnega 
izobraževanja Preoblikovalec tekstilij

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 
– popr. in 20/11) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o sprejemu prilagojenega izobraževalnega 
programa nižjega poklicnega izobraževanja 

Preoblikovalec tekstilij

1. člen
Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za 

poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetim na 130. seji 
dne 6. 5. 2011, minister za šolstvo in šport sprejme prilagoje-
ni izobraževalni program nižjega poklicnega izobraževanja:

– Preoblikovalec tekstilij za pridobitev naziva nižje po-
klicne izobrazbe preoblikovalec/preoblikovalka tekstilij (za 
gluhe in naglušne ter dijake z govorno-jezikovnimi motnja-
mi).

2. člen
(1) Izobraževalni program iz 1. člena Ministrstvo za 

šolstvo in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka bo s 

šolskim letom 2011/2012 postopoma nadomeščal dosedanji 
izobraževalni program, kot je razvidno iz spodnje pregle-
dnice:

Novi in prenovljeni 
izobraževalni 
program  
(i. p.)

Vrsta
i. p.

Naziv 
strokovne izobrazbe

KLASIUS-SRV 

KLASIUS-P

Seja Strokovnega 
sveta RS za 
poklicno in 
strokovno 
izobraževanje 
(SSPSI), na kateri 
je bil program 
sprejet

Dosedanji 
izobraževalni 
program (objava 
sprejema v Ur. 
l. RS,  št.), ki 
bo postopoma 
nadomeščen

Preoblikovalec 
tekstilij (GLU, GJM)

NPI preoblikovalec/ 
preoblikovalka tekstilij

KLASIUS-SRV 
13001

KLASIUS-P 5422

130. seja, SSPSI, 
dne  
6. 5. 2011

Pomočnik 
konfekcionarja 
(GLU, GJM) (52/03)

NPI – nižje poklicno izobraževanje, GLU – za gluhe in naglušne dijake, GJM – za dijake z govorno-jezikovnimi motnjami.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-58/2011
Ljubljana, dne 7. junija 2011
EVA 2011-3311-0062

dr. Igor Lukšič l.r.
Minister 

za šolstvo in šport
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2206. Odredba o sprejemu višješolskih študijskih 
programov Varovanje in Avtoservisni 
menedžment

Na podlagi 15. 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) minister za šolstvo in šport izdaja

O D R E D B O
o sprejemu višješolskih študijskih programov 

Varovanje in Avtoservisni menedžment

1. člen
(1) Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetim na 126. seji, 
dne 26. novembra 2010, minister za šolstvo in šport sprejme 
višješolski študijski program Varovanje za pridobitev naziva 
strokovne izobrazbe inženir varovanja/inženirka varovanja, 
okrajšano inž. var..

(2) Na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za 
poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetem na 127. seji, 
dne 21. decembra 2010, minister za šolstvo in šport sprejme 
višješolski študijski program Avtoservisni menedžment za pri-
dobitev naziva strokovne izobrazbe avtoservisni inženir/avto-
servisna inženirka, okrajšano as. inž..

2. člen
(1) Višješolska študijska programa iz 1. člena Ministrstvo 

za šolstvo in šport objavi na svoji spletni strani.
(2) Višješolska študijska programa iz 1. člena se začneta 

izvajati z začetkom študijskega leta 2011/2012.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-59/2011
Ljubljana, dne 7. junija 2011
EVA 2011-3311-0063

dr. Igor Lukšič l.r.
Minister 

za šolstvo in šport

2207. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje  
za pogonski namen v maju 2011

Za izvrševanje devetega in dvajsetega odstavka 54. člena 
Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno preči-
ščeno besedilo) in na podlagi tretjega odstavka 5. člena Pra-
vilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo 
za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije (Uradni list RS, 
št. 10/06, 12/07 in 3/09) in v zvezi s 1. členom Uredbe o dolo-
čitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 26/10, 
39/10, 43/10, 48/10, 55/10, 61/10, 74/10, 77/10, 82/10, 101/10, 
5/11, 8/11, 11/11, 16/11, 21/11, 29/11 in 36/11) minister za 
finance objavlja

P O V P R E Č N I   Z N E S E K
trošarine za plinsko olje za pogonski namen  

v maju 2011

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski 
namen iz 2.1 točke tretjega odstavka 54. člena Zakona o tro-
šarinah (Uradni list RS, št. 97/10 – uradno prečiščeno besedilo) 

za obdobje od 1. maja 2011 do 31. maja 2011 znaša 340,46 
eurov na 1000 litrov.

Št. 007-396/2011/8
Ljubljana, dne 10. junija 2011
EVA 2011-1611-0100

dr. Franc Križanič l.r.
Minister 

za finance

USTAVNO SODIŠČE
2208. Odločba o ugotovitvi, da dvanajsti odstavek 

92. člena Zakona o varnosti cestnega prometa 
v delu, v katerem je kot prekršek določal 
vožnjo vozila, označenega s predpisanim 
znakom za prevoz otrok, v katerem ni bilo 
skupine otrok, ni bil v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-119/10-6
Datum: 2. 6. 2011

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem z zahtevo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, na seji 
2. junija 2011

o d l o č i l o:

Dvanajsti odstavek 92. člena Zakona o varnosti cestne-
ga prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno 
besedilo, 58/09 in 36/10) v delu, v katerem je kot prekršek 
določal vožnjo vozila, označenega s predpisanim znakom za 
prevoz otrok, v katerem ni bilo skupine otrok, ni bil v neskladju 
z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu (v nadaljevanju 

predlagatelj) vlaga zahtevo za oceno ustavnosti "dvanajstega 
v zvezi z devetim odstavkom 92. člena Zakona o varnosti ce-
stnega prometa" (v nadaljevanju ZVCP-1). Uveljavlja neskladje 
teh določb z načelom pravičnosti in načelom sorazmernosti kot 
elementoma pravne države iz 2. člena Ustave. Pojasnjuje, da 
vodi postopek odločanja o zahtevi za sodno varstvo v zvezi 
s prekrškom domnevnega kršitelja po dvanajstem odstavku 
92. člena ZVCP-1 v zvezi z devetim odstavkom istega člena 
ZVCP-1. Navaja, da je postopek o prekršku prekinil.

2. Izpodbijana zakonska rešitev v delu, ki se nanaša na 
sankcioniranje voznika, ki vozi vozilo, označeno s predpisa-
nim znakom za prevoz otrok, v vozilu pa ni skupine otrok, po 
mnenju predlagatelja ni primerna in neizogibno potrebna za 
dosego zakonodajalčevega cilja ter ni v sorazmerju z vredno-
stjo zastavljenih zakonodajnih ciljev. Predpisana sankcija naj bi 
bila v nesorazmerju z zavarovanimi cilji, saj naj ne bi bilo nujne 
javne potrebe za izrek kakršne koli sankcije za tako ravnanje. 
Inkriminacijo v dvanajstem odstavku 92. člena ZVCP-1 naj 
bi zakonodajalec predpisal izključno z namenom varovanja 
otrok, ki se prevažajo z vozilom, ki je označeno s predpisanim 
znakom za prevoz otrok. Po predlagateljevi oceni je ta na-
men razviden tudi iz tretjega in četrtega odstavka 101. člena 
ZVCP-1, ki predpisujeta ravnanje voznikov, ki vozijo po istem 
smernem vozišču za vozilom ali po nasprotnem smernem 
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vozišču nasproti vozilu, posebej označenem za prevoz otrok, 
ki ima vključene varnostne utripalke in je ustavljeno na cesti 
zunaj vozišča ali na vozišču, ter sankcionirata kršitve teh pravil. 
Glede na predpisane sankcije za prekrška po teh določbah naj 
bi bil namen zakonodajalca zaščita otrok(a). Predlagatelj meni, 
da je voznik, ki je v vozilu, označenem s tablo za prevoz otrok, 
prevažal od enega do štiri otroke, nerazumno in nelogično 
kaznovan, ker je naredil več, kot je bil po zakonu dolžan storiti, 
namen določbe, ki naj bi bil v varstvu otrok, pa s tem ni dose-
žen. Določba naj bi bila zato v neskladju z načelom pravičnosti 
in načelom sorazmernosti iz 2. člena Ustave. Kot nerazumljivo 
ocenjuje tudi, da bi zakonodajalec ščitil le skupino otrok.

3. Državni zbor Republike Slovenije na zahtevo ni od-
govoril.

B – I.
4. Če sodišče pri odločanju meni, da je zakon ali del 

zakona, ki bi ga moralo uporabiti, protiustaven, mora na pod-
lagi 156. člena Ustave in prvega odstavka 23. člena Zakona o 
Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno 
besedilo – v nadaljevanju ZUstS) prekiniti postopek in začeti 
postopek za oceno njegove ustavnosti pred Ustavnim sodiščem. 
Prekrškovni organ je v postopku o prekršku kršitelja spoznal 
odgovornega za prekršek po dvanajstem odstavku v zvezi z de-
vetim odstavkom 92. člena ZVCP-1 in mu izdal plačilni nalog po 
57. členu Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZP-1), zoper katerega je 
kršitelj vložil zahtevo za sodno varstvo. Okrajno sodišče v Slo-
venj Gradcu bo pri odločanju o vloženem pravnem sredstvu mo-
ralo uporabiti tudi izpodbijano zakonsko ureditev, saj se razlogi 
za vložitev zahteve za sodno varstvo in meje preizkusa odločbe 
prekrškovnega organa nanašajo tudi na preizkus kršitev materi-
alnega prava oziroma predpisa, ki določa prekršek.1

5. Med postopkom pred Ustavnim sodiščem je bil ZVCP-1 
nadomeščen s štirimi zakoni: Zakonom o motornih vozilih (Ura-
dni list RS, št. 106/10 – ZMV), Zakonom o cestah (Uradni 
list RS, št. 109/10 – ZCes-1), Zakonom o pravilih cestnega 
prometa (Uradni list RS, št. 109/10 – v nadaljevanju ZPrCP) in 
Zakonom o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 – ZVoz).2

6. Če je predpis med postopkom pred Ustavnim sodiščem 
v izpodbijanem delu prenehal veljati ali je bil spremenjen ali 
dopolnjen, Ustavno sodišče odloči o njegovi ustavnosti oziroma 
zakonitosti, če predlagatelj ali pobudnik izkaže, da niso bile 
odpravljene posledice protiustavnosti oziroma nezakonitosti 
(drugi odstavek 47. člena ZUstS). V obravnavanem prime-
ru je zahtevo za oceno ustavnosti vložilo Okrajno sodišče v 
Slovenj Gradcu. Po odločitvi Ustavnega sodišča bo sodišče v 
postopku odločanja o zahtevi za sodno varstvo moralo odločiti 
o pravilnosti in zakonitosti odločbe prekrškovnega organa, ki jo 
je ta sprejel na podlagi izpodbijanih zakonskih določb, ki sicer 
ne veljata več. Ustavno sodišče je zato štelo, da so pogoji iz 
47. člena ZUstS izpolnjeni.

B – II.
7. V 92. členu ZVCP-1 so bili opredeljeni pogoji za prevoz 

skupine otrok.3 Dvanajsti odstavek tega člena ZVCP-1 se je 
glasil:

»Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki 
prevaža skupino otrok v nasprotju s tem členom ali podzakon-

1 Glej 62. in 63. člen ZP-1. 
2 Vsi omenjeni zakoni so začeli veljati 1. 4. 2011, uporabljali 

pa se bodo od 1. 7. 2011. 
3 Poleg splošnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati motorna 

vozila, je zakonodajalec zaradi varstva otrok predpisal še posebne 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki teh vozil, s kateri-
mi se taka skupina potnikov prevaža. V času prej veljavnega Zako-
na o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/2000, 
21/02 in 67/02 – v nadaljevanju ZVCP) in tudi v času veljavnosti 
ZVCP-1 je Ustavno sodišče posamezne vidike ureditve teh pogojev 
presojalo v zadevah št. U-I-146/01 (odločba z dne 25. 9. 2003, Ura-
dni list RS, št. 97/03, in OdlUS XII, 78) ter št. U-I-32/05 (odločba z 
dne 30. 6. 2005, Uradni list RS, št. 67/05, in OdlUS XIV, 63).

skim predpisom, izdanim na njegovi podlagi, ali vozi vozilo, ki 
je označeno s predpisanim znakom za prevoz otrok, v katerem 
ni skupine otrok.«4

Predlagatelj sicer navaja, da izpodbija dvanajsti odstavek 
v zvezi z devetim odstavkom 92. člena ZVCP-1, vendar je iz 
vsebine zahteve za oceno ustavnosti razvidno, da jo vlaga le 
zoper tisti del dvanajstega odstavka 92. člena ZVCP-1, ki je 
inkriminiral ravnanje voznika, ki vozi vozilo, označeno s predpi-
sanim znakom za prevoz otrok, v katerem ni skupine otrok.5

8. Iz zahteve je razvidno, da predlagatelj upoštevno ma-
terialnopravno, inkriminacijsko določbo razlaga enako, kot jo 
je uporabil prekrškovni organ v konkretnem primeru ob izdaji 
plačilnega naloga zaradi prekrška.6 Očitki predlagatelja izhajajo 
iz stališča oziroma razlage, da je bil za prekršek po dvanajstem 
odstavku 92. člena ZVCP-1 odgovoren voznik motornega vo-
zila, označenega s tablo za prevoz otrok, če so bili v trenutku 
zaustavitve in pregleda s strani prekrškovnega organa v tako 
označenem vozilu otroci, vendar ne skupina, kot je bila opre-
deljena v devetem odstavku 92. člena ZVCP-1, oziroma, da 
je bila z izpodbijano določbo inkriminirana vsaka situacija, ko 
je voznik v motornem vozilu, označenem s posebno tablo za 
prevoz otrok, vozil manj kot pet otrok.7

9. Za razumevanje inkriminacije8 je potrebno imeti pred 
očmi jasen pomen dispozicije prekrška, ki vsebuje njegov opis. 
Pomemben zakonski znak prekrška je predstavljal pojem »vozi-
ti«. Prekršek je voznik storil le na vožnji z uporabo table glede 
na to, ali je prevažal skupino otrok ali ne. Pojem »voziti« ni 
pravni standard niti nedoločen pojem. Njegov pomen Slovar 
slovenskega knjižnega jezika med drugim opredeljuje tudi kot 
»s prevoznim sredstvom spravljati kam« in »opravljati določeno 

4 Skupino otrok je opredelil deveti odstavek istega člena 
ZVCP-1: »Skupina otrok je skupina najmanj petih otrok, ki so 
večina potnikov v vozilu. Skupina petih ali več otrok iste družine in 
skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevo-
zu potnikov, se ne šteje za skupino otrok po tem členu.«

5 V upoštevnem delu ostaja inkriminacija v bistvenem ena-
ka tudi po veljavni zakonodaji. Po desetem odstavku 90. člena 
ZPrCP se z globo 250 EUR za prekršek kaznuje voznik, ki ravna 
v nasprotju z določbami tega člena ali vozi vozilo, ki je označeno s 
predpisanim znakom za prevoz otrok, v katerem ni skupine otrok. 
Skupina otrok je opredeljena v 3. členu istega zakona kot skupina 
najmanj petih predšolskih otrok ali otrok, ki obiskujejo osnovno 
šolo, ki predstavljajo večino potnikov v motornem vozilu. Skupina 
petih ali več otrok iste družine in skupina petih ali več otrok, ki 
se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne štejeta za 
skupino. Dodatno pa ZPrCP prinaša izjemo v osmem odstavku 
90. člena: »Predpisano označeno mora biti tudi vozilo s katerim 
se opravlja posebni linijski prevoz šoloobveznih otrok, in sicer 
ves čas prevoza in ne glede na število otrok v vozilu.«  Zakon o 
prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – 
popr., 123/08 in 28/10 – v nadaljevanju ZPCP-2) posebni linijski 
prevoz opredeljuje kot »prevoz samo določene vrste potnikov in 
izključuje druge potnike. Opravlja se na podlagi pisne pogodbe 
med prevoznikom in naročnikom prevoza« (37. točka prvega 
odstavka 3. člena ZPCP-2). Posebni linijski prevoz je opredeljen 
tudi v 54. členu tega zakona.

6 Predlagatelj je izrecno zapisal, »da po pregledu zadeve 
ugotavlja, da je storilec  s svojim ravnanjem, ko pred pričetkom 
vožnje ni odstranil znaka za prevoz skupine otrok, čeprav je v vozilu 
vozil le dve mlajši osebi, izpolnil vse znake prekrška po dvanajstem 
odstavku 92. člena ZVCP-1«. 

7 V vozilu pa niso bili otroci iste družine in ni šlo za javni 
linijski prevoz. 

8 Prekrški morajo biti v aktih, ki jih določajo, opisani tako, da 
je povsem jasno, za kršitev katere norme gre in v kakšnem obsegu 
je ta sankcionirana kot prekršek. Prekrški morajo biti torej določeni 
tako, da je v vsakem konkretnem primeru mogoče jasno razbrati, 
ali dejansko stanje tega primera pomeni prekršek ali ne oziroma 
ali določeno dejanje izpolnjuje vse znake prekrška (L. Selinšek v: 
K. Filipčič in drugi, Zakon o prekrških s komentarjem, GV Založba, 
Ljubljana 2009, str. 45).
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pot«.9 Isti vir pomen pojma »prevažati« opredeljuje kot »z vozi-
lom, prevoznim sredstvom spravljati z enega mesta na drugo«, 
»voziti (sem in tja)«. Že iz jezikovnega okvira pojma je razvidno, 
da se položaj, ki ga je sankcioniral izpodbijani del dvanajstega 
odstavka 92. člena ZVCP-1, torej ni mogel opredeljevati v vsa-
kem posameznem trenutku vožnje,10 pač pa ga je bilo razumeti 
relacijsko in se je lahko izpolnil le glede na vožnjo kot zaklju-
čeno celoto poti med dvema skrajnima točkama, ne glede na 
morebitne vmesne postanke, ki ne pomenijo zaključka poti.

10. Dvanajsti odstavek 92. člena ZVCP-1 je vseboval dve 
inkriminaciji, ki sta zasledovali tudi dva različna namena. V pr-
vem delu so bili sankcionirani vsi položaji, ko je voznik skupino 
otrok prevažal v nasprotju s temeljnimi pogoji za učinkovitejše 
varstvo otrok pri prevozih v cestnem prometu.11 Namen določbe 
o obveznosti posebne označitve vozila, v katerem se prevaža 
skupina otrok (deseti odstavek 92. člena ZVCP-1) je bil torej v 
varstvu otrok v cestnem prometu, temu cilju je sledila tudi inkri-
minacija kršitve te zapovedi. Na drugi strani pa je bil namen pre-
povedi, da bi se v cestnem prometu uporabljalo vozilo, označeno 
s predpisanim znakom za prevoz otrok, v katerem ni skupine 
otrok (in namen inkriminiranja kršitve te prepovedi), lahko le v 
preprečitvi zlorabe oznake za prevoz skupine otrok. Uporaba 
predpisanega znaka v nasprotju s prepovedjo12 je pomenila nje-
govo zlorabo, saj je šlo za poseg v pravice in ravnanje oziroma 
neupravičeno nalaganje dodatnih dolžnosti ostalim udeležencem 
v cestnem prometu. Kadar so se ti v prometu srečevali s pose-
bej označenim vozilom, je to od njih namreč terjalo povečano 
stopnjo pozornosti in posebno ravnanje, ki je bilo predpisano 
v tretjem in četrtem odstavku 101. člena ZVCP-1.13 Po pre-
soji Ustavnega sodišča in v skladu z ugotovljenim jezikovnim 

9 A. Bajec in drugi (ur.), Slovar slovenskega knjižnega jezika, 
DZS, Ljubljana 1994, str. 1031 in 1534.

10 V primeru policijske kontrole, torej ne le v trenutku zausta-
vitve in pregleda s strani prekrškovnega organa. 

11 Poročevalec DZ, št. 21/04, pojasnila k takrat 91. členu 
predloga ZVCP-1 za prvo obravnavo. Tak namen zakonodajalca 
je razviden iz naslova 92. člena ZVCP-1 (Prevoz skupine otrok) in 
določb, ki so za prevoz skupine otrok vzpostavljale višje standar-
de tako glede vozila kot voznika. K posebni pozornosti na otroke 
kot udeležence v cestnem prometu je napotoval in zavezoval že 
splošni člen ZVCP-1, ki je opredeljeval načela cestnega prometa: 
»Kadar so udeleženci cestnega prometa otroci, starejši ljudje, slepi, 
invalidi in druge osebe, ki niso v celoti sposobne za samostojno 
udeležbo v cestnem prometu, so drugi udeleženci dolžni nanje 
posebno paziti in jim, če zakon tako določa, tudi pomagati« (tretji 
odstavek 2. člena ZVCP-1). Tudi sistemsko gledano je bil 92. člen 
ZVCP-1 uvrščen v posebno poglavje zakona, ki je opredeljeval 
varstvo drugih udeležencev v cestnem prometu. Poglavje je uvedla 
sistemsko splošna določba, da morajo biti otroci kot udeleženci 
v cestnem prometu deležni posebne pozornosti in pomoči vseh 
drugih udeležencev (prvi odstavek 91. člena ZVCP-1).

12 Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se preva-
žajo skupine otrok (Uradni list RS, št. 23/09) je v 9. členu določal, 
da sme biti znak za označitev vozila, s katerim se prevaža skupina 
otrok, nameščen na vozilu samo takrat, ko se z vozilom prevaža 
skupina otrok. 

13 Mimo vozila, ustavljenega na cesti zunaj vozišča, ki je 
posebej označeno za prevoz otrok in ima  vključene varnostne 
utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo, je voznik dolžan voziti 
z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi vozilo 
ustaviti (tretji odstavek 101. člena ZVCP-1).

Kadar je vozilo, ki je posebej označeno za prevoz otrok in 
ima vključene varnostne utripalke, ker otroci vstopajo ali izstopajo, 
ustavljeno na smernem vozišču, vožnja mimo za vozila, ki vozijo po 
istem smernem vozišču, ni dovoljena, vozniki vozil, ki vozijo mimo 
po smernem vozišču za vožnjo v nasprotni smeri, pa morajo voziti 
z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno ter po potrebi vozilo 
ustaviti (četrti odstavek 101. člena ZVCP-1).

Dodatne obveznosti so se ostalim voznikom torej nalagale v 
primeru, ko so se v cestnem prometu srečali s situacijo, ko je bilo 
na vozišču ali zunaj njega vozilo, posebej označeno za prevoz 
otrok, ustavljeno in je imelo vključene varnostne utripalke, ker 
so otroci vstopali ali izstopali. Večja potreba po varstvu je prav v 
času vstopanja in izstopanja otrok iz vozila, saj so takrat najbolj 
izpostavljeni.

okvirom določbe pa ni bilo mogoče govoriti o zlorabi posebne 
oznake, če v določenem trenutku vožnje v motornem vozilu res 
ni bilo števila otrok, ki bi predstavljali skupino, vendar so otroci 
bili v njem, na celotni relaciji (prevozu) pa je prišlo do tega (ali 
se je vsaj utemeljeno pričakovalo, da bo prišlo do tega), da je 
bila v vozilu skupina otrok. Varstvo tudi manjšega števila otrok, 
ki so že bili v vozilu pred oblikovanjem skupine ali so nadaljevali 
vožnjo po njenem razpadu, je bilo ob uporabi posebne oznake še 
vedno zagotovljeno in je pretehtalo nad dodatnimi obveznostmi 
ostalih udeležencev v prometu. Tudi glede na namen inkrimi-
nacije, ki je bila v preprečitvi zlorab posebne oznake, Ustavno 
sodišče presoja, da sankcionirani položaj ni zajemal situacij, ko 
se je v času celotne vožnje na celotni relaciji vsaj nekaj časa v 
vozilu prevažala skupina otrok ali se je utemeljeno pričakovalo, 
da se bo prevažala, pač pa le položaje, ko v vozilu v nobenem 
trenutku vožnje ni bilo skupine otrok in se to tudi ni pričakovalo. 
Taka jezikovna, logična, namenska in ozka razlaga pojma vo-
žnje pomeni oženje polja kaznivosti, kar je v skladu z načelom 
omejenosti represije.

11. Glede na navedeno je neutemeljen očitek predlaga-
telja, da je bila izpodbijana določba v neskladju z načeloma 
pravičnosti in sorazmernosti, ki izhajata iz 2. člena Ustave. 
Predlagatelj, ki izhaja iz drugačnega pojmovanja namena in-
kriminacije in posledično drugačnega pojmovanja dispozicije 
prekrška, ne more uspeti z argumenti, da je ta nerazumljiva 
in nelogična.

12. Glede na navedeno je Ustavno sodišče odločilo, da 
dvanajsti odstavek 92. člena ZVCP-1 v izpodbijanem delu ni bil 
v neskladju z Ustavo.

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

21. člena ZUstS v sestavi: podpredsednik mag. Miroslav Mo-
zetič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Etelka Korpič 
- Horvat, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik 
in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.

mag. Miroslav Mozetič l.r.
Podpredsednik

2209. Odločba o ustanovitvi Občine Ankaran 
in o ugotovitvi, da Zakon o razpisu rednih 
lokalnih volitev v Mestni občini Koper 
ter Akt o razpisu rednih volitev v občinski svet 
in rednih volitev župana Mestne občine Koper 
nista v neskladju z Ustavo

Številka: U-I-114/11-12
Datum: 9. 6. 2011

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, za-
četem na pobudo Krajevne skupnosti Ankaran, Skupnosti Itali-
janov Ankaran, Pobude za ustanovitev občine Ankaran, Aleksa 
Abramoviča in drugih, vsi Ankaran, ki jih zastopa mag. Miha 
Šipec, odvetnik v Ljubljani, na seji 9. junija 2011

o d l o č i l o:

1. Ustanovi se Občina Ankaran, ki obsega naselje Anka-
ran. Sedež Občine Ankaran je v Ankaranu. Prvi občinski svet 
šteje trinajst članov. Enega člana prvega občinskega sveta 
izvolijo pripadniki italijanske narodne skupnosti na podlagi po-
sebne volilne pravice kot svojega predstavnika. Območje nase-
lja Ankaran se izloči iz območja Mestne občine Koper.

2. Prve volitve v Občino Ankaran se izvedejo v okviru 
rednih lokalnih volitev leta 2014.
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3. Italijanska narodna skupnost in njeni pripadniki imajo v 
Občini Ankaran vse pravice, ki izhajajo iz mednarodnopravnih 
obveznosti Republike Slovenije, in vse posebne pravice iz 
64. člena Ustave.

4. Zakon o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini 
Koper (Uradni list RS, št. 39/11) ter Akt o razpisu rednih volitev 
v občinski svet in rednih volitev župana v Mestni občini Koper 
(Uradni list RS, št. 40/11) nista v neskladju z Ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pobudniki očitajo Zakonu o razpisu rednih lokalnih voli-

tev v Mestni občini Koper (v nadaljevanju ZRRLVKP), da njegov 
namen ni v zagotovitvi ustavne pravice do volitev v organe 
lokalne skupnosti, temveč v dokončnem onemogočanju izvr-
šitve odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-137/10 z dne 26. 11. 
2010 (Uradni list RS, št. 99/10). Z izpodbijanim ZRRLVKP naj 
bi bilo zato kršeno načelo ustavne demokracije (1. člen Usta-
ve), načela pravne države (2. člen Ustave) in načelo delitve 
oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave). Zakon naj bi tudi 
grobo posegal v ustavni položaj Ustavnega sodišča kot varuha 
Ustave, saj so njegove odločbe obvezne, kot to jasno določa 
tretji odstavek 1. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni 
list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljeva-
nju ZUstS). Pobudniki menijo, da je Državni zbor Republike 
Slovenije z izpodbijanim ZRRLVKP izničil odločbo Ustavnega 
sodišča št. U-I-137/10.

2. Protiustaven naj bi bil tudi Akt o razpisu rednih lokalnih 
volitev v občinski svet in rednih volitev župana v Mestni občini 
Koper (v nadaljevanju Akt o razpisu volitev v MOK), ker temelji 
na protiustavnem ZRRLVKP in ker razpisuje volitve v ozemelj-
sko protiustavni občini.

3. Pobudniki poudarjajo, da okoliščine, v katerih se je 
uveljavil izpodbijani ZRRLVKP, niso primerljive z okoliščinami, v 
katerih je bila izdana odločba Ustavnega sodišča št. U-I-163/99 
z dne 23. 9. 1999 (Uradni list RS, št. 80/99, in OdlUS VIII, 209). 
V tej odločbi je Ustavno sodišče presodilo, da (takratni) Zakon 
o razpisu rednih lokalnih volitev v Mestni občini Koper (Uradni 
list RS, št. 53/99 – v nadaljevanju ZRLVKP) ni v neskladju z 
Ustavo. Bistvena razlika naj bi bila v tem, da je v tej zadevi 
izpodbijani ZRRLVKP v neskladju z nosilnimi ustavnopravnimi 
razlogi odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-137/10, medtem ko 
naj bi ZRLVKP leta 1999 predrugačil le način izvršitve odločbe 
Ustavnega sodišča št. U-I-301/98 z dne 17. 9. 1998 (Uradni list 
RS, št. 67/98, in OdlUS VII, 157). Poleg tega naj bi bilo tokrat 
območje občine Ankaran jasno določljivo, saj obsega samo ob-
močje tega naselja, ustanovitev občine pa so na referendumu 
podprli tudi prebivalci tega območja. Odločitev o ustanovitvi 
občine Ankaran naj bi bila zato odvisna izključno od volje Dr-
žavnega zbora in je ne preprečujejo objektivne ovire. Takšnih 
okoliščin naj ne bi bilo ob uveljavitvi ZRLVKP leta 1999.

4. Pobudniki zatrjujejo, da se z izpodbijanim ZRRLVKP 
sili prebivalce naselja Ankaran k uresničevanju pravice do 
lokalne samouprave v nasprotju z njihovo že izraženo voljo 
in v nasprotju z odločbo Ustavnega sodišča. Opozarjajo, 
da je tudi Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-137/10 sprejelo 
stališče, da so lokalne volitve v obstoječe, a protiustavne 
občine protiustavne in zato pomenijo kršitev 2. člena Ustave. 
Pobudniki menijo, da mora obstajati povezava med oze-
meljsko protiustavnostjo občine in protiustavnostjo volitev v 
organe take občine. Zanikanje te povezave bi prebivalcem 
naselja Ankaran povzročilo trajno in dokončno negacijo nji-
hove ustavne pravice do lokalne samouprave in ne morda 
le protiustavno stanje za določeno časovno obdobje. Razlog 
za to naj bi bil tudi v tem, da je sprememba zakona, ki ureja 
lokalno samoupravo, določila, da ni mogoče ustanoviti obči-
ne z manj kot 5000 prebivalci.

5. Pobudniki predlagajo razveljavitev oziroma odpravo 
izpodbijanih predpisov. Poleg tega predlagajo, naj Ustavno so-
dišče izvrševanje obeh izpodbijanih predpisov zadrži do svoje 
končne odločitve. Podrejeno, če bi Ustavno sodišče ugotovilo, 
da obstojijo ustavnopravni razlogi za dopustitev volitev v Me-

stno občino Koper (v nadaljevanju MOK), pa pobudniki predla-
gajo, naj Ustavno sodišče ugotovi protiustavnost ZRRLVKP in 
Akta o razpisu volitev v MOK vsaj toliko, kolikor se nanaša na 
naselje Ankaran, saj prebivalci tega naselja odklanjajo pravico 
do volitev v organe MOK. Po volitvah pa naj bi organi MOK lah-
ko sprejemali odločitve, ki se nanašajo na pravice, interese in 
prostor naselja Ankaran ter njegovih prebivalcev, le v soglasju 
s Krajevno skupnostjo Ankaran.

6. Pobudniki so 6. 6. 2011 dopolnili pobudo s slikovnim 
gradivom, ki naj bi dokazovalo, da MOK zapostavlja razvoj 
naselja Ankaran.

7. Na navedbe v pobudi je odgovoril Državni zbor, ki meni, 
da je pobuda neutemeljena in da izpodbijana predpisa nista 
v neskladju z Ustavo. Namen izpodbijanega zakona naj bi bil 
v čimprejšnji izvedbi volitev v organe MOK zaradi zagotovitve 
volilne pravice prebivalcev te mestne občine. Državni zbor meni, 
da je čas, ki ga je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-137/10 
predvidelo za zamik lokalnih volitev in ga ocenilo kot ustavno 
dopusten poseg v volilno pravico, že potekel. Zato naj bi bilo 
vsako nadaljnje odlaganje teh volitev šteti za nedopusten poseg 
v volilno pravico. Poudarja, da izpodbijana predpisa ne izničujeta 
navedene odločbe Ustavnega sodišča, saj naj ne bi posegala v 
ugotovljeno ustavno neskladje Zakona o ustanovitvi občin ter 
o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – ura-
dno prečiščeno besedilo in 9/11 – v nadaljevanju ZUODNO). 
Izpodbijani zakon le spreminja način izvršitve odločbe Ustav-
nega sodišča, določen na podlagi drugega odstavka 40. člena 
ZUstS, kar pa je po ustavnosodni presoji dopustno. V zvezi s 
tem se Državni zbor sklicuje na odločbo Ustavnega sodišča 
št. U-I-163/99 in ugotavlja, da je argumentacija iz te odločbe 
upoštevna tudi v obravnavanem primeru, ki naj bi bil podoben. 
Navaja, da je Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-137/10 vzposta-
vilo konkurenco volilne pravice kot temeljne človekove pravice z 
ustavno pravico do lokalne samouprave, pri čemer naj bi volilno 
pravico uporabilo pri določitvi načina izvršitve v podporo izvršitvi 
ustavne pravice do lokalne samouprave, ob oceni, da naj bi šlo 
za krajši zamik periodičnosti volitev. Ker Državni zbor, kljub več 
poskusom, zakona, s katerim bi odpravil neskladje ZUODNO 
z Ustavo, ni uspel sprejeti in je rok za njegovo uskladitev že 
potekel, bi vsako nadaljnje odlaganje volitev po njegovi oceni 
ne le ohranjalo, ampak še poglabljalo protiustavno stanje. Meni, 
da je treba dati v takšnem položaju prednost volilni pravici kot 
človekovi pravici pred pravico do lokalne samouprave v občini, 
ki ni v celoti usklajena z Ustavo.

8. Mnenje je poslala tudi Vlada Republike Slovenije, ki 
prav tako meni, da pobuda ni utemeljena. Navaja, da je predla-
gala Državnemu zboru v sprejetje zakon za izvršitev odločbe 
Ustavnega sodišča št. U-I-137/10, vendar ga ta ni sprejel, tako 
kot ne nadaljnjih dveh zakonov s tako vsebino. Navaja tudi, da 
je v zvezi z izpodbijanim zakonom, katerega predlog je prejela 
od Državnega zbora v mnenje, ocenila, da je po preteku roka 
za uskladitev ZUODNO z Ustavo določitev načina izvršitve 
iz navedene odločbe Ustavnega sodišča izgubila svoj temelj 
in namen. Ker naj ne bi bilo mogoče predvideti, kdaj in kako 
bo navedena odločba v vsebinskem smislu izvršena, Vlada 
predlogu izpodbijanega zakona v zakonodajnem postopku ni 
nasprotovala. Meni, da izpodbijani zakon ne zmanjšuje obve-
znosti in pogojev za izvršitev navedene odločbe Ustavnega 
sodišča, prebivalcem MOK pa zagotavlja uresničevanje volilne 
pravice in pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. 
Vlada tudi meni, da je periodičnost volitev sestavni del lokalne 
samouprave, ki je vsem prebivalcem Slovenije zagotovljena z 
Ustavo. Navaja, da zaradi procesa ustanovitve občine Ankaran 
ne sme biti ogrožena pravica prebivalcev do uresničevanja lo-
kalne samouprave v občini prek voljenih organov na način, kot 
ga določa zakon. Po njenem mnenju ima ta pravica prednost 
pred drugimi pravicami s področja lokalne samouprave.

B.
9. Ustavno sodišče je pobudo za začetek postopka za 

oceno ustavnosti ZRRLVKP in Akta o razpisu volitev v MOK 
sprejelo. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 
26. člena ZUstS, je nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
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10. Z odločbo št. U-I-137/10 je Ustavno sodišče odločilo, 
da je ZUODNO v neskladju z Ustavo. Presodilo je, da je Dr-
žavni zbor s tem, ko ni ustanovil občin Ankaran in Mirna, ravnal 
arbitrarno oziroma samovoljno. Takšno ravnanje je pomenilo 
kršitev načel pravne države (2. člen Ustave) in splošnega na-
čela enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena Ustave), 
posledično pa tudi kršitev ustavnih določb, ki se nanašajo na 
lokalno samoupravo (138. in 139. člen Ustave). Ustavno sodi-
šče je pri tem poudarilo, da je ustanovitev občine po postopku, 
določenem z Ustavo in zakonom, bistveni pogoj za uresni-
čevanje ustavne pravice do lokalne samouprave. Ta ustavna 
pravica sicer ne zagotavlja abstraktne pravice do lastne občine 
na katerem koli območju, zagotavlja pa pravico prebivalcev, ki 
živijo na določenem območju in so povezani s skupnimi potre-
bami in interesi, da sami urejajo lokalne zadeve. Po Ustavi ima 
zakonodajalec pooblastilo za ustanavljanje občin. Vendar pa je 
Državni zbor svojo avtonomijo glede ustanavljanja občin sam 
omejil s tem, ko je z zakonom določil pogoje in postopek za 
ustanovitev občin ter v tem postopku zagotovil sodno varstvo. 
Iz načel pravne države (2. člen Ustave) izhaja, da zakonoda-
jalec mora spoštovati zakonsko ureditev, ki jo je sam sprejel, 
obenem pa drugi odstavek 14. člena Ustave od njega terja tudi 
enako obravnavanje vseh prebivalcev, ki želijo na določenem 
območju in po predpisanem postopku ustanoviti občino. Splo-
šno ustavno načelo enakosti zahteva od Državnega zbora, da 
predpisane pogoje uporablja v vseh primerih enako. Če ugo-
tovi, da določeno območje izpolnjuje zakonske pogoje, potem 
mora ravnati tako, kot je ravnal v drugih primerih, v katerih je 
ugotovil, da so bili pogoji izpolnjeni. Na podlagi teh izhodišč je 
Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-137/10 zavrnilo ugovor, da 
predlagana občina Ankaran ne izpolnjuje ustavnih in zakonskih 
pogojev. Vsa vprašanja v zvezi z izpolnjevanjem pogojev je 
bilo treba namreč razrešiti v postopku do razpisa referenduma, 
vključno s postopkom predvidenega sodnega varstva zoper 
odločitev Državnega zbora. Tudi sam Državni zbor je ugotovil, 
da so bili ti pogoji izpolnjeni, in je na tej podlagi razpisal referen-
dum o ustanovitvi občine Ankaran. Na voljo volivcev, izraženo 
na referendumu, razpisanem po tem, ko je že ugotovil, da 
predlagana občina izpolnjuje pogoje, pa je Državni zbor vezan, 
razen v dveh primerih, ki pa v tem primeru nista podana.1

11. Za odpravo ugotovljene protiustavnosti ZUODNO je 
Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 48. člena ZUstS 
Državnemu zboru določilo rok dveh mesecev. Kot način izvrši-
tve svoje odločbe pa je na podlagi drugega odstavka 40. člena 
ZUstS določilo, da predsednik Državnega zbora v dvajsetih dneh 
po uveljavitvi zakona, s katerim Državni zbor ustanovi občini 
Ankaran in Mirna, razpiše volitve v občinske svete in volitve žu-
panov v vseh štirih prizadetih občinah. Do prve seje novoizvolje-
nih občinskih svetov je tudi podaljšalo mandat članov občinskih 
svetov in županov MOK in Občine Trebnje. Glede Občine Mirna 
se je Državni zbor na odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-137/10 
odzval.2 Glede naselja Ankaran pa Državni zbor vse do danes 
še ni sprejel zakona, s katerim bi ZUODNO uskladil z Ustavo, 
skladno z razlogi iz navedene odločbe Ustavnega sodišča, kar 
izkazuje njegovo selektivno in poljubno spoštovanje odločbe 
Ustavnega sodišča. Dvomesečni rok, ki ga je Ustavno sodišče 
določilo za uskladitev ZUODNO z Ustavo, je potekel 7. 2. 2011 
in je torej že močno prekoračen.3 Zaradi ravnanja Državnega 
zbora se protiustavno stanje glede lokalne samouprave v naselju 
Ankaran nadaljuje in se pravzaprav še poglablja, saj je opusti-
tev dolžne zakonodajne dejavnosti povzročila, da tudi volitev 
v MOK ni bilo mogoče izvesti v rokih, kot je bilo predvideno z 

1 Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-294/98 z dne 12. 10. 
1998 (Uradni list RS, št. 72/98, in OdlUS VII, 185) sprejelo stali-
šče, da Državni zbor ni vezan na referendum, ko bi upoštevanje 
referendumske volje povzročilo nastanek občine, ki ne bi ustrezala 
ustavnim in zakonskim določbam o občini, in ko upoštevanje re-
ferendumske volje zaradi nasprotujočih si referendumskih izidov 
objektivno ni mogoče.

2 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi 
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 9/11 – 
ZUODNO-G).

3 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-137/10 je bila v Ura-
dnem listu Republike Slovenije objavljena 7. 12. 2010.

odločbo št. U-I-137/10. Z vsakim dodatnim odlaganjem volitev 
v organe MOK, ki presega odlog, ki je bil predviden z odločbo 
št. U-I-137/10, je zato prizadeto tudi izvrševanje lokalne samo-
uprave prebivalcev MOK. Bistveno za uresničevanje lokalne 
samouprave je prav periodično odločanje volivcev o njihovih 
predstavnikih v organih lokalne samouprave.4

12. Del protiustavnih posledic nespoštovanja odločbe 
Ustavnega sodišča št. U-I-137/10 – vsaj tisti del, ki se nanaša 
na uresničevanje lokalne samouprave v MOK – skuša Državni 
zbor odpraviti z izpodbijanim ZRRLVKP, sprejetim 17. 5. 2011, 
ki predvideva redne lokalne volitve v organe MOK. Na podlagi 
tega zakona je predsednik Državnega zbora za 10. 7. 2011 raz-
pisal volitve v MOK. Vendar pa tak razvoj dogodkov v Državnem 
zboru pomeni, da odločba Ustavnega sodišča št. U-I-137/10 v 
delu, v katerem se nanaša na Ankaran, ostaja neizvršena. V 
obravnavani zadevi je Ustavno sodišče zato moralo odgovoriti 
na očitke pobudnikov, da je Državni zbor s sprejetjem ZRRLVKP 
grobo posegel v ustavni položaj Ustavnega sodišča in tako kršil 
načela delitve oblasti, pravne države in ustavne demokracije.

13. Odločbe Ustavnega sodišča so obvezne. To pravilo 
izhaja že iz načela delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Usta-
ve), izrecno pa je to določeno tudi v tretjem odstavku 1. člena 
ZUstS. Vsebina te obveznosti je v tem, da so vsi državni organi 
dolžni spoštovati in izvrševati odločbe, ki jih sprejme Ustavno 
sodišče kot najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti 
in zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Upoštevajoč ustavno določene pristojnosti Ustavnega sodišča 
(160. člen Ustave) pa je njegova pristojnost tudi, da v teh okvi-
rih razlaga Ustavo in njenim določbam daje pomen, s katerim 
se zagotavlja vladavina prava ter svobodna in demokratična 
družbena ureditev. Iz temeljnih ustavnih načel, da je Republika 
Slovenija demokratična republika (1. člen Ustave) in pravna 
država (2. člen Ustave), v kateri se oblast izvršuje po načelu 
delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena Ustave), izhaja, da 
je Republika Slovenija ustavna demokracija in ne država, v 
kateri bi lahko kateri koli državni organ (tudi zakonodajalec) 
štel odločitve Ustavnega sodišča za neobvezne, torej kot ne-
kakšna priporočila. Temeljna in inherentna pristojnost sodišč 
je, da razlagajo pravo; prav to daje sodstvu položaj oblasti, 
kot ga terja Ustava z načelom delitve oblasti, saj so te pravne 
razlage dokončne in avtoritativne. To velja – toliko bolj – za 
pristojnost Ustavnega sodišča, da dokončno in avtoritativno 
razlaga Ustavo in s tem izvršuje oblast, ki mu je v ustavnem 
redu določena. Le če so njegove odločbe obvezne in kot take 
tudi dejansko učinkujejo, se lahko Ustavno sodišče odzove na 
ustavne pritožbe in pobude za presojo ustavnosti in zakonito-
sti ter zagotovi posameznikom in pravnim osebam učinkovito 
varstvo njihovega ustavnopravnega položaja. Zanikanje obve-
znosti odločitev Ustavnega sodišča zato pomeni tudi zanikanje 
pravnega varstva prizadetih pritožnikov oziroma pobudnikov. 
Spoštovanje sodnih odločb, tudi odločb Ustavnega sodišča, 
je eden temeljnih postulatov pravne države in srž ustavne de-
mokracije (tako Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-248/08 z dne 
11. 11. 2009, Uradni list RS, št. 95/09).

14. Državni zbor bi se torej na odločbo št. U-I-137/10 moral 
odzvati s sprejetjem ustreznega zakona, s katerim bi ustanovil 
občino Ankaran. Zakonodajna neodzivnost Državnega zbora 
glede obveznosti, ki mu je bila naložena z odločbo Ustavnega 
sodišča, zato nedvomno pomeni kršitev načel pravne države 
(2. člen Ustave) in načela delitve oblasti (drugi odstavek 3. člena 
Ustave). S tem, ko se Državni zbor na odločbo ni odzval, so 
pobudniki v zadevi št. U-I-137/10 ostali brez učinkovitega ustav-

4 Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-163/99 sprejelo stali-
šče, da »pravica volivcev, da v določenih časovnih presledkih volijo 
svoje predstavnike lokalne samouprave, sicer ni ustavno tako opre-
deljena, da bi zapovedovala volitve prav v štiriletnem časovnem 
obdobju. Zakonodajalec bi lahko določil tudi daljši mandat organom 
lokalne samouprave. Zato ga je lahko iz zgoraj navedenih razlogov 
določilo kot način izvršitve tudi Ustavno sodišče. Vendar pa že za-
radi splošnega načela enakosti (drugi odstavek 14. člena Ustave) 
takšnega stanja ni mogoče vzdrževati neomejeno dolgo. Pripeljalo 
bi do situacije, v kateri bi bilo bistveno ogroženo izvrševanje lokalne 
samouprave, ki ga občani uresničujejo prav s periodičnim odloča-
njem o svojih predstavnikih v organih lokalne samouprave.«
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nosodnega varstva zoper njegovo samovoljno ravnanje. Zato je 
moralo v tej zadevi to varstvo zagotoviti Ustavno sodišče.

15. Da bi zagotovilo učinkovito ustavnosodno varstvo pra-
vic pobudnikov do uresničevanja pravice do lokalne samoupra-
ve, kot izhaja iz odločbe št. U-I-137/10, bi moralo Ustavno sodi-
šče poseči v razpisane volitve v MOK in razveljaviti izpodbijani 
ZRRLVKP. Namesto tega se je odločilo za pristop, ki učinkovito 
zaščiti tako pravici do volitev in do lokalne samouprave prebi-
valcev MOK kot tudi pravico do lokalne samouprave prebival-
cev Ankarana. Že v odločbi št. U-I-137/10 je Ustavno sodišče 
poudarilo funkcionalno povezanost ustavne pravice do lokalne 
samouprave in volilne pravice kot človekove pravice. Zato je 
Ustavno sodišče v tokratnem primeru odločilo, da z določitvijo 
novega načina izvršitve odločbe št. U-I-137/10 vsem prizadetim 
zagotovi uresničevanje obeh ustavnih pravic. Le če se lokalne 
volitve v organe MOK obravnavajo tako, da se z njimi ne pose-
ga v uresničitev pravice prebivalcev naselja Ankaran do občine, 
ima izpodbijani ZRRLVKP ustavno dopustne učinke.

16. Odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-137/10 po vsebini 
ni mogoče izvršiti na drugačen način kot z ustanovitvijo Občine 
Ankaran.5 Ob tem Ustavno sodišče ponovno poudarja, da se 
ustanovitev občine Ankaran obravnava z upoštevanjem meril in 
ustaljene prakse za ustanovitev občin, ki so veljali do Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 51/10 – ZLS-R), ki je merila za ustanovitev 
občine sicer spremenil, vendar s prehodno ureditvijo predvidel 
obravnavo že vloženih predlogov za nove občine, glede katerih 
je bil referendum že opravljen, po dotlej veljavni ureditvi. Glede 
na navedeno je Ustavno sodišče odločilo, da se ustanovi Obči-
na Ankaran, in določilo vse potrebno za izvedbo prvih lokalnih 
volitev v to občino (1. točka izreka). Na ta način je Ustavno 
sodišče na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS dolo-
čilo nov način izvršitve svoje odločbe št. U-I-137/10 in, kar je 
najpomembneje, dokončno zavarovalo ustavnopravni položaj 
pobudnikov.6 Upoštevajoč, da so bili dosedanji zakonodajni 
postopki za izvršitev te odločbe v Državnem zboru neuspe-
šni, je to v tem trenutku edini način, da se zagotovi njeno 

5 Za podoben pravni položaj, ko odločbe Ustavnega sodišča 
ni bilo mogoče izvršiti na drugačen način, kot ga je določilo Ustav-
no sodišče, je šlo npr. v odločbah št. U-I-246/02 z dne 3. 4. 2003 
(Uradni list RS, št. 36/03, in OdlUS XII, 24) in št. U-I-248/08 z dne 
11. 11. 2009 (Uradni list RS, št. 95/09). V odločbi št. U-I-246/02 je 
Ustavno sodišče ugotovilo protiustavnost Zakona o urejanju statu-
sa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99 in 64/01) in v 8. točki izreka 
določilo edini mogoč način izvršitve svoje odločbe. Tako je Ustav-
no sodišče ravnalo tudi v 3. točki izreka odločbe št. U-I-248/08, v 
kateri je sicer delno razveljavilo Zakon o Državnem svetu (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakon o dopol-
nitvah Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 76/05). Prim. 
tudi 4. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-294/98 z 
dne 12. 10. 1998 (Uradni list RS, št. 72/98, in OdlUS VII, 185) in 
4. točko izreka odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-285/98 z dne 
17. 9. 1998 (Uradni list RS, št. 67/98, in OdlUS VII, 160), v katerih 
je Ustavno sodišče določilo, v katero občino se vključi prizadeto 
naselje oziroma naselja.

6 Enako pooblastilo, kot ga določa drugi odstavek 40. člena 
ZUstS, ima tudi nemško Zvezno ustavno sodišče. Na podlagi 
35. člena Zakona o zveznem ustavnem sodišču (BVerfGG) lahko to 
sodišče v svoji odločbi določi, kdo jo mora izvršiti; prav tako lahko v 
posameznem primeru določi vrsto in način izvršitve. To pristojnost 
je nemško ustavno sodišče doslej razlagalo zelo široko, ne le glede 
obsega ukrepov, ki jih lahko sprejme za izvršitev svoje odločitve, 
temveč tudi glede časovnega okvira za naložitev ukrepov. Tako 
je nemško Zvezno ustavno sodišče razsodilo, da je mogoče, če 
se šele po sprejetju odločbe pojavi potreba po določitvi načina 
izvršitve, odrediti ustrezne izvršilne ukrepe v ločenem sklepu, in 
sicer na predlog ali po uradni dolžnosti. Več o tem glej G. Lübbe-
Wolff, R. Mellinghoff in R. Gaier, Nacionalno poročilo Zveznega 
ustavnega sodišča Nemčije (zlasti str. 40 in nasl.), pripravljeno za 
XV. kongres Konference evropskih ustavnih sodišč, ki se je na temo 
»Ustavno sodstvo: funkcije in razmerja do drugih javnih oblasti« 
odvijal od 23. 5. 2011 do 25. 5. 2011 v Bukarešti, Romunija. 

Poročilo je dostopno na <http://www.confcoconsteu.org/re-
ports/rep-xv/GERMANIA %20germ.pdf>.

spoštovanje in izvršitev. S tem se tudi ne odstopa od drugih 
odločitev zakonodajalca v dosedanji ureditvi sistema lokalne 
samouprave, ki je omogočila, da je Državni zbor ustanovil več 
kot 200 občin, v katerih prebivalci uresničujejo lokalno samou-
pravo. V pristojnosti Državnega zbora pa je, da lahko sistemsko 
drugače uredi delovanje in financiranje lokalne samouprave ter 
skladno s tem preoblikuje obstoječo mrežo občin tako, da se 
bodo z združevanjem obstoječih občin oblikovale ozemeljsko 
večje občine, kar se bo pod enakimi pogoji nanašalo tudi na 
Občino Ankaran.

17. Ustanovitev Občine Ankaran pa po oceni Ustavnega 
sodišča ne terja tudi takojšnjega operativnega konstituiranja 
organov te občine. Ustavno sodišče je sledilo siceršnji ureditvi 
ustanovitve občin, kot jo določa prvi odstavek 15.b člena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10 – ZLS), po katerem 
se volitve v občinski svet in volitve župana nove občine izvede-
jo ob prvih rednih volitvah po njeni ustanovitvi. Glede na to je 
Ustavno sodišče določilo, da se prve volitve v Občino Ankaran 
izvedejo v okviru rednih lokalnih volitev leta 2014 (2. točka iz-
reka). Prebivalci Ankarana pa do teh volitev pravico do lokalne 
samouprave uresničujejo v MOK. V vmesnem obdobju bodo 
lahko pristojni organi pripravili vse potrebno za začetek delo-
vanja in financiranja Občine Ankaran.

18. Ne glede na to, da je Državni zbor v postopku za 
ustanovitev občine Ankaran ugotovil, da so izpolnjeni vsi pogoji 
za ustanovitev te občine, torej tudi pogoji za zagotovitev poseb-
nega položaja in pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti 
in njenih pripadnikov v novi občini, in da je Ustavno sodišče to 
ugotovilo že v odločbi št. U-I-137/10, je Ustavno sodišče temu 
vprašanju tudi v tej zadevi posvetilo posebno pozornost. Glede 
na dejstvo, da je ustanovilo Občino Ankaran, je Ustavno sodi-
šče dalo italijanski narodni skupnosti in njenim pripadnikom, 
ki živijo na njenem območju, izrecno zagotovilo, da jim v novi 
občini Ankaran gredo vse pravice iz 64. člena Ustave in na tej 
podlagi sprejetih zakonov ter iz Pogodbe med SFRJ in Repu-
bliko Italijo (Uradni list RS, št. 40/92, MP, št. 11/92, in Uradni 
list SFRJ, MP, št. 1/77), upoštevajoč tudi 7. točko Specialnega 
statuta, priloženega Londonskemu memorandumu o soglasju 
med vladami Italije, Združenega kraljestva, Združenih držav in 
Jugoslavije o svobodnem tržaškem ozemlju, Uradni list FLRJ, 
MP, št. 6/54 (3. točka izreka). Izrecno poudarjena obveznost 
nove Občine Ankaran, da te pravice varuje, izkazuje, da namen 
ustanovitve Občine Ankaran ni v kakršnem koli ogrožanju etnič-
ne sestave in s tem povezanih pravic pripadnikov italijanske 
narodne skupnosti, živečih v naselju Ankaran. To ugotovitev 
podkrepljuje dejstvo, da pripadniki italijanske narodne skupno-
sti, živeči v Ankaranu, ves čas aktivno sodelujejo v postopku 
ustanavljanja občine Ankaran in so svojo podporo temu projek-
tu izrecno izrazili tudi pred Ustavnim sodiščem.7

19. Z izpodbijanim ZRRLVKP je Državni zbor še pred 
ustanovitvijo Občine Ankaran in s tem povezano uskladitvijo 
ZUODNO z Ustavo omogočil razpis lokalnih volitev v MOK. 
S tem je v nasprotju s svojo obveznostjo iz 1. točke odločbe 
Ustavnega sodišča št. U-I-137/10 spremenil 4. in 5. točko iz-
reka te odločbe, ki sta določili, da se volitve v MOK razpišejo 
v dvajsetih dneh po uskladitvi ZUODNO z Ustavo, mandati 
članov občinskega sveta in župana pa se podaljšajo do prve 
seje novoizvoljenega občinskega sveta. Ker je Ustavno sodišče 
samo zavarovalo ustavno varovan položaj pobudnikov, izpodbi-
jani zakon ni v neskladju z Ustavo. Posledično tudi Akt o razpi-
su volitev v MOK ni v neskladju z Ustavo (4. točka izreka).

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

21. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: 
predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja 
Deisinger, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, 

7 V postopku izdaje odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-137/10 
so pripadniki italijanske narodne skupnosti, živeči v Ankaranu, 
Ustavnemu sodišču predložili izjavo, da ne nasprotujejo ustanovitvi 
Občine Ankaran; Skupnost Italijanov Ankaran pa je tudi eden od 
pobudnikov v obravnavani zadevi.
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Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat, Jože Tratnik in Jan 
Zobec. Točke od 1 do 3 izreka je sprejelo s sedmimi glasovi 
proti enemu. Proti je glasovala sodnica Sovdat. Točko 4 izreka 
je sprejelo soglasno. Sodnica Sovdat je dala delno odklonilno 
in delno pritrdilno ločeno mnenje. Sodnika Deisinger in Petrič 
sta dala pritrdilni ločeni mnenji.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

2210. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih 
izkazih zavarovalnic – SKL 2009

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi 
2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zava-
rovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – UPB7; v nadaljevanju: 
ZZavar) izdaja 

S K L E P
 o spremembah in dopolnitvah Sklepa o letnem 
poročilu in trimesečnih računovodskih izkazih 

zavarovalnic – SKL 2009

1. člen
V Sklepu o letnem poročilu in trimesečnih računovodskih 

izkazih zavarovalnic – SKL 2009 (Uradni list RS, št. 47/09 in 
99/10) se v PRILOGI 2 na koncu točke 2.4. IZKAZI IZIDA KRI-
TNIH SKLADOV doda nova točka, ki se glasi:

»e) Izkaz izida kritnega sklada za dodatno pokojninsko 
zavarovanje v času izplačevanja rent (dodatna in predčasna 
dodatna starostna pokojnina) zavarovalnica izdela po naslednji 
shemi:

I. Prenos denarnih sredstev iz pokojninskega načrta dodatnega pokojninskega zavarovanja
1. te pravne osebe
2. druge zavarovalnice
3. druge pokojninske družbe
4. vzajemnega pokojninskega sklada

II. Prihodki od naložb 
1. Prihodki iz dividend in deležev v podjetjih 

1.1. Prihodki iz dividend in deležev v družbah v skupini
1.2. Prihodki iz dividend in deležev v pridruženih družbah
1.3. Prihodki iz dividend in deležev v drugih družbah

2. Prihodki drugih naložb 
2.1. Prihodki od zemljišč in zgradb 
2.2. Prihodki od obresti 
2.3. Drugi prihodki naložb 

2.3.1. Prevrednotovalni finančni prihodki 
2.3.2. Drugi finančni prihodki 

3. Prihodki zaradi popravkov vrednosti naložb
4. Dobički pri odtujitvah naložb 

III. Odhodki za škode
1. Obračunani zneski škod
2.  Sprememba škodnih rezervacij 

IV. Sprememba ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)
1. Sprememba matematičnih rezervacij (+/-)
2. Sprememba drugih ostalih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij (+/-)



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 17. 6. 2011 / Stran 6355 

V. Stroški vračunani po policah
1. Začetni stroški
2. Inkaso, upravni, režijski stroški 
3. Zaključni stroški oziroma stroški izplačil

V.a. Čisti obratovalni stroški
1. Stroški pridobivanja zavarovanj
2. Sprememba v razmejenih stroških pridobivanja zavarovanj (+/-)
3. Drugi obratovalni stroški

3.1. Amortizacija vrednosti sredstev potrebnih za obratovanje
3.2. Stroški dela

3.2.1. Plače zaposlenih
3.2.2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja
3.2.3. Drugi stroški dela

3.3. Stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti (stroški po pogodbah o delu, pogodbah o avtorskem hono-
rarju in v zvezi z drugimi pravnimi razmerji) skupaj z dajatvami, ki bremenijo podjetje

3.4. Ostali obratovalni stroški
4. Prihodki od pozavarovalnih provizij in iz deležev v pozitivnem tehničnem izidu iz pozavarovalnih pogodb (-)

VI. Odhodki naložb
1. Amortizacija naložb sredstev, ki niso potrebna za obratovanje
2. Odhodki za upravljanje sredstev, odhodki za obresti in drugi finančni odhodki
3. Prevrednotovalni finančni odhodki
4. Izgube pri odtujitvah naložb

VII. Izid kritnega sklada (I+ II - III + IV - V - VI)
VII.a. Izid kritnega sklada (I+ II - III + IV - V.a - VI)«

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. člen
(1) Izkaz izida kritnega sklada iz 1. člena tega sklepa je 

potrebno prvič izdelati za drugo trimesečje leta 2011. 
(2) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije. 

Ljubljana, dne 15. junija 2011
EVA 2011-1611-0107

Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor

dr. Mihael Perman l.r.
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AJDOVŠČINA

2211. Odlok o dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno 
vodo na območju Občine Ajdovščina

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 
38/10 – ZUKN) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ura-
dno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) je 
občinski svet na 8. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel

O D L O K
o dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo  

na območju Občine Ajdovščina

1. člen
V Odloku o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Aj-

dovščina (Uradni list RS, št. 57/09) se doda nov 13.a člen, ki 
se glasi:

»13.a člen
Kadar občina na svojo pobudo vodi investicijo v izgradnjo 

vodovodnih priključkov, je lastnik stavbe, ki se kot porabnik 
priključuje na javni vodovod, upravičen do občinske subvencije 
za izvedbo vodovodnega priključka. Sredstva za občinsko sub-
vencijo se zagotovijo v proračunu občine. O višini subvencije 
odloča občinski svet s sklepom.

Do občinske subvencije niso upravičeni uporabniki, ki so 
pravne osebe, samostojni podjetniki in posamezniki, ki samo-
stojno opravljajo dejavnost.«.

2. člen
Doda se nov 13.b člen, ki se glasi:

»13.b člen
Kadar občina rekonstruira javni vodovod, je lastnik stav-

be oziroma gradbenega inženirskega objekta upravičen do 
občinske subvencije v višini celotnih stroškov izgradnje na-
domestnega vodovodnega priključka, ki so nujno potrebni za 
priključitev na javni vodovod. Obseg stroškov, ki so nujno 
potrebni za priključitev na javni vodovod, določi upravljavec 
javnega vodovoda.«.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 3541-3/2009
Ajdovščina, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

2212. Odlok o spremembi Odloka o lokalni turistični 
vodniški službi v Občini Ajdovščina

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ura-
dno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05 in 92/05) 
je Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. redni seji dne 26. 5. 
2011 sprejel

O D L O K 
o spremembi Odloka o lokalni turistični vodniški 

službi v Občini Ajdovščina

1. člen
V Odloku o lokalni turistični vodniški službi v Občini Aj-

dovščina (Uradni list RS, št. 46/04) se 3. člen spremeni, tako 
da se glasi:

»Dejavnost lokalnega turističnega vodenja lahko opra-
vljajo osebe, ki uspešno opravijo preizkus znanja iz programa 
strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika in 
so vpisane v register lokalnih turističnih vodnikov.

Turistični vodnik, ki ima licenco Gospodarske zbornice 
Slovenije, lahko pridobi licenco za lokalnega turističnega vodni-
ka brez izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka tega člena, le 
z vpisom v register lokalnih turističnih vodnikov.

Določbe tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti 
lokalnega turističnega vodenja:

– kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obi-
skovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slo-
venije,

– če so z zakonom določena posebna znanja za vode-
nje (vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje 
ipd.),

– kadar je za vodenje možno pridobiti licenco (dovoljenje, 
soglasje ipd.) na podlagi posebnega programa usposabljanja, 
ki ga potrdi pristojni strokovni organ in h kateremu je dalo so-
glasje ministrstvo, pristojno za turizem.«.

2. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 332-2/2004
Ajdovščina, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BELTINCI

2213. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud  
za razvoj podjetništva v Občini Beltinci

Na podlagi 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomo-
či (Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Beltinci 
(Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 
6. redni seji dne 19. 5. 2011 sprejel

P R A V I L N I K 
o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj 

podjetništva v Občini Beltinci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci in 

postopek dodeljevanja finančnih spodbud, ukrepi za razvoj 
podjetništva v Občini Beltinci ter nadzor nad porabo dodeljenih 
sredstev.

Sredstva za dodeljevanje finančnih spodbud za razvoj 
podjetništva se, ob upoštevanju državnih, regionalnih in občin-

OBČINE
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skih razvojnih načrtov in prioritet, zagotavljajo iz občinskega 
proračuna in drugih namenskih virov.

2. člen
Namen tega pravilnika je vzpostavitev učinkovitega pod-

pornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja 
v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za usta-
navljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje 
novih delovnih mest ter spodbuditev povezovanja med razisko-
valnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo na-

slednji pomen:
1.»Pravna oseba« je gospodarski subjekt, organiziran kot 

gospodarska družba, zavod, zadruga ali samostojni podjetnik 
posameznik.

2.»Mikro podjetje« je pravna oseba, ki ima manj kot 10 za-
poslenih in katere letni prihodek ne presega 2 milijona evrov, 
oziroma letna vrednost aktive ne presega 2 milijona evrov.

3.»Malo podjetje« je pravna oseba, ki ima manj kot 50 za-
poslenih in katere letni prihodek ne presega 10 milijonov evrov, 
oziroma letna vrednost aktive ne presega 10 milijonov evrov.

4.»Srednje veliko podjetje« je pravna oseba, ki ima 
manj kot 250 zaposlenih in katere letni prihodek ne presega 
50 milijonov evrov, oziroma letna vrednost aktive ne presega 
43 milijonov evrov.

4. člen
(kumulacija pomoči)

Finančne spodbude na podlagi tega pravilnika se dodelju-
jejo skladno z Uredbo Komisije ES št. 1998/2006 z dne 15. 12. 
2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de mini-
mis« (Uradni list Evropske skupnosti, št. L 379/5).

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu 
(pravni osebi) na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 
200.000,00 EUR (v primeru pravnih oseb, ki delujejo v cestno-
prometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 
100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko in namen pomoči.

Zgornja meja intenzivnosti pomoči za ukrepe, določene v 
tem pravilniku, velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sred-
stev občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednaro-
dnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena 
po več shemah hkrati.

II. UPRAVIČENCI

5. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so pravne 

osebe (iz 3. člena tega pravilnika) z najmanj eno zaposleno 
osebo, ki imajo sedež dejavnosti na območju Občine Beltinci 
ali investirajo na območju Občine Beltinci.

Prejemnik sredstev je lahko tudi fizična oseba, ki ima stal-
no prebivališče na območju Občine Beltinci, v primerih kadar 
gre za sofinanciranje stroškov samozaposlitve, pridobitve pa-
tenta, zaščite blagovne znamke, izdelave prototipa in pridobitve 
patenta za krajšo dobo.

6. člen
Upravičenci so pravne osebe oziroma fizične osebe iz 

prejšnjega člena tega pravilnika, ki:
– niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave 

ali likvidacije;
– niso bile na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega 

razpisa v stanju kapitalske neustreznosti, kot jo opredeljuje 
14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi in-
solventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 
40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11),

– niso od leta 2000 pridobile in niso v postopku pridobiva-
nja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij 
v težavah;

– niso za iste upravičene stroške pridobile sredstev iz 
državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov;

– imajo pravočasno in v celoti izpolnjene pogodbene ob-
veznosti do Občine Beltinci, zaposlenih vključno s prispevki za 
pokojninsko in zdravstveno blagajno.

7. člen
Do sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, 

niso upravičene:
– pravne osebe, ki delujejo na področju ribiškega in ri-

bogojskega sektorja, kakor jih zajema Uredba Sveta (ES) 
št. 104/2000;

– pravne osebe, ki delujejo na področju primarne proizvo-
dnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi;

– pravne osebe, ki delujejo na področju predelave in 
trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi 
v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali 
količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih pro-
izvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč 
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne 
proizvajalce;

– pravne osebe, ki delujejo na področju sektorja premo-
govništva, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) št. 1407/2002;

– pravne osebe, ki opravljajo cestne prevoze blaga za 
najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni 
prevoz tovora.

III. UKREPI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA  
V OBČINI BELTINCI

1. Splošno

8. člen
Predmet sofinanciranja na podlagi tega pravilnika so 

projekti oziroma aktivnosti pravnih oseb v okviru naslednjih 
ukrepov:

1. spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti in razvoj;

2. spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij;
3. spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev;
4. spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne raz-

pise;
5. spodbujanje povezovanja podjetij;
6. spodbujanje projektov inovacij.
V posameznem javnem razpisu se določi tudi, kateri iz-

med ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena je predmet 
sofinanciranja na podlagi javnega razpisa.

9. člen
V posameznem javnem razpisu se lahko določi katera 

vrsta upravičenih stroškov iz posameznega ukrepa je predmet 
sofinanciranja ter minimalna oziroma maksimalna višina odo-
brenih sredstev za posamezni ukrep.

2. Spodbujanje začetnih investicij in investicij  
v razširjanje dejavnosti in razvoj

10. člen
(namen sofinanciranja)

Sredstva za začetne investicije in investicije v razširjanje 
dejavnosti in razvoj so namenjena sofinanciranju upravičenih 
stroškov za materialne in nematerialne investicije.

11. člen
(upravičeni stroški)

Upravičeni stroški so:
– stroški materialnih investicij, ki pomenijo investicijo v 

opredmetena osnovna sredstva (stroji in oprema, nakup ze-
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mljišč, stroški komunalnega in infrastrukturnega opremljanja 
zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta);

– stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo investicijo 
v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentov, licenc, 
znanja in izkušenj – know how ali nepatentiranega tehničnega 
znanja, ter programske opreme).

Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena 
osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju 
Občine Beltinci. Za investicijo v razširjanje dejavnosti in razvoj 
se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za raz-
širitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih 
sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega 
obrata v Občini Beltinci v predelovalni, storitveni ali razvoj-
no-raziskovalni dejavnosti.

Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje de-
javnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje 
izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega 
storitev, ki jih upravičenec že opravlja.

12. člen
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov  

in instrument dodeljevanja sredstev)
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 55 % 

upravičenih stroškov celotne vrednosti posamezne investicije. 
Kot vrednost posamezne investicije se štejejo neto stroški 
investicije (brez DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije ali opro-
stitve plačila komunalnega prispevka.

13. člen
(upravičenci)

Upravičenci do sredstev so pravne osebe, ki na območju 
Občine Beltinci investirajo v:

– opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega 
obrata oziroma v

– opredmetena osnovna sredstva za razširitev oziroma 
razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb pro-
izvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata, in sicer 
v predelovalni, storitveni ali razvojno-raziskovalni dejavnosti 
in v

– neopredmetena osnovna sredstva.

3. Spodbujanje promocijskih aktivnosti pravih oseb

14. člen
(namen sofinanciranja)

Sredstva za promocijske aktivnosti pravnih oseb so na-
menjena sofinanciranju upravičenih stroškov za udeležbo na 
določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.

15. člen
(upravičeni stroški)

Upravičeni stroški so stroški najema in postavitve stojnice 
na sejmu ali razstavi doma ali v tujini.

16. člen
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov  

in instrument dodeljevanja sredstev)
Skupna višina odobrenih sredstev ne sme presegati 50 % 

stroškov najema in postavitve stojnice. Pri odobritvi sredstev 
se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV). Instrument 
dodeljevanja sredstev so subvencije.

17. člen
(upravičenci)

Upravičenci do sredstev so pravne osebe, ki imajo sedež 
v Občini Beltinci in se udeležijo določenega sejma ali razstave 
doma ali v tujini.

4. Spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev

18. člen
(namen sofinanciranja)

Sredstva za nova delovna mesta in samozaposlitve so 
namenjena za:

– samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu Republike 
Slovenije za zaposlovanje – Območna služba Murska Sobota 
(v nadaljevanju: Zavod) prijavljena kot brezposelna oseba in 
ima stalno bivališče na območju Občine Beltinci;

– zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu prijavljena kot 
brezposelna oseba in spada v skupino težje zaposljivih oseb 
v skladu z veljavnimi predpisi o izvajanju aktivne politike za-
poslovanja;

– zaposlitev osebe, ki ji je to prva zaposlitev in je bila na 
Zavodu prijavljena kot brezposelna oseba;

– zaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu prijavljena kot 
brezposelna oseba in katere poklic spada med suficitarne 
poklice.

19. člen
(upravičeni stroški)

Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve brezposelne osebe;
– stroški dela plače težje zaposljive osebe;
– stroški dela plače osebe, ki ji je to prva zaposlitev;
– stroški dela plače osebe, katere poklic spada med su-

ficitarne poklice.

20. člen
(višina dodeljenih sredstev in instrument  

dodeljevanja sredstev)
Višina dodeljenih sredstev znaša do 6 neto minimalnih 

mesečnih plač, v enkratnem znesku.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.

21. člen
(upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve)

Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve 
so brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, 
imajo stalno bivališče na območju Občine Beltinci, so bile 
prijavljene na Zavodu najmanj šest mesecev pred realizacijo 
samozaposlitve in v obdobju določenim z razpisom, realizirajo 
samozaposlitev v okviru programa Zavoda za spodbujanje 
samozaposlovanja.

Upravičenci do sredstev za samozaposlitev morajo rea-
lizirati samozaposlitev na območju Občine Beltinci (poslovni 
prostori in sedež morata biti na območju Občine Beltinci).

Dejavnost se mora ohraniti na območju Občine Beltinci 
vsaj tri leta po realizaciji samozaposlitve.

Kolikor se dejavnost ne ohrani na območju Občine vsaj tri 
leta po realizaciji samozaposlitve, je dolžan prejemnik sredstev 
vrniti dodeljena sredstva.

Način ter ostala vprašanja v zvezi z vračilom dodeljenih 
sredstev, se določijo v pogodbi iz 46. člena tega pravilnika.

22. člen
(upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve)

Upravičenci do sredstev za realizacijo zaposlitve so delo-
dajalci, ki imajo sedež ali poslovno enoto na območju Občine 
Beltinci in ki za najmanj dve leti:

– zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike 
Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Zavoda, so pri-
javljeni na Zavodu najmanj tri mesece pred dnevom zaposlitve 
in spadajo v skladu z veljavnimi predpisi o izvajanju ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja v skupino težje zaposljivih oseb 
ali iskalcev prve zaposlitve ali

– zaposlijo brezposelne osebe, ki so državljani Republike 
Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Zavoda, so 
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prijavljeni na Zavodu pred dnevom zaposlitve in katerih poklic 
spada v skladu z letnim pregledom deficitarnih in suficitarnih 
poklicev, ki ga pripravi Zavod, med suficitarne poklice in

– realizirajo novo zaposlitev, ki mora biti sklenjena za 
najmanj dve leti, pri čemer mora ta nova zaposlitev pomeniti 
povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem 
v zadnjih dveh letih. Na novo zaposleni delavec mora biti 
državljan Republike Slovenije in imeti stalno prebivališče na 
območju Zavoda.

V primeru, da na novo zaposleni delavec postane ponov-
no brezposeln iz kateregakoli razloga pred potekom dveh let, 
mora prejemnik sredstev, v roku 30 dni od dneva prenehanja 
zaposlitve, zaposliti novega delavca iz iste ciljne skupine. V na-
sprotnem primeru, mora prejemnik sredstev dodeljena sredstva 
vrniti. Način ter ostala vprašanja v zvezi z vračilom dodeljenih 
sredstev, se določijo v pogodbi iz 46. člena tega pravilnika.

5. Spodbujanje prijav pravnih oseb na mednarodne  
javne razpise

23. člen
(namen sofinanciranja)

Sredstva za prijave pravnih oseb na mednarodne javne 
razpise so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za 
pripravo projektov, ki so predmet prijave na mednarodne razpi-
se in ki so dejansko nastali, so vezani na prijavo ter za katere 
ima prijavitelj ustrezna dokazila.

24. člen
(upravičeni stroški)

Upravičeni stroški so:
– stroški dela osebja, ki dela na pripravi projekta za prija-

vo na mednarodni razpis.
Kot upravičeni stroški se štejejo tisti stroški dela, ki bodo 

izkazani z izplačilom osebju in ki bodo razvidni iz posebne 
pogodbe o delu ali pogodbe o zaposlitvi oziroma z aneksom k 
pogodbi o delu ali k pogodbi o zaposlitvi;

– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z obi-
čajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja.

25. člen
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov  

in instrument dodeljevanja sredstev)
Skupna višina sredstev ne sme presegati 35 % celotnih 

stroškov prijave. Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto 
stroški (brez vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.

26. člen
(upravičenci)

Upravičenec do sredstev je pravna oseba, ki ima sedež 
na območju Občine Beltinci ter na mednarodni razpis prijavi 
projekt, ki ustreza razpisnim pogojem in je administrativno 
ustrezen, kar dokazuje z ustreznim potrdilom razpisovalca.

V primeru skupine pravnih oseb, ki je sklenila dogovor o 
sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno pravno 
osebo, le-to v imenu skupine nastopa kot prijavitelj na javni raz-
pis in pogodbena stranka. Nosilna pravna oseba iz prejšnjega 
odstavka tega člena mora za dodelitev sredstev izpolnjevati s 
tem pravilnikom in razpisom določene pogoje.

6. Povezovanje pravnih oseb z razvojnimi institucijami

27. člen
(namen sofinanciranja)

Sredstva so namenjena sofinanciranju upravičenih stro-
škov za povezovanje gospodarske sfere z raziskovalno insti-
tucijo s ciljem izboljšanja konkurenčne prednosti in tržnega 
položaja povezanih podjetij.

Za raziskovalno institucijo se za potrebe tega odloka 
štejejo univerze, razvojni inštituti, visokošolska središča doma 
in v tujini.

28. člen
(upravičeni stroški)

Upravičeni stroški so stroški storitev razvojnih institucij.
Pri odobritvi sredstev se upoštevajo neto stroški (brez 

vključenega DDV).

29. člen
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov  

in instrument dodeljevanja sredstev)
Višina dodeljenih sredstev znaša do 35 % upravičenih 

stroškov.
Upoštevajo se tisti upravičeni stroški, ki nastanejo v ob-

dobju, določenem z razpisom.
Instrument dodeljevanja so subvencije.

30. člen
(upravičenci)

Upravičenci do sredstev so pravne osebe, ki imajo sedež 
na območju Občine Beltinci in se povežejo z razvojno institu-
cijo.

V primeru, da se poveže več pravnih oseb, mora skupina 
določiti nosilno pravno osebo, ki v imenu skupine nastopa kot 
prijavitelj na javni razpis in pogodbena stranka. Nosilna pravna 
oseba iz prejšnjega odstavka tega člena mora za dodelitev sred-
stev izpolnjevati s tem pravilnikom in razpisom določene pogoje.

V programih povezovanja lahko sodelujejo tudi pravne 
osebe, ki niso upravičenci po določbah tega pravilnika.

7. Spodbujanje projektov inovacij

31. člen
(namen sofinanciranja)

Sredstva za projekte inovacij so namenjena sofinancira-
nju upravičenih stroškov za:

– pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali prido-
bitev patenta za krajšo dobo;

– izdelavo prototipa;
– raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih 

produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.

32. člen
(upravičeni stroški)

Upravičeni stroški so:
– stroški za pridobitev patenta;
– stroški za pridobitev patenta za krajšo dobo;
– stroški za zaščito blagovne znamke;
– materialni stroški za izdelavo prototipa;
– stroški dela osebja, ki se ukvarja izključno z raziskoval-

nimi aktivnostmi na prijavljenem projektu. Kot upravičeni stroški 
se štejejo tisti stroški dela, ki bodo izkazani z izplačilom in razvi-
dni iz posebne pogodbe delu ali pogodbe o zaposlitvi oziroma z 
aneksom k pogodbi o delu ali k pogodbi o zaposlitvi;

– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z obi-
čajnimi tržnimi cenami in z običajnim poslovanjem prijavitelja;

– stroški instrumentov in druge specializirane opreme, ki 
se izključno uporabljajo pri izvedbi prijavljenega projekta.

33. člen
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov  

in instrument dodeljevanja sredstev)
Skupna višina sredstev ne sme presegati 50 % vrednosti 

upravičenih stroškov prijavljenega projekta. Pri odobritvi sred-
stev se upoštevajo neto stroški (brez vključenega DDV).

Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.
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34. člen
(upravičenci)

Upravičenci do sredstev so:
– pravne osebe, ki imajo sedež na območju Občine Bel-

tinci in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično 
rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripra-
vo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične 
in druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih 
rešitev. Prijavitelj za delo na prijavljenem projektu lahko zaposli 
izumitelja novosti ali raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje dolo-
čene s predpisi o raziskovalni dejavnosti;

– za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev 
patenta, patenta za krajšo dobo, za zaščito blagovne znamke in 
izdelavo prototipa se lahko prijavijo tudi fizične osebe s stalnim 
bivališčem na območju Občine Beltinci.

IV. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH SPODBUD

35. člen
(splošno)

Sredstva za sofinanciranje projektov in aktivnosti pravnih 
oseb se dodeljujejo po postopku določenim s tem pravilnikom 
in javnim razpisom.

Sredstva za sofinanciranje projektov oziroma aktivnosti 
pravnih oseb se dodelijo na podlagi javnega razpisa.

Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Beltinci ter 
na oglasni deski občinske uprave Občine Beltinci, obvestilo o 
razpisu pa tudi v sredstvih javnega obveščanja.

Ne glede na določbe prvih treh odstavkov tega člena se 
pri sofinanciranju nakupa, urejanja in komunalnega opremlja-
nja zemljišč v okviru ukrepa – začetne investicije in investicije 
v razširjanje dejavnosti in razvoj, morajo upoštevati določila 
predpisov, ki urejajo razpolaganje s stvarnim premoženjem 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V vsakokratnem javnem razpisu se določijo ukrepi za 
spodbujanje podjetništva višina razpoložljivih sredstev, upravi-
čeni stroški, višina dodeljene pomoči za posamezen ukrep.

Obenem so v javnem razpisu med drugim določena tudi 
merila in kriteriji za dodeljevanje sredstev ter najnižji oziroma 
najvišji zneski dodeljene pomoči.

Program ukrepov za dodeljevanje finančnih vzpodbud po 
tem pravilniku z višino razpoložljivih sredstev za posamezne 
ukrepe, na predlog Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja in 
gospodarske javne službe sprejme občinski svet občine.

36. člen
(strokovna komisija)

Postopek javnega razpisa vodi Komisija za pospeševanje 
podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Občini Beltinci (v 
nadaljevanju: komisija), ki jo na predlog župana občine imenuje 
občinski svet.

Naloge komisije so:
– priprava meril za ocenjevanje vlog;
– priprava vsebine javnega razpisa in razpisne dokumen-

tacije;
– odpiranje vlog;
– ugotovitev popolnosti in pravočasnosti vlog;
– pregled in ocenitev prejetih vlog;
– priprava predloga prejemnikov sredstev in predloga 

razdelitve razpisanih sredstev;
– priprava predloga prejemnikov nerazdeljenih sredstev 

in predloga razdelitve teh sredstev;
– vodenje zapisnikov o delu komisije.

37. člen
(javni razpis)

Objava javnega razpisa mora vsebovati vsaj:
– naziv in sedež Občine Beltinci;
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa;

– predmet javnega razpisa;
– namen javnega razpisa;
– opredelitev upravičencev;
– navedbo meril za ocenjevanje vlog;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet 

javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem mora biti prijavljen projekt 

oziroma aktivnost realizirana;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dode-

litev sredstev;
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev;
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega 

razpisa;
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dvignejo 

razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katere-
ga lahko zaprosijo zanjo.

38. člen
(razpisna dokumentacija)

Prijavitelji lahko podajo vlogo na javni razpis izključno na 
obrazcih razpisne dokumentacije.

V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi pogoji, ki 
jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev 
sredstev, oziroma, ki jih mora izpolnjevati vloga, da se šteje kot 
formalno popolna.

Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so:
– opredelitev ukrepov, ki so predmet javnega razpisa;
– okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet 

javnega razpisa;
– način določanja deleža sredstev, ki jih prejme posame-

zni prejemnik sredstev;
– vzorec pogodbe;
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prijavitelj 

predložiti kot dokazilo, da je upravičen do sredstev;
– navedba meril za ocenjevanje vlog;
– navedba o tem, kdo z odločbo odloči o dodelitvi sred-

stev in kdo o pritožbi zoper to odločbo.
Z javnim razpisom se lahko določijo tudi drugi obvezni 

sestavni deli razpisne dokumentacije.

39. člen
(vloga)

Vloga na javni razpis mora biti dostavljena do roka, ki je 
določen v objavi javnega razpisa.

Vloga mora biti označena na način določen z javnim 
razpisom.

40. člen
(odpiranje vlog)

Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija 
in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.

Prepozne vloge in vloge, ki niso oddane na obrazcih raz-
pisne dokumentacije s sklepom zavrže občinska uprava Občine 
Beltinci, (v nadaljevanju: pristojni organ).

Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso popolne, pristojni 
organ petih delovnih dneh od dneva odpiranja vlog pisno pozo-
ve, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 
osmih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v posta-
vljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojni organ s sklepom.

Zoper sklep iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
je možna, v petnajstih dneh od vročitve sklepa, pritožba na 
župana Občine Beltinci.

41. člen
(zapisnik o delu komisije)

O svojem delu mora komisija sproti voditi zapisnik, ki mora 
vsebovati najmanj vse sklepe oziroma ugotovitve komisije.

Zapisnik o odpiranju vlog mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije;
– imena prisotnih članov komisije;
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– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu od-
piranja vlog;

– ugotovitve o popolnosti vlog;
– navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vlo-

ge.
Pri odpiranju vlog ugotavlja komisija popolnost vlog glede 

na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna 
popolnost). Zapisnik podpišejo vsi prisotni člani komisije.

42. člen
(ocenjevanje)

Komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih 
vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni 
v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Komisija mora o 
opravljanju strokovnega pregleda vlog in o njihovem ocenje-
vanju voditi zapisnik.

Merila in kriterije za ocenjevanje vlog sprejme župan 
na predlog komisije. Merila in kriteriji se objavijo v javnem 
razpisu.

Na podlagi rezultatov ocenjevanja vlog komisija pripravi 
predlog prejemnikov sredstev in razdelitve sredstev, ki ga pod-
piše predsednik komisije. Predlog se posreduje pristojnemu 
organu.

43. člen
(višina dodeljenih sredstev)

Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, 
se določi na podlagi določb iz tega pravilnika in razpisa, rezul-
tatov ocenjevanja vseh vlog, višine zaprošenih sredstev s strani 
upravičenca ter višine razpoložljivih sredstev.

44. člen
(odločba)

Po prejemu predloga iz 42. člena tega pravilnika, pristojni 
organ izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih 
sredstev.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je mo-
žna, v petnajstih dneh od njene vročitve, pritožba na župana 
Občine Beltinci. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z 
izbranimi prejemniki sredstev. Župan mora o pritožbi odločiti v 
30 dneh od prejema pritožbe.

45. člen
(objava seznama prejemnikov sredstev)

Po dokončnosti odločb iz prejšnjega člena tega pravilnika, 
pristojni organ objavi seznam prejemnikov sredstev na spletni 
strani Občine Beltinci.

Pristojni organ seznam prejemnikov sredstev predloži tudi 
Občinskemu svetu Občine Beltinci.

46. člen
(pogodba)

Za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti se med 
Občino Beltinci in prejemnikom sredstev sklene pogodba. Po-
godba mora vsebovati:

– navedbo podatkov Občine Beltinci in prejemnika sred-
stev;

– namen, za katerega se sredstva dodeljujejo;
– višino dodeljenih sredstev;
– rok za porabo sredstev;
– navedbo pravic in obveznosti pogodbenih strank;
– razloge za vračilo dodeljenih sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– razloge za razvezo pogodbe.
Pogodba lahko poleg določb iz prejšnjega odstavka tega 

člena vsebuje tudi druge določbe.
Pristojni organ posreduje prejemniku sredstev odločbo 

o dodelitvi sredstev iz 44. člena tega pravilnika ter ga hkrati 
pozove k podpisu pogodbe.

Če se prejemnik sredstev v petnajstih dneh od prejema 
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je vlogo na razpis uma-
knil.

47. člen
(izguba pravice do dodelitve sredstev,  

nerazdeljena sredstva)
Prejemnik sredstev izgubi pravico do dodelitve sredstev 

oziroma sorazmernega dela sredstev, kolikor v roku, določe-
nem z javnim razpisom, ne realizira oziroma ne realizira v celoti 
projektov oziroma aktivnosti, za katere so mu bila z odločbo iz 
44. člena tega pravilnika sredstva dodeljena.

Razpisana sredstva, ki ostanejo iz razlogov iz prejšnjega 
odstavka tega člena nerazdeljena, se lahko dodelijo prejemni-
kom sredstev, ki so v roku, določenem z javnim razpisom, v 
celoti realizirali projekte oziroma aktivnosti. Predlog prejemni-
kov sredstev in razdelitve še nerazdeljenih sredstev pripravi 
komisija in ga posreduje pristojnemu organu.

Pri pripravi predloga upošteva namen tega pravilnika in 
javnega razpisa.

O dodelitvi nerazdeljenih sredstev odloči pristojni organ 
z odločbo.

V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

48. člen
Nadzor nad izvajanjem aktivnosti oziroma projektov in 

nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja pristojni 
organ in komisija.

49. člen
Če v pogodbi ni drugače določeno, morajo prejemniki 

sredstev najkasneje do roka,
določenega v pogodbi, Občini Beltinci predložiti:
– dokazila o izvedenih aktivnostih oziroma projektih, za 

katere so jim bila dodeljena sredstva;
– dokazila o namenski porabi sredstev.

50. člen
Prejemnik mora vrniti prejeta sredstva v občinski prora-

čun:
– če dodeljena sredstva porabi nenamensko;
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, 

na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena;
– v drugih primerih, določenih s pogodbo iz 46. člena tega 

pravilnika.
V primeru iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka tega 

člena prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi tega 
pravilnika na naslednjem javnem razpisu.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

51. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pra-

vilnik o spodbujanju in razvoju podjetništva v Občini Beltinci 
(Uradni list RS, št. 50/10).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/2011-6-77/V
Beltinci, dne 19. maja 2011

Župan
Občine Beltinci

dr. Matej Gomboši l.r.
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BISTRICA OB SOTLI

2214. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica 
ob Sotli za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) 
in 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, 
št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 6. redni 
seji dne 7. 6. 2011 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli 

za leto 2011

1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine 

Bistrica ob Sotli za leto 2011 (Uradni list RS, št. 11/11).

2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim členom:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 

določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR
Skupina/Podskupina kontov Proračun 

leta 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 2.085.307

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.417.998
70 DAVČNI PRIHODKI 1.302.308

700 Davki na dohodek in dobiček 1.172.850
703 Davki na premoženje 66.597
704 Domači davki na blago in storitve 62.861

71 NEDAVČNI PRIHODKI 115.690
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 35.917
711 Takse in pristojbine 411
712 Denarne kazni 173
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 7.371
714 Drugi nedavčni prihodki 71.818

72 KAPITALSKI PRIHODKI 20.454
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 454
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 20.000

74 TRANSFERNI PRIHODKI 646.855
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 283.859
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU 362.996

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.197.160
40 TEKOČI ODHODKI 524.908

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 146.513
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 21.528
402 Izdatki za blago in storitve 318.271
403 Plačila domačih obresti 7.791
409 Rezerve 30.805

41 TEKOČI TRANSFERI 648.204
410 Subvencije 24.913
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom 385.019

412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 58.932
413 Drugi tekoči domači transferi 179.340
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 853.920
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 853.920

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 170.128
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 170.128
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 0

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –111.852

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja 
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 71.000
50 ZADOLŽEVANJE 71.000

500 Domače zadolževanje 71.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 16.838
55 ODPLAČILA DOLGA 16.838

550 Odplačila domačega dolga 16.838
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  
– ali 0 ali + –57.690

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 54.162
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 118.852

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 57.690

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, 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 Bistrica ob Sotli.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za prora-
čunsko leto 2011.

Št. 410-0060/2010-1
Bistrica ob Sotli, dne 7. junija 2011

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

2215. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi delovnih teles Občinskega 
sveta Občine Bistrica ob Sotli, njihovi sestavi, 
nalogah in načinu dela

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli 
(Uradni list RS, št. 12/09) je Občinski svet Občine Bistrica ob 
Sotli na 6. redni seji dne 7. 6. 2011 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Bistrica ob Sotli, njihovi sestavi, nalogah 

in načinu dela

1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o usta-

novitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Bistrica ob 
Sotli, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela (Uradni list RS, 
št. 51/99).

2. člen
Spremeni se prvi stavek 8. člena odloka tako, da se glasi: 

»Strokovna opravila za delovna telesa opravlja direktor občin-
ske uprave ali določen javni uslužbenec občinske uprave, ki 
dela na področju, za katerega je delovno telo ustanovljeno.«

3. člen
Spremeni se 9. člen odloka, tako da se glasi:
»Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli ima naslednja 

stalna delovna telesa:
– Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, podjetništvo in malo 

gospodarstvo,
– Odbor za družbene dejavnosti,
– Odbor za urejanje prostora, komunalno dejavnost in 

varstvo okolja,
– Odbor za turizem,
– Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenova-

nja,
– Statutarno komisijo,
– Komisijo za vloge in pritožbe.«

4. člen
V prvem stavku 12. člena odloka se besedna zveza »Od-

bor za urejanje prostora, komunalno dejavnost, varstvo okolja 
in turizem« nadomesti z besedno zvezo »Odbor za urejanje 
prostora, komunalno dejavnost in varstvo okolja«.

5. člen
Doda se nov 13. člen odloka, ki se glasi:
»Odbor za turizem šteje šest članov in opravlja naslednje 

naloge:
– priprava predloga strategije razvoja turizma in skrb za 

izvajanje strategije,
– vzpostavitev celostne promocije in trženje že obstoječih 

turističnih produktov,

– ovrednotenje potreb vlaganja v turizem,
– pomoč pri pripravi razpisov za vzpodbujanje turizma,
– sodelovanje s turističnim društvom, razvojnimi agen-

cijami,
– povezovanje turističnega društva, razvojnih agencij, 

občine in drugih ustanov,
– obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz svojega 

področja,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora.«
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

6. člen
V prvem stavku 14. člena odloka se besedna zveza »Sta-

tutarno-pravna« nadomesti z besedo »Statutarna«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0009/2010-01-06
Bistrica ob Sotli, dne 7. junija 2011

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Franjo Debelak l.r.

BOROVNICA

2216. Odlok o proračunu Občine Borovnica  
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 
51/10 in 84/10), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4, 
Uradni list RS, št. 11/11) in Statuta Občine Borovnica (Uradni 
list RS, št. 6/08 in 81/09) je Občinski svet Občine Borovnica na 
5. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Borovnica za leto 2011 
določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni 
občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA  
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat-
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-
loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v eurih
Skupina/Podskupina kontov/Konto 
Proračun leta 2011
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 3.251.546
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 2.850.496
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70 DAVČNI PRIHODKI 2.486.256
700 Davki na dohodek in dobiček 2.118.295
703 Davki na premoženje 248.861
704 Domači davki na blago in storitve 119.000
706 Drugi davki 0

71 NEDAVČNI PRIHODKI 364.240
710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 242.200
711 Takse in pristojbine 1.500
712 Denarne kazni 2.900
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.140
714 Drugi nedavčni prihodki 112.500

72 KAPITALSKI PRIHODKI 224.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 108.100
721 Prihodki od prodaje zalog 0
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 115.950

73 PREJETE DONACIJE 23.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 23.000
731 Prejete donacije iz tujine 0

74 TRANSFERNI PRIHODKI 154.000
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 154.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 3.351.890
40 TEKOČI ODHODKI 864.156

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 172.844
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 31.956
402 Izdatki za blago in storitve 641.455
403 Plačila domačih obresti 0
409 Rezerve 17.900

41 TEKOČI TRANSFERI 1.143.034
410 Subvencije 27.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 744.298
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 128.688
413 Drugi tekoči domači transferi 243.048
414 Tekoči transferi v tujino 0

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.176.700
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.176.700

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 168.000
431 Investicijski transferi pravnim  
in fizičnim osebam, ki niso proračunski 
uporabniki 110.000
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 58.00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) –100.344

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 2.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.000
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 2.000

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 1.200

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 1.200
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 1.200
443 Povečanje namenskega premoženja  
v javnih skladih in drugih osebah javnega 
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 800

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0
50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 0
55 ODPLAČILA DOLGA 0

550 Odplačila domačega dolga 0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV 

NA RAČUNIH  
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –99.544

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 100.344

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo 142.877

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo-
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program-
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in 
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov 
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske 
postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk 
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu 
odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na 
spletni strani Občine Borovnica.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – 
podkonta.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi 
naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu 
pred požarom – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, 
št. 3/07), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje 
požarne varnosti;

– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporablja-
jo za vzdrževanje gozdnih cest;

– prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki 
se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje 
meteornih in fekalnih voda;

– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih 
in investicijskih nalog.

Pravice porabe sredstev na proračunski postavki 06008 
Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v 
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občinski upravi, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo 
v naslednje leto za isti namen.

5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje-
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu prora-
čuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi 
programi v okviru posameznega področja proračunske porabe 
odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu 
septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občin-
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in o njegovi 
realizaciji.

6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti  

v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno 

naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt 
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na 
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab-
nika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke 
in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v 
sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2012 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab-

nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori-
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe 
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne ve-
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen 
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma 
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje 
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih 
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje 
neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega 
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab-
nika in načrtu razvojnih programov.

7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj-
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni, mora 
predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, 
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se 
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na 
podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen
(proračunski skladi)

Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 

5.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-

ve odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov župan 
in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

9. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih 
prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna 
proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.

Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno 
proračunsko rezervacijo v višini 10.000 eurov.

Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana 
za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagoto-
vljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, 
da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri 
pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O porabi sredstev 
splošne proračunske rezervacije odloča župan. O namenih 
porabe poroča polletno in letno občinskemu svetu.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE 
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE

10. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, 

lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do 
občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov.

11. člen
Ne glede na določbe Zakona o javnih financah v letni 

program prodaje stvarnega premoženja občine za proračunsko 
obdobje 2011 ni potrebno vključiti nepremičnin, katerih ocenje-
na vrednost ne presega 3.000 eurov.

Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno preho-
dno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzro-
čala stroške in obveznosti.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE  
IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v 
računu finančnih terjatev in naložb, se občina za proračun leta 
2011 ne bo zadolževala.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih 
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina 
Borovnica, v letu 2011 ne sme preseči skupne višine glavnic 
75.000 eurov.

13. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni zavodi 
in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, 
se lahko v letu 2011 zadolžijo do skupne višine 75.000 eurov 
pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(začasno financiranje)

V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v 
letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta 
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

15. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 410-0008/2010-14
Borovnica, dne 26. maja 2011

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
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2217. Odlok o ustanovitvi vaških odborov

Na podlagi 67. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni 
list RS, št. 6/08 in 81/09) je Občinski svet Občine Borovnica na 
5. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel

O D L O K 
o ustanovitvi vaških odborov

1. člen
Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri opra-

vljanju javnih zadev, ki se nanašajo na vaško skupnost, se 
ustanovi vaške odbore kot posvetovalna delovna telesa ob-
činskega sveta.

2. člen
Vaški odbor se lahko ustanovi za območje vaške sku-

pnosti. Člane vaških odborov imenuje občinski svet izmed 
prebivalcev območja vaške skupnosti, na predlog Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Mandat članov vaškega odbora se začne z imenovanjem 
na občinskem svetu in se konča z mandatom članov občinske-
ga sveta, ki je odbore imenoval.

3. člen
Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju javnih zadev:
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih planskih in 

izvedbenih aktov, ki obravnavajo njihovo območje,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah pro-

storskih planskih in izvedbenih aktov,
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih pro-

gramov občine,
– dajejo predloge za letne občinske proračune za podro-

čje javne infrastrukture na svojem območju,
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih pro-

gramov občine,
– dajejo predloge za letne občinske proračune za podro-

čje javne infrastrukture na svojem območju,
– dajejo pobude za prometno ureditev,
– dajejo pobude za ureditev in olepšanje kraja,
– seznanjajo občinski svet s problemi in potrebami prebi-

valcev na področju varstva okolja,
– obravnavajo vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se 

nanašajo na območje vaškega odbora in njeno prebivalstvo in 
oblikujejo svoja stališča in mnenja.

4. člen
Vaški odbori imajo po tri člane, razen vaškega odbora 

za območje vaške skupnosti Borovnica, ki ima pet članov. V 
primeru, da bo na območju naselja Borovnica ustanovljenih več 
manjših vaških skupnosti, imajo vsi vaški odbori po tri člane.

5. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem 

pooblastilu član občinskega sveta v roku 30 dni po imenovanju 
članov vaškega odbora.

Vaški odbor ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo 
člani vaškega odbora na prvi seji.

6. člen
Vaški odbor sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je 

navzoča večina članov, z večino glasov navzočih članov.
Pri delu vaškega odbora lahko sodeluje svetnik iz njiho-

vega območja, vendar pa nima pravice glasovati.
Predsednik skliče vaški odbor najmanj enkrat letno oziro-

ma večkrat, če je to potrebno.

7. člen
Občinski svet lahko razreši vaški odbor, če:
– se najmanj po trikratnem sklicu ne sestane,
– ne izvršuje nalog, ki jih ima v skladu s tem odlokom.

8. člen
Za delovanje vaških odborov se v proračunu ne zagotavlja 

sredstev, člani niso upravičeni do sejnine po pravilniku, ki dolo-
ča plače in nadomestila občinskih funkcionarjev.

Funkcija člana odbora je častna. Funkcija člana vaškega 
odbora je nezdružljiva s funkcijo člana nadzornega odbora 
občine in z delom v občinski upravi.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0007/2011 
Borovnica, dne 26. maja 2011

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

2218. Odlok o programu opremljanja in merilih 
za odmero komunalnega prispevka za del 
območja B1-S/4-2 Laze

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZPNačrt-A), 
17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih ze-
mljišč (Uradni list RS, št. 80/07), določil Pravilnika o merilih za 
odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), določil 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del obmo-
čja B1-S/4-2 Laze (Uradni list RS, št. 94/09) ter 7. člena Statuta 
Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je Občinski 
svet Občine Borovnica na 5. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel

O D L O K
o programu opremljanja in merilih  
za odmero komunalnega prispevka  

za del območja B1-S/4-2 Laze

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavb-

nih zemljišč za gradnjo na območju občinskega podrobnega 
prostorskega načrta B1-S/4-2 Laze in podrobnejša merila za 
odmero komunalnega prispevka.

2. člen
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov opremljanja 

zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec 
za plačilo komunalnega prispevka plača občini.

S plačilom komunalnega prispevka občina jamči zave-
zancu, da mu je omogočen priključek na lokalno komunalno 
infrastrukturo oziroma da bo ta v določenem roku in obsegu 
zgrajena in bo nanjo lahko svoj objekt priključil.

Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opre-
me je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to 
vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s 
projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme 
na obračunskem območju.

Obračunski stroški opremljanja so tisti del skupnih stro-
škov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih 
prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.

Zemljišče, namenjeno za gradnjo, je zemljiška parcela oziro-
ma njen del, na kateri je zgrajen ali je možno zgraditi objekt.

Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih 
površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

Površina parcel je povzeta glede na predvideno parcelno 
stanje v občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN 
B1-S/4-2 Laze) in ne glede na lastniško strukturo.
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II. OBRAČUNSKA OBMOČJA

3. člen
Območje OPPN Laze in vsa predmetna zemljišča pred-

stavljajo eno obračunsko območje.

III. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA

4. člen
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s 

projektiranjem in gradnjo komunalne opreme na obračunskem 
območju.

Preglednica 1: Skupni stroški komunalnega opremljanja 
za območje urejanja OPPN Laze:

Vrsta komunalne opreme  % Delež Cena  
(ocena investicije)

Cestno omrežje  
(z opornimi zidovi in odkupi zemljišč) 41,11 % 31,20 % 584.240,35 €

Javna parkirna mesta (24 mest) 1,44 % 1,09 % 20.400,00 €

Začasni priključek 0,24 % 0,19 % 3.469,07 €

Sprehajalne potke 1,64 % 1,24 % 23.310,32 €

Odpadno kanalizacijsko omrežje 7,13 % 5,41 % 101.330,79 €

Meteorno kanalizacijsko omrežje 8,88 % 6,74 % 126.279,23 €

Vodovodno in hidrantno omrežje 5,67 % 4,31 % 80.650,00 €

Elektroenergetsko NN omrežje 13,75 % 10,44 % 195.453,00 €

Plinovodno omrežje 7,49 % 5,69 % 106.500,00 €

Javna razsvetljava 5,05 % 3,83 % 71.720,00 €

TK + KKS omrežje 4,31 % 3,27 % 61.256,92 €

EKO otok (S in J) 0,95 % 0,72 % 13.563,14 €

Zelene površine 1,87 % 1,42 % 26.649,60 €

Hortikulturna ureditev 0,46 % 0,35 % 6.500,00 €

Nepredvidena dela 10,00 % 7,59 % 142.132,24 €

Projektna dokumentacija 13,77 % 10,45 % 195.700,00 €

Geodetske storitve 
(posnetki, parcelacija, ureditev mej) 2,50 % 1,90 % 35.533,06 €

Inženiring 3,00 % 2,28 % 42.639,67 €

Nadzor 2,50 % 1,90 % 35.533,06 €

Skupaj 131,77 % 100,00 % 1.872.860,46 €

Stroški odkupa zemljišč so upoštevani v izračunu skupnih 
stroškov.

Cene so preračunane na nivo cen februar 2010. Vse cene 
so brez DDV.

Podlaga za odmero komunalnega prispevka v obračun-
skem območju je višina obračunskih stroškov komunalne opre-
me (Preglednica 2). Obračunski stroški komunalne opreme so 
tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo 
iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo 
določljive zavezance.

Obračunski stroški opremljanja z določeno vrsto komu-
nalne opreme na obračunskem območju so skupni stroški, 
zmanjšani za delež drugih virov pri financiranju načrtovanih 
investicij.

Za obravnavano območje OPPN ni predvidenih drugih 
virov financiranja, tako da celoten strošek investicije v načrto-
vano komunalno opremo bremeni zavezance za plačilo komu-
nalnega prispevka, ki morajo sorazmerni znesek obračunskih 
stroškov poravnati oziroma skleniti pogodbo o opremljanju pred 
pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
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Preglednica 2: Obračunski stroški komunalnega opre-
mljanja z načrtovano komunalno opremo za območje urejanja 
OPPN Laze:

V obračunskih stroških so upoštevani stroški odkupov 
zemljišč.

Cene so preračunane na nivo cen februar 2010. Vse cene 
so brez DDV.

Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo 
se odmerijo v skladu s 7. členom Odloka o programu opremljanja 
stavbnih zemljišč Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 53/08).

Naselje Laze po tem odloku spada v 3. obračunsko ob-
močje.

IV. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV 
OPREMLJANJA NA m2 ZEMLJIŠČA NAMENJENEGA  

ZA GRADNJO IN NA m2 NETO TLORISNE POVRŠINE 
OBJEKTOV

5. člen
Preglednica 3: Preračun obračunskih stroškov na enoto m²:

Stroški komunalne opreme 1.453,353,00 €
(ps) prispevna stopnja zavezanca 1,0
Površina obračunskega območja 32.300,00 m2

Površina neto tlorisnih površin objektov 9.561 m2

Cpi1 (obračunski stroški načrtovane 
infrastrukture na m2 zemljišča predvidenega 
za pozidavo)

78,053 €/m2

Cti1 (obračunski stroški načrtovane 
infrastrukture na m2 neto tlorisne površine 
objekta)

152,010 €/m2

Površina celotnega območja, ki se v območju urejanja 
OPPN Laze komunalno opremlja v enem obračunskem obmo-
čju meri 32.300,00 m2.

Cena gradbene izgradnje prometne, komunalne in ener-
getske infrastrukture, cena celotnih stroškov izdelave programa 
opremljanja, ocene stroškov izdelave projektne dokumentacije 
za objekte in naprave ter površine, ki sestavljajo komunal-
no, energetsko in prometno opremo in njihovo priključitev na 
ustrezna omrežja oskrbovalnih sistemov, ocene stroškov iz-
delave geodetskih posnetkov in stroški izdelave parcelacije 
ter stroškov tehničnega svetovanja, gradbenega inženiringa 
in nadzora znaša 1.453,353,00 €, preračunano na nivo cen 
februar 2010.

Cena stroškov načrtovane komunalne opreme na m2 ze-
mljišča predvidenega za gradnjo znaša 78,053 €/m2.

Cena stroškov načrtovane komunalne opreme na m2 neto 
tlorisne površine objektov znaša 152,010 €/m2.

V. PRIKAZ STROŠKOV KOMUNALNEGA OPREMLJANJA 
ZA POSAMEZNO ENOTO

6. člen
Za vsako stanovanjsko enoto so prikazani obračunski 

stroški, kot osnova za izračun komunalnega prispevka. Komu-
nalni prispevek se razlikuje med posameznimi enotami.

Komunalni prispevek za obstoječ objekt se obračuna le 
v primeru spremembe namembnosti objekta ali njegove dozi-
dave oziroma nadzidave ter v primeru izboljšanja komunalne 
opremljenosti območja.

Vrsta komunalne opreme  % Delež Cena  
(ocena investicije)

Cestno omrežje 
(z opornimi zidovi in odkupi zemljišč) 55,22 % 40,20 % 584.240,35 €

Javna parkirna mesta (24 mest) 1,93 % 1,40 % 20.400,00 €

Začasni priključek 0,33 % 0,24 % 3.469,07 €

Sprehajalne potke 2,20 % 1,60 % 23.310,32 €

Odpadno kanalizacijsko omrežje 9,58 % 6,97 % 101.330,79 €

Meteorno kanalizacijsko omrežje 11,93 % 8,69 % 126.279,23 €

Vodovodno in hidrantno omrežje 7,62 % 5,55 % 80.650,00 €

Javna razsvetljava 6,78 % 4,93 % 71.720,00 €

EKO otok (S in J) 1,28 % 0,93 % 13.563,14 €

Zelene površine 2,52 % 1,83 % 26.649,60 €

Hortikulturna ureditev 0,61 % 0,45 % 6.500,00 €

Nepredvidena dela 10,00 % 7,28 % 105.811,25 €

Projektna dokumentacija 18,50 % 13,47 % 195.700,00 €

Geodetske storitve 
(posnetki, parcelacija, ureditev mej) 3,36 % 2,44 % 35.533,06 €

Inženiring 3,00 % 2,18 % 31.743,38 €

Nadzor 2,50 % 1,82 % 26.452,81 €

Skupaj 137,35 % 100,00 % 1.453.353,00 €
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Preglednica 4: Komunalni prispevek za posamezne sta-
novanjske enote:

Tip objekta Enota Površina parcele 
v m2 Bruto tlorisna Neto 

tlorisna Kd Dp Dt KP

A p01 421 327,75 273,13 1 0,50 0,50 37.189,154 €
A p02 395 327,75 273,13 1 0,50 0,50 36.174,461 €
A p03 548 327,75 273,13 1 0,50 0,50 42.145,541 €
A p04 484 327,75 273,13 1 0,50 0,50 39.647,834 €
A p05 528 327,75 273,13 1 0,50 0,50 41.365,007 €
A p06 444 327,75 273,13 1 0,50 0,50 38.086,768 €
A p16 523 327,75 273,13 1 0,50 0,50 41.169,874 €
A p17 533 327,75 273,13 1 0,50 0,50 41.560,141 €
A p18 551 327,75 273,13 1 0,50 0,50 42.262,621 €
A p19 495 327,75 273,13 1 0,50 0,50 40.077,127 €
A p20 493 327,75 273,13 1 0,50 0,50 39.999,074 €
A p21 550 327,75 273,13 1 0,50 0,50 42.223,594 €
A p22 656 327,75 273,13 1 0,50 0,50 46.360,420 €
A p23 697 327,75 273,13 1 0,50 0,50 47.960,514 €
A p24 638 327,75 273,13 1 0,50 0,50 45.657,940 €
B p07 373 189 157,50 1 0,50 0,50 26.527,770 €
B p08 394 189 157,50 1 0,50 0,50 27.347,330 €
B p09 348 189 157,50 1 0,50 0,50 25.552,103 €
B p10 328 189 157,50 1 0,50 0,50 24.771,570 €
B p11 329 189 157,50 1 0,50 0,50 24.810,596 €
B p12 355 189 157,50 1 0,50 0,50 25.825,290 €
B p13 378 189 157,50 1 0,50 0,50 26.722,903 €
B p14 389 189 157,50 1 0,50 0,50 27.152,196 €
B p15 395 189 157,50 1 0,50 0,50 27.386,356 €
B p25 347 189 157,50 1 0,50 0,50 25.513,076 €
B p26 370 189 157,50 1 0,50 0,50 26.410,690 €
B p27 483 189 157,50 1 0,50 0,50 30.820,703 €
B p28 463 189 157,50 1 0,50 0,50 30.040,169 €
B p29 421 189 157,50 1 0,50 0,50 28.401,050 €
B p30 371 189 157,50 1 0,50 0,50 26.449,716 €
B p31 306 189 157,50 1 0,50 0,50 23.912,983 €
B p32 300 189 157,50 1 0,50 0,50 23.678,823 €
B p33 259 189 157,50 1 0,50 0,50 22.078,730 €
B p34 253 189 157,50 1 0,50 0,50 21.844,570 €
B p35 250 189 157,50 1 0,50 0,50 21.727,490 €
B p26 273 189 157,50 1 0,50 0,50 22.625,103 €
C p37 350 180,6 150,50 1 0,50 0,50 25.098,120 €
C p38 253 180,6 150,50 1 0,50 0,50 21.312,533 €
C p39 366 180,6 150,50 1 0,50 0,50 25.722,546 €
C p40 265 180,6 150,50 1 0,50 0,50 21.780,853 €
C p41 130 180,6 150,50 1 0,50 0,50 16.512,253 €
C p42 197 180,6 150,50 1 0,50 0,50 19.127,040 €
C p43 269 180,6 150,50 1 0,50 0,50 21.936,960 €
C p44 148 180,6 150,50 1 0,50 0,50 17.214,733 €
C p45 187 180,6 150,50 1 0,50 0,50 18.736,773 €
C p46 129 180,6 150,50 1 0,50 0,50 16.473,227 €
C p47 165 180,6 150,50 1 0,50 0,50 17.878,187 €
C p48 160 180,6 150,50 1 0,50 0,50 17.683,053 €
C p49 203 180,6 150,50 1 0,50 0,50 19.361,200 €
obstoječ objekt p50 457 240 200,00 1 0,50 0,50 33.036,232 €

18620 11473,05 9560,88 1.453.352,998 €
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VI. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

7. člen
Komunalni prispevek načrtovane komunalne opreme se 

izračunava po naslednji formuli:

KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)

KPij znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada po-
samezni vrsti komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju,

Aparcela površina parcele,
Cpij obračunski stroški, preračunani na m2 zemljišča 

predvidenega za gradnjo na obračunskem območju 
za posamezno vrsto komunalne opreme,

Dp delež zemljišča predvidenega za pozidavo pri izra-
čunu komunalnega prispevka,

Kdej faktor dejavnosti,
Atlorisna neto tlorisna površina objekta,
Ctij obračunski stroški, preračunani na m² neto tlorisne 

površine objekta na obračunskem območju za posa-
mezno vrsto komunalne opreme,

Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 
komunalnega prispevka,

i posamezna vrsta komunalne opreme,
j posamezno obračunsko območje.

8. člen
Skupni komunalni prispevek se izračunava, kot vsota 

komunalnega prispevka načrtovane komunalne opreme in ko-
munalnega prispevka obstoječe komunalne opreme, po nasle-
dnji formuli:

KP = ΣKPij + ΣKPi,obst

Obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo 
se odmerijo v skladu s 7. členom Odloka o programu opre-
mljanja stavbnih zemljišč Občine Borovnica (Uradni list RS, 
št. 53/08).

VII. PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO 
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen
Razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne 

površine (Dpi in Dti)
S tem odlokom se določi, da je razmerje med delom 

zemljišča predvidenega za pozidavo in merilom neto tlorisne 
površine predvidenih objektov (Dpi in Dti) pri izračunu komu-
nalnega prispevka

Dpi: Dti = 0,5: 0,5.

Faktor dejavnosti (kdejavnost)
Glede na načrtovano gradnjo, ki za obravnavani OPPN 

predvideva gradnjo stanovanjskih stavb, se s tem odlokom 
določi faktor dejavnosti – Kdejavnost = 1.

Oprostitve in olajšave pri plačilu komunalnega prispevka
Olajšave za zavezance in oprostitve za plačilo komunal-

nega prispevka niso predvidene.
Upoštevanje preteklih vlaganj v komunalno opremo pri 

plačilu komunalnega prispevka
Znižanje komunalnega prispevka zaradi minulih vlaganj 

investitorja v komunalno opremo, kadar je ugotovljeno, da je 
investitor v preteklosti sam financiral izgradnjo posamezne 
komunalne infrastrukture.

V primeru OPPN Laze tega primera ni.
Indeksiranje stroškov opremljanja
Izračunana vrednost Cpi in Cti velja na dan 28. februar 

2010. Obračunski stroški opremljanja stavbnih zemljišč se pri 
izračunu komunalnega prispevka na dan izračuna revalorizirajo 

z indeksi cen za ostalo nizko gradnjo, ki jih objavlja Združenje 
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod 
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

10. člen
Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja 

za komunalno infrastrukturo plačati sorazmerni del komu-
nalnega prispevka Občini Borovnica ali skleniti z Občino 
Borovnica pogodbo o opremljanju za izgradnjo komunalne 
infrastrukture.

Investitor mora infrastrukturo zgraditi, zanjo pridobiti 
uporabno dovoljenje in jo predati Občini Borovnica oziroma 
upravljalcem posamezne infrastrukture.

Osnova za odmerno odločbo je Program opremljanja 
stavbnih zemljišč za gradnjo za območje urejanja – B1 – 
S/4-2 Laze, ki ga je izdelalo podjetje MATRIKA svetovanje, 
prostorske storitve d.o.o., Tacenska 93, 1000 Ljubljana, z 
datumom julij 2010, št. projekta PO-001/2010-LAZ.

Program opremljanja je na vpogled na Občini Borov-
nica.

VIII. NAMENSKA PORABA SREDSTEV  
KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. člen
Zbrana sredstva komunalnega prispevka občina namen-

sko porabi za pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč s komu-
nalnimi in drugimi objekti ter napravami sekundarnega omrežja 
na območju.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 354-0005/2010-3
Borovnica, dne 26. maja 2011

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

2219. Sklep o začetku postopka priprave sprememb 
in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za območje urejanja B1 R/5 – 
EOHIPPUS Borovnica

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter Statuta 
Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08 in 81/09) je župan 
Občine Borovnica sprejel

S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb  

in dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za območje urejanja B1 R/5 – EOHIPPUS 

Borovnica

S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in 
dopolnitev Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje 
urejanja B1 R/5 – Eohippus Borovnica (v nadaljevanju Odloka 
o OLN KC – Eohippus).

Za obravnavano območje je sprejet Odlok o občinskem 
lokacijskem načrtu za območje urejanja B1 R/5 – Eohippus 
Borovnica (Uradni list RS, št. 11/07).
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1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in 
dopolnitev Odloka o OLN KC – Eohippus

Obravnavano območje B1 R/5 – Eohippus Borovnica je 
urejeno je z Odlokom o OLN KC – Eohippus in je z Odlokom o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–2000 in srednjeročne-
ga družbenega plana Občine Vrhnika za obdobje 1986–1990, 
ki se nanašajo na območje Občine Borovnica – spremembe 
2004 (Uradni list RS, št. 108/04) je opredeljeno kot območje 
namenjeno izgradnji konjeniškega centra.

Zemljišča, na katerih predvidena ureditev Konjeniškega 
centra Eohippus, danes obsega travniške površine s pomo-
žnimi objekti.

Pobudo za izdelavo Sprememb in dopolnitev za območje 
B1 R/5 – Eohippus Borovnica je podal investitor in uporabnik 
prostora, družba EOHIPPUS, d.o.o, ki na predmetni lokaciji že 
opravlja dejavnost reje in dresure športnih konj.

2. Predmet, programska izhodišča in okvirno uredi-
tveno območje

Obravnavano območje sprememb in dopolnitev se nahaja 
znotraj ureditvenega območja naselja Breg pri Borovnici, ob 
regionalni cesti Vrhnika–Ig.

Predmet sprememb je:
– manjše korekcije lociranja in dimenzioniranja objektov:
 nastanitveno servisni objekt – vzreja konj,
 skupni objekt z jahalnico,
– postavitev gnojišča z nadstrešnico,
– umestitev dodatne intervencijske manipulativne plo-

ščadi,
– sprememba oblikovanja streh, ki se prilagodi racionalnim 

in tehnološkim zahtevam gradnje objektov (naklon strehe).
Prometna in komunalna ureditev se ne spreminja od na-

črtovanih ureditev veljavnega dokumenta.
Območje sprememb in dopolnitev Odloka o OLN KC – 

Eohippus obsega večji del parcele št. 782/1 in manjše dele 
parc. št. *593, 793/9, vse k. o. Borovnica.

3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pri-
dobitve strokovnih rešitev

Pri pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o OLN KC – 
Eohippus je potrebno izdelati nove idejne projekte za objekta, 
ki sta predmet sprememb.

4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njego-
vih posameznih faz

Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o OLN 
KC – Eohippus bo potekal skladno z določbami in roki, ki jih 
predpisuje Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni 
list RS, št. 33/07 in 108/09).

Aktivnosti Rok

1
Sprejem sklepa o pričetku priprave 
sprememb in dopolnitev Odloka o OLN 
KC – Eohippus ter objava

junij 2011

2 Posredovanje sklepa MOP  junij 2011

3 Priprava osnutka sprememb in dopolni-
tev UN junij 2011

4
Pridobitev smernic s strani pristojnih no-
silcev urejanja prostora in odločbe MOP 
o izdelavi CPVO

junij–julij 2011

5
Priprava dopolnjenega osnutka spre-
memb in dopolnitev UN na podlagi 
smernic nosilcev urejanja prostora

avgust 2011

6 I. obravnava na OS september 
2011

7 Javna razgrnitev  (15 dni) in javna 
razprava

september 
2011

8
Priprava stališč do pripomb in predlogov, 
danih v času javne razgrnitve in obrav-
nave

oktober 2011

Aktivnosti Rok

9

Dopolnitev predloga sprememb in 
dopolnitev UN s stališči do pripomb in 
predlogov, danih v času javne razgrnitve 
in obravnave 

oktober 2011

10

Pridobitev mnenj nosilcev urejanja 
prostora k dopolnjenemu predlogu spre-
memb in dopolnitev UN s strani pristoj-
nih nosilcev urejanja prostora

november 
2011

11 II. obravnava na OS in sprejem spre-
memb in dopolnitev UN

november 
2011

12 Objava sprememb in dopolnitev UN december 
2011

13 Obvestilo MOP o sprejetju sprememb in 
dopolnitev UN

december 
2011

5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in 
mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi 
prostorskega akta

Nosilci urejanja prostora podajo svoje smernice ter mne-
nja na osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o OLN KC 
– Eohippus.

Nosilci urejanja prostora so:
– Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Pot na 

Tojnice 40, 1360 Vrhnika
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica
– JP Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1516 

Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Lju-

bljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 

Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Lju-
bljana

– Ministrstvo za okolje, Agencija RS za okolje, Sektor za 
ohranjanje narave, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana

– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Lju-
bljana

– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

– Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000 Lju-
bljana

– Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana.

Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o OLN KC – Eohippus ali v fazi priprave strokovnih 
podlag ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja 
drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem 
odstavku, se le-te pridobi v postopku.

Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu 
z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v 
roku 30 dni od zahteve.

6. Obveznosti financiranja priprave prostorskega 
akta

Stroške izdelave sprememb in dopolnitev Odloka o OLN 
KC – Eohippus zagotovi investitor.

7. Končna določba
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

na spletnih straneh Občine Borovnica. Hkrati z objavo se ga 
posreduje tudi Ministrstvu za okolje in prostor.

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

Št. 3,505-0001/2011-2
Borovnica, dne 6. junija 2011

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.
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2220. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra

Na podlagi Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, 
št. 6/08 in 81/09), Poslovnika Občinskega sveta Občine Borov-
nica (Uradni list RS, št. 33/08) in Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) je Občinski svet Občine 
Borovnica na 5. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel

S K L E P
o izvzemu parcel iz javnega dobra

I.
Zemljišči s parc. št. 3288/2 – pot, v izmeri 312 m2 in parc. 

št. 3289/2 – cesta, v izmeri 604 m2, vpisani v z.k. vl. št. 2710 
k.o. Borovnica, kot nepremičnine v splošni rabi, prenehajo biti 
nepremičnine v splošni rabi.

II.
Dovoljuje se, da se zemljišči, navedeni v I. točki tega 

sklepa, odpiše z z.k. vl. št. 2710 k.o. Borovnica. Vpiše se nov 
vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za 
Občino Borovnica, Paplerjeva ulica 22, Borovnica, matična 
številka: 5883393.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 354-0005/2010-2
Borovnica, dne 26. maja 2011

Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

BREŽICE

2221. Odlok o porabi koncesijske dajatve  
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo  
v Občini Brežice

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 
76/08, 79/09 in 51/10), šestega odstavka 29. člena Zakona o 
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US 
in 17/08) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, 
št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 7. redni 
seji dne 30. 5. 2011 sprejel

O D L O K
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 
gospodarjenje z divjadjo v Občini Brežice

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prej-

me kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z div-
jadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva.

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov var-

stva in vlaganj v narave vire v Občini Brežice. Ti ukrepi so:
(1) Biomeliorativni ukrepi:
– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,
– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, 

mokrišče, vodni viri ipd.),

– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,
– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primer-

nih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,
– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih 

njiv.
(2) Biotehnični ukrepi:
– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, 

umetnih dupel in prež.
(3) Ostali ukrepi:
– čistilne akcije občine,
– čiščenje divjih odlagališč,
– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o sta-

nju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in o gozdnem bontonu.

3. člen
V proračunu Občine Brežice se bodo nakazana sredstva 

na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postav-
ke 1122 »Poraba koncesijske dajatve od lova«. Sredstva se 
upravičencem razdelijo na podlagi javnega razpisa za sofi-
nanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo ali 
na podlagi postopka javnega naročanja v skladu z Zakonom o 
javnem naročanju za posamezno leto.

V primeru, da sredstva v poslovnem letu ne bodo po-
rabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodki v 
proračun naslednjega leta.

4. člen
Upravičenci do izvajanja biomeliorativnih in biotehničnih 

ukrepov navedenega v 2. členu tega odloka so lovske družine 
– koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za 
trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za 
lovišča, ki ležijo na območju Občine Brežice. Izvajanje ukrepov 
pod točko tri v 2. členu, so lahko tudi drugi subjekti.

5. člen
Merila ter pogoji za dodelitev sredstev oziroma izbiro naj-

ugodnejšega ponudnika, se določijo v javnem razpisu oziroma 
v povabilu k oddaji ponudb.

III. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV

6. člen
Namensko porabo sredstev sproti spremlja in preverja 

organ, pristojen za kmetijstvo na Občini Brežice.

IV. KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-4/2011
Brežice, dne 30. maja 2011

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

2222. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Brežice

Na podlagi 52. in 96. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter 19. člena 
Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je 
Občinski svet Občine Brežice na 7. redni seji dne 30. 5. 2011 
sprejel 
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
Občine Brežice

1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 

Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih 
pogojev za posege v prostor na območju Občine Brežice – 
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 103/06) – v 
nadaljevanju SD-PUP, ki se nanašajo na:

– popravki ureditvenih pogojev, ki se nanašajo na izbolj-
šanje meril in pogojev za načrtovanje posameznih objektov in 
ureditev 

– določitev podrobnejših meril in pogojev za posamezne 
enote urejanja prostora, ki so del Sprememb in dopolnitev 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za 
obdobje od leta 1998 do leta 2000, dopolnjenega leta 1994, 
1996,1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 in sre-
dnjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do 
leta 1990, dopolnjenega leta 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002, 2003, 2004 za potrebe širšega javnega 
pomena in potrebe gospodarskega sektorja: turizem, kmetij-
stvo (intenzivnejše), obrt-poslovne in proizvodne dejavnosti; 
dopolnjen v letu 2009. 

Tabela 1: Ureditvene enote, ki so predmet sprememb

šifra Ime
B2-21S/73-SK kmetija

B2-21S/73-CD kmetijska trgovina
145-SK stanovanjske površine  

s spremljajočimi dejavnostmi
169-BT gradnja apartmajskih objektov
B4-31SN/185-SS obrtna delavnica
356-SK turistična kmetija
B1-19S/360-SK objekti za potrebe kmetije
B2-32S/406-IG poslovno skladiščni objekt
407-BT gradnja apartmajskih objektov
B1-08S/587-SK turistična kmetija
B3-53t/630-BT apartmajsko naselje
B2-23S/684-SS obrtna delavnica
712-SK kmečki turizem
B2-27S/713-SS gradnja skladiščno-proizvodnih 

prostorov; 
B5-16P4/732-IG proizvodno skladiščni objekti
B3-30S/766-SK turistična kmetija
B3-11S/771-SS organizirana gradnja stanovanjskih 

hiš
790-SK turistična kmetija
846-SK turistična kmetija
846-ZS turistična kmetija
B3-14S/872-SS obrtna delavnica
B2-26S/873-IG upravni pisarniški ter skladiščni 

prostori
B1-17S/877-IK gradnja skladiščnih prostorov

2. člen 
V 6. členu se briše besedilo četrte alineje prvega odstavka 

in se ga nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»– gradnja pomožnih objektov (enostavnih in nezahtevnih 

objektov) na osnovi predpisa, ki določa vrste objektov glede na 
zahtevnost«

V 6. členu se doda nova alinea, ki se glasi:
»– gradnja objektov znotraj določenih gradbenih parcel 

s strani pristojnega organa v skladu z namembnostjo, kot je 
določena z odločbo.«

3. člen 
V 10. členu  naj se doda stavek, ki se glasi: »Dovoljene so 

novogradnje objektov v skladu z namensko rabo prostora.« 

4. člen 
V prvem odstavku 11. člena Odloka se črta besedilo 

», opredeljenih z VIII. Kategorijo v sklopu kmečkih dvorišč ali 
ob njih, kjer se ne posega na kvalitetno zemljišče (I., II. Katego-
rija oziroma 1. območje)« in nadomesti z novim besedilom, ki 
glasi. »stavbnih zemljišč in gradbenih parcel, določenih s strani 
pristojnega organa v skladu z namembnostjo, kot je določena 
z odločbo.«.

V drugem odstavku 11. člena se črta besedilo », so pa 
opredeljena z VIII. kategorijo« in se ga nadomesti z novim be-
sedilom, ki glasi: »so pa opredeljena kot stavbna zemljišča ali 
pa so določene gradbene parcele s strani pristojnega organa v 
skladu z namembnostjo, kot je določena z odločbo«. 

V drugem odstavku 11. člena se črta besedilo », kjer se 
ne posega na kvalitetno zemljišče I., II. kategorije oziroma 
1. območje.« in se ga nadomesti s piko. 

V petem odstavku se na koncu stavka doda besedilo:
»in zaščito ter varovanje tovrstnih objektov.«
V 11. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
 »Nezahtevni in enostavni objekti so praviloma locirani na 

stavbnih zemljiščih ali obstoječih dvoriščih, izjemoma pa lahko 
tudi v pogojno zazidljivem območju objektov. Pogojno zazidlji-
vo območje objektov je 10-metrski pas okoli parcele objektov. 
Enostavne in nezahtevne objekte je v pogojno zazidljivem 
območju mogoče postavljati le, če na obstoječem območju 
parcel objektov ni zadostnih razpoložljivih površin za posta-
vitev tovrstnih objektov. Pred postavitvijo tovrstnih objektov je 
potrebno pridobiti mnenje pristojne občinske kmetijske službe 
in mnenje občinskega oddelka za prostor. Iz mnenja mora biti 
razvidno, da je takšen objekt pomemben za normalno uporabo 
osnovanega objekta.

Na kmetijskih in gozdnih površinah je dovoljena postavi-
tev spominskih obeležij, praviloma ob infrastrukturnih koridorjih 
in na način, da se s postavitvijo čim manj posega v krajino.«

V 11. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na zemljišču pod stavbo legalno zgrajenega objekta je 

dovoljena gradnja.«

5. člen 
V tretjem odstavku 15. člena naj se briše besedilo: 

», odmiki od nekategoriziranih cest pa so min. 3 m, razen v 
naseljih, za katere veljajo pogoji varstva kulturne dediščine.« 
ter se ga nadomesti z besedilom: »in občinskim predpisom, ki 
ureja občinske ceste in druge javne površine.«

6. člen 
V drugem odstavku točke 3.5. (Vinske kleti oziroma hra-

mi) 16. člena se pred prvim zaklepajem brišejo tri pike.
V tretjem odstavku točke 3.5. (Vinske kleti oziroma hrami) 

16. člena se črta besedilo:
»Izjemoma se dovoli novo gradnja vinske klet izven za-

zidljivih zemljišč lastnikom, ki na svojih zemljiščih pridelujejo 
večje tržne viške oziroma imajo večje površine nasadov za 
katera je potrebno pridobiti soglasje občinske službe, pristojne 
za področje kmetijstva.«

In se ga nadomesti z besedilom:
»Izjemoma se dovoli novogradnja vinske kleti tlorisa do 

45 m2 izven stavbnih zemljišč lastnikom, ki na svojih ali zaku-
pljenih zemljiščih pridelujejo večje tržne viške oziroma imajo 
večje površine nasadov, za kar se smatra da ima posajenih vsaj 
1000 trsov ter jih ima vpisane v register pridelovalcev grozdja 
in vina. Investitor si mora pridobiti soglasje občinske službe, 
pristojne za področje kmetijstva.«

V četrtem odstavku točke 3.5. se v tretji alineji pred bese-
do dvokapnica doda beseda simetrična. 

V petem odstavku točke 3.5. (Vinske kleti oziroma hrami) 
16. člena se črta besedilo:

»Za površine, ki so večje od 45 m2 je potrebno pridobiti 
soglasje občinske službe, pristojne za področje kmetijstva.«
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In se ga nadomesti z besedilom:
»Za površine, ki so večje od 45 m2 je potrebno soglasje 

občinske službe pristojne za področje kmetijstva, ki temelji na 
vpisu investitorja v register pridelovalcev grozdja in vina, kjer 
mora imeti investitor vpisanih vsaj 1501 trsov. Lastnik mora 
imeti vpisanih v register pridelovalcev grozdja in vina najmanj 
1501 do 3000 trsov za gradnjo vinske klesti do 80 m2, od 3001 
do 5000 za gradnjo vinske kleti do 100 m2 in od 5001 naprej za 
gradnjo vinske kleti večje od 100 m2.«

V prvem odstavku v točki 3.6. (Objekti za spravilo sadja 
(hladilnice)) 16. člena se briše del besedila prvega odstavka: 
», da obstaja dokazilo iz registra  sadovnjakov, ki ga vodi 
pristojni državni organ, iz katerega mora biti razvidno, da ima 
lastnik posajenih najmanj 1000 sadik sadnih vrst.«

In se ga nadomestni z besedilom:
», da ima investitor v Registru kmetijskih gospodarstev, 

vpisanih najmanj 1500 sadik naslednjih sadnih vrst: jabla-
ne, hruške, breskve, nektarine, slive, češnje, višnje, namizno 
grozdje.«

V 3.3. točki 16. člena se spremeni naziv odstavka tako, da 
se za »3.3.« briše besedilo »enostavni objekti« in se ga nado-
mesti z besedilom »nezahtevni in enostavni objekti«. 

V prvem odstavku toče 3.3. Enostavni objekti 16. člena 
se briše cel odstavek in se ga nadomesti z besedilom, ki se 
glasi:

»Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov se upošte-
vajo merila in pogoji veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov 
s področja graditve in urejanja prostora. Enostavni in nezahtevni 
objekti morajo biti oblikovno in po strukturi prilagojeni osnovnemu 
objektu.  Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti, merjeno od 
najbolj izpostavljenega dela objekta, oddaljeni od meje sosednjih 
parcel najmanj 1,5 m, če ni z regulacijskimi črtami, ki jih določa ta 
odlok določeno drugače. Če so odmiki stavb od meja sosednjih 
parcel manjši od zgoraj določenih, je za gradnjo enostavnega 
ali nezahtevnega objekta predhodno potrebno pridobiti pisno 
soglasje lastnika sosednjega zemljišča.« 

7. člen 
V tretjem odstavku 19. člena se v prvi alineji beseda 

»večje« nadomesti z besedo »višje« in številka »120 cm« se 
nadomesti s številko »180 cm«.

V 19. členu se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, 
ki se glasi:

»Dopustna je ograditev posameznih delov gozda, njive ali 
druge vrste kmetijskega zemljišča, ki je potrebna zaradi zaščite 
mladja, pridelka ali živine pred divjadjo za čas uskladitve popu-
lacije divjadi z okoljem, zaradi zaščite varstva naravnih vrednot 
oziroma pomembnih habitatov ogroženih vrst ali zaradi znan-
stveno-raziskovalnih proučevanj v skladu s predpisom, ki ureja 
pogoje za zaščito nelovnih površin (danes: pravilnik na podlagi 
53. člena in za izvajanje 10. člena Zakona o divjadi in lovstvu, 
Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08). Tovrstno 
varovanje mladja, pridelka in živine ter podobno mora biti izve-
deno transparentno, v žičnati izvedbi oziroma naj bo izvedena 
iz čim manj opaznih elementov in s čim manj posegi v zemljino. 
Maksimalna višina tovrstne transparentne zaščite je do 2,2 m.« 

8. člen 
V 20. členu se doda nov odstavek:
»Slepo zaključene ceste morajo imeti obračališča.«

9. člen 
V poglavju VI. Komunalno urejanje se za prvim odstav-

kom dodajo novi: 
»Pri obveznosti priključevanja objektov na vodovodno 

omrežje, ki ni javno, se lahko izjemoma, zaradi fizičnih ovir 
med objektom in vodovodnim omrežjem (velika višinska razlika, 
oddaljenost posameznih objektov od omrežja, vodotoki ipd.), s 
soglasjem pristojnega upravljavca vodovodnega omrežja dovoli 

tudi začasna ali stalna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z 
vodo (lastno zajetje, kapnica, cisterna) ali ureditev individual-
nega vodovodnega sistema.«

10. člen 
V 21. členu se v prvem odstavku briše prvi stavek: »Vsi 

objekti morajo biti priključeni na obstoječe oziroma novozgra-
jeno komunalno omrežje.«  

V 21. členu se za zadnjim odstavkom dodajo novi odstav-
ki, ki se glasijo:

»Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. 
Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju, 
v odvisnosti od terenskih razmer, namestijo bodisi nadzemni ali 
podzemni hidranti. Hidrante je potrebno praviloma umeščati 
zunaj javnih povoznih ali pohodnih površin.

Vodohran mora imeti dostopno pot. Najožja območja za-
jetij morajo biti zavarovana z zaščitno ograjo za preprečitev 
nepooblaščenega pristopa.«

11. člen 
V 25. členu osnovnega odloka se v prvem stavku briše 

besedilo: »je določeno z odlokom o obveznem odlaganju in od-
važanju smeti in odpadkov«, ter se ga nadomesti z besedilom: 
»naj se obravnava v skladu z veljavnimi predpisi.«

12. člen 
V 26. členu osnovnega odloka se v tretjem stavku za 

vejico črta besedilo in se vejica nadomesti s piko.

13. člen 
V 28. členu osnovnega odloka se doda nov odstavek:
»Za poseg v območje ali objekte, ki imajo z ustreznim 

pravnim aktom določen status kulturnega spomenika ali dedi-
ščine in so vpisana v zbirni register dediščine, je treba pridobiti 
kulturnovarstveno soglasje v skladu s predpisi s področja var-
stva kulturne dediščine. Za izvedbo arheološke raziskave je po-
trebno pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke 
ostaline v skladu s področja varstva kulturne dediščine.«

14. člen 
V 29. členu se briše zadnja alineja.

15. člen 
V 30. členu se dodajo novi odstavki:
»Varovanje gozdnih zemljišč 
1. Sprememba gozdnega v stavbno zemljišče in gradnja 

objektov
– Stavbe morajo biti odmaknjene od gozdnega roba vsaj 

20 m, ostali objekti in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, pa 
morajo biti odmaknjeni od meje gozda, ki bo po predlagani 
spremembi ostal gozd, vsaj 1 m.

– Investitor oziroma lastnik zemljišča mora tudi po izvedbi 
posega omogočiti gospodarjenje z gozdom in dostop do sose-
dnjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji, kot doslej.

– Poseg v gozd mora biti tako izveden, da bo povzročena 
minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh.

– Pri spremembi gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče 
kot jo določa občinski prostorski akt, se z gozdom gospodari v 
skladu z zakonom, ki ureja gozdove do sprejetja občinskega 
podrobnega akta, ki lahko opredeljuje tudi etapnost izvedbe 
prostorske ureditve. Krčitev gozda se lahko izvede po izdaji 
gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi in evidentiranju 
gozdnega drevja, ki ga izvede krajevno pristojni delavec Zavo-
da za gozdove (ZG-B, Uradni list RS, št. 110/07) .

2. Izkoriščanje mineralnih surovin v območju gozdov in 
gozdnega prostora

– Po izkoriščanju je na območju kamnolomov, pesko-
kopov in gramoznic potrebno osnovati gozd. Z izkoriščanjem 
prizadeti gozdni prostor mora biti po eksploataciji ustrezno sa-
niran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti (pogozditev 
z ustreznimi vrstami, utrjevanje brežin in vkopov).



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 17. 6. 2011 / Stran 6375 

– Zaradi osnovanja kamnolomov, peskokopov in gramo-
znic ni dovoljeno posegati v gozd izven samega območja izko-
riščanja (sečnja zaradi gradbenih dovozov, gradnje pomožnih 
objektov). Prepovedano je vsako zasipavanje in odlaganje 
materiala v gozdove in odstranjevanje zarasti.

– Dostop na sosednja gozdna zemljišča mora biti za-
gotovljen v času priprave in v času izkoriščanja. Vlagatelj je 
dolžan zagotovit takšno omrežje gozdnih prometnic, da med 
izkoriščanjem in po njem ne bodo poslabšani pogoji gozdne 
proizvodnje.

– Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane se 
morajo takoj po končani gradnji (prva sadilna sezona) sanirati 
tako, da se vzpostavi čim bolj naravno stanje.

3. Krčitev gozda v kmetijske namene
– Površine, kjer krčitve za kmetijske namene niso dovo-

ljene:
– gozdni rezervati,
– varovalni gozdovi,
– gozdovi s posebnim namenov z dovoljenimi ukrepi, 

kjer je gozd objekt razglasitve.
– Površine, kjer krčitve gozdov za kmetijske namene niso 

priporočljive:
– gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti ekoloških in soci-

alnih funkcij,
– gozdovi znotraj sklenjenih območjih gozdov,
– gozdovi, ki imajo funkcijo koridorske povezave,
– gozdovi na območju Nature 2000,
– mestni in primestni gozdovi,
– gozdni otoki v kmetijski krajini, kjer je gozdnatost 

majhna.
– Na območjih, kjer je planska raba gozd, ZGS lahko do-

voli krčitev gozda do 0,5 ha (ZG-B, Uradni list RS, št. 110/07).
– Za krčitev gozda v kmetijske namene je potrebno pri-

dobiti dovoljenje Zavoda za gozdove (ZG-B, Uradni list RS, 
št. 110/07).«

16. člen 
V 32. členu se v točki 3. varstvo voda in obvodnih površin 

dodajo novi odstavki:
»Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upošte-

vati določbe predpisov s področja varstva voda.
Posegi na vodna zemljišča morajo biti izvedeni tako, da 

ne povzročajo sprememb morfoloških značilnosti voda in drugih 
krajinskih kvalitet. 

Potrebno je ohranjati retencijske sposobnosti območij in 
zagotavljati njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. 
Spreminjanje obsega retencijskih površin ali vodnega režima 
je možno le ob izkazanem javnem interesu ter ob ustrezni 
nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki za-
gotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režim in stanje voda, 
ter ob upoštevanju Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje 
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi 
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.

Kadar vodotok ni evidentiran na predvideni način oziro-
ma je njegov potek prikazan linijsko, se območje priobalnega 
zemljišča določi v skladu z določbami zakona o vodah in 
pravilnika o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega 
zemljišča tekočih voda, te v sodelovanju s pristojnim organom 
za upravljanje z vodami.«

V 32. členu se dodajo nove točke:
»6. Naravne katastrofe
– V ogroženih območjih, se ne načrtuje nove poselitve, 

infrastrukture ter dejavnosti oziroma prostorskih ureditev, ki 
bi lahko s svojim delovanjem povzročile naravne nesreče ali 
povečale ogroženost prostora.

– Na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih so do-
voljeni vsi posegi s katerimi se zaščiti teren oziroma poseg, 
ter služijo stabiliziranju terena. Pred izvedbo posega je treba 
natančneje raziskati geomehanske lastnosti terena ter določiti 
potrebne zaščitne ukrepe. 

– Na erozijskih območjih je prepovedano:
– poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in 

oblikovanje hudournikov,
– ogoljevanje površin,
– krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plaze-

nje 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 plazljivih zemljiščih,
– omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševa-

nje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
– odlaganje in skladiščenje lesa in drugih materialov,
– zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom,
– odvzemanje naplavin z dna brežin, razen zaradi za-

gotavljanja pretočne sposobnosti, hudourniške struge,
– vlačenje lesa.

– Na plazovitem območju se v zemljišče ne sme posegati 
tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin in ogrozila 
stabilnost zemljišča. Prepovedano je:

– zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi 
posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč ali dvig nivoja 
podzemne vode,

– poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje 
zemljišča in dvig podzemne vode,

– izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo 
zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,

– krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne 
vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč. 

– Na območjih velikega in srednjega tveganja za plazo-
vitost, so novogradnje in druga večja zemeljska dela možni le 
na podlagi analize stabilnosti terena.

17. člen 
Poglavje XI. Urejanje prostora za splošno ljudsko obram-

bo in družbeno samozaščito osnovnega odloka se preimenuje 
v »XI. Obramba in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
vključno z varstvom pred požarom«.

V 33. členu se za prvim odstavkom doda nova točka:
»1. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Gradnje in prostorske ureditve morajo biti izvedene tako, 

da zagotavljajo pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter 
zadostne prometne in delovne površine za intervencijska vozila 
v primeru naravne ali druge nesreče. Potrebno je upoštevati 
ustrezne odmike med parcelami in objekti ter potrebne pro-
tipožarne ločitve  z namenom preprečitve širjenja požara na 
sosednje objekte.

V primeru naravnih ali drugih nesreč večjega obsega je 
potrebno zagotoviti evakuacijo prebivalcev iz ogroženih obmo-
čij ter njihovo nastanitev v primerne objekte, rušenje neuporab-
nih objektov ter odstranjevanje ruševin. 

V urbanih naseljih je v primeru nesreč obvezna uporaba 
zaklonišč, zato je treba zagotoviti zadostno število zaklonišč 
v skladu s predpisi. Pri novih objekti je potrebna ojačitev prve 
plošče (projektni pospešek 0,225, VIII. stopnja ogroženosti).

Objekti morajo biti protipotresno grajeni na območju celo-
tne občine in v skladu s cono potresne ogroženosti.«

18. člen 
Za 33. členom se dodajo novi členi (ostali členi se ustre-

zno preštevilčijo), ki se glasijo:
»34. člen (končne in prehodne določbe)
Za izdano soglasje kmetijske občinske službe za gradnjo 

vinske kleti na kmetijskih zemljišču do vključno 31. 5. 2011 se 
uporabljajo določila PUP (Uradni list SRS, št. 38/87, 25/88, Ura-
dni list RS, 29/96, 50/98, 4/02, 102/06, 103/06 UPB PUP-1), pri 
čemer mora biti vloga za izdajo gradbenega dovoljenja podana 
na pristojni upravni organ v roku šestih mesecev od uveljavitve 
tega odloka. 

V primeru, da investitor vloži v roku šestih mesecev od 
uveljavitve tega odloka na pristojni upravni organ vlogo za 
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izdajo gradbenega dovoljenja za hladilnico za sadje na kmetij-
skem zemljišču, se uporabljajo določila PUP (Uradni list SRS, 
št. 38/87, 25/88, Uradni list RS, 29/96, 50/98, 04/02, 102/06, 
103/06 UPB PUP-1).«

»35. člen (posebna merila in pogoji za enote urejanja 
prostora, ki so predmet sprememb)

Za posamezne ureditvene enote  navedena v tem členu, 
veljajo poleg določil osnovnega odloka še naslednja posebna 
merila in pogoji:

– Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zuna-
njo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti, skladno 
s 14. členom in 37. členom Zakona o vodah (ZV-1), odma-
knjeni od meje vodnega zemljišča oziroma od zgornjega roba 
brežine vodotoka v primeru, da ni vodnega zemljišča, 15,0 m 
pri vodotokih 1. reda oziroma 5,0 m pri vodotokih 2. reda. 
Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je treba v PGD 
označiti in kotirati.

– Vse odpadne komunalne vode morajo biti obvezno 
priključene na javni kanalizacijski sistem, če le-ta obstaja pod 
pogoji upravljavca. V primerih, ko ni zgrajene javne kanalizacije 
se odpadne fekalne vode zbirajo v malih čistilnih napravah 
(MČN) z izpusti v ponikovalnice oziroma če to ni možno pa 
v površinski vodotok. V primerih vodovarstvenih območjih se 
zbirajo v neprepustnih greznicah na praznjenje oziroma v MČN 
z izpusti v skladu z ustrezno veljavnimi občinskimi odloki o 
varovanju pitne vode.

– Projektne rešitve odvajanja in čiščenja padavinskih in 
komunalnih odpadnih voda morajo biti usklajene s Pravilnikom 
o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodar-
ske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavin-
ske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), ter v 
skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

– Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih obmo-
čij je treba predvideti v skladu z 92. členom Zakona o vodah 
(ZV-1), in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri 
zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar 
pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih 
voda pred iztokom v površinske odvodnike zatravitev, travne 
plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ...).

– Padavinske vode iz obravnavanih območij iz strehe, 
parkirišč, cest …) je treba, če ne obstaja možnost priključitve 
na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo poni-
kovalnice biti locirane izven povoznih in manipulativnih površin. 
Če ponikanje ni možno, kar je potrebno računsko dokazati, je 
treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, 
pa razpršeno po terenu, pri tem mora ureditev odvodnje biti 
načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven pla-
zovitega in erozijsko ogroženega območja. V primeru odvodnje 
po erozijsko nestabilni ali plazoviti ogroženi brežini je treba 
predvideti odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih muldah. 
Padavinske vode iz cest, parkirišč, garaž in drugih utrjenih po-
voznih površin je treba predhodno očistiti na lovilcih olj. Iz PGD 
mora biti razvidno, daje predvidena vgradnja standardiziranih 
lovilcev olj ( SIST EN 852-2).

– Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih 
odpadnih voda z javnih cest mora biti v skladu s predpisi, ki 
urejajo področje emisij snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo.

– Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda 
iz objektov servisnih dejavnosti za popravilo mehanizacije in 
motornih vozil mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih voda iz postaj za preskrbo motornih vozil 
z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter 
pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04). Iz 
PGD mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardi-
ziranih lovilcev olj ( SIST EN 852-2).

– Pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovolje-
nja (PGD) za gradnjo zahtevnih in manj zahtevnih objektov in 
pri vlogi za pridobitev vodnega soglasja za gradnjo enostavnih 
objektov, če gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, je 
potrebno dosledno upoštevati ustrezno veljavne Odloke o va-
rovanju pitne vode iz ustreznih vodnih virov in Pravilnika o gra-
dnjah 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).

– Eventualne tehnološke odpadne vode iz objektov in 
naprav morajo biti pred izpustom v kanalizacijo očiščene do 
predpisane stopnje.

– V PGD projektni dokumentaciji mora biti podana projek-
tna rešitev celotnega poslovnega kompleksa v primeru, da je 
predvidena fazna gradnja, posamezne faze morajo biti jasno 
definirane in opredeljene kot funkcionalno zaključene celote 
upoštevajoče tako faznost gradnje, ki ne bo imela negativnih 
vplivov na okolje.

– V vseh prostorih kjer obstaja možnost razlitja nevarnih 
snovi morajo biti tla ustrezno kemično odporna in ustrezno 
tesnjena.

– V projektni dokumentaciji (PGD ) mora biti tekstualno in 
grafično ustrezno obdelana in prikazana tudi zunanja ureditev 
na situaciji v ustreznem merilu iz katere bo razvidna dispozi-
cija objektov, vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura, 
potek vodov za tehnološko in požarno vodo ter predvidena 
rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda s priloženimi detajli in 
definiranimi tipi posameznih elementov in merskimi mesti za 
odvzem vzorcev očiščene odpadne vode pred iztokom. Ustre-
znost izbranih elementov in karakterističnih vodnih količin mora 
biti računsko dokazana in iz PGD projekta razvidna.

– V primeru izpusta padavinske oziroma prečiščene od-
padne vode iz male čistilne naprave v vodotok je potrebno v 
projektni dokumentaciji obdelati detajl izpusta na brežini vo-
dotoka. Izpustna glava v strugo potoka mora biti poglobljena 
v brežino. Brežino pod izlivom in vznožje brežine v ustrezni 
dolžini (najmanj 5,0 m) je treba zavarovati z kamnom v betonu 
ali samo z kamnometom (kamen ustrezne dimenzije vtisnjen 
v podlago).

– V projektu je treba prikazati oziroma opisati mesto de-
ponije viškov zemeljskega in drugega materiala. Materialov ni 
dovoljeno odlagati v struge, na brežine ali priobalna zemljišča 
vodotokov ter nekontrolirano po terenu.

– Investitor mora skleniti pogodbo o ustanovitvi služno-
sti po določilih Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, 
št. 87/02 – SPZ) za gradnjo preko vodnega zemljišča, če je la-
stnik zemljišča RS. Pogodba služi kot dokazilo o pravici graditi 
na vodnem in priobalnem zemljišču, ki je v lasti države, v skladu 
z Zakonom o vodah (ZV-1), in jo je treba skleniti z naslovnim 
organom pred pridobitvijo vodnega soglasja. Če je za obravna-
vani objekt že podeljena vodna pravica z vodnim dovoljenjem 
ali koncesijo, ni potrebno skleniti take pogodbe. 

Priloge
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Tabela 2: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B2-21S/73-CD: 

B2-21S/73-CD 

Merilo Določbe  

Dopustni objekti 
 

121 Gostinske stavbe 
122 upravne in pisarniške stavbe 
123 trgovske in druge stavbe za storitvene 
dejavnosti  
12420 garažne stavbe 
12520 – pokrite skladiščne površine 
12711 stavbe za rastlinsko pridelavo (rastlinjaki za 
vrtnine in okrasne rastline, pokrite drevesnice in 
podobne stavbe) 
12630 stavbe za izobraževanie in znanstveno 
raziskovalno delo 
12711 stavbe za rastlinsko pridelavo (rastlinjaki 
za vrtnine in okrasne rastline, pokrite drevesnice 
in podobne stavbe) 
12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe 

Dopustne dejavnosti 
 

Pridelovanje netrajnih rastlin, pridelovanje cvetja in 
drugih enoletnih rastlin; gojenje drugih sadnih 
dreves in grmovnic; razmnoževanje rastlin 
Trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil 
(servis kmetijske mehanizacije, prodaja in 
posredništvo s kmetijskimi motornimi vozili) 
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti, 
dejavnost strežbe jedi in pijač 
pravne in računovodske dejavnosti;  pisarniške in 
spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti  
znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost 
(laboratorij) 

Prometna ureditev Dostop do enote se ureja iz obstoječega križišča na 
vzhodu (shema) in jugu. 

Regulacijske črte Minimalen odmik načrtovanih objektov od javne 
ceste je določen z regulacijskimi črtami glede na 
kategorijo javne ceste in v skladu s 
cestnoprometnimi predpisi.  

Višinska regulacija Objekti ne smejo presegati višine 11 m od kote  
urejenega terena, dovoljena so odstopanja zaradi 
tehnologije dejavnosti znotraj objekta (npr. silosi) 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

Oblikovanje objektov (nakloni strešin, smeri slemen, 
fasade objektov) je svobodno, vendar enotno 
znotraj enote urejanja ob upoštevanju regulacijskih 
črt, omejitev višinskih gabaritov in odmikov. 
Dovoljena je gradnja ravne strehe. 
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Merila in pogoji za gradnjo-grafična priloga-shema: 

Tabela 3: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  145-SK: 

145-SK 

Merilo Določbe  

Dopustni objekti 11100 enostanovanjska stavba, 
12420 garažne stavbe 
122 upravne in pisarniške stavbe 
12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti 
12510 industrijske stavbe (avtomehanične 
delavnice) 

Dopustne dejavnosti bivanje  
različne poslovne dejavnosti 
trgovina z motornimi vozili in popravila motornih 
vozil 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

Oblikovanje objektov (nakloni strešin, smeri 
slemen, fasade objektov) je svobodno, vendar 
enotno znotraj enote urejanja ob upoštevanju 
izrabe parcele, regulacijskih črt, omejitev 
višinskih gabaritov in odmikov. 
Dovoljena je gradnja ravne strehe na 
nestanovanjskih objektih. 
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Tabela 4: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti 169-BT: 

169-BT 
Merilo Določbe  
Dopustni objekti 121 gostinske stavbe 

241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas  
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 

Dopustne dejavnosti turistična ponudba in nastanitev, gostinstvo brez 
bivanja 
gostinske nastanitvene dejavnosti 
športne in druge dejavnosti za prosti čas 

Regulacijske črte Vsi objekti v enoti morajo upoštevati gradbeno 
linijo, ki je zarisana na shemi enote in sledi 
obstoječi prometnici na območju.  

Višinska regulacija Maksimalno P+M 
Maksimalna izraba zemljišč 0,25 
Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- izrazito podolžen tloris (razmerje stranic min 
1:1.4); 
- dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in 
na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi 
nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni; 
- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo 
stranico; 
- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom  
- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 
- postavitev stavb mora biti prilagojena 
konfiguraciji terena. 

Merila in pogoji za gradnjo-grafična priloga-shema: 
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Tabela 5: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B4-31SN/185-SS: 

B4-31SN/185-SS 
Merilo Določbe  
Dopustni objekti 11100 enostanovanjska stavba 

12420 garažne stavbe 
122002  stavbe bank, pošt, zavarovalnic 
12203 druge upravne in pisarniške stavbe 
12301 Trgovske in druge stavbe za storitvene 
dejavnosti (samostojne prodajalne, butiki) 

Dopustne dejavnosti bivanje  
različne poslovne dejavnosti 
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  
Trgovina na drobno, razen motornih vozil 

Regulacijske črte pri umeščanju novih objektov je potrebno 
upoštevati regulacijska črto, ki jo tvorijo sosednji 
že zgrajeni objekti. 

Višinska regulacija maksimalno P+1 
Maksimalna izraba zemljišč FZ: 0,35 
Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni (nakloni strešin, 
smeri slemen, fasade objektov); 
- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo 
stranico; 
- smer slemena mora biti prilagojena sosednjim 
objektom. 

Tabela 6: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  356-SK: 

356-SK 
Območje je razdeljeno na tri enote: 
A območje obstoječega kompleksa objektov 
B območje pozidave 
C območje urejenih zelenih površin 
Merilo Določbe za enoto A 

Dopustni objekti 11100 enostanovanjska stavba 
112 Večstanovanjske stavbe 
1121 Dvostanovanjske stavbe 
11210 Dvostanovanjske stavbe 
1122 Tri- in večstanovanjske stavbe 
11221 Tri- in večstanovanjske stavbe 
12 nestanovanjske stavbe 
121 Gostinske stavbe 
1211 Hotelske in podobne gostinske stavbe  
12111 Hotelske in podobne stavbe za ratkotrajno 
nastanitev  
12112 Gostilne,restavracije in točilnice  
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno  
nastanitev  
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev  
1242 Garažne stavbe  
12420 Garažne stavbe (za potrebe območja 
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Dopustne dejavnosti turistična ponudba in nastanitev, gostinstvo brez 
bivanja, bivanje  
gostinske nastanitvene dejavnosti 
dejavnosti strežbe jedi in pijač 
športne in druge dejavnosti za prosti čas 

Dopustna maksimalna izraba prostora FZ:do maksimalno 0,5 

Višinska regulacija Maksimalno K+P+1+M 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni  

Merilo Določbe za enoto B 

Dopustni objekti 121 gostinske stavbe 
241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas  
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 

Dopustne dejavnosti turistična ponudba in nastanitev, gostinstvo brez 
bivanja 
dejavnost strežbe in pijač 
športne in druge dejavnosti za prosti čas 

Dopustna maksimalna izraba prostora FZ:0,25 

Višinska regulacija Maksimalno K+P+M  

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- izrazito podolžen tloris (razmerje stranic min 
1:1.4); 
- max dolžina ene stranice 20m 
- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni (nakloni strešin, 
smeri slemen, fasade objektov); 
- dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in 
na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi 
nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni 
- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom  

Merilo Določbe za enoto C 

Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in 
enostavnih objektov 

- uta oziroma senčnica BTP do 15 m² in višino do 
3 m 
- utrjene dovozne poti dolžine do 300 m in širine 
do 4 m; 
- škarpe in podporni zidovi,če njihova višina ne 
presega 1,5 m  
- enoetažni pritlični objekt, BTP do 4 m² in višino 
do 2 m 
- ribnik kot vodno zajetje, BTP pri betonskem 
koritu do 30 m², pri umetno narejeni ali naravni 
kotanji do 100 m², globina do 2 m; 
- igrišče za šport in rekreacijo na prostem, 
travnate oziroma naravne površine, površine v 
skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto 
igre z žogo 
- otroško igrišče, BTP do 500 m².  
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Dopustne dejavnosti športne in druge dejavnosti za prosti čas   

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni (nakloni strešin, 
smeri slemen, fasade objektov); 
- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom 

Merila in pogoji za gradnjo-grafična priloga-shema: 

 

Tabela 7: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B1-19S/360-SK: 

B1-19S/360-SK 
Merilo Določbe  
Dopustni objekti 12420 garažne stavbe (za potrebe območja) 

1271 nestanovanjske kmetijske stavbe  
Dopustne dejavnosti kmetijstvo 

druge dejavnosti, ki služijo tem območjem 
kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane 
storitve 

Višinska regulacija Max višina 11m   
Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni (nakloni strešin, 
smeri slemen, fasade objektov); 
- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom  

Tabela 8: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B2-32S/406-IG: 

B2-32S/406-IG 
Merilo Določbe  
Dopustni objekti 123 trgovske in druge stavbe za storitvene 

dejavnosti 
125 industrijske stavbe 
12420 garažne stavbe (za potrebe cone) 
12203 Druge pravne in pisarniške stavbe 
23020 energetski objekti (elektrarne na veter in 
podobno) 
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Dopustne dejavnosti obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, 
poslovne, proizvodne, 
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 
naprav 
popravilo kovinskih izdelkov 

Prometna ureditev Urediti je potrebno ustrezno križišče na 
severozahodnem vstopu v enoto. 

Regulacijske črte Objekti v enoti ne smejo presegati gradbene 
meje, ki jo tvorijo obstoječi objekti ob cesti LC 
024261. 

Višinska regulacija Višina novih objektov ne sme presegati višine 
obstoječih objektov. 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni (nakloni strešin, 
smeri slemen, fasade objektov); 
- pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je 
potrebna ocena arheološkega potenciala 
najdišča (predhodna valorizacija); v primeru 
najdb se izvede arheološka zaščitna izkopavanja 
ali opredeli rezervatno varstvo. 

Merila in pogoji za gradnjo-grafična priloga-shema: 
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Tabela 9: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  407-BT: 

407-BT 

Merilo Določbe  

Dopustni objekti 121 gostinske stavbe 
241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas  
12420 garažne stavbe (za potrebe območja) 
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 

Dopustne dejavnosti turistična ponudba in nastanitev, gostinstvo brez 
bivanja 
gostinske nastanitvene dejavnosti 
športne in druge dejavnosti za prosti čas 

Višinska regulacija Maksimalno P+M 

Maksimalna izraba zemljišč FZ:0,25 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- podolžen tloris (razmerje stranic min 1:1.4); 
- dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in 
na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi 
nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni; 
- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo 
stranico in vzporedna s plastnicami; 
- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom  
- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 
- postavitev stavb mora biti prilagojena 
konfiguraciji terena. 
- možnost podkletitve/ na nagnjenem terenu 
mora biti klet vkopana v teren, lahko je v celoti 
vidna le ena fasada kletne etaže. 

Tabela 10: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B1-08S/587-SK: 

B1-08S/587-SK 

Merilo Določbe  

Dopustni objekti 11100 enostanovanjska stavba, 
11210 dvostanovanjske stave 
121 gostinske stavbe 
241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas  
12420 garažne stavbe (za potrebe območja) 
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 

Dopustne dejavnosti bivanje  
različne poslovne dejavnosti 
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem 
gostinske nastanitvene dejavnosti 
športne in druge dejavnosti za prosti čas 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom  
- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 
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Tabela 11: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B3-53t/630-BT: 

B3-53t/630-BT 

Merilo Določbe  

Dopustni objekti 121 gostinske stavbe 
241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas  
12420 garažne stavbe (za potrebe območja) 
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 

Dopustne dejavnosti turistična ponudba in nastanitev, gostinstvo brez 
bivanja 
gostinske nastanitvene dejavnosti 
športne in druge dejavnosti za prosti čas 

Višinska regulacija P+M 

Maksimalna izraba zemljišč FZ:0,25  

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

izrazito podolžen tloris (razmerje stranic min 
1:1.4); 
dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in 
na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi 
nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni; 
smer slemena mora biti vzporedna z daljšo 
stranico; 
dovoljuje se tudi ravna streha; 
Oblikovanje objektov (nakloni strešin, smeri 
slemen, fasade objektov) je lahko svobodno, 
vendar enotno znotraj enote urejanja ob 
upoštevanju regulacijskih črt, izrabe zemljišč, 
omejitev višinskih gabaritov in odmikov. 
vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 
postavitev stavb mora biti prilagojena 
konfiguraciji terena. 
Posege v varovalni pas je možno izvajati le po 
predhodnem soglasju upravljavca ceste 
Upravljavec avtoceste ne bo zagotavljal dodatnih 
ukrepov varstva pred hrupom za nova 
poselitvena območja oziroma za območja 
spremenjene rabe prostora, kot tudi ne zaščite 
pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so posledica 
obratovanja avtoceste glede na že izvedene 
ukrepe zaščite v sklopu izgradnje le-te. Izvedba 
vseh ukrepov za zaščito novih poselitvenih 
območij oziroma območij spremenjene rabe 
prostora je obveznost investitorjev novih 
posegov. 
Objekte je potrebno načrtovati na način, da 
dovoljene ravni hrupa v notranjih prostorih ne 
bodo presežene, kar mora izhajati iz Elaborata o 
zvočni zaščiti stavb. Elaborat mora biti izdelan v 
skladu s Pravilnikom o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. 
št. 14/1999), pri načrtovanju zaščite pa mora biti 
upoštevano pričakovano povečanje obremenitve 
s hrupom zaradi AC v 20-letnem planskem 
obdobju. Funkcionalne površine objektov naj se 
umešča na način, da ne bodo preobremenjene s 
hrupom zaradi prometa. 
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Tabela 12: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B2-23S/684-SS: 

B2-23S/684-SS 
Merilo Določbe  
Dopustni objekti 11100 enostanovanjska stavba, 

11210 dvostanovanjske stave 
12510 – industrijske stavbe (stavbe za 
proizvodnjo, delavnice in podobno)   

Dopustne dejavnosti bivanje  
različne poslovne dejavnosti 
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem 
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 
naprav 
proizvodnja strojev in naprav 
popravilo kovinskih izdelkov 

Višinska regulacija P+M oz. P+M+1  
Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 
 

- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 
- nakloni streh objektov naj se prilagajajo 
obstoječim objektom 
- dovoljena je izgradnja objektov z drugačnim 
naklonom strehe, kadar gre za prilagajanje 
dejavnosti v objektu; 
- rekonstrukcije naj ne posegajo v območje z 
naravovarstvenimi vsebinami 

Tabela 13: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  712-SK: 

712-SK 
Merilo Določbe  
Dopustni objekti 1110 Enostanovanjske stavbe 

11210 dvostanovanjske stave 
241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas  
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 

Dopustne dejavnosti Bivanje,  turistična ponudba in nastanitev, 
gostinstvo  
gostinske nastanitvene dejavnosti 
športne in druge dejavnosti za prosti čas 

Višinska regulacija K+P+M ali P+1+M (novi objekti ne smejo 
presegati obstoječih objektov) 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom  
- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 

Tabela 14: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B2-27S/713-SS: 

B2-27S/713-SS 
Merilo Določbe  
Dopustni objekti 11100 enostanovanjska stavba 

11210 dvostanovanjske stave 
1230 Trgovske in druge stavbe za storitvene 
dejavnosti 
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12713 – Stavbe za spravilo pridelka (stavbe za 
predelavo lastnih kmetijskih pridelkov) (sirarne, 
sušilnice sadja in podobno) 

Dopustne dejavnosti bivanje  
različne poslovne dejavnosti 
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem  
kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezana 
storitve 

Regulacijske črte pri umeščanju novih objektov je potrebno 
upoštevati regulacijska črto, ki jo tvorijo sosednji 
že zgrajeni objekti. 

Višinska regulacija Višina novih objektov ne sme presegati višino 
obstoječih objektov 

Maksimalna izraba zemljišč FZ: 0,25 
Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom  
- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 

Tabela 15: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B5-16P4/732-IG: 

B5-16P4/732-IG 

Merilo Določbe  

Dopustni objekti 125 industrijske stavbe in skladišča 
12420 garažne stavbe (za potrebe cone) 
1220 Upravne in pisarniške stavbe 

Dopustne dejavnosti obrtne, skladiščne, poslovne, proizvodne   

Višinska regulacija Višina novih objektov ne sme presegati višino 
obstoječih objektov in objektov sosednjih enot. 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 
- pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je 
potrebna ocena arheološkega potenciala 
najdišča (predhodna valorizacija); v primeru 
najdb se izvede arheološka zaščitna izkopavanja 
ali opredeli rezervatno varstvo; BH 

Tabela 16: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B3-30S/766-SK: 

B3-30S/766-SK 

Območje je razdeljeno na dve enoti: 
A območje obstoječega kompleksa objektov 
B območje pozidave in urejenih zelenih površin 

Merilo Določbe za enoto A 

Dopustni objekti 11100 enostanovanjska stavba 
11210 dvostanovanjske stavbe 
121 gostinske stavbe 
241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas  
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 
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Dopustne dejavnosti turistična ponudba in nastanitev, gostinstvo brez 
bivanja, bivanje  
gostinske nastanitvene dejavnosti 
športne in druge dejavnosti za prosti čas 

Dopustna maksimalna izraba prostora FZ:0,4 

Višinska regulacija Maksimalno P+1+M 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom  
- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 

Merilo Določbe za enoto B 

Dopustni objekti 121 gostinske stavbe 
241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas  
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 

Dopustne dejavnosti turistična ponudba in nastanitev, gostinstvo brez 
bivanja 
SKD 93 športne in druge dejavnosti za prosti čas 

Dopustna maksimalna izraba prostora FZ:0,4 

Višinska regulacija Maksimalno P+1 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- izrazito podolžen tloris (razmerje stranic min 
1:1.4); 
- max dolžina ene stranice 20m 
- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni (nakloni strešin, 
smeri slemen, fasade objektov); 
- dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in 
na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi 
nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni 
- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom  

Merila in pogoji za gradnjo-grafična priloga-shema: 
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Tabela 17: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B3-11S/771-SS: 

B3-11S/771-SS 

Merilo Določbe  

Dopustni objekti 11100 enostanovanjska stavba, 
11210 dvostanovanjska stavba,  

Dopustne dejavnosti bivanje s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo 
tem območjem; 
Izključujoče dejavnosti: 
predelovalne dejavnosti, razen oblačil 
ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 
promet in skladiščenje 
trgovina na debelo 

Višinska regulacija P+1+M  

Maksimalna izraba zemljišč FZ:0,25 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni ter se prilagajati 
sosednjim enotam 

Tabela 18: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  790-SK: 

790-SK 

Merilo Določbe  

Dopustni objekti 121 gostinske stavbe 
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 
11100 enostanovanjska stavba, 
1271 nestanovanjske kmetijske stavbe  

Dopustne dejavnosti Bivanje, turistična ponudba in nastanitev, 
gostinstvo  
gostinske nastanitvene dejavnosti 
športne in druge dejavnosti za prosti čas  

Višinska regulacija Maksimalno P+M 

Maksimalna izraba zemljišč FZ:0,2 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in 
na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi 
nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni; 
- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo 
stranico; 
- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom  
- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 
- postavitev stavb mora biti prilagojena 
konfiguraciji terena. 
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Tabela 19: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  846-SK: 

846-SK 

Merilo Določbe na območju pozidave 

Dopustni objekti 11100 enostanovanjske stavbe 
121 gostinske stavbe 
241 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas  
12420 garažne stavbe (za potrebe območja) 
1261 stavbe za kulturo in razvedrilo 
1271 nestanovanjske kmetijske stavbe  
1212 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno 
nastanitev 

Dopustne dejavnosti Bivanje, turistična ponudba in nastanitev, 
gostinstvo  
gostinske nastanitvene dejavnosti 
športne in druge dejavnosti za prosti čas 

Višinska regulacija Maksimalno P+1 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in 
na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi 
nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni; 
- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo 
stranico; 
- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom 
- vsi objekti morajo biti oblikovani in zasnovani 
tako, da v največji možni meri ohranjajo in 
poudarjajo kvalitetno kulturno krajina. Objekti ne 
smejo predstavljati novih dominant v prostoru. 
Objekti morajo biti umeščeni na način, da ne 
razvrednotijo kvalitetnih pogledov na kulturno 
krajino. 
- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 
-na območju pozidave je potrebno v največji 
možni meri ohranjati obstoječe površine 
vinograda oz. ga po posegih ponovno vzpostaviti 

Merilo Določbe na območju urejenih zelenih površin 

Vrste dovoljenih gradenj nezahtevnih in 
enostavnih objektov 

uta oziroma senčnica BTP do 15 m² in višino do 
3 m 
enoetažna pritlična lopa BTP do 15 m² in višino 
do 4 m 
škarpe in podporni zidovi,če njihova višina ne 
presega 1,5 m 
kmečka lopa BTP do 30 m² in višino do 5 m 
kiosk oziroma tipski zabojnik, BTP do 20 m² in 
višina do 3,5 m 
čebelnjak, BTP do 20 m² in višina do 3 m 
ribnik kot vodno zajetje, BTP pri betonskem 
koritu do 30 m², pri umetno narejeni ali naravni 
kotanji do 100 m², globina do 2 m; 
kašča,BTP do 20 m² in višino do 3,5 m 
odprti sezonski gostinski vrt, BTP do 50 m² in 
višina do 4 m 
utrjene dovozne poti dolžine do 300 m in širine 
do 4 m. 
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Dopustne dejavnosti Gostinska ponudba na prostem 
 športne in druge dejavnosti za prosti čas 

Višinska regulacija Objekti ne smejo presegati obstoječih objektov v 
enoti 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti morajo biti oblikovani in zasnovani 
tako, da v največji možni meri ohranjajo in 
poudarjajo kvalitetno kulturno krajina. Objekti ne 
smejo predstavljati novih dominant v prostoru. 
Objekti morajo biti umeščeni na način, da ne 
razvrednotijo kvalitetnih pogledov na kulturno 
krajino. 
- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 

Merila in pogoji za gradnjo-grafična priloga-shema: 

 

Tabela 20: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  846-ZS:  

846-ZS 

Merilo Določbe  

Dopustni objekti - utrjene dovozne poti dolžine do 300 m in širine 
do 4 m; 
- uta oziroma senčnica BTP do 15 m² in višino do 
3 m  
- ribnik kot vodno zajetje, BTP pri betonskem 
koritu do 30 m², pri umetno narejeni ali naravni 
kotanji do 100 m², globina do 2 m; 
- igrišče za šport in rekreacijo na prostem, 
travnate oziroma naravne površine, površine v 
skladu z normativi, ki veljajo za posamezno vrsto 
igre z žogo 
- sprehajalna pot, širina do 1,2 m 
- otroško igrišče, BTP do 500 m²; 

Dopustne dejavnosti rekreacija, šport na prostem, oddih 
športne in druge dejavnosti za prosti čas 
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Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- vsi objekti morajo biti oblikovani in zasnovani 
tako, da v največji možni meri ohranjajo in 
poudarjajo kvalitetno kulturno krajina. Objekti ne 
smejo predstavljati novih dominant v prostoru. 
Objekti morajo biti umeščeni na način, da ne 
razvrednotijo kvalitetnih pogledov na kulturno 
krajino. 
- vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 

Tabela 21: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B3-14S/872-SS: 

872-SS 

Merilo Določbe  

Dopustni objekti 11100 enostanovanjska stavba 
11210 dvostanovanjske stave 
1230 Trgovske in druge stavbe za storitvene 
dejavnosti 
12510 industrijske stavbe (delavnice) 

Dopustne dejavnosti bivanje  
različne poslovne dejavnosti 
druge dejavnosti, ki služijo tem območjem 
proizvodnja električnih naprav  

Regulacijske črte pri umeščanju novih objektov je potrebno 
upoštevati regulacijska črto, ki jo tvorijo sosednji 
že zgrajeni objekti. 
Parkirišča naj bodo predvidena ob obstoječih 
prometnih površinah (JV rob) zeleni pas naj 
ločuje stanovanjske in poslovne površine. 

Višinska regulacija Višina novih objektov ne sme presegati višino 
obstoječih objektov in obstoječih objektov v 
sosednjih enotah. 

Maksimalna izraba zemljišč FZ:0,4 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- izrazito podolžen tloris (razmerje stranic min 
1:1.4); 
- naklon strehe se prilagaja obstoječim objektom; 
- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo 
stranico; 
- dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in 
na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi 
nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni; 
 - vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 
- vsi objekti in prostorske ureditve se morajo 
prilagoditi tradicionalnim kvalitetnim objektom  
- dovolijo se ravne strehe 
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Tabela 22: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B2-26S/873-IG: 

B2-26S/873-IG 

Merilo Določbe  
Dopustni objekti 123 trgovske in druge stavbe za storitvene 

dejavnosti 
125 industrijske stavbe in skladišča 
12420 garažne stavbe (za potrebe cone) 

Dopustne dejavnosti obrtne, skladiščne, prometne, trgovske, 
poslovne, proizvodne   
posredništvo in  trgovina na debelo, razen z 
motornimi vozili 

Regulacijske črte pri umeščanju novih objektov je potrebno 
upoštevati regulacijska črto, ki jo tvorijo sosednji 
že zgrajeni objekti ob prometnicah. 

Višinska regulacija Višina novih objektov ne sme presegati višino 
obstoječih objektov 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- naklon strehe se prilagaja obstoječim objektom; 
- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo 
stranico; 
- dovoljena je izgradnja ravnih streh, če so le te 
značilne v sosednjih enotah 
- dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in 
na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi 
nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni; 
 - vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 
- območje proizvodne dejavnosti naj se zasadi z 
lokalno značilnimi sadnimi drevesnimi in 
grmovnimi vrstami (jablane, hruške, leske, 
jagodičje, …) 

Tabela 23: Merila in pogoji za gradnjo v ureditveni enoti  B1-17S/877-IK: 

B1-17S/877-IK 

Merilo Določbe  

Dopustni objekti 123 trgovske in druge stavbe za storitvene 
dejavnosti 
125 industrijske stavbe 
12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo 
12713 Stavbe za spravilo izdelka 
12714 druge nestanovanjske kmetijske stavbe 

Dopustne dejavnosti kmetijska proizvodnja  
spremljajoče dejavnosti: 
skladiščenje 
trgovina na debelo 
Posredništvo in trgovina na debelo, razen z 
motornimi vozili 

Prometna ureditev pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je na 
območju potrebna celostna ureditev prometa 
vključno s priključevanjem  na lokalno cesto 
024461 

Višinska regulacija Novi objekti ne smejo presegati višin sosednjih 
objektov 
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Maksimalna izraba zemljišč FZ: 0,5 

Merila in pogoji za zasnovo in oblikovanje 
objektov 

- naklon strehe se prilagaja obstoječim objektom 
oz. je dovoljen med 10 in 12° 
- dovoljena je izgradnja objektov z manjšim 
naklonom, kadar gre za prilagajanje dejavnosti v 
objektu; 
- smer slemena mora biti vzporedna z daljšo 
stranico; 
- dovoljena je izgradnja ravnih streh 
- dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in 
na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi 
nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni; 
 - vsi objekti v enoti urejanja morajo biti 
medsebojno oblikovno usklajeni. 
- območje proizvodne dejavnosti naj se zasadi z 
lokalno značilnimi sadnimi drevesnimi in 
grmovnimi vrstami (jablane, hruške, leske, 
jagodičje, …) 
-zagotovi naj se petmetrski odmik od brega 
potoka 
- V brežino potoka naj se ne posega 
- pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je 
potrebna ocena arheološkega potenciala 
najdišča (predhodna valorizacija); v primeru 
najdb se izvede arheološka zaščitna izkopavanja 
ali opredeli rezervatno varstvo. 

 

19. člen 
(dostopnost prostorskega akta)

Ta odlok je v času uradnih ur na vpogled javnosti na se-
dežu občine in na spletnih straneh občine.

20. člen 
(veljavnost odloka)

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

Št. 3505-7/2008
Brežice, dne 30. maja 2011

Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CELJE

2223. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 13/10, 59/10, 85/10 in 107/10) in 6. člena Uredbe o plačah 
direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 
12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 
104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 
88/10 in 10/11) izdajam
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2225. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta starega 
mestnega jedra Celje – kare 12

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – 
ZUPUDPP) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni 
list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 
70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta starega mestnega jedra 

Celje – kare 12

1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN

Veljavni izvedbeni prostorski akt na območju (»kare 
12« – območje med Jurčičevo ulico, Savinjskim nabrežjem, 
Trgom celjskih knezov in Ljubljansko cesto), je Zazidalni na-
črt starega mestnega jedra Celja, objavljen v Uradnem listu 
SRS, št. 42/86, in Uradnem listu RS, št. 64/96.

Obravnavano območje je zahodni del območja sta-
rega mestnega jedra, ki delno sega zunaj srednjeveškega 
mestnega obzidja. Na severni meji kareja 12, ob Ljubljan-
ski cesti, sta bila v skladu z izvedbenim aktom zgrajena 
poslovna stavba banke in poslovno-stanovanjska stavba 
»Maksimiljan«. Severozahodni del kareja je nepozidan, v 
naravi je izvedeno parkirišče. Območje je predvideno za 
poslovno-stanovanjsko gradnjo. Južni del kareja zahodno 
od objekta Mestne občine Celje in spodnjega gradu obsega 
obvodni in odprti prostor Knežjega dvorca vse do Trubarjeve 
ulice. Prostor ob Knežjem dvorcu predstavlja potencial za 
ureditev zelenih površin in povezavo z zelenimi površinami 
obvodnega prostora Savinje. V bivši strugi Sušnice je zgra-
jen rajonski zbiralnik mestne kanalizacije.

Ureditveno območje je po prostorskih sestavinah dolgo-
ročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 
2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 
za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan 
(Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) 
obravnavano kot območje centralnih dejavnosti. Podrobnejši 
način urejanja je opredeljen z Odlokom o zazidalnem načrtu 
starega mestnega jedra Celja, ki predvideva ob ulično pozi-
davo ob Ljubljanski cesti in Jurčičevi ulici z ureditvijo zelenih 
in parkirnih površin v notranjosti kareja. Območje ob Knež-
jem dvorcu je opredeljeno kot park. Predvidi se izdelava ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta starega mestnega 
jedra Celje – kare 12 (v nadaljevanju: podrobni načrt).

Razlogi za izdelavo podrobnega načrta so v želeni 
spremembi obstoječe namembnosti po zazidalnem načrtu, 
ki glede na potrebe mesta ni več aktualna. Oziraje na pred-
hodno izdelane študije mesto potrebuje nove stanovanjske 
in urejene javne površine v kombinaciji z mestotvornimi 
dejavnostmi, ter posledično zadostne parkirne površine za 
napajanje le-tega oziroma za oskrbo mestnega jedra v celoti. 
Razlog in zahteva pa je tudi želena boljša prostorska zasno-
va kot jo trenutno predvideva aktualni zazidalni načrt.

2. člen
predmet, programska izhodišča in namen

Za podrobni načrt je bil prostor predhodno analiziran že 
z izvedbo posameznih natečajev, urbanističnih delavnic in 
strokovnih podlag za reurbanizacijo starega mestnega jedra 
ter strokovne podlage za širše območje starega mestnega 
jedra Celje zahod – kare 12. Skupno izhodišče je ohranjanje 
površin za stanovanjsko dejavnost, razvoj kulturnih dejavno-

S K L E P 
o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred

1. člen
Delovno mesto ravnatelja Vrtca Anice Černejeve, Ka-

juhova ulica 5, Celje, se za določitev osnovne plače uvrsti v 
46. plačni razred.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2009.

Št. 602-5/2010
Celje, dne 1. junija 2011

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

2224. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske 
prostore

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, 
Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

OBČINA CELJE
obračun po merilcih

variabilni del cene  0,0599 €/KWh
priključna moč – fiksni del cene  1,6973 €/KW/mes.
števnina za toplotne števce (za 

stanovanjski odjem)  0,0094 €/m2/mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Ob-
čini Celje za variabilni del cene, velja od 1. 6. 2011, za priključ-
no moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.

OBČINA ŠTORE
obračun po merilcih

variabilni del cene 0,0712 €/KWh
priključna moč – fiksni del cene 1,7093  €/KW/mes.
števnina za toplotne števce (za 

stanovanjski odjem)  0,0094 €/m2 /mes.

Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Ob-
čini Štore za variabilni del cene, velja od 1. 6. 2011, za priključ-
no moč od 1. 8. 2009 in cena števnine od 3. 10. 2007.

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stano-
vanjski odjem, so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene 
daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, 
št. 31/10), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike 
Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.

Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energi-
je pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava 
tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 
0,05 EURc/kWh.

Skladno z ZDDV se na vse navedene cene in dodatke 
obračuna še 20 % davek na dodano vrednost.

Celje, dne 1. junija 2011

ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.

mag. Aleksander Mirt l.r.
direktor
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sti (Knežji dvorec), ohranjanje javnih zelenih površin, ume-
stitev podzemne garaže, na še nepozidanem stavbišču ob 
Jurčičevi ulici je mogoča gradnja poslovno-stanovanjskega 
objekta v kombinaciji s podzemno garažno hišo ter javno 
rabo zunanjih površin.

Na vzhodu območja vil je predviden zaključek pozidave 
z umestitvijo stanovanj ali oskrbovanih stanovanj, predvi-
doma etažnosti: podzemne garaže, pritličje, dve etaži in 
terasna etaža. Višine objektov se prilagajajo višini okoliške 
pozidave na zahodu.

Na severnem delu območja se predvidi gradnja poslov-
no-stanovanjskih objektov z neformalno oblikovno zazidalno 
zasnovo, predvidoma etažnosti: podzemne garaže, pritličje, 
do sedem etaž in terasna etaža.

Dejavnost v območju obravnave je mestotvorna in po-
drejena funkciji mestnega središča (poslovne, kulturne in 
stanovanjske ter druge ustrezne dejavnosti).

V pogoje urejanja že izgrajenih objektov (Knežji dvorec, 
Narodni dom, Maksimilijan, objekt banke) se s podrobnim 
načrtom, razen v primeru ustreznejše ureditve, ne posega.

Celoten postopek izdelave podrobnega načrta bo po-
tekal po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt 
in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta.

3. člen
območje OPPN in faznost izdelave OPPN

Območje podrobnega načrta obsega območje kareja 
12, to je območje med Trgom celjskih knezov, Ljubljansko 
cesto, Jurčičevo ulico in Savinjskim nabrežjem., ki je raz-
deljeno na pet programskih območij (v nadaljevanju: obmo-
čje). Območje 1 obsega nepozidano površino vzhodno od 
Jurčičeve ulice. Območje 2 obsega površino obstoječega 
parkirišča, zahodno od Knežjega dvorca. Območje 3 ob-
sega obstoječo pozidavo vil in več stanovanjskih objektov 
vzhodno od Jurčičeve ulice in obstoječe garažne objekte 
na vzhodu. Območje 4 obsega pozidano površino poslov-
no-stanovanjskih objektov ob Ljubljanski cesti. Območje 5 
vključuje kulturni spomenik Knežji dvorec. Meje območij se 
lahko spreminjajo in prilagajajo prostorskim rešitvam. Veli-
kost ureditvenega območja obsega 4,3 ha.

Območje obravnave podrobnega načrta se v fazi izde-
lave prostorskega akta lahko dopolni s sosednjimi parcelami 
v smislu pridobitve ustreznejše prostorske zasnove izvedbe 
navezave do Muzejskega trga in prejete smernice nosilcev 
urejanja prostora.

Osnutek OPPN se izdela za celotno območje. Faza 
dopolnjeni osnutek OPPN za javno razgrnitev in faza predlog 
se lahko na podlagi predhodne analize smernic izdela za 
celoto ali za vsako programsko območje posebej ali za več 
programskih območij skupaj.

4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev

Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano 
območje bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec. Pobu-
dnik oziroma Mestna občina Celje zagotovita že izdelane 
strokovne podlage, idejne zasnove, geodetsko podlago kot 
tudi morebitne druge strokovne podlage/poročila, ki bodo 
izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.

Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo 
variantne rešitve, ki se jih ovrednoti s prostorskega, okolj-
skega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.

Za izdelavo OPPN so bile predhodno izdelane:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine 

Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske 
sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje 
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne 

občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, 
št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),

– Odlok o Zazidalnem načrtu starega mestnega je-
dra Celja (Uradni list SRS, št. 42/86, in Uradni list RS, 
št. 64/96),

– Strokovne podlage za projekt reurbanizacija starega 
mestnega jedra Celje, št. projekta 065/04/05/06, izdelal RC 
Planiranje Celje,

– Strokovna podlaga za širše območje starega mestne-
ga jedra Celje zahod – kare 12, št. projekta 601/11, izdelal 
RC Planiranje Celje,

– Hidrološko-hidravlična presoja, št. projekta 3/11, iz-
delal Hidrosvet d.o.o.,

– Strokovne podlage s področja prometa na območju 
Glazije za potrebe izdelave prostorskega akta, št. projekta 
APO15-10-E, izdelal Appia d.o.o.,

– Prognoza prometnih obremenitev ter prometna pre-
soja priključevanja na obstoječe prometno omrežje, projekt 
št. 460/2011, izdelal Cestno prometni inštitut d.o.o..

Kolikor bo za predviden podrobni načrt potrebno izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni 
osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnje-
nim osnutkom OPPN poslati pristojnemu ministrstvu.

5. člen
roki za pripravo OPPN

Postopek priprave in sprejemanja OPPN poteka skla-
dno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o pro-
storskem načrtovanju in se predvidoma zaključi spomladi 
2012.

6. člen
nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 

načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki 
bodo sodelovali  

pri pripravi OPPN
(1) Postopek priprave in sprejemanja OPPN vodi Od-

delek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje. 
Načrtovalca izbereta pobudnika OPPN, ki tudi financirata 
izdelavo dokumenta.

(2) Nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-

lje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja Savinje, 
Lava 11, Celje,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za CPVO, Du-
najska cesta 48, Ljubljana,

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE 
Celje, Glavni trg 1, Celje,

– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška 
cesta 2, Celje

– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2a, Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električni 

energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje,
– Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki, d.o.o., 

Teharska 49, Celje,
– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter 

komunalo, Sektor za izgradnjo in vzdrževanje komunalne 
infrastrukture ter promet in varstvo okolja, Trg celjskih kne-
zov 9, Celje.

V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 
prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da uredi-
tve posegajo v njihovo delovno področje.

Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo 
členi 156 do 160 Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 
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št. 110/02, s spremembami in dopolnitvami). OPPN mora iz-
delati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa ZPNačrt (od 55. 
do 61. člena), ustrezni Pravilnik in ta sklep. OPPN se izdela 
tudi v digitalni obliki tako, da je možen vnos v GIS MOC.

7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Po končanem postopku je načrtovalec dolžan predati 

MOC štiri izvode elaborata v tiskani in digitalni obliki.

8. člen
objava in začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Sklep se pošlje pristojnemu ministr-
stvu in tudi objavi na spletni strani: http://moc.celje.si/upra-
va/cgi/MOC.cgi?page=novice.

Št. 3505-4/2011-6
Celje, dne 10. junija 2011

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l.r.

DIVAČA

2226. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Divača za leto 2010

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in spremembe), 
98. člena Zakona o javnih financah – UPB4 (Uradni list RS, 
št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, 
št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 
8. redni seji dne 25. 5. 2011 sprejel

O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Divača  

za leto 2010

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Divača za 

leto 2010.

2. člen
Proračun Občine Divača za leto 2010 je bil realiziran v 

naslednjih zneskih:

  Znesek  
v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 5.112.278

 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.913.972
70  DAVČNI PRIHODKI 

(700+703+704+706) 2.830.680
700  DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 2.520.297
703  DAVKI NA PREMOŽENJE 246.937
704  DOMAČI DAVKI NA BLAGO  

IN STORITVE 63.446
706  DRUGI DAVKI

71  NEDAVČNI PRIHODKI 
(710+711+712+713+714) 1.083.292

710  UDELEŽBA NA DOBIČKU  
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 829.004

711  TAKSE IN PRISTOJBINE 1.675

712  DENARNE KAZNI 2.855

713  PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA  
IN STORITEV 6.317

714  DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 243.441

72  KAPITALSKI PRIHODKI 
(720+721+722) 135.676

720  PRIHODKI OD PRODAJE 
OSNOVNIH SREDSTEV 45.657

721  PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

722  PRIHODKI OD PRODAJE 
ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA 
PREMOŽENJA 90.019

73  PREJETE DONACIJE (730+731) 0

730  PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH 
VIROV 

731  PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

74  TRANSFERNI PRIHODKI 1.062.631

740  TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH 
INSTITUCIJ 1.062.631

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.308.141

40  TEKOČI ODHODKI 
(400+401+402+403+409) 921.014

400  PLAČE IN DRUGI IZDATKI 
ZAPOSLENIM 276.669

401  PRISPEVKI DELODAJALCEV 
 ZA SOCIALNO VARNOST 44.041

402  IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 579.995

403  PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 20.309

409  SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE 0

41  TEKOČI TRANSFERI 
(410+411+412+413) 1.722.076

410  SUBVENCIJE 47.871

411  TRANSFERI POSAMEZNIKOM  
IN GOSPODINJSTVOM 607.300

412  TRANSFERI NEPROFITNIM 
ORGANIZAC. IN USTANOVAM 160.589

413  DRUGI TEKOČI DOMAČI 
TRANSFERI 906.316

42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 3.239.175

420  NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH 
SREDSTEV 3.239.175

43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 425.876

430  INVESTICIJSKI TRANSFER

431  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM 372.540

432  INVESTICIJSKI TRANSFERI 
PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM 53.336
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III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS 
SKUPAJ ODHODKI) –1.195.862
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) 0

750  PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 

751  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0
440  DANA POSOJILA
441  POVEČANJE KAPITALSKIH 

DELEŽEV 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV. – V.) 0

VII. SKUPNI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI 
MINUS ODHODKI TER SALDO 
PREJETIH IN DANIH POSOJIL  
(I. + IV.) – (II. + V.) –1.195.862
C. RAČUN FINANCIRAN A

50 VIII. ZADOLŽEVANJE (500) 2.000.000
500  DOMAČE ZADOLŽEVANJE 2.000.000
55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550) 986.111
550  ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 986.111

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) 1.013.889
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH  
(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) 
– (II.+V.+IX.) –181.973

 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
OB KONCU PRETEKLEGA LETA 81.482

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Divača 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 je 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov 
proračuna Občine Divača za leto 2010. Sestavni del zaključne-
ga računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan 
prikaz o njihovi realizaciji v letu 2010.

4. člen
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Divača iz-

kazujejo po zaključnem računu Občine Divača za leto 2010 
naslednje stanje:

1. Stanje na dan 1. 1. 2010 (prenos iz leta 
2009) 17.355 EUR
2. Prilivi v letu 2010 0 EUR
3. Odlivi v letu 2010 4.000 EUR
4. Stanje na dan 31. 12. 2010 13.355 EUR.

Denarna sredstva rezervnega sklada na dan 31. 12. 2010 
se prenesejo v rezervni sklad Občine Divača za leto 2011.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0008/2011-04
Divača, dne 25. maja 2011

Župan 
Občine Divača

Drago Božac l.r.

DOLENJSKE TOPLICE

2227. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
»Stanovanjsko-turistično območje DT7-OPPN 
v Dolenjskih Toplicah«

Na podlagi 50. člena v povezavi s tretjim odstavkom 98. čle-
na Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 
70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP) ter 31. člena 
Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je 
župan Občine Dolenjske Toplice dne 6. 6. 2011 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega načrta 
»Stanovanjsko-turistično območje DT7-OPPN  

v Dolenjskih Toplicah«
1. člen

Javno se razgrne dopolnjen osnutek občinskega podrob-
nega prostorskega načrta »Stanovanjsko-turistično območje 
DT7-OPPN v Dolenjskih Toplicah«, ki ga je izdelal GPI d.o.o., 
pod št. OPPN-37/2011, v maj 2011.

2. člen
Dokumenta iz 1. člena tega sklepa se javno razgrneta 

v času od 21. junija do 20. julija 2011, v prostorih Občine 
Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice, in sicer 
v sejni sobi II. Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice 
(2. nadstropje). Ogled je v tem času možen ob ponedeljkih, 
torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16.30 in 
petkih od 8. do 13. ure.

3. člen
V sklopu javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava 

dopolnjenega osnutka, in sicer v torek, 28. junij 2011, ob 17. uri, v 
veliki dvorani Kulturno kongresnega centra Dolenjske Toplice.

4. člen
Pripombe k dokumentu lahko občani, zainteresirana jav-

nost in lastniki nepremičnin na območju občinskega podrob-
nega prostorskega akta vpišejo v knjigo pripomb na kraju 
javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na naslov: Občina Dolenjske 
Toplice, Sokolski trg 4, Dolenjske Toplice oziroma jih podajo 
ustno na zapisnik na javni obravnavi. Obravnavane bodo le 
podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in pre-
dlogi. Rok na pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji 
dan razgrnitve.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-1/2011-18
Dolenjske Toplice, dne 6. junija 2011

Župan
Občine Dolenjske Toplice

Jože Muhič l.r.
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GORENJA VAS - POLJANE

2228. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
urejanja POL52-8 Poljane

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09; v nadaljevanju: ZPNačrt) in 
30. člen Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, 
in Uradni list RS, št. 80/01) je župan Občine Gorenja vas - Po-
ljane sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje urejanja  
POL52-8 Poljane

1. člen
(ocena stanja, razlogi za pripravo in pravna podlaga)
Ocena stanja:
Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v 

nadaljevanju: OPPN) ureja okolico Šubičeve hiše. Vključuje ure-
ditev javne poti od začetka centra Poljan do uvoza za Osnovno 
šolo Poljane in ureditev travnate površine med regionalno cesto 
Gorenja vas - Poljane in javno potjo na drugi strani.

Razlogi za pripravo:
– ureditev okolice Šubičeve hiše,
– prometna ureditev povezave centra Poljan, Šubičeve 

hiše in Osnovne šole Poljane,
– zasaditev drevesnic in drugega rastlinja na območju 

travnatih površin.
Pravna podlaga:
OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrt (Uradni list RS, 

št. 33/07 in 108/09) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu pri-
prave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list 
RS, št. 99/07) z upoštevanjem Občinskega prostorskega načrta 
Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10) in vse 
zakonodaje in predpisov s področja urejanja prostora.

2. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Območje OPPN obsega ureditev okolice Šubičeve hiše 
v naselju Poljane in se razteza po dolžini javne poti, ki je 
pomembna komunikacija med naseljem Poljane in Osnovno 
šolo Poljane. Poteka od mostu na začetku centra Poljan mimo 
Šubičeve hiše do dovoza k Osnovni šoli Poljane iz regionalne 
ceste Gorenja vas–Škofja Loka. Predvidena je tudi ureditev ze-
lenega območja med regionalno cesto in javno potjo, ki ločuje 
predvideno ureditev od glavne prometne povezave.

Območje OPPN zavzema naslednje parcele št.: 1482/5, 
1482/6, 374, 376/1, 375/2, 1482/1, *179, 408/1, 1472/1, 1445/2, 
407/3, 1445/3, 375/1, 376/2, *30/1, *30/2, *29, 377, 378/1, 
378/2, 378/3, *27, 387, 388, *26, 399/2, *25, 389/1, *24/1, 
394/7, *24/2, 394/8, 394/2, 394/3, 399/3, 86/2, 394/1, 394/6, 
1444/6, 389/2, vse v katastrski občini Dobje.

3. člen
(načrtovana ureditev)

Načrtovana je celotna prostorska ureditev območja 
POL52-8 Poljane, in sicer:

– predvidena je ureditev celotnega območja OPPN 
POL52-8 Poljane, kjer se v fazi priprave meja območja razširi 
skladno z drugo alinejo četrtega odstavka 73. člena Občinske-
ga prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni 
list RS, št. 48/10),

– v območju OPPN se predvideva umestitev novih ali 
razvoj obstoječih kulturnih dejavnosti,

– predvidena je celotna ureditev dostopov, prostih povr-
šin, rekreacijskih površin,

– na območju OPPN je predvidena celotna ureditev pro-
metne infrastrukture in parkirnih površin.

4. člen
(podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)

Strokovne rešitve v POL52-8 Poljane se izdelajo na 
osnovi:

– veljavnega prostorskega akta; Občinski prostorski načrt 
Občine Gorenja vas - Poljane,

– idejne zasnove za ureditev okolice Šubičeve hiše in 
Osnovne šole Poljane,

– študije prometne ureditve območja OPPN,
– drugih strokovnih podlag na osnovi pridobljenih smernic 

k osnutku OPPN.
V primeru, da bo v postopku priprave OPPN potrebna 

izvedba celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se izdela 
tudi okoljsko poročilo.

5. člen
(rok za pripravo OPPN in njihovih posameznih faz)
Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in nje-

govih posebnih faz so naslednji:

Faza Nosilec Rok
Sklep o začetku priprave akta Občina, 

župan
maj 2011

Priprava strokovnih podlag  
in osnutka akta

Načrtovalec 30 dni

Poziv nosilcem urejanja prostora 
za pridobitev smernic

Občina 30 dni

Analiza smernic in izdelava 
dopolnjenega osnutka akta

Načrtovalec 15 dni

Javno naznanilo o javni razgrnitvi 
in javni obravnavi dopolnjenega 
osnutka akta; objava v 
svetovnem spletu in na krajevno 
običajen način

Občina 7 dni pred 
pričetkom 
razgrnitve

Javna razgrnitev in javna 
obravnava dopolnjenega osnutka 
akta

Občina 30 dni

Priprava stališč do pripomb  
in predlogov z javne razgrnitve in 
javne obravnave

Načrtovalec, 
občina, župan

 7 dni

Priprava dopolnjenega predloga 
glede na sprejeta stališča do 
pripomb  
in predlogov

Načrtovalec 15 dni

Priprava gradiva za pridobitev 
mnenj

Načrtovalec 7 dni

Vloga za mnenja k predlogu akta Občina 7 dni
Pridobivanje mnenj nosilcev 
urejanja prostora k predlogu akta

Občina 30 dni

Priprava usklajenega predloga 
akta

Načrtovalec 30 dni

Obravnava in sprejem predloga 
odloka na občinskem svetu

Občinski svet odvisno od 
zasedanja 
občinskega 
sveta

Objava odloka v Uradnem listu 
RS

Občina 10 dni

6. člen
(financiranje)

Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag za nje-
govo izdelavo zagotovi Občina Gorenja vas - Poljane.

7. člen
(nosilci urejanja prostora)

Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, 

Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 
Ljubljana (CPVO);



Stran 6400 / Št. 47 / 17. 6. 2011 Uradni list Republike Slovenije

2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;

3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save, 
Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;

5. Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat – izvajalec go-
spodarskih javnih služb, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas;

6. Zavod RS za varstvo narave, Cankarjeva 10, 1000 
Ljubljana;

7. Krajevna skupnost Poljane, Poljane 77, 4223 Poljane 
nad Škofjo Loko;

8. Telekom Slovenije d.d. PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 
4000 Kranj;

9. Elektro Gorenjska d.d., OE Distribucijsko omrežje, Mir-
ka Vadova 3a, 4000 Kranj.

Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba 
pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja 
prostora in organov, ki niso našteti v tem členu, se te pridobi 
v postopku.

Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstav-
kom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice 
k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh 
od prejema poziva.

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani 
Občine Gorenja vas - Poljane.

Št. 3505-02/2011-01
Gorenja vas, dne 31. maja 2011

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Janez Čadež l.r.

GROSUPLJE

2229. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o denarnih pomočeh  
iz proračunskih sredstev Občine Grosuplje

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 
5. redni seji dne 1. 6. 2011 sprejel

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

o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev 
Občine Grosuplje

1. člen
V Pravilniku o denarnih pomočeh iz proračunskih sredstev 

Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 82/01 in 96/03) se bese-
dilo 2. člena dopolni tako, da se glasi:

»Sredstva za dodeljevanje denarnih pomoči se zagotovijo 
v okviru letnih proračunskih sredstev Občine Grosuplje.

Denarne pomoči se dodeljujejo po zaporedju vloženih 
popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih proračun-
skih sredstev.«

2. člen
Besedilo 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Do denarne pomoči za šolske potrebščine, ozimnico, kur-

javo, nakup zdravil oziroma zdravljenje in za premostitev trenutne 
socialne stiske so upravičeni občani Občine Grosuplje, in sicer:

– posamezniki, ki cenzusa za denarno socialno pomoč po 
zakonu o socialnem varstvu ne presegajo za več kot 60 %,

– družine, katerih dohodek na družinskega člana ne pre-
sega cenzusa za denarno socialno pomoč po zakonu o social-
nem varstvu za več kot 40 %.

Izjemoma je mogoče dodeliti denarno pomoč za namene 
iz prvega odstavka tega člena v primerih težje bolezni v družini, 
starosti oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementar-
nih in drugih nesreč, požara ali smrti edinega hranitelja družine 
ter drugih izjemnih okoliščinah, ki se dokazujejo z ustreznimi 
potrdili in mnenjem strokovnega delavca Centra za socialno 
delo (v nadaljevanju: CSD), ki prosilca obravnava.

Zaradi smotrnosti porabe se pomoč lahko, po presoji 
CSD, dodeli namensko v funkcionalni obliki (nakup živil, plačilo 
položnic itd.).«

3. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Denarne pomoči iz 5. člena tega pravilnika se odmerijo in 

dodelijo v višini 40 % minimalne plače največ tri leta zapored.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 551-2/95
Grosuplje, dne 1. junija 2011

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

2230. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljiščih parc. št. 1015/4, parc. 
št. 1017/4 in parc. št. 1019/5, vse k.o. Blečji vrh

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 92/05 
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 
– popr.) ter odločbe US RS) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje 
(Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 5. 
seji dne 1. 6. 2011 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  
na zemljiščih parc. št. 1015/4, parc. št. 1017/4  

in parc. št. 1019/5, vse k.o. Blečji vrh
1.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri-
dobijo zemljišča parc. št. 1015/4, sadovnjak, v izmeri 56 m2, 
parc. št. 1017/4, sadovnjak, v izmeri 141 m2 in parc. št. 1019/5, 
travnik, v izmeri 132 m2, vse k.o. Blečji vrh.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 46500-0061/2005
Grosuplje, dne 1. junija 2011

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

2231. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljišču parc. št. 1482/10,  
k.o. Polica

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 
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92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.) ter odločbe US RS) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 5. seji dne 1. 6. 2011 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  
na zemljišču parc. št. 1482/10, k.o. Polica

1.
Na zemljišču parc. št. 1482/10, pašnik, v izmeri 86 m2, k.o. 

Polica, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega dobra.
Zemljišče parc. št. 1482/10, k.o. Polica, tako preneha biti 

zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane last 
Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0089/2006
Grosuplje, dne 1. junija 2011

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

2232. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljišču parc. št. 1111/5, k.o. Šmarje

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.) ter odločbe US RS) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 5. seji dne 1. 6. 2011 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra  
na zemljišču parc. št. 1111/5, k.o. Šmarje

1.
Na zemljišču parc. št. 1111/5, neplodno, v izmeri 13 m2, 

k.o. Šmarje, se s tem sklepom ukinja status grajenega javnega 
dobra.

Zemljišče parc. št. 1111/5, k.o. Šmarje, tako preneha biti 
zemljišče s statusom grajenega javnega dobra in postane last 
Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 711-0001/2006
Grosuplje, dne 1. junija 2011

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

2233. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljišču parc. št. 777/5, k.o. Slivnica

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.) ter odločbe US RS) in 18. člena Statuta Občine 

Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 5. seji dne 1. 6. 2011 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  

na zemljišču parc. št. 777/5, k.o. Slivnica
1.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi 
zemljišče parc. št. 777/5, njiva, v izmeri 80 m2, k.o. Slivnica.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0013/2007
Grosuplje, dne 1. junija 2011

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

2234. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega 
dobra na zemljiščih parc. št. 1319/2 in parc. 
št. 1326/2, obe k.o. Ponova vas

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni 
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.), 
92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 
(62/10 – popr.) ter odločbe US RS) in 18. člena Statuta Občine 
Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine 
Grosuplje na 5. seji dne 1. 6. 2011 sprejel

S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra  

na zemljiščih parc. št. 1319/2 in parc. št. 1326/2, 
obe k.o. Ponova vas

1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri-

dobita zemljišči parc. št. 1319/2, njiva, v izmeri 798 m2 in parc. 
št. 1326/2, njiva, v izmeri 107 m2, obe k.o. Ponova vas.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-0013/2009 in 478-0048/2009
Grosuplje, dne 1. junija 2011

Župan
Občine Grosuplje

dr. Peter Verlič l.r.

HRPELJE - KOZINA

2235. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Hrpelje - Kozina za leto 2010

Na podlagi 29. in 62. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU 
in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 
49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4), 29. člena Zako-
na o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 
spremembe ter dopolnitve) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje 
- Kozina (Uradni list RS, št. 29/11) je Občinski svet Občine 
Hrpelje - Kozina na 6. redni seji dne 2. 6. 2011 sprejel
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O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine  

Hrpelje - Kozina za leto 2010
1. člen

S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna 
za leto 2010, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna 
Občine Hrpelje - Kozina.

2. člen
Na podlagi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, 

računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja, se 
s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov pro-
računa Občine Hrpelje - Kozina leto 2010 z naslednjo višino 
v EUR: 

Bilanca 
prihodkov 

in odhodkov

Račun 
finančnih 
terjatev 

in naložb

Račun 
financiranja

1.Prihodki 
skupaj 5.724.367 0 0
2. Odhodki 
skupaj 6.031.159 0 137.500
3. Presežek 
odhodkov nad 
prihodki 306.790 0 0

3. člen

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2009 67.210

Prihodki in odhodki proračuna Občine Hrpelje - Kozina 
za leto 2010 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni 
podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
KTO NAZIV  ZNESEK
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 5.724.366

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.640.216
70 DAVČNI PRIHODKI 3.400.415

700 Davek na dohodek in dobiček 2.935.146
703 Davek na premoženje 349.939
704 Domači davki na blago in storitve 115.330

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.239.801
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
premoženja 639.630
711 Upravne takse 2.038
712 Denarne kazni 2.436
714 Nedavčni prihodki 595.698

72 KAPITALSKI PRIHODKI 265.440
720 Prodaja osnovnih sredstev 4.240
722 Prodaja zemljišč in nematerialnega 
premoženja  261.199

74 TRANSFERNI PRIHODKI 818.710
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 96.058
741 Prejeta sr. iz državnega pror. iz sr. pror. 
Evropske unije 722.652

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 6.031.159
40 TEKOČI ODHODKI 1.357.678

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih 294.865
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 46.691
402 Blago in storitve 1.007.650

409 Rezerve 8.472
41 TEKOČI TRANSFERI 2.081.520

410 Subvencije 20.879
411 Transferji posameznikom 722.223
412 Transferji neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 183.826
413 Drugi domači transferji 1.154.592

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.333.792
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.333.792

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 258.169
431 Investicijski transferi pr. in fiz. osebam, 
ki niso pror. upor. 219.696
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 38.472

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.-I.) 306.790

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN KAP. DELEŽEV (75) 0
750 Prejeta vračila danih posojil 0

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 0
440 Dana posojila fin. instit. 0

VI. DANA MINUS PREJETA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 0
440 Dana posojila fin. instit. 0

C) RAČUN FINANCIRANJA 0
VII. ZADOLŽEVANJE (50) 0

500 Domače zadolževanje 0
VIII. ODPLAČILO DOLGA 137.500

550 Odplačilo domačega dolga 137.500
IX. NETO ZADOLŽEVANJE 462.500
X/1. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

(IX.-III.) 155.710

4. člen
Denarna sredstva Rezervnega sklada Občine Hrpelje - 

Kozina izkazujejo po zaključnem računu za leto 2010 naslednje 
stanje:

Rezervni sklad v EUR

1. Prenos iz leta 2009 33.383

2. Priliv v letu 2010 0

3. Odliv v letu 2010 0

4. Stanje na dan 31. 12. 2010 33.383

Sredstva rezervnega sklada Občine Hrpelje - Kozina na 
dan 31. 12. 2010 se prenesejo v rezervni sklad Občine Hrpelje 
- Kozina za leto 2011.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 410-8/2011-12
Hrpelje, dne 2. junija 2011

Podžupan
Občine Hrpelje - Kozina

Peter Boršić l.r.
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IG

2236. Odlok o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 
2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Ura-
dni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 6. redni 
seji dne 8. 6. 2011 sprejel

O D L O K 
o rebalnasu proračuna Občine Ig za leto 2011

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2011 (Uradni list 

RS, št. 110/10) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in 

izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do-

loča v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV  
IN ODHODKOV v eurih

Skupina/ 
podskupina 
kontov

NAMEN
REBALANS 

1-2011
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 5.613.966,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 4.306.643,68

70 DAVČNI PRIHODKI 4.159.992,00
700 Davki na dohodek in dobiček 3.626.763,00
703 Davki na premoženje 373.355,00
704 Domači davki na blago  

in storitve 159.874,00
706 Drugi davki 0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI 992.011,91
710 Udeležba na dobičku  

in dohodki od premoženja 135.948,79
711 Takse in pristojbine 3.321,00
712 Denarne kazni 4.511,00
713 Prihodki od prodaje blaga  

in storitev 27.907,52
714 Drugi nedavčni prihodki 820.323,60
72 KAPITALSKI PRIHODKI 153.095,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih 

sredstev 0,00
721 Prihodki od prodaje zalog 0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč  

in nematerialnega premoženja 153.095,00
73 PREJETE DONACIJE 600,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 500,00
731 Prejete donacije iz tujine 100,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI 308.267,09
740 Transferni prihodki iz drugih 

javnofinančnih institucij 308.267,09
741 Prejeta sredstva iz državnega 

proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 0,00

78 PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE 0,00

787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 0,00
II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 6.335.629,36

40 TEKOČI ODHODKI 2.699.140,42
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 447.178,45
401 Prispevki delodajalcev  

za socialno varnost 71.572,24
402 Izdatki za blago in storitve 2.116.592,86
403 Plačila domačih obresti 16.973,40
409 Rezerve 46.823,47
41 TEKOČI TRANSFERI 2.387.970,18
410 Subvencije 0,00
411 Transferi posameznikom  

in gospodinjstvom 1.582.313,90
412 Transferi neprofitnim 

organizacijam in ustanovam 209.591,59
413 Drugi tekoči domači transferi 591.540,69
414 Tekoči transferi v tujino 4.524,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.069.647,27
420 Nakup in gradnja osnovnih 

sredstev 1.069.647,27
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 178.871,49
431 Investicijski transferi pravnim  

in fizičnim osebam 138.696,36
432 Investicijski transferi 

proračunskim uporabnikom 40.175,13
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK, 
PRIMANJKLJAJ (I.-II.) –721.663,36

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIH IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00

V. DANA POSOJILA  
IN POVEČANJA KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442) 0,00

44 DANA POSOJILA  
IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV 0,00

440 Dana posojila 0,00
441 Povečanja kapitalskih deležev  

in naložb 0,00
442 Poraba sredstev kupnin  

iz naslova privatizacije 0,00
VI. PREJETA POSOJILA 
– DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (IV.-V.) 0,00
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 0,00

50 ZADOLŽEVANJE 0,00
500 Domače zadolževanje 0,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 225.714,29
55 ODPLAČILA DOLGA 225.714,29
550 Odplačila domačega dolga 225.714,29

IX. SPREMEMBA STANJA 
SREDSTEV NA RAČUNU 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) –947.377,65
X. NETO ZADOLŽEVANJE  
(VII.-VIII.) –225.714,29
XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 721,663,36
STANJE SREDSTEV  
NA RAČUNIH NA  
DAN 31. 12. 2010 2.418.026,51

«

2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske rezerve, 

oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska 
rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 28.069,83 EUR.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra-
ve, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene 
iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 eurov 
župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 4101/001/2010
Ig, dne 9. junija 2011

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l.r.

IVANČNA GORICA

2237. Odlok o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, 
št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih 
za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) 
in 18. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, 
št. 89/04, 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 
7. redni seji dne 19. 5. 2011 sprejel

O D L O K
o tržnem redu tržnice v Ivančni Gorici

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Z Odlokom o tržnem redu se določa upravljavec tržnice, 

pooblaščeni organizator, njegove pravice in obveznosti, obra-
tovalni čas, pogoje trgovanja na tržnici, nadzor nad prodajo ter 
način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici.

2. člen
Upravljavec in lastnik tržnice je Občina Ivančna Gorica (v 

nadaljevanju: občina).

3. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja skladno z 

določili tržnega reda ter drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s 
kmetijskim in drugim blagom.

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA

4. člen
Upravljavec tržnice:
– organizira in vodi poslovanje,
– občinskemu svetu občine predlaga višino pristojbin za 

uporabo prodajnih mest,
– razporeja in oddaja v najem tržne površine,
– zaračunava pristojbino v skladu s sklepom občinskega 

sveta občine,
– ureja in vzdržuje objekte in naprave na tržnici,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in 

za čistočo,
– pregleduje dokumentacijo uporabnikov, ki je potrebna 

za opravljanje dejavnosti na tržnicah, in izreka prepoved pro-
daje tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,

– skrbi in je odgovoren za red na tržnici,
– sklepa pogodbe s pooblaščenim organizatorjem.
Pooblaščeni organizator po pooblastilu upravljavca in v 

skladu s pogodbo opravlja naloge, kot so opredeljene v poo-
blastilu in pogodbi.

III. OBRATOVALNI ČAS

5. člen
Tržnica ima poletni in zimski obratovalni čas.
(1) Poletni obratovalni čas traja od 1. 4. do 31. 10. Med 

poletnim obratovalnim časom tržnica obratuje:
– ob sobotah: od 7.00 do 11.00.
(2) Zimski obratovalni čas traja od 1. 11. do 31. 3. Med 

zimskim obratovalnim časom tržnica obratuje:
– ob sobotah: od 8.00 do 10.00.
Ob soglasju organizatorja se ponudnik lahko dogovori za 

prodajo izven tega časa, vendar po vnaprejšnjem dogovoru z 
upravljavcem.

Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu 
na tržnici.

6. člen
Upravljavec lahko v izjemnih primerih začasno podaljša 

obratovalni čas. Spremembo je dolžan objaviti najmanj sedem 
dni pred začetkom veljavnosti spremenjenega obratovalnega 
časa na svoji spletni strani ali na drug krajevno običajen način.

Izredna prodaja se opravlja na določene dneve pred 
prazniki, in sicer:

– 8. in 25. marec (prodaja cvetja) – največ teden dni pred 
praznikom,

– cvetna sobota, cvetna nedelja (prodaja oljčnih vejic in 
butaric) – največ teden dni pred praznikom,

– 1. november, dan spomina na mrtve (prodaja cvetja in 
sveč) – največ teden dni pred praznikom,

– Božič in Novo leto (prodaja novoletnih okraskov, smre-
čic, jaslic) – od 5. do 31. decembra.

Uporabnikom tržnih površin ni dovoljeno podaljševati 
obratovalnega časa.

IV. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNI PROSTORI

7. člen
Tržnica posluje na urejenem tržnem prostoru na Sokolski 

ulici v Ivančni Gorici. Zemljišče je last Občine Ivančna Gorica, 
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št. parcele 27/4 in 27/12, k.o. Gorenja vas (št. 1820). Tržni 
prostor je označen.

Trgovanje izven tržnega prostora ni dovoljeno.

8. člen
Tržnica razpolaga z naslednjim tržnim prostorom in po-

možnimi prostori:
– odprt prodajni prostor, ki sega od slaščičarne Center 

proti stavbi občine v dolžini cca 30 m, ter vzporedni prostor ob 
Kulturnem domu. Ob posebnih priložnostih (Ivankina tržnica, 
Novoletni sejem in podobno) se lokacija tržnega prostora lahko 
razširi na območje celotne Sokolske ulice,

– uvoz v ulico ob Kulturnem domu za ustrezno opremljena 
vozila podjetij, registriranih za potujočo prodajo,

– Kulturni dom, ki služi za zadostitev osnovnih pogojev 
obratovanja tržnice (sanitarije za ponudnike na tržnici in obi-
skovalce tržnice, tekoča voda, priklop elektrike.

Ob soglasju upravljavca je možna tudi uporaba dopolnil-
nih prodajnih miz in prodaja s tal (sadike, cvetje in podobno).

9. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni.
Stalni prodajalci so tisti, ki vršijo prodajo redno in za daljše 

obdobje.
Občasni prodajalci so ponudniki, ki niso redno prisotni na 

tržnici, ampak le, ko imajo tržne viške.

10. člen
Prodajno mesto se lahko najame dnevno po plačilu dnev-

ne pristojbine ali na podlagi pogodbe med upravljavcem in 
stalnim prodajalcem.

Rezervacije za stojnice za čas daljši od 30 dni lahko upra-
vljavec odda tudi z natečajem oziroma razpisom, pri čemer se 
stalnim prodajalcem lahko rezervira za daljše časovno obdobje 
polovica razpolagajočih stojnic, polovica pa jih mora biti na 
razpolago občasnim prodajalcem.

S stalnimi prodajalci upravljavec sklepa pisno pogodbo 
za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljavec do-
loči prodajna mesta. V primeru, da do 8.00 ure ne zasedejo 
prodajnega mesta, lahko le-to upravljavec dodeli občasnemu 
oziroma drugemu prodajalcu, pri čemer zadrži že plačani zne-
sek pristojbine.

Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo dan pred tr-
žnim dnevom do 10.00 ure, za katero se šteje, da je sklenjena, 
ko organizator ponudbe obvesti upravljavca o rezervaciji pro-
dajnega prostora. Plačilo se izvrši po izstavitvi računa upra-
vljavca najemniku. Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe 
zaveže, da bo spoštoval tržni red.

11. člen
Prodajna mesta upravljavec odda v najem za določen čas 

tistim, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici. Pred oddajo 
v najem je organizator ponudbe dolžan preveriti ustreznost 
prodajalca. Oddaja prodajnega mesta v podnajem je prepo-
vedana.

12. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih 

prodajnih mestih. Pred začetkom prodaje pregrnejo prodajni 
pult z ustreznim prtom in ga lično opremijo. Po končanem 
trgovanju so dolžni stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti 
v čistem in urejenem stanju. Dolžni so odstraniti embalažo, 
odpadke in drugo neprodano blago. Po končanem trgovanju 
prodajalec očisti vse delovne površine.

13. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega prostora 

prodajalcem, ki kršijo določila tega tržnega reda, zaradi:
– neplačevanja pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu,
– poskusa prodaje oporečnega blaga,

– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati in za katere 
nima dovoljenja,

– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kup-
cev ali delavcev upravljavca,

– samovoljnega zasedanja in širitve tržnega mesta,
– nespoštovanja tržnega reda,
– oddajanja prodajnega prostora v podnajem.

V. PRODAJA BLAGA

14. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi 

proizvodi. Prednost prodaje imajo kmetijski lokalni pridelki ter 
izdelki in živila.

15. člen
Na trgu se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– živila: žita, mlevski izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz 

sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji 
izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega 
izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča,

– neživilski izdelki: cvetje, male živali in hrana za male 
živali, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki 
domače obrti, turistični spominki in galanterijsko blago.

Z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici prodaja tudi 
oblačila, posteljnino, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev, knjige 
in rabljeno blago, vendar je dovoljena le občasna prodaja.

Na tržnici se lahko odvija tudi bolšji sejem, prvo in tretjo 
soboto v mesecu.

Trguje se v skladu z določili Pravilnika o minimalnih teh-
ničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.

16. člen
Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci,
– nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– nosilci osebnega dopolnilnega dela,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost 

domače obrti,
– nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč,
– trgovci in gostinci,
– občani rabljene predmete,
– društva in humanitarne organizacije,
– zadruge,
– drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne po-

goje.
Kmetovalci in drugi posamezniki lastno pridelavo zagota-

vljajo s KMG-MID številko kmetije na kateri živijo in delajo. Na 
tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri 
njih zaposleni delavci.

Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizič-
ne osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za 
prodajo na tržnici.

17. člen
Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse 

zakonsko določene pogoje za prodajo.
Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja 

prodajalec.

18. člen
Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest, stojnic, 

miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno 
na tla.

Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske, lesene in žele-
zne izdelke ter cvetlice, novoletne jelke in podobno.

19. člen
Živila s srednjim in visokim tveganjem se prodajajo v 

primernih premičnih ali fiksnih živilskih prodajalnah v skladu z 
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veljavnimi predpisi. Za prodajo teh živil morajo prodajalci zago-
tavljati ustreznost živil s strani pooblaščenih organizacij.

20. člen
Vsa živila živalskega izvora se prodajajo iz ustrezno pri-

lagojenih premičnih stojnic, na stojnicah pa le, če so izpolnjeni 
tudi pogoji, določeni s sanitarno zdravstvenimi predpisi.

Na posameznem prodajnem mestu se lahko trguje le 
istovrstna živila živalskega izvora.

Sveže meso se lahko prodaja samo pakirano. Kakršna 
koli obdelava svežega mesa na tržnici ni dovoljena. Suhome-
sne izdelke se lahko prodaja na drobno.

Od mlečnih izdelkov se sir lahko reže, skuta, sirotka in 
sveže mleko pa morajo biti pakirani v primerni embalaži.

21. člen
Na tržnici je dovoljena prodaja ustrezno označenih (slo-

vensko in botanično ime) svežih gob in svežih ali posušenih 
zelišč.

Prodajalci sami odgovarjajo za ustreznost proizvodov.

22. člen
Za prodajo cvetja, malih živali, hrane za male živali, se-

men, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni 
tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.

23. člen
Prodajalci morajo biti oblečeni v skladu s predpisi, ki ve-

ljajo za prodajo izdelkov, ki jih tržijo.

24. člen
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s 

cenikom in s podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter 
sedežem oziroma naslovom.

Obliko in velikost označitve določi upravljavec.

25. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so 

predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. 
Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.

VI. PRISTOJBINA

26. člen
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določa občin-

ski svet občine na predlog upravljavca.

27. člen
Pristojbine za uporabo tržnega prostora plača stalni pro-

dajalec v roku in na način, ki je naveden v pogodbi.

28. člen
Dnevno pristojbino plača prodajalec po izstavitvi računa 

upravljavca po določilih, ki so v pisni ali ustni pogodbi.
Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za za-

računano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga 
prodajalec hrani do konca tržnega časa.

V času uvajanja tržnih dni upravljavec ponudnikom ne 
zaračunana najema prodajnega prostora. Dolžino uvajalnega 
časa določi občinski svet.

VII. NADZOR PRODAJE IN KAKOVOSTI BLAGA

29. člen
Nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga opravljajo:
– pristojne inšpekcijske službe v okviru svojih pristojnosti,
– upravljavec oziroma pooblaščeni organizator.

30. člen
Kontrolo dokumentacije, ki je pogoj za prodajo na tržnici, 

izvaja upravljavec, oziroma pooblaščeni organizator, katera 
hranita tudi kopije dokumentacije.

Prodajalec je dolžan upravljavcu oziroma pooblaščenemu 
organizatorju predložiti dokumente, ki so potrebni za prodajo 
na tržnici.

VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA

31. člen
Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po končanem 

tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s tržnih 
površin.

IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

32. člen
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za 

prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni em-
balaži.

33. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih 

prodajnih mestih. Nepovratno prazno embalažo, oporečne in 
druge organske ter druge odpadke so dolžni sproti odstranjevati 
s tržnice na prostor za ločeno zbiranje odpadkov. Prav tako je 
prodajalec dolžan tržni prostor zapustiti v čistem stanju. Kolikor 
prodajalec tega ne opravlja, je to dolžan storiti upravljavec na 
stroške prodajalca.

34. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled, da 

niso vinjeni, preglasni, nedostojnega vedenja in da ne kršijo jav-
nega reda in miru. V primeru kršitev se lahko prodajalcu začasno 
prepove prodaja.

35. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče upravljavec oziroma poo-

blaščeni organizator:
– skrbi za red in čistočo skupnih sanitarnih prostorov, pro-

stora kjer je tekoča voda, skrbi za priklop elektrike,
– postavitev in demontažo premičnih prodajnih pultov,
– pred uporabo očisti prodajalne površine in opremo,
– prazni posode za odpadke,
– nezasedenost parkirnih prostorov pred prodajnimi pulti 

na Sokolski ulici,
– po svojem programu in na zahtevo pristojne inšpekcije 

razkuži tržne površine.

36. člen
Vožnja in parkiranje vozil na tržnici je prepovedana, razen 

specializiranih vozil, namenjenih potujoči prodaji, na za to predvi-
denih uvozih, ter v primeru, ko to izjemoma dovoli upravljavec.

X. KONČNI DOLOČBI

37. člen
Tržni red z obratovalnim časom tržnice mora biti pritrjen 

na vidnem mestu na tržnici. Objavi se tudi na spletni strani 
upravljavca.

38. člen
Odlok o tržnem redu začne veljati v petnajstih dneh po 

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 
začne z dnem začetka obratovanja tržnice.

Št. 007-0006/2011
Ivančna Gorica, dne 19. maja 2011

Župan
Občine Ivančna Gorica

Dušan Strnad l.r.
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KOČEVJE

2238. Ugotovitveni sklep o prehodu mandata člana 
Občinskega sveta Občine Kočeje  
na naslednjega kandidata

Na podlagi 30. člena in 5. točke 41. člena Zakona o lo-
kalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 ZLV-UPB3 in 45/08) 
ter na podlagi rezultatov glasovanja na rednih lokalnih vo-
litvah, ki so bile 10. 10. 2010 je Občinska volilna komisija 
Občine Kočevje sprejela na 2. korespondenčni seji dne 7. 6. 
2011 naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

Občinska volilna komisija Občine Kočevje ugotavlja:
– da je občinski svetnik Leon Behin dne 6. 6. 2011 odsto-

pil s tem, ko je tega dne podal odstopno izjavo;
– da mandat člana Občinskega sveta Občine Kočevje 

preide na naslednjega kandidata z liste kandidatov Moja Ko-
čevska;

– da je naslednja kandidatka na listi kandidatov Moja Ko-
čevska Bojana Klepac, roj. 4. 11. 1960, Cesta v Mestni log 5, 
1330 Kočevje

– in na 3. korespondenčni seji dne 10. 6. 2011 naslednji

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

Občinska volilna komisija Občine Kočevje ugotavlja:
– da je kandidatka Bojana Klepac dne 9. 6. 2011 podala 

pisno izjavo, da sprejema mandat člana Občinskega sveta 
Občine Kočevje.

Št. 041-1/2010-1107
Kočevje, dne 10. junija 2011

Namestnica predsednika OVK
Ines Skebe l.r.

LITIJA

2239. Sklep o uradnem elektronskem poštnem 
naslovu občinske uprave Občine Litija

Na podlagi 13. člena Uredbe o upravnem poslovanju 
(Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 
115/07, 122/07 – popr., 31/08, 35/08, 58/10, 101/10) in 34. člena 
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 
12/11) je župan Občine Litija sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem poštnem naslovu 

občinske uprave Občine Litija

1. člen
Uprava občine Litija uradno posluje z elektronskim naslo-

vom: Občina.litija@litija.si.
Sporočila, prejeta na zgornji naslov, redno sprejema in 

pregleduje urad župana in oddelek za splošne zadeve in druž-
bene dejavnosti.

2. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

uradnem elektronskem poštnem naslovu občinske uprave Ob-
čine Litija, številka 031-1/2002 z dne 14. 10. 2003.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 020-4/2011
Litija, dne 7. junija 2011

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

LJUBLJANA

2240. Odlok o dopolnitvi Odloka o obdelavi mešanih 
komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/89 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP 
in 38/10 – ZUKN), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 
66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 
108/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na 6. seji dne 30. maja 2011 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o obdelavi mešanih 

komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov 
predelave ali odstranjevanja  

komunalnih odpadkov

1. člen
V Odloku o obdelavi mešanih komunalnih odpadkov in 

odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov (Uradni list RS, št. 77/10) se v 14. členu doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi:

»Izvajalec lahko storitve obdelave mešanih komunalnih 
odpadkov za čas do zgraditve objektov in naprav iz prvega 
odstavka odda s pogodbo v izvajanje drugemu izvajalcu, ki 
izpolnjuje predpisane pogoje za obdelavo mešanih komunalnih 
odpadkov, v kateri se določi tudi lokacija izvajanja.«.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-12/2010-15
Ljubljana, dne 30. maja 2011

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

2241. Sklep o začetku priprave sprememb  
in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje 
Potniškega centra Ljubljana

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrto-
vanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 
– ZUPUDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP) in 51. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) sprejemam
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S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Zazidalnega načrta za območje Potniškega 

centra Ljubljana

1. člen
Predmet sklepa

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev 
Zazidalnega načrta za območje Potniškega centra Ljubljana (v 
nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN).

2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb  

in dopolnitev ZN
Območje ureja Odlok o zazidalnem načrtu za območje 

Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 107/06, 43/09 in 
78/10). V času od sprejetja dokumenta so se spremenile namere 
investitorja:

– objekte prostorskih enot P1, P2, P5 želi realizirati posto-
poma, v drugačnih etapah, kot so bile prvotno načrtovane,

– mirujoči promet želi urediti drugače, skladno z usmeritva-
mi izvedbenega dela Občinskega prostorskega načrta,

– opredeliti želi možnost izvedbe podpiranja nadstropnih 
etaž objektov v območju pritličja, izven vrisanih gradbenih mej, 
do regulacijskih linij območja železniških tirov in naprav.

Izdelati je treba spremembe in dopolnitve ZN, ki bodo 
omogočile razvoj območja v več etapah, tako da se avtobusno 
in železniško postajo izvede v prvi etapi.

3. člen
Območje sprememb in dopolnitev ZN

Območje sprememb in dopolnitev ZN obravnava območje 
prostorskih enot P1, P2 in P5.

4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane 
prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali  

pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, 

Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS 

za zaščito in reševanje,
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat 

za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
5. Slovenske železnice d.d.,
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna 

enota Ljubljana,
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet,
8. Javna razsvetljava d.d.,
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.,
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
11. UPC Telemach d.o.o.,
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Področje 

oskrbe z vodo,
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Področje 

odvajanja odpadnih voda,
14. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s 

plinom,
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska 

oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direk-

torat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 

prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave spre-

memb in dopolnitev ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo 
delovno področje.

5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve

Strokovne rešitve, za določitev etapnosti izvedbe že do-
ločenih posegov, ni potrebno izdelati.

6. člen
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN

Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvide-
na 15 dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopol-
njenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvidena en 
mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in 
dopolnitev ZN je predviden osem mesecev po začetku veljav-
nosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.

7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb  

in dopolnitev ZN
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financira investitor, 

ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zako-
nite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja 
se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino 
Ljubljana in investitorjem.

8. člen
Objava in začetek veljavnosti

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 
začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni 
strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.

Št. 3505-39/2009-13
Ljubljana, dne 31. maja 2011

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

2242. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o ustanovitvi javnega zavoda Športno 
rekreacijski center Tivoli

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/I/91, 45/I/94 – odločba US, 8/96, 18/98 – odločba US, 
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), prvega odstavka 23. člena 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 
110/02 – ZGO-1 in 15/03 – ZOPA) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 5. seji dne 
30. maja 2011 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  
o ustanovitvi javnega zavoda Športno 

rekreacijski center Tivoli

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekrea-

cijski center Tivoli (Uradni list RS, št. 122/07, 113/08 in 98/09) 
se besedilo »javni zavod Športno rekreacijski center Tivoli« 
v naslovu, prvem odstavku 1. člena in v naslovu Priloge 1 
nadomesti z besedilom »Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA« v 
ustreznem sklonu.

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ime zavoda je: Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA.
Skrajšano ime je: ŠPORT LJUBLJANA.
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Sedež zavoda je: Ljubljana.
Poslovni naslov zavoda je: Ljubljana, Celovška cesta 25.
Sprememba poslovnega naslova ne pomeni spremembe 

tega sklepa.«.

3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti, ki jih na podlagi tega akta opravlja zavod, se 

razvrščajo v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavno-
sti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) v naslednje podrazrede 
standardne klasifikacije dejavnosti:

G 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih proda-
jalnah s športno opremo

H 49.410 Cestni tovorni promet
I 56.101 Restavracije in gostilne
I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
I 56.104 Začasni gostinski obrati
I 56.300 Strežba pijač
J 60.100 Radijska dejavnost
J 60.200 Televizijska dejavnost
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane de-

javnosti
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po 

pogodbi
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane 

dejavnosti
N 80.100 Varovanje
N 80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih siste-

mov
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in 

okolice
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in dru-

ge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavno-

sti za poslovanje
O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih 

in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
O 84.240 Dejavnosti za javni red in varnost
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposab-

ljanje na področju športa in rekreacije
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.130 Obratovanje fitnes objektov
R 93.190 Druge športne dejavnosti
R 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih 

izdelkov
S 96.040 Dejavnosti za nego telesa«.

4. člen
V osmem odstavku 11. člena se za besedama »univerzi-

tetno izobrazbo« doda besedilo »športne, pravne, ekonomske 
smeri ali druge družboslovne smeri, visoko strokovno izobrazbo 
športne, pravne, ekonomske smeri ali druge družboslovne 
smeri s specializacijo oziroma magisterijem športne, pravne, 
ekonomske smeri ali druge družboslovne smeri ali izobrazbo 
športne, pravne, ekonomske smeri ali druge družboslovne 
smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v 
skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,«.

5. člen
V Prilogi 1 se v celotnem besedilu besedi »Zavod Tivoli« 

nadomestita z besedama »ŠPORT LJUBLJANA«.

Pri športnem objektu pod zaporedno številko 1. »Športni 
park Tivoli« se v stolpcu »Parcelne številke« na koncu prve 
alineje doda številka »2092«.

Pri športnem objektu pod zaporedno številko 4. »Špor-
tni center Tesovnikova – baseball« se v stolpcu »Parcelne 
številke« za številko »449/1« postavi vejica in doda številka 
»2374«.

Pri športnem objektu pod zaporedno številko 9. »Drsa-
lišče Zalog« se v stolpcu »Parcelne številke« v prvi alineji 
besedilo »2, 3, 4, 5, 7« nadomesti z besedilom »3, 4, 5, 6, 
7, 8«.

Pri športnem objektu pod zaporedno številko 12. »Špor-
tni park Kodeljevo« se v stolpcu »Parcelne številke« črta 
četrta alineja.

Pri športnem objektu pod zaporedno številko 50. »Kajak 
kanu center Tacen« se v stolpcu »Parcelne številke« doda 
nova druga alineja, ki se glasi:

»– parc. št. 146/7 do 1/2 in 146/8.«.
Pri športnem objektu pod zaporedno številko 52. »No-

gometno igrišče Tabor 69« se v stolpcu »Parcelne številke« 
doda nova četrta alineja, ki se glasi:

»– parc. št. 495/4 in 496/3.«.
Pri športnem objektu pod zaporedno številko 56. »Streli-

šče Tabor Ježica« se v stolpcu »Parcelne številke« doda nova 
druga alineja, ki se glasi:

»– parc. št. 211 - del, etažna lastnina.«.
Pri športnem objektu pod zaporedno številko 62. »Teni-

ška igrišča Murgle I.« se v stolpcu »Parcelne številke« doda 
nova druga alineja, ki se glasi:

»– parc. št. 393/46 in 393/47.«.
Črta se zaporedna številka 76 s celotnim besedilom. 

Zaporedne številke od 77 do 79 postanejo zaporedne številke 
od 76 do 78.

Za zaporedno številko 78 se doda nova zaporedna šte-
vilka 79 z besedilom, ki se glasi:

»

79 Center 
Stožice 

Upravljavec:
ŠPORT 
LJUBLJANA

Katastrska občina Stožice 
– parcelna številka: 1005/2 in 1005/7 
(identifikacijska številka stavbe  
1735–3701 – športna dvorana,  
Ljubljana, Vojkova cesta 100)
– parcelna številka 1005/3 in 1005/14 
(identifikacijska številka stavbe  
1735–3702 – večnamenski štadion, 
Ljubljana, Titova cesta 25)

«

KONČNA DOLOČBA

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 671-392/2007-26
Ljubljana, dne 30. maja 2011

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

2243. Akt o spremembah Akta o javno-zasebnem 
partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje 
Plavalno gimnastičnega centra Ilirija

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 27. člena 
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Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na 5. seji dne 30. 5. 2011 sprejel

A K T 
o spremembah Akta o javno-zasebnem 

partnerstvu za izvedbo projekta izgradnje 
Plavalno gimnastičnega centra Ilirija

1. člen
V Aktu o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija (Uradni list RS, 
št. 53/09) se v 1. členu prvi stavek prvega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: »Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega 
interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo 
projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija, skupaj 
z garažno hišo (v nadaljevanju: PGC Ilirija), v eni izmed oblik 
javno-zasebnega partnerstva, določenih z zakonom, ki ureja 
javno-zasebno partnerstvo.«

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predmet javno-zasebnega partnerstva je izgradnja PGC 

Ilirija s pripadajočo infrastrukturo in izgradnja garažne hiše. V 
okviru javno-zasebnega partnerstva javni in zasebni partner 
v projekt vložita nepremičnine (zemljišča), ki so potrebne za 
izvedbo projekta, in že opravljena vlaganja.

Predvidena je možnost prenosa stavbne oziroma lastnin-
ske pravice na delu projekta PGC Ilirija, ki se nanaša na gara-
žno hišo, oziroma podelitev koncesije na navedenem objektu 
za določen čas.«

3. člen
V 12. členu se črta zadnji stavek prvega odstavka.

4. člen
V 13. členu se drugi stavek spremeni tako, da se gla-

si: »Javni partner bo prevzel financiranje projekta iz lastnih, 
državnih in evropskih sredstev ter drugih virov javnega finan-
ciranja.«

5. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 671-412/2009-9
Ljubljana, dne 30. maja 2011

Župan
Mestne občine Ljubljana

Zoran Janković l.r.

MURSKA SOBOTA

2244. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi 
osnutka sprememb in dopolnitev Odloka 
o sprejetju zazidalnega načrta za območje 
Lendavska – sever v Murski Soboti (za 
območje bivšega kompleksa Mesne industrije 
Pomurka – gabariti)

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. čle-
na in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 
– ZUPUDPP) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni 
samoupravi, (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 

79/09 in 51/10) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska 
Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07) izdajam

S K L E P
z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka 

sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju 
zazidalnega načrta za območje Lendavska – 
sever v Murski Soboti (za območje bivšega 

kompleksa Mesne industrije Pomurka – gabariti)

I.
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev Od-

loka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – 
sever v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne 
industrije Pomurka – gabariti), katerega je izdelal Projektivni 
biro Lazar d.o.o., Lendavska ulica 57 A, Murska Sobota. Po-
stopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se v skladu z 
61.a členom ZPNačrt-A izvaja po skrajšanem postopku. Pro-
storski akt, kateri se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje 
je bil sprejet z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska – se-
ver v Murski Soboti (za območje bivšega kompleksa Mesne 
industrije Pomurka), (Uradni list RS, št. 110/09 z dne 29. 12. 
2009).

II.
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta se 

bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, 
Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor 
ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na 
sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. 
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni, in sicer od 27. ju-
nija 2011 do 11. julija 2011. Ogled razgrnjenega osnutka bo 
možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih 
četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obrav-
nava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, 
Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 29. junija 2011 
ob 17. uri, kjer se bodo tudi lahko podale pripombe. Osnutek 
bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.
murska-sobota.si

III.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega 

akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, ozi-
roma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno 
ponedeljka 11. julija 2011. Pripombe in pobude se lahko vpi-
šejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma podajo 
pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za 
infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, 
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo podala 
stališča do pripomb in jih javno objavila.

IV.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena 

in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za 
obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na 
mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska 
Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova 
imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej 
navesti.

Št. 3505-0005/2011-9(182)
Murska Sobota, dne 9. junija 2011

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.
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NOVO MESTO

2245. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Statuta Mestne 
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB2) je Ob-
činski svet Mestne občine Novo mesto na 7. seji dne 26. 5. 
2011 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto

1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Mestne občine Novo me-

sto (Uradni list RS, št. 96/08 – UPB1) v nadaljevanju: poslovnik, 
se spremeni in dopolni 22. člen, in sicer tako, da se v drugem 
odstavku doda nov stavek, ki se glasi: »Vabilo z dnevnim re-
dom se članom sveta pošilja praviloma po elektronski pošti, 
razen, če občinski svet ne odloči drugače.«

Spremeni in dopolni se tretji odstavek, ki se po novem 
glasi:

»Gradivo je članom dostopno na spletni strani občine«.

2. člen
V 24. členu poslovnika se doda nov peti odstavek, ki se 

glasi:
»Vabilo z dnevnim redom se članom sveta pošlje na nji-

hove elektronske naslove. Gradivo se objavi na spletni strani 
občine«.

Sedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

3. člen
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 24.a člena poslov-

nika, tako da se spremeni prvi stavek, ki se po novem glasi: 
»Sklic za korespondenčno sejo se članom sveta posreduje 
preko elektronskih medijev, gradivo pa se objavi na spletni 
strani občine.«

4. člen
V tretjem odstavku 74. člena poslovnika se črta besedilo 

»mora biti poslano članom delovnih teles« in se nadomesti z 
besedami »se objavi na spletni strani občine«.

5. člen
Ostalo besedilo poslovnika ostane nespremenjeno.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-10/2011
Novo mesto, dne 26. maja 2011

Župan
Mestne občine Novo mesto

Alojzij Muhič l.r.

PIRAN

2246. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev 
iz občinskega proračuna za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v Občini Piran

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09 in 51/10), Zakona o 

spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter na 
podlagi 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Pri-
morskih novic, št. 46/07 – UPB) je župan Občine Piran sprejel

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

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za pospeševanje razvoja malega 

gospodarstva v Občini Piran

1. člen
S tem pravilnikom Občina Piran dopolnjuje veljavni Pravil-

nik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna 
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Piran, 
objavljenega v Uradnih objavah Primorskih novic št. 22/2005 
z dne 13. junija 2005.

2. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinske-

ga proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v Občini Piran, citiranega v prejšnjem členu (v nadaljevanju: 
pravilnik), se besedilo 3. člena nadomesti z novim besedilom, 
tako da se glasi:

»Upravičenci do sredstev za pospeševanje razvoja male-
ga gospodarstva po tem pravilniku so:

– majhna podjetja, ki ustrezajo merilom za majhne družbe 
po 55. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 
št. 65/09 – ZGD1-UPB3) in

– samostojni podjetniki posamezniki,

s sedežem dejavnosti oziroma krajem poslovne enote, na kate-
ro se nanaša investicija, na območju Občine Piran.

Prosilci za subvencioniranje obrestne mere bančnih po-
sojil morajo poleg pogojev iz tega pravilnika izpolnjevati tudi 
pogoje, ki jih skupaj določijo občina in izbrane banke.

Do finančnih intervencij po tem pravilniku niso upravičena 
podjetja, ki delujejo na področjih ribištva in ribogojstva, premo-
govništva in primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ter na 
področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama 
v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti; dodelitev 
pomoči ni pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred 
rabo uvoženega in ne more biti namenjena z izvozom poveza-
nim dejavnostim.

Do finančnih intervencij ravno tako niso upravičena pod-
jetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči 
za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (v postopku 
prisilne poravnave, v stečaju ali v likvidaciji) in podjetja, ki ni-
majo poravnanih obveznosti do Občine Piran.«

3. člen
Besedilo tretjega odstavka 4. člena pravilnika se nadome-

sti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Pogoji za dodeljevanje pomoči
Za dodelitev dolgoročnega posojila s subvencionirano 

obrestno mero za projekte malega gospodarstva lahko zapro-
sijo upravičenci iz 3. člena tega pravilnika, ki imajo med viri 
financiranja zagotovljenih najmanj 30 % lastnih sredstev. Inve-
sticija, ki je predmet subvencije, se mora v Občini Piran ohraniti 
vsaj 5 let po njenem zaključku. Pomoč v obliki subvencioniranja 
obrestne mere najetih posojil mora imeti stimulativni učinek in 
ne more biti namenjena zgolj zmanjševanju stroškov podjetja.

Pogoji dodeljevanja sredstev se podrobneje določijo z 
vsakokratnim javnim razpisom.

Pomoč v obliki subvencioniranja obrestne mere najetih 
dolgoročnih posojil se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije 
(ES) 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 
in 88 Pogodbe o ustanovitvi skupnosti za državno pomoč »de 
minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10).

Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravi-
čencu na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 
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200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne 
glede na obliko ali namen pomoči; v primeru upravičencev, ki 
delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena 
meja pomoči 100.000,00 EUR.

V primeru, da prejemnik za iste upravičene stroške že 
prejema drugo pomoč, s predvidenim zneskom pomoči »de 
minimis« ne sme presegati predpisane intenzivnosti pomoči, 
sicer do pomoči ni upravičen.

Prejemnika sredstev se o višini dodeljene pomoči po 
pravilu »de minimis« pisno obvesti.«

4. člen
Besedilo zadnjega odstavka 5. člena pravilnika se nado-

mesti z novim besedilom, tako da se glasi:
»Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati pi-

sno izjavo:
– da za isti namen niso pridobili sredstev iz državnega 

proračuna ali iz mednarodnih virov,
– o že prejetih »de minimis« pomočeh (vključno z naved-

bo pri katerih dajalcih in v kakšni višini),
– o drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste 

upravičene stroške (višina in dajalec).«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 300-3/2011
Piran, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Piran

Peter Bossman l.r.

Visto l'art. 21 della Legge sulle autonomie locali (Gaz-
zetta ufficiale della RS, no. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09 
e 51/10), vista la Legge sul monitoraggio degli aiuti statali 
(Gazzetta ufficiale della RS, no. 37/04) e visto l'art. 31 dello 
Statuto del Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primor-
ske novice, no. 46/07 – testo unico) il Sindaco del Comune di 
Pirano approva il seguente

R E G O L A M E N T O
di modifica ed integrazione al Regolamento 

sull'erogazione dei mezzi finanziari dal bilancio 
comunale per il sostegno allo sviluppo della 
piccola imprenditoria nel Comune di Pirano

Art. 1
Con il presente Regolamento è integrato dal Comune di Pi-

rano il vigente Regolamento sull'erogazione dei mezzi finanziari 
dal bilancio comunale per il sostegno allo sviluppo della piccola 
imprenditoria nel Comune di Pirano, pubblicato sul Bollettino uffi-
ciale delle Primorske novice, no. 22/2005 del 13 giugno 2005.

Art. 2
Nel Regolamento sull'erogazione dei mezzi finanziari dal 

bilancio comunale per il sostegno allo sviluppo della piccola im-
prenditoria nel Comune di Pirano, di cui nell'articolo precedente 
(in seguito: il regolamento) il testo dell'art. 3 viene sostituito da 
un nuovo testo, come segue:

»I beneficiari dei fondi per lo sviluppo della piccola im-
prenditoria ai sensi del presente regolamento sono:

– le piccole imprese che soddisfano i criteri di cui nell'art. 
55 della Legge sulle società commerciali (Gazzetta ufficiale 
della RS, n. 65/09-ZGD1- testo unico 3) e

– i singoli imprenditori autonomi,

la cui attività o filiale, a cui si riferisce l'investimento, hanno 
sede nel territorio del Comune di Pirano.

I richiedenti del sovvenzionamento del tasso d’interesse 
per i crediti bancari, oltre ai termini di questo regolamento, de-
vono soddisfare anche le condizioni stabilite congiuntamente 
dal Comune e le banche prescelte.

Non hanno diritto agli interventi finanziari ai sensi del 
presente regolamento le imprese operanti nei settori della 
pesca e dell'acquacoltura, dell'estrazione mineraria e della 
produzione primaria dei prodotti agricoli nonché della trasfor-
mazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati 
nell'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea; 
l'assegnazione di aiuti non è condizionata all'impiego prefe-
renziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione 
e gli aiuti non devono essere destinati ad attività connesse 
all'esportazione. 

Non hanno diritto agli interventi finanziari in questione 
neppure le imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti co-
munitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione 
di imprese in difficoltà (in procedura concorsuale di concordato 
preventivo, in fallimento o in liquidazione) nonché le imprese 
che non hanno assolto a tutti gli obblighi nei confronti del Co-
mune di Pirano.«

Art. 3
Il testo del terzo comma dell'art. 4 del regolamento è 

sostituito da un nuovo testo come segue:
»Le condizioni per la concessione di aiuti
L'erogazione di un credito a lungo termine con tasso 

d’interesse sovvenzionato per i progetti di piccola impresa può 
essere richiesta dai beneficiari, di cui nell’art. 3 del presente 
regolamento, che dispongono di fonti di finanziamento proprie 
per un ammontare minimo del 30 %. L'investimento, oggetto 
della sovvenzione, deve essere conservato nel Comune di 
Pirano per almeno 5 anni dopo il suo completamento. L’aiuto 
in forma di sovvenzionamento del tasso agevolato sul credito 
bancario deve avere un effetto stimolativo e non può essere 
destinato unicamente al risparmio sui costi.

Le condizioni di assegnazione dei fondi si dispongono in 
maniera più dettagliata con l’attinente bando pubblico.

Gli aiuti in forma di sovvenzionamento dei tassi d’interesse 
sui prestiti a lungo termine sono concessi in conformità del 
Regolamento della Commissione (CE) 1998/2006 del 15 Di-
cembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del 
Trattato sugli aiuti »de minimis« (Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea L 379 del 28. 12. 2006, pag. 5–10).

Il valore complessivo degli aiuti concessi al beneficiario 
stesso secondo la regola »de minimis« non deve superare la 
soglia di € 200.000,00 nell’arco degli ultimi tre esercizi finan-
ziari, a prescindere dalla forma o finalità di aiuto; nel caso di 
beneficiari che operano nel settore del trasporto su strada 
l’aiuto consentito non deve superare € 100.000,00.

Nel caso in cui il beneficiario degli stessi costi ammissibili 
percepisce già altri tipi di aiuti, l'importo previsto di aiuti »de 
minimis« non deve superare l'intensità prescritta, altrimenti non 
ha diritto a tali aiuti.

I destinatari dei fondi vengono informati per iscritto 
sull’ammontare degli aiuti concessi secondo la regola del »de 
minimis«.«

Art. 4
Il testo dell’ultimo comma dell’art. 5 del regolamento è 

sostituito da un nuovo testo come segue:
»I beneficiari, nel caso di assegnazione di fondi, devono 

presentare una dichiarazione scritta, attestante:
– di non aver percepito, dal bilancio statale o da fonti 

internazionali, aiuti per la stessa finalità,
– gli aiuti »de minimis« già ricevuti (indicando gli erogatori 

e l’ammontare),
– altri aiuti già ricevuti o di cui hanno fatto richiesta per i 

medesimi costi ammissibili (l'importo e l’erogatore)«.



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 17. 6. 2011 / Stran 6413 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica di Slovenia.

N. 300-3/2011
Pirano, 2 giugno 2011

Il Sindaco 
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

RIBNICA

2247. Zaključni račun proračuna Občine Ribnica  
za leto 2010

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih fi-
nancah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 
ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 
in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Ribnica je občinski svet 
na 4. redni seji dne 2. 6. 2011 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Ribnica za leto 2010

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ribnica za 

leto 2010.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ribnica 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 prihod-
kov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter 
računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih 
in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine 
Ribnica 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 Ribnica za leto 2010 se 

objavi na spletnih straneh občine.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 7.872.464

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 6.551.413

70 DAVČNI PRIHODKI 5.970.009

700 Davki na dohodek in dobiček 5.357.191

7000 Dohodnina 5.357.191

703 Davki na premoženje 366.672

7030 Davki na nepremičnine  275.245

7031 Davki na premičnine 423

7032 Davki na dediščine in darila 32.994

7033 Davki na promet nepremičnin  
in na finančno premoženje 58.010

704 Domači davki na blago in storitve 246.146

7044 Davki na posebne storitve 1.684

7047 Drugi davki na uporabo blaga  
in storitev 244.462

71 NEDAVČNI PRIHODKI 581.404

710 Udeležba na dobičku in dohodki  
od premoženja 162.273

7102 Prihodki od obresti 4.352

7103 Prihodki od premoženja 157.921

711 Takse in pristojbine 4.956

7111 Upravne takse in pristojbine 4.956

712 Globe in druge denarne kazni 5.154

7120 Globe in druge denarne kazni 5.154

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 55.617

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 55.617

714 Drugi nedavčni prihodki 353.404

7141 Drugi nedavčni prihodki 353.404

72 KAPITALSKI PRIHODKI 75.023

722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 75.023

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih 
zemljišč in gozdov 33.417

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 41.606

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.246.028

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
institucij 402.138

7400 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 402.138

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna  
iz sredstev proračuna Evropske unije 843.890

7411 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije za izvajanje skupne kmetijske politike 6.200

7412 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije iz strukturnih skladov 837.690

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Sekcija/Podsekcija/k2/k3/k4

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 7.947.077

40 TEKOČI ODHODKI 2.495.261

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 625.566

4000 Plače in dodatki 498.077

4001 Regres za letni dopust 17.853

4002 Povračila in nadomestila 35.102

4005 Plače za delo nerezidentov  
po pogodbi 73.957

4009 Drugi izdatki zaposlenim 577

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 89.986

4010 Prispevek za pokojninsko  
in invalidsko zavarovanje 44.080

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 35.314

4012 Prispevek za zaposlovanje 299
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4013 Prispevek za starševsko varstvo 498

4015 Premije kolektivnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, na podlagi 
ZKDPZJU 9.795

402 Izdatki za blago in storitve 1.755.572

4020 Pisarniški in splošni material  
in storitve 292.492

4021 Posebni material in storitve 34.073

4022 Energija, voda, komunalne storitve  
in komunikacije 311.493

4023 Prevozni stroški in storitve 265.310

4024 Izdatki za službena potovanja 14.814

4025 Tekoče vzdrževanje 754.690

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.370

4029 Drugi operativni odhodki 73.330

403 Plačila domačih obresti 6.026

4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim 
bankam 6.026

409 Rezerve 18.111

4090 Splošna proračunska rezervacija 16.297

4090 Splošna proračunska rezervacija 1.814

41 TEKOČI TRANSFERI 2.305.709

410 Subvencije 21.898

4100 Subvencije javnim podjetjem 885

4102 Subvencije privatnim podjetjem  
in zasebnikom 21.013

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 904.377

4111 Družinski prejemki in starševska 
nadomestila 18.779

4119 Drugi transferi posameznikom 885.598

412 Transferi nepridobitnim organizacijam  
in ustanovam 32.338

4120 Tekoči transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 32.338

413 Drugi tekoči domači transferi 1.347.096

4130 Tekoči transferi občinam 1.438

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega 
zavarovanja 21.659

4132 Tekoči transferi v javne sklade 45.206

4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.278.794

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 3.028.172

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.028.172

4200 Nakup zgradb in prostorov 55.298

4202 Nakup opreme 143.079

4204 Novogradnje, rekonstrukcije  
in adaptacije 1.774.012

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 394.149

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 66.409

4207 Nakup nematerialnega premoženja 134.887

4208 Študije o izvedljivosti projektov, 
projektna dokumentacija, nadzor  
in investicijski inženiring 460.338

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 117.935

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim 
osebam, ki niso proračunski uporabniki 4.915

4310 Investicijski transferi nepridobitnim 
organizacijam in ustanovam 4.915

432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 113.020

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 113.020

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 21.124

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 21.124

751 Prodaja kapitalskih deležev 0

7510 Sredstva, pridobljena s prodajo 
kapitalskih deležev v javnih podjetjih  
in družbah, ki so v lasti države ali občin 0

752 Kupnine iz naslova privatizacije 21.124

7520 Sredstva kupnin iz naslova 
privatizacije 21.124

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443) 5.060

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 5.060

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije 5.060

4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne 
sklade in agencije 5.060

C.  RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0

50 ZADOLŽEVANJE 0

500 Domače zadolževanje 0

5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 85.349

55 ODPLAČILA DOLGA 85.349

550 Odplačila domačega dolga 85.349

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 85.349

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII-II.-V.-VIII) –143.898

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 85.349

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 74.613

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 481.164

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li-

stu Republike Slovenije in se objavi na spletnih straneh občine.

Št. 4103-0001/2011
Ribnica, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.
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2248. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski 
center Ribnica – zavod za rokodelstvo, 
muzejsko in galerijsko dejavnost

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91, 17/91-l, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 
31/00 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju jav-
nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06, 7/07 
Odl. US: U-I-35/04-11, 53/07, 65/07 Odl. US: U-I-276/05-11, 
77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 
20/11) ter 82. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, 
št. 37/00 in 58/03) je Občinski svet Občine Ribnica na 4. redni 
seji dne 2. 6. 2011 sprejel

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski center 
Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko  

in galerijsko dejavnost

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Rokodelski cen-

ter Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko 
dejavnost (Uradni list RS, št. 60/10) se spremeni prva alinea 
drugega odstavka: namesto »Rokodelski center« se zapiše 
»rokodelstvo«.

2. člen
Prvi odstavek 4. člena se v celoti zamenja z novim bese-

dilom, ki se glasi:
»Muzej Ribnica je vsebinski in pravni naslednik doseda-

njega Muzeja Miklova hiša, Galerija Miklova hiša je vsebinski 
in pravni naslednik dosedanje Galerije Miklova hiša, katera 
sta do sprejema tega odloka poslovala kot samostojni enoti 
v javnem zavodu Knjižnica Miklova hiša. S sklepom številka 
6211-42/2009/1 z dne 20. 5. 2009 je bila Knjižnica Miklo-
va hiša, Škrabčev trg 21 vpisana v razvid muzejev. Muzej 
Miklova hiša in Galerija Miklova hiša sta v sklopu Knjižnice 
Miklova hiša vsebinsko in strokovno popolnoma samostojno 
opravljala javno službo na področju muzejske in galerijske 
dejavnosti, obe enoti bosta delovali v sklopu Rokodelskega 
centra Ribnica.

Muzej Miklova hiša in Galerija Miklova hiša se kot samo-
stojni enoti javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša izločita iz 
tega javnega zavoda in se z vsemi nespremenjenimi doseda-
njimi pravicami in obveznostmi delovanja in poslovanja pripojita 
javnemu zavodu Rokodelski center Ribnica.«

3. člen
Prvi odstavek 20. člena se v celoti zamenja z novim be-

sedilom, ki se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki posamezne organiza-

cijske enote zavod uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti 
enote, v kateri je presežek pridobljen.«

4. člen
Besedilo 28. člena se v celoti zamenja z novim besedilom, 

ki se glasi:
»Naslednji dan od uveljavitve tega odloka in od uveljavi-

tve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša preneha veljati Odlok 
o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša, Ribnica 
(Uradni list RS, št. 76/02, 5/06) v delu, ki ureja delovanje Mu-
zeja Miklova hiša in Galerije Miklova hiša. Naslednji dan od 
uveljavitve tega odloka in od uveljavitve Odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Miklova hiša preneha veljati Statut javnega zavoda Knjižnica 
Miklova hiša, v delu, ki se nanaša na delovanje Muzeja Miklova 
hiša in Galerije Miklova hiša, razen določb o volitvah predstav-

nikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabijo za prve 
volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in niso v naspro-
tju s tem odlokom in drugimi veljavnimi predpisi.

Svet zavoda se lahko konstituira, ko je imenovanih naj-
manj 7 članov sveta zavoda.«

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 007-0015/2010
Ribnica, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

2249. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka  
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica 
Miklova hiša

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 127/06, 36/00), 26. člena Zakona o uresni-
čevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 
ZUJIK-UPB1, 56/08 in 4/10), 20. člena Zakona o knjižničarstvu 
(Uradni list RS, št. 87/01) sta Občinski svet Občine Ribnica v 
skladu z 82. členom Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, 
št. 37/00 in 58/03) na 4. redni seji dne 2. 6. 2011 in Občinski 
svet Občine Sodražica v skladu s 15. členom Statuta Občine 
Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) na 1. izredni seji dne 19. 5. 
2011 sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega zavoda  
Knjižnica Miklova hiša

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova 

hiša (Uradni list RS, št. 76/02 in 5/06) se spremeni 2. člen, tako 
da se po novem glasi:

Zavod posluje pod imenom Knjižnica Miklova hiša. Sedež 
zavoda je: Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica. Skrajšano ime za-
voda je: Miklova hiša.

Knjižnica Miklova hiša je osrednja knjižnica za območje 
občin Ribnica, Sodražica in Loški potok.

Zavod ima pečat okrogle oblike s premerom 28 mm. V 
sredini pečata je znak Miklove hiše, na zunanjem obodu pa 
sta izpisana ime in sedež knjižnice. Pečat uporablja zavod 
v pravnem prometu za potrjevanje vseh aktov, dokumentov 
in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in 
občanom.

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način va-
rovanja in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi 
direktor.

2. člen
Besedilo 3. člena odloka se črta.

3. člen
Črta se besedilo drugega, tretjega in petega odstavka 

4. člena. Za prvim odstavkom tega člena se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi:

Sredstva za delo zavoda zagotavljata ustanovitelja v skla-
du s sprejetim programom dela in finančnim načrtom. Finančne 
obveznosti za skupne stroške se razdeli v skladu z veljavno 
zakonodajo.
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4. člen
Za besedilom II. poglavja se doda novo II/1 poglavje 

POSLANSTVO ZAVODA z novim 6.a členom, ki se glasi:
Zavod je splošna knjižnica, katere temeljno poslanstvo 

je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne 
službe za prebivalce Občine Ribnica in Občine Sodražica ter 
tistih občin, s katerimi sklene zavod v soglasju z ustanovite-
ljema pogodbo o opravljanju knjižnične dejavnosti. V skladu s 
strokovnimi usmeritvami zavod organizira zbirko knjižničnega 
gradiva, virov informacij in storitev z namenom, da posamezni-
kom in skupinam prebivalstva zagotavlja dostopnost, izposojo 
in uporabo knjižničnega gradiva ter informacijskih virov.

Zavod opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi prebi-
valcem občin, ki jih pokriva, približuje kraje, kulturo, znanje in 
informacije, podpira njihovo vseživljenjsko učenje ter spodbuja 
njihovo ustvarjalnost.

5. člen
Besedilo 7. člena se črta in nadomesti z novim, ki se 

glasi:
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje 

je v javnem interesu.
Dejavnost zavoda v skladu s standardno klasifikacijo de-

javnosti je:
– O 92.511 Dejavnost knjižnic
– O 92.522 Varstvo kulturne dediščine
– O 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje
– M 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje  

in usposabljanje, d. n.
– P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje na področju kulture  
in umetnosti

– P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje

– N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
– DE 22.110 Izdajanje knjig
– DE 22.130 Izdajanje revij in periodike
– DE 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega 

zapisa
– DE 22.150 Drugo založništvo
– G 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
– G 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
– K 72.400 Omrežne podatkovne storitve
– K 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj  

na področju humanistike
– M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– O 91.330 Dejavnost drugih članskih organizacij
– O 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
V okviru teh dejavnosti opravlja zavod naslednje naloge:
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje knji-

žničnega gradiva,
– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elek-

tronskih publikacij,
– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in 

drugih informacijskih virov,
– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih pro-

izvodov in storitev,
– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju 

informacij,
– izobraževanje uporabnikov,
– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,
– informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko 

delo,
– dejavnost knjižničnega informacijskega servisa,
– sodelovanje v vse življenjskem izobraževanju,
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje do-

moznanskega gradiva,

– zagotavljanje dostopnosti in uporaba gradiv javnih obla-
sti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,

– organizacija dejavnosti, ki so posebej namenjene vzpod-
bujanju bralne kulture,

– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladi-
no in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,

– organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mla-
dino in odrasle s posebnimi potrebami,

– organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z de-
javnostjo zavoda,

– sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju,
– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje do-

moznanskega gradiva,
– sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami s podro-

čja kulture ter vzgoje in izobraževanja,
– skrb za knjižnično premično dediščino,
– posredovanje informacij o kulturni dediščini zainteresira-

ni javnosti, zagotavljanje dostopnosti gradiva, popularizacijski 
program,

– vzdrževanje stikov s sorodnimi organizacijami doma 
in v tujini,

– opravljanje drugih nalog s področja kulture, s katerimi 
utrjuje in razvija strokovnost, organizacijsko povezanost in 
enotnost knjižničarske dejavnosti in

– izvajanje knjižnične dejavnosti z bibliobusom.
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost s soglasjem 

ustanoviteljev.

6. člen
Za drugo alinejo tretjega odstavka 9. člena se doda novo 

alinejo z besedilom:
– pripravlja finančni načrt in ga usklajuje s sprejetim pro-

računom občin ustanoviteljic.

7. člen
Besedilo druge alineje tretjega odstavka 10. člena se 

nadomesti z besedilom, ki se glasi:
– najmanj 5 let delovnih izkušenj in poznavanje knjižnične 

dejavnosti.
V tretji alineji tretjega odstavka se besedo »knjižničar-

stva« nadomesti z besedo »bibliotekarstva«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se 

glasi:
Strokovni izpit iz bibliotekarstva mora kandidat pridobiti 

najkasneje v dveh letih po nastopu funkcije.

8. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedna zveza »sedem 

članov« zamenja z besedno zvezo »pet članov«, v prvi alineji 
se besedo »trije« zamenja z besedo »dva«, v četrti alineji pa 
se beseda »dva« nadomesti z besedo »en«.

Črta se besedilo četrtega odstavka tega člena.

9. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
Svet zavoda sprejema odločitve z večino opredeljenih 

glasov.

10. člen
Besedilo 17. člena se nadomesti z novim, ki se glasi:
Zavod upravlja s pripadajočimi prostori:
– Knjižnice Miklova hiša na naslovu Škrabčev trg 21, 

1310 Ribnica,
– enoto knjižnice v Sodražici, 1317 Sodražica in
– vso opremo po inventurnem popisu osnovnih sredstev 

in knjižničnega gradiva.

11. člen
V četrtem odstavku 18. člena se namesto pike na koncu 

stavka nadaljuje z besedilom: ter pogodba o sredstvih danih v 
upravljanje.
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12. člen
V drugem stavku 27. člena se črta piko in nadaljuje z 

besedilom: ter uresničevanju finančnega načrta.

13. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Zavod mora uskladiti svoje akte z določili tega odloka v 

šestih mesecih od uveljavitve tega odloka.
V skladu z določili tega odloka se mora svet zavoda kon-

stituirati v roku treh mesecev po uveljavitvi odloka.
Direktor zavoda mora najkasneje v treh mesecih od uve-

ljavitve tega odloka sprejeti kadrovski načrt in akt o sistemizaciji 
delovnih mest. Do sprejetja novega akta velja akt o sistemizaciji 
delovnih mest javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša.

14. člen
Z uveljavitvijo tega Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša se 
iz javnega zavoda Knjižnica Miklova hiša izloči organizacijska 
enota Galerija Miklova hiša, Škrabčev trg 21 Ribnica in organi-
zacijska enota Muzej Miklova hiša, Škrabčev trg 21 Ribnica.

Organizacijski enoti se pripojita javnemu zavodu Rokodel-
ski center Ribnica zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko 
dejavnost.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 67-1/2002
Ribnica, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

Št. 00201-6/02
Sodražica, dne 19. maja 2011

Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

2250. Pravilnik o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec 
Ribnica

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 36/10) in Odloka o ustanovitvi 
javnega vrtca Vrtec Ribnica (Uradni list RS, št. 57/96, 26/97, 
49/07, 105/08, 61/10) je Občinski svet Občine Ribnica na pre-
dlog Sveta vrtca na seji dne 2. 6. 2011 sprejel

P R A V I L N I K 
o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec 

Ribnica (v nadaljevanju: vrtec), določa sestavo in način dela ko-
misije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.

II. VPIS IN SPREJEM OTROK

2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje pro-

grame na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 
11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševske-
ga 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 pra-
vice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

3. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni razpis za vpis novin-

cev za naslednje šolsko leto.
Javni vpis novincev za novo šolsko leto se izvede pravi-

loma v mesecu februarju ali marcu na podlagi javnega razpisa 
objavljenega v sredstvih javnega obveščanja, na oglasni deski in 
spletni strani vrtca ter na spletni strani Občine Ribnica.

4. člen
Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis 

otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu.
Vlogo odda eden izmed staršev oziroma otrokov skrbnik (v 

nadaljevanju: vlagatelj).
Obrazec vloge vlagatelji dobijo na sedežu vrtca in na sple-

tni strani vrtca.
Vlagatelj lahko vlogo vloži za tekoče ali prihajajoče šolsko 

leto, pri čemer se vloge za prihajajoče šolsko leto obravnavajo 
skupaj z vlogami, ki tega leta prispejo na podlagi javnega raz-
pisa.

Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi upo-

rabe kriterijev za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko 
starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali 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 vloga vsebuje.

Vsaka prejeta prijava se vpiše v evidenco vpisanih otrok.

5. člen
Vlagatelj praviloma odda le eno vlogo za posameznega 

otroka.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se 

upošteva izključno vloga, ki je bila prva vpisana v evidenco 
vpisanih otrok. Glede ostalih oddanih vlog vrtec pisno obvesti 
vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.

6. člen
V primeru, da vlagatelj odda vlogo kadarkoli po poteku roka 

za prijavo na javni razpis novincev in v vrtcu ni prostih mest, vrtec 
vlagatelja pisno obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku 
prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge na komisiji za 
sprejem otrok.

7. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok 

ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba.
Vrtec starše pisno obvesti o roku za sklenitev pogodbe o 

medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, o 
datumu vključitve otroka v vrtec in o obveznostih staršev.

8. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih 

mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok.

III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE

9. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) imenu-

je ravnatelj vrtca, sestavljajo pa jo trije člani, in sicer:
– 1 predstavnik delavcev vrtca,
– 1 predstavnik staršev,
– 1 predstavnik ustanovitelja.
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Predstavnika delavcev vrtca predlaga ravnatelj. Predstav-
nika staršev predlaga svet staršev. Predstavnika ustanovitelja 
predlaga župan.

Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.

10. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let. Mandat članov 

komisije začne teči z dnem konstituiranja.
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka 

v vrtec.
Vsi člani komisije se zavežejo k varovanju osebnih podatkov 

s podpisom posebne izjave.

11. člen
Ravnatelj skliče prvo konstitutivno sejo komisije najkasneje 

v 15 dneh po imenovanju vseh članov komisije in prenehanju 
mandata članom prejšnje komisije.

Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika komisije in 
njegovega namestnika na prvi konstitutivni seji.

12. člen
Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zaključku 

javnega razpisa.
Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami 

Zakona o vrtcih. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani 
komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.

Delo komisije vodi predsednik komisije, v njegovi odsotnosti 
pa namestnik. Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogo-
voru z ravnateljem.

Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi. Komisija je sklep-
čna, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov. Sklep je 
potrjen z večino glasov vseh članov.

13. člen
Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, v katerega 

vpiše zlasti naslednje podatke:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije,
– imena navzočih,
– kratek potek dela komisije,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je prednostni 

vrstni red, s številom zbranih točk. Podatki o otrocih se objavijo 
pod šifro otroka.

Zapisnik seje podpišejo predsednik komisije in zapisnikar.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno 

z veljavnimi predpisi.

14. člen
Komisija obravnava vse vloge 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 nepravilnost 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 posto-
pek.

IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK

15. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri spre-

jemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu 
v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra 
za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. 
Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine 
vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo so-
cialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno 

ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno 
iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec sprejme pred-
nostno.

16. člen
Za preostale vpisane otroke komisija določi na podlagi kri-

terijev prednostni vrstni red 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 vrtca, ki se izvaja v oddelku.

17. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi na-

slednjih kriterijev:

Zap. 
št. Kriterij Št. točk

1. Prebivališče 
Otrok in eden izmed staršev/skrbnikov imata 
stalno prebivališče na območju Občine Ribnica 
ali otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim 
izmed staršev/skrbnikov stalno ali začasno 
prebivališče na območju Občine Ribnica 

70

2. Otrok, ki ga je komisija v preteklem šolskem 
letu uvrstila na čakalni seznam, pa med 
šolskim letom ni bil sprejet v vrtec, zaradi 
pomanjkanja prostih mest v vrtcu, če 
starši/skrbniki niso odklonili ponujenega mesta

40

3. Otrok je zaradi razvojnih težav v obravnavi v 
razvojni ambulanti (dokazilo-priloga – potrdilo 
razvojne ambulante)

30

4. Otroci, ki jim je bil odložen vpis v osnovno šolo 30
5. Otrok staršev, ki imajo enega ali več 

sorojencev že vključenih v vrtec
10

6. Otrok staršev/skrbnikov, ki hkrati vključujejo v 
vrtec dva ali več otrok

10

7. Zaposlitev staršev (dokazilo-priloga: potrdilo 
delodajalca oz. potrdilo o vpisu)
Oba starša sta zaposlena ali imata status 
študenta

20

Zaposlen ali študent je starš enoroditeljske 
družine, ki živi z otrokom (dokazilo-priloga: 
kopija dokazila o preživnini ali prejemanju 
pokojnine)

10

Zaposlen je eden izmed staršev oziroma ima 
status študenta

5

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je 
izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. Pri razčlenjenih kri-
terijih se upoštevajo točke enega izmed podkriterijev.

18. člen
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri določitvi 

vrstnega reda upošteva dodatni kriterij: starost otroka. Prednost 
pri uvrstitvi na višje mesto na čakalni listi ima starejši otrok.

V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako 
število točk, se upošteva še dodatni kriterij: zadnje tri številke 
EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z nižjo vrednostjo 
teh treh številk.

V. ODLOČITEV KOMISIJE

19. člen
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število pro-

stih mest po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu 
s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v 
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vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim 
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam. Podatki o otrocih se 
objavijo pod šifro.

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni 
red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, 
ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca.

20. člen
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 po-

stopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam 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 Zako-
nom o vrtcih, vložijo v vrtec ugovor,

– rok veljavnosti čakalnega seznama.

21. člen
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije ob-

vestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali 
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno 
pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski 
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem 
vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z na-
vadno 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 upošte-
vanja 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. Zoper odločitev 
sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor.

22. člen
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 čakal-
nega seznama.

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je 
otrok vključen v vrtec.

23. člen
Sprejem otrok v vrtec se konča, ko svet zavoda odloči o 

vseh ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem 
redu.

Čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta, za 
katerega je bil oblikovan.

Čakalni seznam se objavi na oglasnih deskah in na sple-
tni strani vrtca.

24. člen
Kolikor ima vrtec po končanem postopku sprejema otrok 

v vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k 
podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec starše otroka s ča-
kalnega seznama, glede na datum želene vključitve, glede na 
starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede 
na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

Če na čakalnem seznamu ni otrok ustrezne starosti gle-
de na prosto mesto v vrtcu, vrtec lahko sprejme otroka, za 

katerega je bila za tekoče šolsko leto podana vloga po poteku 
roka za oddajo vloge za vpis otroka v vrtec, glede na datum 
oddaje vloge.

25. člen
Dokler velja čakalni seznam, vrtec ne sme sprejemati 

otrok, ki niso uvrščeni na čakalni seznam, razen otrok s po-
sebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili odločbo o 
usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje cen-
tra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja 
družine ali če starši vseh otrok, ki so na čakalnem seznamu, 
odklonijo sprejem otroka v vrtec oziroma ne podpišejo pogodbe 
o vključitvi otroka v vrtec v roku 15 dni od dneva vročitve poziva 
k sklenitvi pogodbe.

Otrok se izbriše iz čakalnega seznama samo, kolikor vla-
gatelj vlogo umakne. S tem je postopek zaključen.

26. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku vpisa in spre-

jemanja otroka v vrtec se vročajo staršem po pošti z navadno 
poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku 
osmi dan od odpreme na pošto.

VI. IZPIS OTROK IZ VRTCA

27. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec do izpisa.
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnev-

nim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne 
odpovedi na ustreznem obrazcu. V nasprotnem primeru 
vrtec ob izpisu obračuna stroške za dodatnih 15 dni priso-
tnosti.

Izpolnjen obrazec starši oddajo osebno na sedežu vrtca 
ali po pošti s priporočeno pošiljko.

Če starši po podpisu Pogodbe o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in dolžnostih staršev in vrtca otroka iz vrtca pisno 
ne izpišejo, vrtec zaračunava staršem za program vrtca, v 
katerega je vključen njihov otrok, do pisnega izpisa otroka iz 
vrtca.

Izpisani otrok pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec 
nima prednosti.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

28. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-

nik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec 
Ribnica z dne 18. 12. 2008 (Uradni list RS, št. 2/09).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-0007/2011
Ribnica, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

2251. Sklep o plačni uvrstitvi direktorja Javnega 
zavoda rokodelski center Ribnica – zavod za 
rokodelsko, muzejsko in galerijsko dejavnost

V skladu z obvestilom Ministrstva za kulturo, Maistrova 
ulica 10, 1000 Ljubljana, št. 1004-24/2011/4 z dne 18. 4. 2011 
in z 11. členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ura-
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dni list RS, št. 108/09 – UPB13 s spremembami) ter 4. členom 
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 
št. 73/05 s spremembami) sprejemam

S K L E P
o plačni uvrstitvi direktorja Javnega zavoda 

rokodelski center Ribnica – zavod  
za rokodelsko, muzejsko in galerijsko dejavnost

Direktorja Javnega zavoda rokodelski center Ribnica – 
zavod za rokodelsko, muzejsko in galerijsko dejavnost se uvrsti 
v 45. plačni razred.

Št. 1006-0001/2011-2
Ribnica, dne 30. maja 2011

Župan
Občine Ribnica

Jože Levstek l.r.

ROGAŠKA SLATINA

2252. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za poslovno cono Tržišče v Rogaški 
Slatini

Na podlagi petega odstavka 61. člena v povezavi s tre-
tjim odstavkom 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Rogaška 
Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Ro-
gaška Slatina na 8. redni seji dne 1. 6. 2011 sprejel

O D L O K 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za poslovno cono Tržišče v Rogaški Slatini

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 

načrt za poslovno cono Tržišče v Rogaški Slatini (v nadaljnjem 
besedilu: OPPN), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, 
projektiranje d.o.o., pod številko naloge 8059.

2. člen
(opis prostorske ureditve)

(1) Načrtovana je izgradnja pritličnega trgovskega objekta 
v zahodnem delu območja ter dveh več stanovanjskih objek-
tov in poslovno-stanovanjskega kompleksa v vzhodnem delu 
območja.

(2) Vstop v območje je ob vzhodnem robu Kidričeve 
ulice. Na tem delu območja se oblikuje poslovno-stano-
vanjski kompleks z delno vkopano garažo, ki se preko od-
prtih površin povezuje z južnim delom območja in dvema 
večstanovanjskima stavbama. Zasnovan trgovski objekt se 
na lokalno cesto priključuje na zahodnem delu območja, 
kjer ima tudi parkirne površine. Povezava z južnim delom 
območja je omogočena preko oblikovanih odprtih površin: 
ploščadi in pešpoti.

3. člen
(vsebina odloka)

(1) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
za poslovno cono Tržišče v Rogaški Slatini (v nadaljnjem be-

sedilu: odlok) določa območje, funkcijo območja, funkcionalne, 
tehnične in oblikovalske rešitve načrtovanih stavb, objektov in 
površin, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vo-
dovodne in druge komunalne infrastrukture, etapnost izvedbe, 
rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje 
narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravni-
mi in drugimi nesrečami, obveznosti investitorjev in izvajalcev 
ter tolerance.

(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v gra-
fičnem delu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled v 
prostorih Občine Rogaška Slatina.

(3) Grafični načrti iz grafičnega dela občinskega podrob-
nega prostorskega načrta prikazujejo:

namensko rabo površin,
načrt parcelacije,
razporeditev in namembnost predvidenih objektov in pro-

stih površin,
maksimalne horizontalne in vertikalne gabarite predvide-

nih objektov,
usmeritve za oblikovanje,
ureditev prostih površin,
ureditev prometnih površin,
zasnovo komunalne, energetske in druge gospodarske 

infrastrukture in
zasnovo ureditev, ki so potrebne za varovanje okolja, na-

ravnih virov in ohranjanja narave ter obrambo in varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.

II. UREDITVENO OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA 
PROSTORSKEGA NAČRTA

4. člen
(funkcija in opis območja)

(1) Območje velikosti ca. 1.7 ha obsega pretežno po-
slovno-stanovanjske površine, ki se nahajajo južno od lokalne 
ceste (Kidričeva ulica).

(2) Poleg stanovanj je dopustno umeščati naslednje de-
javnosti:

– poslovne (finančno posredništvo, poslovanje z nepre-
mičninami, najem in poslovne storitve),

– izobraževanje,
– storitvene (dejavnosti javne uprave, zdravstvo in so-

cialno varstvo, druge javne, skupne in osebne storitve, razen 
dejavnosti javne higiene),

– trgovske in
– gostinske (razen dejavnosti hotelov in podobnih nasta-

nitvenih obratov).

5. člen
(območje po parcelah)

Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta 
obsega zemljiške parcele oziroma dele zemljiških parcel:

– k.o. Rogaška Slatina: parc. št. 1569, 1571, 1572, 1573/1, 
1573/2, 1573/3, 1575/1, 1575/4, 1576, 1579/2, 1578/1, 1578/1, 
1575/3, 1579/1 in 1574/1.

III. FUNKCIONALNE, TEHNIČNE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN

6. člen
(rušitve objektov)

Za zagotovitev površin za izvedbo prostorske ureditve 
je treba porušiti vse objekte na parceli št. 1576, k.o. Rogaška 
Slatina.
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7. člen
(novogradnje objektov)

Izgradijo se objekti, našteti v spodnji tabeli:

Zap. št. Stavba (tip) Število objektov Namembnost Etažnost

1 poslovno-stanovanjski kompleks 2 upravna, pisarniška, gostinska, trgovska, 
stanovanjska

P+2 nad delno 
vkopano kletjo

2 večstanovanjska stavba 2 stanovanjska P+2

3 trgovski objekt 1 trgovska, pisarniška, gostinska P

SKUPAJ 5

8. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno  

oblikovanje novogradenj)
(1) Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni iz 

grafičnega dela na kartah št. 4 »Ureditvena situacija« in št. 5 
»Urbanistični pogoji«, vertikalni gabariti pa iz karte št. 6 »Ka-
rakteristični vzdolžni in prečni prerez«.

(2) Pomen regulacijskih elementov iz karte št. 5 »Urba-
nistični pogoji«:

– gradbena površina je maksimalna pozidana površina;
– gradbena meja je linija, ki jo predvidena stavba ne 

sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjeni 
v notranjost;

– etažnost je število etaž nad nivojem terena;
maksimalna dimenzija objekta je največja dopustna tlori-

sna dimenzija objekta;
pročelje je glavna oblikovana fasada na objektu;
navezovalna kota je obvezna višinska navezava na ob-

stoječo višinsko ureditev.
(3) Predvidena je gradnja stavb:
a. poslovno-stanovanjski kompleks:
– število objektov: 2 stavbi nad skupno delno vkopano 

garažo;
– lokacija: vzhodni del območja obravnave ob Kidričevi 

ulici;
– namembnost: upravna, pisarniška, gostinska, trgovska, 

stanovanjska;
– dopustna gradbena površina: ca. 26 x 17m in 12 x 

32 m,
– etažnost: P+2;
– fasada: v beli barvi, v zemeljskih barvnih tonih ali v pa-

stelnih tonih, dopustna je uporaba naravnih materialov – les, 
kamen;

– delno vkopana kletna etaža;
– predvideno število stanovanj je ca. 14.
b. večstanovanjska stavba:
– število objektov: 2;
– lokacija: južni del območja obravnave;
– namembnost: stanovanjska;
– dopustna gradbena površina: ca. 37 x 12 in 43 x 12 m;
– etažnost: P+2;
– fasada: v beli barvi, v zemeljskih barvnih tonih ali v pa-

stelnih tonih, dopustna je uporaba naravnih materialov – les, 
kamen;

– predvideno število stanovanj je ca. 24.
c. trgovska stavba:
– število objektov: 1;
– lokacija: zahodni del območja obravnave;
– namembnost: trgovska;
– dopustna gradbena površina: ca. 66 x 28 m;
– etažnost: P;

– maksimalna višina stavbe je 7 m;
– pročelje objekta je severna fasada – proti Kidričevi 

ulici;
– obdelava fasade je v sodobnih materialih – beton, 

steklo, jeklo …
(4) Dovozi do stavb so z lokalne ceste – Kidričeva ulica 

(javne prometne površine) ali z dovoznih cest, ki so del funkci-
onalnega zemljišča.

(5) Izgradnja delno vkopane kleti je dopustna na vzho-
dnem delu območja izven poplavnega območja.

(6) Dopustne so spremembe namembnosti objektov za 
mirne storitvene dejavnosti, pod pogojem, da nova namemb-
nost ne presega zakonsko dopustnega nivoja motenj v okolju 
(npr. hrup) in da velikost posamezne enote ustreza norma-
tivnim pogojem za posamezne dejavnosti (dodatno potrebno 
parkiranje).

(7) Ekološki otok je treba pokriti z nadstrešnico.

9. člen
(pogoji za urejanje odprtih površin)

(1) Povsod tam, kjer ni stavb ali drugih objektov oziroma 
utrjenih cestišč in ploščadi, so predvidene zelene površine.

(2) Odprte površine se uredijo kot zelenice s tlakovanimi 
potmi. Ob stanovanjskih stavbah je potrebno urediti otroško 
igrišče. Na območju je potrebno zagotoviti minimalno 200 m2 
površine otroških igrišč in v njih zagotoviti peskovnike, otroška 
igrala, gugalnice, plezala: za otroke od 3 do 6 let in za starejše 
otroke od 6 do 12 let.

10. člen
(gradnja nezahtevnih objektov)

(1) V območju je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje 
graditve objektov, dovoljena postavitev naslednjih nezahtevnih 
objektov:

objekti za lastne potrebe,
ograje,
pomožni infrastrukturni objekti:
– začasni objekti, ki ne zahtevajo novih komunalnih in 

drugih priključkov ali bistvenega povečanja zmogljivosti teh 
priključkov,

– vadbeni objekti, namenjeni športu in rekreaciji na pro-
stem,

– spominska obeležja,
– urbana oprema ter
– izvedba nujnih posegov in ureditev, ki odpravljajo ne-

gativne vplive na okolje in zagotavljajo večjo varnost ljudi in 
premoženja.

(2) Objekt razsvetljave – imeti mora enotno oblikovane 
elemente. Pri lociranju drogov je treba upoštevati vse pred-
pisane varovalne odmike od prometnih površin. Drogovi 
naj ne segajo v svetli prometni profil in naj funkcionirajo kot 
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element delitve skupnih prometnih površin. Temelj objekta 
javne razsvetljave je treba postaviti tako globoko, da ne bo 
oviral niveletnega poteka obvoziščnih površin nad njim ozi-
roma preprečeval postavitve ograj med javnim in nejavnim 
svetom.

(3) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali 
ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastruktur-
nega omrežja.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, 
ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE  

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
TER TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA

11. člen
(skupne določbe)

(1) Za načrtovano prometno, energetsko in komunalno 
infrastrukturo ter infrastrukturo omrežja zvez je treba naročiti 
projektno dokumentacijo. Projektiranje in gradnja te infrastruk-
ture mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih 
upravljavcev teh objektov in naprav, kolikor niso v nasprotju s 
tem odlokom ter skladno z zakonodajo, ki ureja področje sani-
tarnega, higienskega in požarnega varstva. Upoštevati je treba 
predpisane minimalne odmike med vodovodom in kanalizacijo; 
minimalni horizontalni odmik je 0.5 m in minimalni vertikalni od-
mik je 3.0 m. Kolikor tega odmika ni mogoče doseči je potrebno 
vodovod ustrezno zaščititi.

(2) Potek komunalnih in energetskih infrastrukturnih objek-
tov in naprav ter omrežja zvez je razviden v kartografskem delu 
karta 8 »Situacija komunalne in energetske infrastrukture ter 
omrežja zvez«. Zasnova prometnega omrežja je razvidna v 
grafičnem delu karta 7 »Zasnova prometne ureditve«.

12. člen
(prometna navezava območja)

Promet z območja OPPN se bo navezal na Kidričevo 
ulico, ki je kategorizirana občinska cesta (LC 356 070), preko 
novega trikrakega križišča z urejenim pasom za leve zavijalce 
na lokalni cesti in po rekonstruiranem obstoječem kraku Kidri-
čeve ulice.

13. člen
(notranje cestno omrežje)

(1) Preko novega trikrakega križišča se na Kidričevo ulico 
priključuje načrtovani trgovski objekt.

(2) Med Kidričevo ulico in načrtovanim trgovskim objek-
tom bo urejena parkirna ploščad preko katere je speljan do-
stavni promet. Na priključku je treba zagotoviti prevoznost za 
merodajno vozilo (dostavni tovornjak vlačilec) in preglednost 
na Kidričevo ulico.

(3) Za prometno dostopnost načrtovanega poslovno sta-
novanjskega kompleksa v vzhodnem delu območja je treba re-
konstruirati obstoječi krak Kidričeve ulice s katere bo dovozna 
delno vkopana garaža pod severnima enotama.

(4) Rekonstrukcija obstoječega kraka Kidričeve ulice ob-
sega razširitev obstoječega vozišča v dvosmerno dvopasovno 
vozišče širine 6.0 m s pločnikom ob južnem robu širine 2.0 m 
in varovalnim pasom ob severnem robu širine 0.5 m. Pri re-
konstrukciji je treba upoštevati prometne navezave obstoječih 
objektov ob severnem robu kraka Kidričeve ulice.

(5) Na rekonstruiran odsek kraka Kidričeve ulice je treba 
navezati obstoječi odsek te ceste, ki je speljana po mostu čez 
Tržiški potok.

(6) Na rekonstruiran odsek kraka Kidričeve ulice bo na-
vezana parkirna cesta namenjena dovozu do večstanovanjskih 
stavb.

(7) V območju navezave obstoječega kraka na Kidričevo 
ulico je treba korigirati njen horizontalni in višinski potek tako, 
da bo možno zagotoviti potrebno preglednost. Kot merodajno 

vozilo pri zasnovi priključka in na dovozu na parkirno cesto je 
treba upoštevati troosno vozilo za odvoz smeti, kar ustreza tudi 
lastnostim tovornih dostavnih vozil do dolžine 12 m in osnovnim 
gasilskim intervencijskim vozilom določenim v SIST DIN 14090 
– površine za gasilce ob zgradbah.

14. člen
(mirujoči promet)

(1) Predvidena je ureditev parkirne ploščadi z 89 PM 
za osebna vozila pred trgovskim objektom, 40 PM v garaži in 
60 PM na parkirni cesti večstanovanjskih stavb.

(2) Natančno število potrebnih parkirnih mest je treba 
določiti v projektni dokumentaciji skladno z vrsto in obsegom 
dejavnosti na obravnavanih območjih. Prav tako je treba urediti 
parkirna mesta namenjena vozilom oseb z invalidskimi vozički. 
Potrebno število teh parkirnih mest je treba določiti skladno z 
veljavnimi normativi.

15. člen
(peš in kolesarski promet)

(1) Pešcem so namenjeni pločniki ob predvidenih cestah 
ter vhodne ploščadi in pešpoti. Kolesarski promet je speljan po 
voziščih predvidenih cest.

(2) Pri ureditvi vseh pločnikov, ploščadi in dostopov do 
objektov je treba upoštevati vsa določila veljavnega pravilnika 
za projektiranje objektov brez ovir.

16. člen
(intervencijski in dostavni promet)

Do vseh predvidenih stavb je zagotovljen dovoz interven-
cijskih in dostavnih vozil po voziščih obstoječih, rekonstruiranih 
in predvidenih cest. Na teh površinah je zagotovljena prevo-
znost merodajnih vozil, ki so določena skladno s predvidenimi 
dejavnostmi in glede na prognozirano strukturo prometa.

17. člen
(vodovodno omrežje)

(1) Preko obravnavanega območja v smeri sever-jug po-
teka obstoječi transportni vodovodni cevovod ACC DN 200, 
ki ga bo treba za potrebe vodooskrbe predvidenih objektov 
delno prestaviti s cevmi duktilne litine DN 200 ter nanj navezati 
predvideno interno vodovodno omrežje.

(2) Trase predvidenih prestavitev je treba načrtovati izven 
povoznih površin.

(3) Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu z ve-
ljavnim Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrež-
je za gašenje požarov. Po istem pravilniku je treba zagotoviti 
tudi požarno varnost (hidrantno omrežje). Hidranti morajo biti 
nadzemni, postavljeni tako, da so dostopni ob vsakem času.

18. člen
(odvajanje meteornih, komunalnih ter tehnoloških  

odpadnih vod)
(1) Treba je zgraditi ločen sistem odvajanja meteornih in 

komunalnih odpadnih voda.
(2) Ob Tržiškem potoku poteka obstoječi mešani kolektor 

BC fi 60 cm, na katerega je potrebno navezati predvideno 
fekalno kanalizacijo. Obstoječo fekalno kanalizacijo, ki poteka 
po obravnavanem območju, je treba preurediti in jo navezati na 
predvideno fekalno kanalizacijo z iztokom na mešani kolektor. 
Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi. Po njeni 
izgradnji je potrebno pridobiti atest o vodotesnosti.

(3) Odvajanje čistih padavinskih voda iz utrjenih površin 
in strešin je potrebno urediti tako, da bo v čim večji možni meri 
zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavin-
ske vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi naj 
se speljejo v predvideno meteorno kanalizacijo, preko katere 
se nato voda odvaja v obstoječi Tržiški potok na vzhodu obrav-
navanega območja.
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(4) Izpust padavinskih vod v vodotok mora biti načrtovan 
tako, da ne sega v svetli profil vodotoka. Izpustna glava mora biti 
oblikovana pod naklonom brežin vodotoka. Na območju izpusta 
mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.

(5) Odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativnih 
površin je potrebno urediti preko peskolovov iz katerih se nato 
vode speljejo v meteorno kanalizacijo.

19. člen
(elektroenergetska infrastruktura)

(1) Za potrebe priključitve predvidenih objektov na območju 
OPPN na distribucijsko omrežje, je treba zgraditi TP Tržišče 
(nadomestna) in pripadajoče SN in NN omrežje.

(2) V sklopu izgradnje TP Tržišče (nadomestna) se obsto-
ječe NN in SN omrežje preuredi v dveh fazah:

V prvi fazi se predvidena TP Tržišče (nadomestna) preko 
20 kV kablovodov poveže z DV 20 Nalivalnica, ter z obstoječima 
TP Kidričeva in TP Steklarna.

V drugi fazi se kablovod med Tržišče (nadomestna) in DV 
20 kV Nalivalnica, opusti in izvede povezava med TP Tržišče 
(nadomestna) in DV 20 kV Nalivalnica.

(3) Predvideno TP Tržišče (nadomestna) je treba locirati 
v severnem delu južnega območja OPPN. Predvidena TP se 
postavi na skrajni severni rob parkirišča, v bližino lokalne ceste 
(Kidričeva ulica).

(4) V okviru izgradnje projektiranih SN kablovodov in trans-
formatorske postaje je treba demontirati obstoječo transforma-
torsko postajo TP Tržišče in del daljnovoda 20 kV Nalivalnica.

(5) Za osvetlitev območja je treba zgraditi javno razsve-
tljavo pod pogoji upravljavca. Obstoječo javno razsvetljavo, ki 
poteka ob Kidričevi ulici, bo zaradi novih ureditev treba delno 
prestaviti.

20. člen
(TK omrežje)

(1) V Kidričevi ulici poteka TK kabel, ki pot nadaljuje preko 
obravnavanega območja.

(2) Predvideni objekti se bodo lahko vključili v TK omrežje 
na osnovi prostih kapacitet centrale, za kar bo potrebno dograditi 
oziroma prestaviti TK kabelsko omrežje pod pogoji upravljavca 
in naročiti projekt.

(3) V sklopu načrtovanega telekomunikacijskega omrežja 
je potrebno predvideti in dograditi KRS omrežje. Zagotavljanje 
KRS signalov preko KRS omrežja bo možno z izgradnjo priključ-
kov na kabelsko KRS omrežje.

21. člen
(ogrevanje)

(1) Treba je predvideti ogrevanje na ekološko primerna 
goriva: zemeljski plin, UNP, biomaso, sončne kolektorje …

(2) Ogrevanje na ekološko nesprejemljive energente ni 
dopustno.

22. člen
(plin)

(1) V Kidričevi ulici potekata obstoječa plinovoda 100 mb 
in 3 barski.

(2) Za napajnje predvidenih objektov bo potrebno dogra-
diti nizkotlačno plinovodno omrežje in ga priključiti na obstoječi 
100 mb plinovod.

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

23. člen
(zrak)

(1) Preprečevati je treba prašenje z odlagališč materiala 
in gradbišč in nekontrolirani raznos gradbenega materiala z 
območja gradbišča s transportnimi sredstvi. Dovozne gradbene 

poti morajo biti utrjene in redno čiščene. V času gradnje je treba 
upoštevati predpise, ki določajo emisijske norme pri uporabljeni 
gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih.

(2) Vsi izpusti iz objektov (klimatski, ostali zračniki) naj 
se namestijo na strehe stavb in objektov. Vsi izpusti snovi 
v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni 
z ustreznimi filtri, v skladu z zakonskimi zahtevami. Vse 
naprave naj ustrezajo predpisanim tehničnim in varnostnim 
zahtevam.

24. člen
(tla)

Med gradnjo je treba:
– gradbišče zavarovati in stalno nadzorovati. Pred pri-

četkom gradbenih del mora biti izdelan načrt ravnanja v 
primeru nezgodnega razlitja raznih mineralnih olj;

– posege v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim 
manjše površine tal;

– z viški materiala iz izkopa gradbenih jam za temelje-
nje ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o obremenjeva-
nju tal z vnašanjem odpadkov;

– gradbene odpadke, ki niso zemljine, odstraniti v skla-
du z veljavnim pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastane-
jo pri gradbenih delih ter pravilnikom o ravnanju z embalažo 
in odpadno embalažo;

– na celotnem območju gradbišča, transportnih in ma-
nipulativnih površin zagotoviti zbiranje in odstranjevanje od-
padne embalaže v skladu z veljavnim pravilnikom o ravnanju 
z embalažo in odpadno embalažo;

– za začasne prometne in gradbene površine (skladišča 
gradbenih materialov, lokacije za parkiranje gradbene meha-
nizacije) prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in 
druge manipulativne površine, ki se določijo pred začetkom 
izvajanja del;

– posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v 
primeru razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih mate-
rialov. V tem primeru je treba onesnaženi material pred od-
laganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno 
z določili veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred 
začetkom odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija 
začasnega odlagališča;

– na območju gradbišča, transportnih poti in drugih 
manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport od-
stranjenega in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično 
ustrezna vozila, pri sami gradnji pa uporabljati tehnično 
brezhibne gradbene stroje in ostalo mehanizacijo;

– z zemeljskim materialom od izkopov za temelje je 
treba ravnati v skladu z veljavnim pravilnikom o ravna-
nju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Investitor 
mora zagotoviti prevzem zemeljskega materiala odpadkov 
od pooblaščenega zbiralca gradbenih odpadkov ali oddajo 
gradbenih odpadkov neposredno v predelavo odpadkov, 
ki jo opravlja pooblaščeno podjetje. V dogovoru z javnimi 
komunalnimi službami, ki so zadolžene za zajem in odvoz 
odpadkov na območju občine, se sklene dogovor za odvoz 
zemeljskega materiala in oblikovanje začasnih deponij tega 
materiala.

25. člen
(odpadki)

(1) Komunalne odpadke je treba zbirati, deponirati in 
odvažati skladno z veljavnim Odlokom o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki na območju Občine Rogaška Slatina (Uradni 
list RS, št. 1/98, 69/98).

(2) Urediti je treba dve zbirni in odjemno mesto za 
ločeno zbiranje odpadkov (ekološki otok) z zbiralnico lo-
čenih frakcij komunalnih odpadkov. Zbiralnica mora imeti 
prostor za 3×1100 mm posode z možnostjo širjenja. Zbirno 
in odjemno mesto za trgovski objekt se predvidi v objektu, 
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zbirno in odjemno mesto za stanovanjsko poslovni del pa na 
parkirišču stanovanjskega območja.

(3) Komunalne odpadke je treba zbirati v ustrezne tipi-
zirane posode za odpadke in poskrbeti za organiziran odvoz 
odpadkov. Odpadna olja je treba zbirati ločeno, in sicer v 
kontejnerju lociranem v pokritem prostoru.

(4) Investitor je dolžan pristojnemu upravnemu organu 
priložiti poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, iz 
katerega so razvidni naslednji podatki:

– količina gradbenih odpadkov, oddanih zbiralcem 
gradbenih odpadkov,

– količina gradbenih odpadkov, oddanih neposredno v 
predelavo ali odstranjevanje,

– količina nevarnih odpadkov, oddanih zbiralcem ali 
neposredno v predelavo ali odstranjevanje,

– količina predelanih gradbenih odpadkov na kraju 
nastanka,

– količina predelanih gradbenih odpadkov, ki jih je pre-
delal sam na gradbišču itd.

26. člen
(varstvo voda)

(1) Obravnavano območje se ne nahaja na območju 
varovanja podtalnice.

(2) Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je 
treba na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati 
z naslednjimi ukrepi:

– komunalne odpadne vode iz novih objektov je potreb-
no voditi v predvideno fekalno kanalizacijo, ki se odvaja v 
obstoječi mešani kolektor;

– padavinske vode iz strehe objekta se vodijo nepo-
sredno v predvideno meteorno kanalizacijo, preko katere se 
nato odvaja v Tržiški potok;

– na iztoku meteorne kanalizacije v Tržiški potok je 
potrebno izdelati iztočno glavo, ki preprečuje erodiranje 
brežine;

– odvodnjo padavinskih vod iz parkirnih in manipulativ-
nih površin je potrebno urediti preko peskolovov, iz katerih se 
nato vode speljejo v predvideno meteorno kanalizacijo;

– pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo 
nevarne spojine;

– odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih 
površinah in v infrastrukturnih objektih na gradbišču, se ne 
smejo izpuščati v podtalje, z njimi je treba ravnati v skladu z 
določili veljavne uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda iz virov onesnaževanja;

– vsa dela po projektu je potrebno izvajati v skladu s 
tehničnimi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela;

– na gradbišču ni dovoljeno izpiranje mobilnih transpor-
terjev (hrušk);

– za primere nesreče z razlitjem ali razsutjem nevar-
nih tekočin ali drugih materialov je treba ravnati skladno z 
določili veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Oskrba 
delovnih strojev se mora vršiti na ustrezno utrjenih površi-
nah. Gorivo je dovoljeno dovažati le v originalni embalaži. Na 
gradbišču mora biti na voljo ustrezna oprema in sredstva za 
takojšen poseg v primeru nesreče. V primeru razlitja tekočin 
je treba onesnaženo zemljino odstraniti in ravnati z njo kot 
z nevarnim odpadkom.

27. člen
(varstvo pred hrupom)

Skladno z veljavno zakonodajo se ureditveno območje 
nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom. Umešče-
ne dejavnosti ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal predpi-
sane mejne ravni hrupa. Dovoljena je uporaba tistih delovnih 
naprav in mehanizacije, ki so izdelane v skladu z normami 
kakovosti za emisije hrupa. Gradnja naj poteka v dnevnem 
času, v nočnem času pa samo v primeru neodložljivih vzdr-
ževalnih ali drugih del.

28. člen
(varstvo človekovega zdravja)

Gradbišča je treba organizirati tako, da bo čas izvajanja 
del čim krajši. Čas gradnje in prevozov potrebnih za izgra-
dnjo se omeji na čas med 7. in 19. uro.

29. člen
(varstvo živali in rastlin)

Dela morajo potekati le v dnevnem času. Zaradi sve-
tlobnega onesnaževanja se je treba izogibati nočnemu osve-
tljevanju gradbišča in objektov.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

30. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Obravnavano območje leži v potresni coni 7. stopnje 
po MCS lestvici (500-letno povratno obdobje), s projektnim 
pospeškom tal 0,15 g. Temu primerno je treba predvideti 
način gradnje.

(2) V objektih, ki so določeni s predpisi, je treba zgraditi 
zaklonišča, v ostalih objektih je treba zagotoviti ojačitev prve 
plošče.

(3) Območje urejanja ne leži na plazovitem ali eroziv-
nem območju.

(4) Za objekte, ki so določeni v pravilniku o študiji 
požarne varnosti, je treba izdelati študijo požarne varnosti, 
za druge mora doseganje predpisov ravni požarne varnosti 
izhajati iz zasnove požarne varnosti, ki je del PGD doku-
mentacije.

(5) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč 
v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih 
škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti iz-
litja nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti 
najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.

(6) Požarno varnost je treba zagotoviti v skladu z zako-
nodajo, ki ureja to področje. Pri projektiranju je treba upošte-
vati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi ter 
širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji:

– treba je upoštevati požarno ogroženost naravnega 
okolja,

– zagotoviti ukrepe varstva pred požarom v skladu z 
veljavno zakonodajo,

– treba je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo 
za gašenje:

– v sklopu OPPN je načrtovano hidrantno omrežje, 
katero se priključi na obstoječe vodovodno omrežje, ki nudi 
zadostne količine požarne vode,

– v hidrantnem omrežju je treba zagotoviti zadostno 
količino vode za gašenje požarov,

– treba je zagotoviti potrebne odmike med objekti ali 
potrebne protipožarne ločitve,

– zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premo-
ženja pri požaru ter dostopov, dovozov,

– dovozne poti za gasilsko intervencijo morajo biti 
projektirane in izvedene tako, da omogočajo osni pritisk 
100 kN,

– treba je zagotoviti potrebne površine za gasilce ob 
zgradbah: dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasil-
ska vozila, postavitvene površine in delovne površine za 
gasilska vozila.

(7) Med gradnjo je treba usposobiti in zagotoviti inter-
vencijsko skupino za primer nepredvidenih nesreč in njihovo 
sanacijo.

(8) Treba je zagotoviti ustrezno protipoplavno var-
nost obravnavanemu območju. Objekte na poplavnem delu 



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 17. 6. 2011 / Stran 6425 

obravnavanega območja je treba graditi z varnostno višino 
najmanj 50 cm nad koto gladine pretoka stoletnih visokih 
vod, kar znaša 220,95 mnv pri Q100 = 220,45 mnv.

VII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

31. člen
(etape)

(1) V prvi etapi se izgradi trgovski objekt ob Kidričevi 
ulici, ki se lahko gradi pred izvedbo omilitvenih ukrepov iz 
hidrološke študije, ki se nanašajo na urejanje Tržiškega 
potoka.

(2) Možno je graditi vsako stavbo posebej. Posamezne 
stavbe se morajo izgrajevati kot funkcionalno zaključene 
celote.

VIII. TOLERANCE

32. člen
(tolerance glede oblikovanja objektov)

(1) Dopustno je združevanje gradbenih parcel skladno 
z določenimi gradbenimi mejami. V primeru združevanja je 
možno postaviti stavbo znotraj določenih gradbenih mej, 
skupna pozidana površina pa ne sme biti večja od seštev-
ka posameznih dopustnih gradbenih površin iz združenih 
parcel.

(2) Znotraj določenih gradbenih mej je moč spremeniti 
tudi lokacijo stavbe. V primeru združevanja ali spremem-
be lokacije stavbe je treba posamezne priključke na javno 
gospodarsko infrastrukturo določene v kartografskem delu 
ukiniti oziroma njihove lokacije prilagoditi zazidavi.

(3) Pri dopustni gradbeni površini in gradbeni meji je 
možno odstopanje izven dopustne gradbene površine ali 
gradbene meje za 1,00 m zaradi napušča in za 2,00 m zaradi 
balkona. Pri tem ne sme biti poseženo v svetli profil ceste. 
Odstopanja se presodijo v projektni dokumentaciji.

(4) Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skla-
du z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v projektni 
dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.

(5) Vse višinske kote se natančno določijo v projektni 
dokumentaciji. Določitev višinskih kot objektov ne sme nega-
tivno vplivati na funkcioniranje sosednjih objektov.

33. člen
(tolerance glede infrastrukturnih ureditev in parcelacije)

(1) Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, ener-
getska in prometna infrastruktura, omrežje zvez), določenih 
s tem podrobnim prostorskim načrtom, so dopustna, če se v 
nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali 
hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških 
ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali grad-
benotehničnega ali okoljevarstvenega vidika možne boljše 
tehnične rešitve, ki pa ne smejo povečevati negativnega 
vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, 
ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne 
smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo 
povečati negativnih vplivov na okolje.

(2) V primeru odstopanja od tehničnih rešitev pri prome-
tni infrastrukturi je treba prilagoditi parcelacijo javnih cest.

(3) Tehnični elementi za zakoličenje parcel se v skladu 
z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v projektni 
dokumentaciji v skladu z določili tega odloka.

(4) Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve 
usklajene s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali 
k temu podrobnemu prostorskemu načrtu. V primeru odsto-
panj od pogojev je treba ponovno pridobiti mnenje pristojnih 

nosilcev urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v na-
sprotju z javnimi interesi.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

34. člen
(organizacija gradbišča in delovišča)

(1) Območje gradbišča in delovišča je celotno območje 
tega občinskega podrobnega prostorskega načrta.

(2) Gradbišče mora biti zavarovano z ograjo.
(3) Gradbišče in način dela je treba organizirati tako, da 

bo gradnja zavzela maksimalno možno malo prostora in da 
bo preprečeno onesnaževanje tal in vodotokov. Pri odrivih 
zemlje je treba zagotoviti, da se humusna plast skrbno odgr-
ne in deponira na lokaciji posega, ločeno od ostalega materi-
ala ter se takoj po končani gradnji uporabi za prekritje.

(4) Transport materiala se vrši po obstoječi Kidričevi 
ulici, ki je kategorizirana občinska cesta (LC 356 070).

35. člen
(dodatne obveznosti)

Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih tega 
odloka, so dodatne obveznosti investitorjev in izvajalcev 
naslednje:

– v območju oblikovanja novega trikrakega križišča za 
priključitev trgovskega objekta je treba, zaradi ureditve pasu 
za leve zavijalce, rekonstruirati Kidričevo ulico in obvoziščne 
elemente. Predvidene dimenzije prečnega profila so: vozna 
pasova 3.3 m, pločnik 2.0 m in 1.0 m široka bankina. Pas za 
leve zavijalce se uredi v širini 3.0 m,

– za zmanjšanje pogostosti nastopa poplav na poplav-
nem delu obravnavanega območja je treba izvesti naslednje 
ukrepe na Tržiškem potoku:

sonaravni posek dreves na brežinah potoka,
ureditev struge v območju mostov,
sanitarno čiščenje struge potoka (odstranitev štorov 

in dreves),
sanacija erozijskih poškodb,
odstranitev ovir v priobalnem pasu,
– pred začetkom del je treba pravočasno obvestiti upra-

vljavce komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih objektov 
in naprav ter upravljavce prometne infrastrukture, z njimi evi-
dentirati obstoječe objekte in naprave ter uskladiti vse posege 
v območje objektov in naprav in v njihove varovalne pasove,

– o vseh motnjah do katerih bi eventualno prišlo pri 
komunalni, energetski in telekomunikacijski oskrbi, je treba 
pravočasno obvestiti pristojne upravljavce in uporabnike,

– v času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varno-
stne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno 
onesnaženje okolja, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi-
ščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi, 
v primeru nezgode pa zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih oseb,

– objekte in naprave je treba med gradnjo ustrezno 
zaščititi, po končani gradnji pa eventualno nastale poškodbe 
sanirati,

– v najkrajšem možnem času je treba odpraviti vse 
morebitne negativne posledice in poravnati vso nastalo ško-
do v prostoru, ki bi nastala zaradi izgradnje in obratovanja 
načrtovanih ureditev.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve tega odloka na območju iz 5. člena 
tega odloka, prenehajo veljati določila Prostorskih ureditve-
nih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah (za Občino Rogaška 
Slatina) (Uradni list RS, št. 69/93, 37/97 in 69/03).
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37. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 320-0006/2011
Rogaška Slatina, dne 1. junija 2011

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

2253. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah 
(Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri 
Jelšah na 6. redni seji dne 2. 6. 2011 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1. člen
1. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. št. 627/2, 

v izmeri 770 m2, vpisana v vl. št. 273, k.o. 1202 – Senovica.
2. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. 

št. 1553/5, v izmeri 532 m2, vpisana v vl. št. 631, k.o. 1185 – 
Pijovci.

3. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. št. 110/5, 
v izmeri 66 m2, vpisana v vl. št. 102, k.o. 2660 – Spodnja Pon-
kvica.

4. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. 
št. 1037/4, v izmeri 65 m2, parc. št. 1037/2, v izmeri 115 m2, parc. 
št. 1037/7, v izmeri 268 m2 in parc. št. 1037/6, v izmeri 239 m2, 
vse vpisane v vl. št. 76, k.o. 2660 – Spodnja Ponkvica.

5. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. št. 1003/6, 
v izmeri 41 m2, vpisana v vl. št. 455, k.o. 1222 – Vršna vas.

6. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. 
št. 627/4, v izmeri 823 m2, parc. št. 629/5, v izmeri 219 m2 in 
parc. št. 629/6, v izmeri 191 m2, vse vpisane v vl. št. 273, k.o. 
1202 – Senovica.

7. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. 
št. 1359/20, v izmeri 287 m2, parc. št. 1359/23, v izmeri 70 m2, 
parc. št. 1359/24, v izmeri 162 m2, parc. št. 1359/19, v izmeri 
114 m2 in parc. št. 1359/18, v izmeri 217 m2, vse vpisane v vl. 
št. 506, k.o. 1210 – Pristava.

8. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. št. 800/3, 
pot v izmeri 377 m2, vpisana v vl. št. 290, k.o. 1208 – Dol.

9. Ukine se status zemljišča v splošni rabi na parc. 
št. 1103/2, pot v izmeri 314 m2, vpisana v vl. št. 406, k.o. 1225 
– Grobelce.

2. člen
Na navedenih parcelah pridobi lastninsko pravico Občina 

Šmarje pri Jelšah.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 03212-0041/2011
Šmarje pri Jelšah, dne 3. junija 2011

Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah

Jože Čakš l.r.

TRŽIČ

2254. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za območje 
urejanja z oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova 
soteska

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 10. in 30. člena Statuta 
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01, 20/02) je 
župan Občine Tržič dne 1. 6. 2011 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje urejanja z 
oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska

1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrob-

nega prostorskega načrta (OPPN) za območje urejanja z 
oznako 6 T1 Dolina – Dovžanova soteska skladno z določba-
mi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).

2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN

Zaradi razvojnih potreb in novih idejnih rešitev je po-
trebno obstoječ ureditveni načrt spremeniti in dopolniti ter 
hkrati uskladiti z novo zakonodajo s področja urejanja pro-
stora in prostorskega načrtovanja. Občina želi z novimi 
vsebinami in dejavnostmi okrepiti pomen in vlogo naravnega 
spomenika Dovžanova soteska kot posebne naravovarstve-
ne in krajinske vrednote tudi v slovenskem in čezmejnem 
prostoru ter podpreti trajnostni razvoj kmetijske, gozdarske 
in turistične dejavnosti. Ker po obstoječem ureditvenem 
načrtu ni mogoče umestiti novih objektov in dejavnosti, ure-
ditveni načrt pa predstavlja pravno in strokovno podlago za 
pridobitev ustreznih dovoljenj in izvedbo novih aktivnosti, 
je potrebno pristopiti k postopku priprave novega OPPN-ja 
z vsemi strokovnimi podlagami in izvedbo celovite presoje 
vplivov na okolje.

3.
Območje OPPN

Dovžanova soteska je bila leta 1988 razglašena za 
naravni spomenik – Odlok o razglasitvi Dovžanove soteske 
za naravni spomenik (Uradni list SRS, št. 12/88). Leta 1994 
pa je bil za območje Dovžanove soteske sprejet ureditveni 
načrt – Odlok o sprejetju ureditvenega načrta za Dovžanovo 
sotesko (Uradni list RS, št. 57-2064/1994).

Meja območja OPPN je določena v kartografskem delu 
Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in družbenega plana Občine Tržič (Uradni list 
RS, št. 109/99, 93/01, 1/11).

Dovžanova soteska se nahaja v dolini Tržiške Bistrice, 
približno 3 km severovzhodno od Tržiča. Območje narav-
nega spomenika je veliko 148 ha in razdeljeno na ožje in 
širše območje. Območje je tudi del posebnega varstvenega 
območja Karavanke (SI 3000285) Natura 2000. Ureditveno 
območje se nahaja severno od mesta Tržič in je v osnovi 
namenjeno bivalnim, rekreacijsko-turističnim, kulturno-vzgoj-
nim in znanstvenim dejavnostim.

Skozi sotesko poteka Slovenska geološka pot. V njej 
pa sta urejeni tudi dve sprehajalno razgledni poti ter gozdna 
učna pot. V neposredni bližini naravnega spomenika, v vasi 
Dolina, je v nekdanji osnovni šoli urejeno Razstavno izobra-
ževalno središče Dolina (RIS Dolina).
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4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane 

prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
1. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo 

pred naravnimi in drugimi nesrečami, Vojkova 61, Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-

lje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje 
Save, Ulica M. Vadnova 5, Kranj

3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj, 
Tomšičeva ulica 9, Kranj

4. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ob-
močna enota Kranj, Tomšičeva ulica 7, Kranj

5. Elektro Gorenjska d.d., Ulica M. Vadnova 3, Kranj
6. Telekom Slovenije d.d., PE Kranj, Ulica M. Vadno-

va 13, Kranj
7. Komunala Tržič d.o.o., Mlaka 6, Tržič
8. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
9. Drugi nosilci urejanja prostora in udeleženci, koli-

kor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno 
pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja 
prostora.

Kolikor se v postopku priprave osnutka OPPN ali v fazi 
priprave strokovnih podlag za OPPN ugotovi, da je potrebno 
pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja 
prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pri-
dobi v postopku.

5.
Način pridobitve strokovnih rešitev

Pri izdelavi OPPN je treba v možnem obsegu upošte-
vati že izdelane strokovne podlage. Le-te se uporabijo in 
upoštevajo, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z odlokom 
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana občine in veljavnimi predpisi 
za posamezna področja.

Poleg uporabe razpoložljivih strokovnih podlag se za 
OPPN zagotovijo naslednje dodatne strokovne podlage:

– analiza stanja relevantnih naravnih in ustvarjenih 
razmer v prostoru obravnavanega območja; poseben po-
udarek naj bo na tistih okoljskih prvinah, ki so privedle 
do zavarovanja oziroma vzpostavitve varstvene kategorije 
naravni spomenik;

– ocena vplivov načrtovane prostorske ureditve na 
okolje;

– konceptualna (idejna) zasnova načrtovane prostorske 
ureditve (po potrebi v variantah);

– podatki iz zemljiške knjige ali zemljiškega katastra ali 
iz drugega relevantnega vira o lastnikih in imetnikih drugih 
stvarnih pravic na zemljiščih, ki so vključena v območje 
podrobnega načrta.

V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi dru-
ge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, 
ki jo je treba razrešiti v OPPN ali iz smernic nosilcev urejanja 
prostora, ki bodo pridobljene na osnutek OPPN.

Za izdelavo OPPN se zagotovi ustrezni geodetski načrt, 
tj. katastrsko–topografski načrt v digitalni obliki z natanč-
nostjo, ki ustreza merilu 1:1000. Načrt mora biti izdelan v 
skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, 
št. 40/04).

6.
Roki za pripravo OPPN

Izdelava osnutka OPPN je predvidena najkasneje do 
konca meseca aprila 2012. Priprava dopolnjenega osnutka 
je predvidena v roku enega meseca po pridobitvi smernic. 
Nadaljnji sprejem predloga OPPN poteka v rokih, ki so skla-
dni z določili 60. in 61. člena ZPNačrt.

7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Vse finančne obveznosti priprave OPPN so strošek 

Občine Tržič.

8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in na spletnih straneh Občine Tržič in začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-0002/2011-34
Tržič, dne 1. junija 2011

Župan
Občine Tržič

mag. Borut Sajovic l.r.

VERŽEJ

2255. Sklep o prenehanju javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Sta-
tuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet 
Občine Veržej na 6. seji dne 26. 5. 2011 sprejel

S K L E P
o prenehanju javnega dobra

1. člen
Na nepremičnini parc. št. 725/6, dvorišče v izmeri 139 m2, 

vpisani pri vl. št. 304, k. o. Bunčani, preneha status javnega 
dobra.

2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju 

statusa javnega dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču 
Ljutomer vpiše lastninska pravica v korist Občine Veržej, Ulica 
bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej do celote.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-1/2011-1
Veržej, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.

2256. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne 
komisije Občine Veržej

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08) in 16. člena Statuta Občine 
Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej 
na seji dne 26. 5. 2011 sprejel
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S K L E P
o imenovanju članov Občinske volilne komisije 

Občine Veržej
I

V Občinsko volilno komisijo Občine Veržej se imenujejo: 

za predsednika:
Boris Kolmanič, Gozdna ulica 32, 9241 Veržej,

za namestnico predsednika:
Melita Moravec, Podgradje 3, 9240 Ljutomer,

za članico:
Branka Giovani, Mladinska ulica 29, 9241 Veržej,

za namestnika članice:
Jožef Šonaja, Banovska cesta 20, 9241 Veržej,

za člana:
Alojz Pihler, Bunčani 7, 9241 Veržej,

za namestnika člana:
Ivan Kuhar, Trg Slavka Osterca 8, 9241 Veržej,

za članico:
Tanja Golinar, Narcisna ulica 9, 9241 Veržej,

za namestnico članice:
Mateja Gaberc, Ulica Frana Kovačiča 29 a, 9241 Veržej.

II
Občinska volilna komisija Občine Veržej se imenuje za 

4 leta.
III

Sedež Občinske volilne komisije Občine Veržej je Ulica 
bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 041-3/2011-1
Veržej, dne 26. maja 2011

Župan
Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.

ŽELEZNIKI

2257. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika za vrednotenje športnih programov 
v Občini Železniki

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 27/02) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega 
zavoda »Javni zavod Ratitovec« (Uradni list RS, št. 50/06, 
104/06, 61/08) ter 16. členom Statuta Občine Železniki (Uradni 
list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 
6. redni seji dne 2. 6. 2011 sprejel

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

za vrednotenje športnih programov  
v Občini Železniki

1. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se v osmem 

odstavku točke
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
besedilo

»sofinancirajo se potni stroški«
nadomesti z besedilom
»sofinancira se strokovni kader v višini 20 ur.«

2. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se v prvem 

odstavku točke
2. Športna rekreacija
besedilo
»se sofinancira za vsakega člana s plačano članarino nek 

simbolni prispevek za materialne stroške, organizacijo športnih 
prireditev in najemnino objekta redne organizirane vadbe.«

nadomesti z besedilom
»Sofinancira se 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 

20 članov in članic, v različnih športnih panogah. (najemnina 
objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, sta-
rejše od 65 let, pa tudi strokovni kader).«

3. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se na koncu 

točke
4. Vrhunski šport
doda besedilo:
»za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah 

največ 200 ur programa, v kolektivnih športnih panogah za 
ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, 200 ur 
programa«.

4. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se v drugi 

odstavek točke
6.1. Šolanje amaterskih trenerjev
dodajo kriteriji:
»Sofinancira se:
– kotizacija za pridobitev nazivov usposobljenosti v višini 

določenega števila točk za posamezno izobraževanje:
– usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 

3. stopnje 7 točk
– usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 

2. stopnje 5 točke
– usposabljanje – pridobitev amaterskega naziva 

1. stopnje 3 točke.«
Črta se besedilo
»Sofinanciranje se izvrši, ko društvo posreduje dokumen-

tacijo o uspešno opravljenem šolanju in podpisano pogodbo s 
kandidatom.«

5. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se črta točka
»6.2. Ostale oblike izpopolnjevanja
Za sofinanciranje ostalih izpopolnjevanj lahko kandidirajo 

društva za tiste posameznike, ki delujejo aktivno kot izšolani 
strokovni kadri v športu najmanj dve leti.«

6. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se v prvi od-

stavek točke
7. Organizacija športnih prireditev
dodajo kriteriji:
»Sofinancirajo se materialni stroški.
Vrsta prireditve
Mednarodno tekmovanje 6 točke,
Državno prvenstvo 4 točke,
Regijska prvenstva 2 točki.«
Črta se besedilo:
»Prireditve so:
– izjemne in stalne vrhunske športne prireditve
– množične športno-rekreativne prireditve na ravni obči-

ne, regije in države
– množične športne prireditve na ravni države
– prireditev športnika leta
– jubilejne športne prireditve.
Izjemne in stalne športne prireditve se organizirajo s soglas-

jem Občine Železniki, o višini sofinanciranja teh prireditev odloča 
Občinski svet Občine Železniki.«
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7. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se v prvi odstavek 

točke
10. Delovanje športnih društev
črtata druga in tretja alineja:
»– sofinancira se udeležba na tekmovanjih izven Občine 

Železniki – tabela
– sofinancira se organizacija tekmovanj v Občini Železniki 

– tabela«.

8. člen
V Merilih za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost 

in kakovost dosežkov se v točko
1. Razdelitev športnih panog v skupine:
doda besedilo:
»Izvajalci športnih programov pridobivajo dodatne točke 

glede na razširjenost (množičnost) in kakovost dosežkov špor-
tnikov.

Kazalci za razširjenost športne panoge so upoštevani:
– število članov s plačano članarino iz Občine Železniki,
– število registriranih tekmovalcev iz Občine Železniki.
Kazalci za kakovost športnih dosežkov so upoštevani:
– kategorizacija športnikov po veljavnih kriterijih za kategori-

zacijo športnikov Republike Slovenije (OKS-ZŠV),
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih,
– uvrstitve na državnem prvenstvu.«

9. člen
V Merilih za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost 

in kakovost dosežkov se v točki
6. Udeležba na tekmovanjih izven Občine Železniki
črta celotna točka:
»6. Udeležba na tekmovanjih izven Občine Železniki (špor-

tna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, špor-
tna vzgoja mladine, usmerjene v vrhunski šport; kakovostni šport 
članskih ekip in posameznikov)«

1 do 4 
tekmovalci

5–8 
tekmovalcev 

več kot 9 
tekmovalcev

1. Šk. Loka 15 točk 30 točk 60 točk
2. Ljubljana in 
Gorenjska 30 točk 70 točk 120 točk
3. Ostala 
Slovenija 130 točk 270 točk 460 točk

10. člen
V Merilih za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost 

in kakovost dosežkov se v točki
7. Organizacija tekem v kolektivnih športih v Občini Žele-

zniki
črta celotna točka:
»7. Organizacija tekem v kolektivnih športih v Občini Železni-

ki (športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
športna vzgoja mladine, usmerjene v vrhunski šport; kakovostni 
šport članskih ekip in posameznikov)«

Osnovnošolci Mladina Člani
1. Tekme na državnem 
nivoju 120 točk 180 točk 300 točk
2. Tekme na nivoju 
Gorenjske lige 100 točk 150 točk 200 točk

11. člen
V Merilih za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost 

in kakovost dosežkov točki 8 in 9 postaneta točki 6 in 7.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 015-4/2011-014
Železniki, dne 2. junija 2011

Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

BOVEC

2258. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Bovec

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
ZLS-NPB5 in 41. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, 
št. 72/06 in 89/10) je Nadzorni odbor Občine Bovec na 3. redni 
seji dne 8. 6. 2011 sprejel

P O S L O V N I K
Nadzornega odbora Občine Bovec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način 

dela nadzornega odbora ter status članov nadzornega odbora 
kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.

2. člen
Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen, vezan pa 

je na ustavo, republiško zakonodajo in zlasti statut občine. Na 
tem temelji tudi razmerje nadzornega odbora do občinskega 
sveta in župana.

3. člen
Delo nadzornega odbora je javno in poteka v skladu s 

statutom občine in tem poslovnikom. Nadzorni odbor lahko po 
predhodni presoji izključi javnost na svoji seji.

4. člen
Nadzornega odbora ali njegovega člana ni mogoče raz-

rešiti zaradi mnenja, podanega v času opravljanja funkcije ter 
pri delu in odločanju nadzornega odbora.

5. člen
Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Bovec, 

Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

6. člen
Nadzorni odbor predstavlja predsednik nadzornega od-

bora.

II. SESTAVA NADZORNEGA ODBORA

7. člen
Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih imenuje občinski 

svet. Mandat nadzornega odbora traja do poteka mandata 
članom občinskega sveta, ki je imenoval nadzorni odbor.

8. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine skliče župan v 

45 dneh po svoji prvi seji po imenovanju nadzornega odbora 
na občinskem svetu. Nadzorni odbor se konstituira, če je na 
prvi seji navzočih večina članov.

9. člen
Nadzorni odbor sprejme poslovnik za svoje delo z dvotre-

tjinsko večino navzočih članov.

10. člen
Član nadzornega odbora lahko odstopi, lahko pa je tudi 

predčasno razrešen. Odstop je dejanje posameznika, predlog 
za razrešitev člana pa lahko poda tudi nadzorni odbor. Za 
predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno 
uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana 
občinskega sveta.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega 
sveta, župan, podžupan, direktor občinske uprave, delavci 
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občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so upo-
rabniki proračunskih sredstev.

Član nadzornega odbora je dolžan seznaniti nadzorni 
odbor s svojim statusom. Nadzorni odbor predlaga občinske-
mu svetu predčasno razrešitev člana, če je njegov položaj v 
nasprotju z določili tega člena.

III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

11. člen
Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:
– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 

občine,
– nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračun-

skih sredstev.
Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslova-

nja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev ob-
činskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi 
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost občinskih javnih sredstev.

Naloge nadzornega odbora so:
– preverjanje skladnosti proračuna občine z zakoni, drugi-

mi predpisi s področja javnih financ, odloki, programi in drugimi 
sklepi občinskega sveta,

– preverjanje skladnosti zaključnega računa s proraču-
nom in odločitvami občinskega sveta,

– preverjanje skladnosti finančnih načrtov ožjih delov 
občine ter uporabnikov proračunskih sredstev,

– redno preverjanje pravilnosti in gospodarnosti razpola-
ganja z občinskim premoženjem,

– proučevanje finančnih in obligacijskih listin, ki nastajajo 
ob porabi sredstev,

– ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi in 
določenimi nameni,

– izdelava nadzorstvenega zapisnika in poročila,
– proučevanje pripomb strank v postopkih nadzora,
– obveščanje pristojnih organov občine in predlaganje 

ukrepov iz njihove pristojnosti,
– prijavljanje suma storitve prekrška ali suma storitve 

kaznivega dejanja.

12. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, s katerim 

seznani občinski svet in župana.

IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA

1. Postopek

13. člen
Nadzorni odbor vodi postopek nadzora po tem poslovniku 

in po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje in poslovanje s 
premoženjem lokalnih skupnosti. Stranka v postopku (nadzoro-
vana stranka) je uporabnik sredstev oziroma premoženja in/ali 
odredbodajalec oziroma skrbnik za javna sredstva oziroma 
premoženje.

14. člen
Nadzorni odbor opravlja redne in občasne nadzore. O iz-

boru nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča samostoj-
no. Predsednik izda ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani 
stranki. Pri tem mora nadzorni odbor upoštevati določila 13. in 
14. člena tega poslovnika.

15. člen
Z letnim načrtom si nadzorni odbor določi program dela 

rednih nadzorov. Poleg rednih nadzorov nadzorni odbor opra-

vlja tudi občasne nadzore, ki si jih določi sproti po lastni presoji 
na osnovi:

– pobud občinskega sveta
– pobud župana
– pobud članov nadzornega odbora
– javno izraženih stališč v javnih medijih in stališč organov 

civilne družbe
– pismenih pobud občanov.

16. člen
Nadzor opravijo člani nadzornega odbora – pooblaščenci 

– na osnovi sklepa o izvedbi nadzora.
Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati opredelitve vse-

bine nadzora, časa in kraja nadzora in navedbo nadzorovane 
osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).

17. člen
V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe 

dolžni pooblaščencu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, 
predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih 
nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Poobla-
ščenec nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico 
zahtevati vse podatke, ki so mu potrebni za izvedbo naloge, 
ki mu je zaupana.

Zahtevane podatke je nadzorovana stranka dolžna do-
staviti nadzornemu odboru oziroma pooblaščencu nadzornega 
odbora v prepisanem oziroma zahtevanem času, vendar naj-
kasneje v 15 dneh.

18. člen
Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumen-

tacije, poročil, obvestil in sredstev do te mere, da se ugotovijo 
zadostna dejstva, ki so potrebna za namen konkretnega nad-
zora.

Neposreden nadzor se deloma opravi na sedežu nadzor-
nega odbora, kamor je bila posredovana dokumentacija nad-
zorovane stranke, deloma pa na sedežu nadzorovane stranke, 
kjer se vpogleda dodatna dokumentacija in opravi razgovor s 
pristojnimi osebami nadzorovane stranke.

19. člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nad-

zornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na 
predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim 
planom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni 
odbor. Praviloma nadzor opravljata dva pooblaščenca.

20. člen
Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost 

spremljati izvajanje nadzora.

21. člen
O poteku nadzora se piše zapisnik, ki je kasneje osnova 

za izdelavo predloga poročila.

22. člen
O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse 

beležke ter druge ustrezne listine in zapisnik, predlog poročila, 
morebitni ugovor in dokončno poročilo.

Celotno gradivo se začasno vodi v arhivu nadzornega 
odbora, kasneje pa v arhivih občinskega sveta. To velja tudi za 
ostalo dokumentacijo nadzornega odbora.

Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je občinska upra-
va oziroma delavec občinske uprave.

23. člen
Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora 

predlog poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, 
odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve in ocene in 
mnenja ter morebitna poročila in predlogi ukrepov. Predlog po-
ročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani stranki, 
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ki ima pravico v roku 15 dni od prejema predloga poročila vložiti 
pri nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru 
odločiti v 15 dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor 
nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa 
tudi računskemu sodišču.

24. člen
Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov 

ali nepravilnosti pri poslovanju občine, mora o teh kršitvah v 
15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo 
in računsko sodišče.

Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju 
so zlasti:

a) če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna 
ali izplača proračunska sredstva za namene, ki niso predvideni 
v proračunu;

b) uporaba državnih sredstev v nasprotju z določili za-
kona;

c) če uporabnik prevzame obveznost v breme proračuna 
ali izplača proračunska sredstva v znesku, ki presega s prora-
čunom zagotovljena sredstva;

č) oddaja javnih naročil (nabava blaga, oddaja storitev 
ali gradenj) v nasprotju z zakoni, ki urejajo javna naročila, ali 
predpisi občine;

d) če uporabnik pri prodaji ali oddaji finančnega ali stvar-
nega premoženja ravna v nasprotju z zakonodajo;

e) druge kršitve predpisov, ki se po presoji in utemeljitvi 
nadzornega odbora štejejo za hujše.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja uteme-
ljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba nad-
zorovane osebe storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan 
svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

25. člen
Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, pripo-

ročila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in 
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu 
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge.

26. člen
Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora 

dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzoro-
vanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z 
akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih 
sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno 
integriteto fizičnih in pravnih oseb.

Nadzorni odbor sme javnost obvestiti o poročilu šele 
takrat ko ga je dokončno potrdil.

27. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega 

odbora zagotavljata župan in občinska uprava.
Posamezne strokovne naloge nadzornega odbora lahko 

opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Z gradivom zaupne narave se ravna v skladu z veljavno 
zakonodajo.

28. člen
Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v ob-

činskem proračunu, na podlagi letnega programa nadzora.

29. člen
Član nadzornega odbora ne sme odločati ali opravljati 

posameznih dejanj v postopku:
– če je v zadevi nadzora soupravičenec ali sozavezanec, 

priča, izvedenec, pooblaščenec ali zakoniti zastopnik odgovor-
ne oziroma nadzorovane osebe

– če je odgovorna ali nadzorovana oseba ali njen zakoniti 
zastopnik ali pooblaščenec s članom v krvnem sorodstvu v 

ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če 
je z nim v zakonski zvezi, ali v svaštvu do vštetega drugega 
kolena, četudi je zakonska zveza prenehala ali če z njim živi ali 
je živela v izvenzakonski skupnosti

– če je skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovor-
ne oziroma nadzorovane osebe, njenega zakonitega zastopni-
ka ali pooblaščenca

– če je bil udeležen v postopku na prvi stopnji ali je sode-
loval pri odločanju.

Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega 
odbora iz posamezne zadeve tudi v primeru, če so podane 
okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi 
lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev 
mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno nave-
sti okoliščine, na katere se opira zahteva za izločitev. O izločitvi 
odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nad-
zorni odbor.

2. Način dela

30. člen
Nadzorni odbor odloča na sejah, katere sklicuje in vodi 

predsednik nadzornega odbora:
– na lastno pobudo,
– na zahtevo večine članov nadzornega odbora.

31. člen
V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo 

nadzornega odbora.

32. člen
Če predsednik po prejemu zahteve večine članov ne skli-

če v 20 dneh redne in v 5 dneh izredne seje nadzornega odbo-
ra, jo lahko skliče vlagatelj zahteve s podpisi večine članov.

33. člen
Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj 

z gradivom 5 delovnih dni pred sejo pošlje v pisni in elektronski 
obliki članom odbora. Predlagatelj, ki ni član nadzornega odbo-
ra, pa mora gradivo poslati predsedniku vsaj 15 dni pred sejo.

34. člen
Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in 

predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.

35. člen
Sejo nadzornega odbora vodi predsednik. Če sejo skliče 

vlagatelj zahteve (33. člen), jo tudi vodi.

36. člen
Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost delo-

vati pri delu odbora, udeleževati se sej in odločati.

37. člen
Na seji nadzornega odbora so lahko prisotne na povabilo 

predsednika ali z njegovim soglasjem tudi druge osebe.

3. Potek seje

38. člen
Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzor-

nega odbora: zabeležijo se upravičeno odsotni, neopravičeno 
odsotni in morebitna prisotnost drugih oseb.

39. člen
Za tem je na vrsti sprejem dnevnega reda, v katerem 

se lahko spremeni vrstni red, umaknejo predlogi ali predlaga 
razširitev dnevnega reda. Dnevni red v celoti da predsednik 
na glasovanje.
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40. člen
Sprejetju dnevnega reda sledi sprejemanje zapisnika prej-

šnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe, predlagajo 
spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo 
pripomb ali je bil sprejet z dopolnili.

41. člen
Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih 

točk, na začetku vsake poročevalec (pooblaščenec) lahko poda 
obrazložitev.

42. člen
Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, 

h kateri se člani prijavijo z dvigom rok. Razpravljanje posa-
meznika je lahko časovno omejeno in se mora nanašati na 
obravnavano točko, sicer ga predsednik na to opomni oziroma 
mu po neuspešnem opominu vzame besedo. O eventuelnem 
ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni odbor.

43. člen
Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več raz-

pravljavcev.
V primerih, ko se ugotovi potreba po dodatnih materialih, 

se seja nadaljuje po pridobitvi le teh.

44. člen
Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po mo-

žnosti preloži na določen datum, če:
1. seja ni več sklepčna,
2. je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
3. tako sklene nadzorni odbor.
Nedokončano zadevo se preloži na eno prihodnjih sej. 

Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnev-
nega reda.

45. člen
Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda opo-

mniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zah-
tevati, da zapusti sejo. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik. O 
morebitnem ugovoru, vloženem v roku 3 dni po izrečenem 
ukrepu, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji.

Predsednik prekine sejo odbora, če na njej s prej navede-
nimi ukrepi reda ni mogoče ohraniti.

4. Odločanje

46. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča na seji, na kateri je nav-

zočih večina članov nadzornega odbora. Za sprejem sklepa je 
potrebna večina opredeljenih glasov navzočih članov

Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi 
glasovanje. Glasovanje je javno ali tajno, če tako odločijo člani 
nadzornega odbora.

Član nadzornega odbora ima pravico izraziti ločeno mne-
nje, ki se ga zabeleži v zapisniku.

47. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigovanjem rok in to po 

predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti 
predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po 
vrstnem redu formulacije predlogov. Čim je predlog sprejet je 
glasovanje končano.

48. člen
Za tajno glasovanje se pripravi pet enako velikih glasovnic 

z navedbo vprašanja ali sklepa o katerem se odloča, žigom 
nadzornega odbora in vpisanima besedama »ZA« (na desni 
strani), »PROTI« (na levi strani); obkroži se le ena izmed teh 
besed. Tajno glasovanje izvedeta predsednik in član odbora. 
Oba podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja. Rezultat 
glasovanja objavi predsednik odbora.

5. Zapisnik

49. člen
O sejah nadzornega odbora se piše zapisnik. V njem so 

glavni podatki o opravljenem delu s poudarkom na:
– udeležencih na seji,
– spremembah in dopolnitvah dnevnega reda,
– obravnavanih predlogih in sprejetih sklepih.
K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji.

50. člen
Za zapisnik nadzornega odbora skrbi delavec občinske 

uprave, ki ga določi predstojnik občinske uprave. Člani odbora 
prejmejo predlog zapisnika hkrati z vabilom za naslednjo sejo. 
Na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik oziroma pred-
sedujoči in zapisnikar.

V. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

51. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in 

sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in na enak način 
kot poslovnik.

VI. KONČNA DOLOČBA

52. člen
Ta Poslovnik Nadzornega odbora začne veljati z dnem 

objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0114-01/2011-4
Bovec, dne 9. junija 2011

Darijo Flajs l.r.
predsednik Nadzornega odbora

Občine Bovec

DOBROVA - POLHOV GRADEC

2259. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah in plačilih občinskim 
funkcionarjem in nagradah članom svetov 
krajevnih skupnosti, članom delovnih teles 
občinskega sveta ter članom drugih občinskih 
organov in o povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec (Naš časopis, št. 252/99 in 351/08), Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7 in 
110/07 – Sklep US), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07 – UPB2) je Občinski svet Občine Dobrova - Pol-
hov Gradec na 6. redni seji dne 8. junija 2011 sprejel

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

o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem  
in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, 

članom delovnih teles občinskega sveta ter 
članom drugih občinskih organov in o povračilih 

stroškov

1. člen
V pravilniku o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem 

in nagradah članom svetov krajevnih skupnosti, članom delov-
nih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov 
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in o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 85/10) se spremeni 
7. člen pravilnika tako, da se v celoti glasi:

»Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delov-
nih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu 
občinskega sveta, ne sme presegati 15 % letne osnovne plače 
župana. V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi 
plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in 
sicer za:

– udeležbo na redni seji občinskega sveta 89 EUR neto,
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 62 EUR 

neto,
– vodenje seje občinskega sveta – nadomeščanje župana 

58 EUR neto,
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta 

72 EUR neto,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 

38 EUR neto.
Sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega 

član je, vključuje tudi eventualno udeležbo na sejah ostalih 
delovnih teles in delovnih sestankih.

V skladu s tem sklepom se z odločbo določi plačilo članu 
občinskega sveta. Izplačilo se opravi na podlagi evidence o 
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska 
uprava.«

2. člen
Spremeni se 9. člen Pravilnika, tako, da se v celoti glasi:
»Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo 

pravico do nagrade za opravljeno delo. Nagrada za opravljeno 
delo se oblikuje kot:

1. nagrada za udeležbo na seji in
2. nagrada za opravljanje neposrednega nadzora.
Za udeležbo na seji nadzornega odbora, ki vključuje tudi 

udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov 
Gradec in sejah ostalih delovnih teles, kjer je prisotnost članov 
nadzornega odbora smiselna, ter pripravo in utemeljitev pre-
dloga za neposredni nadzor nadzorovane stranke, se pravica 
do nagrade določi v višini

– 85 EUR neto za predsednika nadzornega odbora;
– 60 EUR neto za člane nadzornega odbora.
Nagrada za opravljanje neposrednega nadzora se za vsake-

ga člana nadzornega odbora določi v višini 80 EUR neto za vsako 
poročilo, ki se predloži občinskemu svetu ali drugemu organu.

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se 
izplačujejo na podlagi mandatne pogodbe.«

3. člen
Črta se 17. člen.

4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 007-0007/2011-1
Dobrova, dne 8. junija 2011

Župan
Občine Dobrova - Polhov Gradec

Franc Setnikar l.r.

LITIJA

2260. Odlok o porabi koncesijske dajatve  
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo  
v Občini Litija

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in 
lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/08) ter 
16. člen Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 
139/06 in 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 6. redni seji 
dne 8. 6. 2011 sprejel

O D L O K 
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo v Občini Litija

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa porabo koncesijskih dajatev za trajnostno 

gospodarjenje z divjadjo, ki jih prejme občina. 

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov var-

stva in vlaganj v naravne vire, in sicer za letne čistilne akcije. 

3. člen
Sredstva se porabijo skladno s predpisi o javnem naroča-

nju, za namen, kot je opredeljen v prejšnjem členu. 

III. KONČNA DOLOČBA

4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 330-1/2011
Litija, dne 8. junija 2011

Župan 
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

2261. Pravilnik o spremembi Pravilnika  
o štipendiranju deficitarnih poklicev  
v Občini Litija

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 6. redni seji dne 8. 6. 2011 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o štipendiranju 

deficitarnih poklicev v Občini Litija

1. člen
(vsebina spremembe pravilnika)

V Pravilniku o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini 
Litija (Uradni list RS, št. 17/09) se prvi odstavek 8. člena spre-
meni tako, da se glasi: 

»(1) Višina štipendije za šolsko leto za dijaka znaša 3.120 
EUR, za študijsko leto za študenta pa 4.728 EUR.«

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

dnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati od 1. 9. 
2011 dalje.

Št. 007-18/2008
Litija, dne 8. junija 2011

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.
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2262. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa  
o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija 
v družbo z omejeno odgovornostjo

Na podlagi 516. člena Zakona o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 
– ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09) in 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 6. redni 
seji dne 8. 6. 2011 sprejel

S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija  
v družbo z omejeno odgovornostjo

I.
Sklep o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v 

družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 93/05) se 
v četrtem odstavku II. točke spremeni tako, da se glasi:

»Firma družbe glasi: Razvojni center Srca Slovenije, 
d.o.o..«

Peti odstavek II. točke se črta.

II.
Osmi odstavek II. točke se spremeni tako, da glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 70.520,00 EUR.«

III.
V V. točki se številka »439« nadomesti s številko »505«.

IV.
V VI. točki se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki po-

leg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da zoper kandidata ni podana omejitev iz drugega od-

stavka 255. člena Zakona o gospodarskih družbah,
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo pridobljeno po 

študijskih programih prve stopnje ali izobrazbo, ki v skladu z 
zakonom ustreza tej izobrazbi,

– da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 
let ustreznih vodstvenih izkušenj,

– da pozna delo in področja delovanja družbe.«

V.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 300-1/2011
Litija, dne 8. junija 2011

Župan
Občine Litija

Franci Rokavec l.r.

MOZIRJE

2263. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 in 76/08), 16. člena Statuta Občine Mozirje 
(Uradni list RS, št. 11/07) in 23. člena Zakona o graditvi objek-

tov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 in 126/07) je Občinski 
svet Občine Mozirje na 8. seji dne 24. 5. 2011 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Zemljišču parc. št.:
– 653/2 – pot v izmeri 313 m2, vl. št. 76, k.o. Šmihel,
– 658 – pot v izmeri 464 m2, vl. št. 276, k.o. Šmihel,

se ukine status javno dobro.

2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska 

pravica v korist Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mo-
zirje, matična št. 5883849.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0004/2011
Mozirje, dne 24. maja 2011

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.

2264. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 16. člena Statuta Občine 
Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) in 23. člena Zakona o gra-
ditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 in 126/07) 
je Občinski svet Občine Mozirje na 8. seji dne 24. 5. 2011 
sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
Zemljišču parc. št.:
– 925 – pot v izmeri 324 m2, vl. št. 231, k.o. Radegunda,
– 934 – pot v izmeri 1007 m2, vl. št. 231, k.o. Radegunda,
– 933 – pot v izmeri 1730 m2, vl. št. 231, k.o. Radegunda,

se ukine status javno dobro.

2. člen
Na zemljišču iz 1. člena tega sklepa se vknjiži lastninska 

pravica v korist Občine Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mo-
zirje, matična št. 5883849.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0004/2011
Mozirje, dne 24. maja 2011

Župan
Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.
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MURSKA SOBOTA

2265. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu 
za ožje mestno središče mesta Murska Sobota 

Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska So-
bota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) ter 87. člena 
Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota 
(Uradni list RS, št. 49/10 – UPB) je Mestni svet Mestne obči-
ne Murska Sobota na dopisni seji dne 8. 6. 2011 sprejel

O B V E Z N O   R A Z L A G O 
Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno 

središče mesta Murska Sobota  
(Uradni list RS, št. 32/06 in 33/10)

I.
V Odloku o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče 

mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 32/06 in 33/10) se 
osma alinea 14. člena (vertikalni gabariti) razume tako:

– da se v pritlični etaži celega objekta lahko ne glede na 
lego umestijo dejavnosti s poslovno-storitveno-trgovsko in 
gostinsko vsebino, kar je določeno in prikazano v grafičnem 
delu in v obrazložitvi, ki je v prilogi lokacijskega načrta;

– da so v stanovanjskem delu na vzhodni strani objekta 
v štirih etažah nad pritličjem in v poslovnem delu na zahodni 
strani objekta v šestih etažah nad pritličjem lahko prepletene 
vse dejavnosti, ki so navedene v deveti alinei 9. člena od-
loka in so mišljene za celi objekt ne glede na lego, vendar 
v skladu z določilom prvega odstavka 5. člena (pravila za 
razvrščanje objektov) Uredbe o uvedbi in uporabi enotne 
klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega 
pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr. in 25/10), 
kar pomeni, da je pretežni namen uporabe v zahodnem delu 
namenjen poslovni dejavnosti in v vzhodnem delu stanova-
njem.

II.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 3500-0005/2011-1(182)
Murska Sobota, dne 8. junija 2011

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Štihec l.r.

2266. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo  
za namene daljinskega ogrevanja

V skladu z 97. členom Energetskega zakona (Uradni list 
RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05, 118/06 in 70/08) in soglas-
jem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim 
postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni 
moči, št. 38005-003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbe o obli-
kovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za 
namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list 
RS, št. 30/09) ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota 
št. 354-0012/2010 z dne 26. 1. 2010 distributer toplote objavlja

C E N I K 
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene 

daljinskega ogrevanja
I.

S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s 
paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih za-
računava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote 
in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.

II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljin-

skega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:

Proizvod – storitev Enota Cena brez DDV 
na enoto

Dodatek na 
povečanje energetske 
učinkovitosti na enoto

Končna cena 
brez DDV  
na enoto

Končna cena 
 z DDV na enoto

Variabilni del:
a) Dobavljena toplota EUR/MWh
– stanovanjski odjem 58,8391 0,5000 59,3391 71,2069
– ostali odjem 58,8391 0,5000 59,3391 71,2069
Fiksni del:
a) Priključna moč EUR/kW/mesec
– stanovanjski odjem 1,5100 1,5100 1,8120
– ostali odjem 1,5100 1,5100 1,8120

III.
Z dnem uveljavitve tega čistopisa cenika preneha veljati 

cenik št. C0-004/2010-DP, objavljen v Uradni list RS, št. 22/10, 
dne 19. 3. 2010.

IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. maja 2011 dalje.

Zap. št.: C0-005/2011-AP
Murska Sobota, dne 3. maja 2011

KOMUNALA javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota

Vršilka dolžnosti direktorja
Edita Horvat l.r.
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ŠMARJEŠKE TOPLICE

2267. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice 
(Uradni list RS, št. 21/07, 33/10) je Občinski svet Občine Šmar-
ješke Toplice na 3. redni seji dne 28. 12. 2010 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

I.
Ukine se status javnega dobra na nepremičnini parceli 

št. 1120/32, pot v izmeri 107 m2, k.o. Žaloviče.

II.
Navedena nepremičnina preneha imeti značaj javnega 

dobra in se odpiše iz zemljiškoknjižnega vložka št. 1297, k.o. 
Žaloviče, ter se zanjo v isti k.o. odpre nov vložek, nato pa pri 
njemu vknjiži lastninska pravica na ime Občina Šmarješke To-
plice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka 
2241161.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 371-0023/2009
Šmarjeta, dne 10. junija 2011

Županja 
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

2268. Zapisnik o ugotovitvi končnega uradnega izida 
glasovanja na svetovalnem referendumu  
za spremembo sedeža Občine Šmarješke 
Toplice, 5. junija 2011

Z A P I S N I K
o ugotovitvi končnega uradnega izida 

glasovanja na svetovalnem referendumu za 
spremembo sedeža Občine Šmarješke Toplice, 

5. junija 2011

Sedež Občinske volilne komisije Občine Šmarješke Topli-
ce: Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.

Občinska volilna komisija se je sestala dne 5. 6. 2011 ob 
20.58 uri v prostorih Občine Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 
8220 Šmarješke Toplice.

Navzoči so bili:
– BOGOMIR KOVIČ, predsednik,
– VOJKO KRAGELJ, član,
– JOŽEF KOČEVAR, namestnik člana,
– RAFAEL ZUPAN, član,
– ALEŠ ZALOKAR, namestnik člana,
– ANTON BREGAČ, član,
– DRAGO DURIČ, namestnik člana,
– PETRA POZDEREC, tajnica OVK.
Opravičeno odsotna: MARIJA JANKO, namestnica pred-

sednika.
Zapisnik vodi: Petra Pozderec, tajnica OVK.
Pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja so 

bili navzoči tudi naslednji zaupniki oziroma druge osebe: /.
Občinska volilna komisija je ugotovila na podlagi zapisni-

kov volilnih odborov, ki so vodili glasovanje na voliščih vključu-

joč predčasno glasovanje ter zapisnika OVK pri ugotavljanju 
izida glasovanja po pošti naslednji izid glasovanja:

Občinska volilna komisija je ugotovila:
1. V volilne imenike je bilo vpisanih 2555 volivcev.
2. S potrdilom upravne enote je glasovalo 0 volivcev.
SKUPAJ: 2555 (1 + 2)
GLASOVALO JE: 1534 VOLIVCEV
ODDANIH GLASOVNIC: 1534
Ker so bile prazne, ker sta bila obkrožena oba odgovora 

ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo
NEVELJAVNIH GLASOVNIC: 6
VELJAVNIH GLASOVNIC: 1528
Na referendumsko vprašanje »ALI STE ZA TO, DA SE KOT 

SEDEŽ OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE NAMESTO NASELJA 
ŠMARJETA DOLOČI NASELJE ŠMARJEŠKE TOPLICE?« je

a) Z BESEDO »ZA« ODGOVORILO VOLIVCEV: 667
b) Z BESEDO »PROTI« ODGOVORILO VOLIVCEV: 861
(OPOMBA: »ZA« + »PROTI« = 100 % = ŠTEVILO VE-

LJAVNIH GLASOVNIC)
(Kontrola: »ZA« + »PROTI« + NEVELJAVNE = ODDANIH 

GLASOVNIC)
Občinska volilna komisija je ugotovila naslednje posebne 

okoliščine pri ugotavljanju izida glasovanja: /.
Morebitne pripombe članov občinske volilne komisije ali 

zaupnikov: /.
Seja se je končala ob 21.30 uri.

Predsednik OVK
Bogomir Kovič l.r.

VITANJE

2269. Sklep o začetku priprave sprememb  
in dopolnitev lokacijskega načrta obrtna cona 
Vitanje za območje ROPD

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09) 
in 24. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06 
in 21/07, 104/10) je župan Občine Vitanje sprejel

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

lokacijskega načrta obrtna cona Vitanje  
za območje ROPD

1. člen
(Predmet sklepa)

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolni-
tev dela lokacijskega načrta obrtna cona Vitanje za območje 
ROPD (v nadaljevanju: spremembe LN za območje ROPD ali 
spremembe LN).

2. člen
(Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb  

LN za območje ROPD)
Občina Vitanje začenja postopek priprave in sprejema 

sprememb LN za območje ROPD z namenom, da se zagotovi 
rekonstrukcija obstoječega gostinskega objekta ob cesti, na 
še nezazidanem delu območja pa realizacija gradnje do dveh 
stanovanjskih objektov ali enega stanovanjskega in enega 
gospodarskega objekta ter ustrezna infrastrukturna ureditev. 
Območje ROPD je sestavni del območja lokacijskega načrta 
obrtna cona Vitanje, za katerega je bil objavljen Odlok o lokacij-
skem načrtu obrtna cona Vitanje v Uradnem listu RS, št. 90/06 
z datumom 25. 8. 2006 (v nadaljevanju: Osnovni odlok o LN).

Območje ROPD je v Osnovnem odloku o LN name-
njeno obrtno proizvodnim dejavnostim, vendar se območje 
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aktivira šele po tem, ko bodo znani investitorji. Občina Vitanje 
želi območje aktivirati tako, da se obstoječi gostinski objekt 
preuredi za potrebe lovskega društva, ki se preseli na to lo-
kacijo. Obenem se še nezazidano zemljišče nameni izgradnji 
do enega stanovanjskega objekta z gospodarskim poslopjem. 
Tako aktivirane zemljiške parcele uporabi Občina Vitanje za 
zamenjavo za objekte, ki jih želi pridobiti v osrednjem delu 
naselja Vitanje.

Območje ROPD je terensko (s strugo potoka) ločeno od 
pretežno proizvodno obrtnega dela OPD po Osnovnem odloku 
o LN zato je nova namembnost (stanovanje, del centralnih de-
javnosti) sprejemljiva ter ni v koliziji z Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 
1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice 
za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Vita-
nje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03). Občina Vitanje 
je novo namembnost območja ROPD že upoštevala v osnutku 
Občinskega prostorskega načrta, za katerega poteka postopek 
priprave skladno z zahtevami ZPNačrt-a.

3. člen
(Območje sprememb LN in program)

Območje sprememb LN obsega parcele št. 1059/1, 
1059/2, 1060/1, 1060/2 v k.o. Paka v velikosti okrog 0,395 ha. 
Območje je namenjeno gradnji enega stanovanjskega objekta 
z gospodarskim poslopjem možnostjo ureditve dela prostorov 
za nemotečo storitveno dejavnost. Obstoječi gostinski objekt 
se rekonstruira.

Spremembe LN se pripravijo v tekstualni in grafični obliki 
tako, da bodo pri tem upoštevane zahteve ZPNačrt-a in Za-
kona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in 62/04), 
podzakonskih predpisov ter veljavnega Odloka o PSPA 1998 
Občine Vitanje.

4. člen
(Skrajšan prostopek priprave in sprejemanja sprememb LN)

Spremembe LN za območje ROPD se nanašajo na posa-
mičen poseg v prostor in ne vplivajo na celovitost načrtovanih 
prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč, zato bo 
skladno z 61.a členom ZPNačrt-a postopek priprave in spreje-
manja potekal po skrajšanem postopku.

4. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje 
prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali  

pri pripravi sprememb LN)
Nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za 

okolje, Urad za upravljanje z vodami;
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje;
– Direkcija RS za ceste;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in re-

ševanje;
– Elektro Maribor;
– Komunala Vitanje, javno podjetje d.o.o.;
– Občina Vitanje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja 

prostora, če se v postopku priprave sprememb LN ugotovi, da 
ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 58. in 61.a čle-
nom ZPNačrt-a v 15 dneh od prejema vloge in osnutka spre-
memb LN za pridobitev smernic posredovati svoje smernice 
pisno, sicer se šteje, da smernic oziroma pogojev nimajo in 
zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu sprememb LN 
ni potrebno.

Nosilci urejanja prostora morajo skladno z 61. in 61.a čle-
nom ZPNačrt-a v 15 dneh od prejema vloge in predloga spre-
memb ZN za pridobitev mnenj posredovati svoje mnenje pisno, 
sicer se šteje, da se strinjajo s predlogom sprememb ZN.

5. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)

Strokovne rešitve prostorske ureditve sprememb LN iz-
dela izdelovalec, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko 
načrtovanje. Izdelovalca sprememb LN izbere Občina Vitanje 
kot pripravljalec sprememb LN. Geodetske podlage za uredi-
tveno območje priskrbi pripravljalec sprememb LN.

Kot strokovna podlaga za izdelavo sprememb LN se upo-
rabi Osnovni odlok o LN vključno z njegovimi strokovnimi pod-
lagami. V primeru, da bodo za območje izdelani idejni projekti 
za komunalno gospodarsko infrastrukturo, se le-ti uporabijo kot 
osnova za rešitve v spremembah LN. Morebitne dodatne stro-
kovne podlage se lahko določijo tudi med postopkom priprave 
sprememb LN.

6. člen
(Roki za pripravo)

Postopek priprave in sprejemanja sprememb LN bo pote-
kal po terminskem planu:

– izdelava osnutka sprememb LN: junij–julij 2011;
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora: julij 

2011;
– javna razgrnitev in javna razprava o osnutku sprememb 

LN: julij–avgust 2011;
– izdelava predloga sprememb LN in pridobitev mnenj: 

september 2011;
– sprejem predloga sprememb LN na občinskem svetu: 

september–oktober 2011.

7. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem)

Pripravo sprememb LN financira pripravljalec sprememb 
LN Občina Vitanje.

8. člen
(Objava in veljavnost sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 
in začne veljati nasledni dan po objavi. Sklep se objavi tudi na 
spletnih straneh Občine Vitanje na http://www.vitanje.si/ in se 
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.

Št. 007-003/2011-01
Vitanje, dne 14. junija 2011

Župan
Občine Vitanje

Slavko Vetrih l.r.
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VLADA
2270. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi 

mejnih prehodov za mednarodni in 
meddržavni promet Republike Slovenije na 
zunanji meji Evropske unije

Na podlagi 17. člena Zakona o nadzoru državne meje 
(Uradni list RS, št. 35/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja 
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi Uredbe o določitvi mejnih 

prehodov za mednarodni in meddržavni promet 
Republike Slovenije na zunanji meji  

Evropske unije

1. člen
V Uredbi o določitvi mejnih prehodov za mednarodni in 

meddržavni promet Republike Slovenije na zunanji meji Evrop-
ske unije (Uradni list RS, št. 16/08 in 68/08) se 4. člen spremeni 
tako, da se glasi:

»4. člen
(1) Za prehajanje zunanje morske meje se določita mejna 

prehoda za mednarodni morski promet:
– Koper (Capodistria) in
– Piran (Pirano).
(2) Mejna prehoda obratujeta neprekinjeno.«.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2011.

Št. 00717-5/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-1711-0023

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2271. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 
Kemijski inštitut

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 
Kemijski inštitut

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 

Kemijski inštitut (Uradni list RS, št. 20/92, 65/99, 33/02 in 11/06) 
se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem odloku uporablja za zaposlene-

ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 

ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.«.

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

»2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda: Kemijski inštitut.
Skrajšano ime: KI.
Sedež javnega raziskovalnega zavoda: Ljubljana.
Poslovni naslov javnega raziskovalnega zavoda: Hajdri-

hova 19, Ljubljana.
Ime javnega raziskovalnega zavoda v angleškem jeziku: 

National Institute of Chemistry.
Skrajšano ime javnega raziskovalnega zavoda v angle-

škem jeziku: NIC.«.

3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti Inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasi-

fikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
Glavna dejavnost:

72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
naravoslovja in tehnologije,

72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
biotehnologije,

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih po-
dročjih naravoslovja in tehnologije,

71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
85.421 Višješolsko izobraževanje,
85.422 Visokošolsko izobraževanje,
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjeva-

nje in usposabljanje,
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki,
91.011 Dejavnost knjižnic.

Stranska dejavnost:
58.110 Izdajanje knjig,
58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
20.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij, gnojil in dušikovih 

spojin, plastičnih mas in sintetičnega kavčuka v 
primerni obliki,

20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemika-
lij,

20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij,
21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin,
21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov,
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in progra-

mih,
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
63.120 Obratovanje spletnih portalov,
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje,
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj.«.

V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega 
raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Razisko-
valne in inovacijske strategije Slovenije«.

4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega 

čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upoštevajoč pri 
tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejav-
nosti ter človeške in materialne možnosti družbe.

Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa 

znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu 
z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.

5. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na 

predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in 
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enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gospodar-
stvo;

– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst upo-
rabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane jav-
nosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati 
iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed 
sebe.«.

Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Upravnega odbora Inštituta izvolijo člani 

Upravnega odbora izmed sebe.«.
Peti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti 

Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju razisko-
valnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in 
izmed zaposlenih delavcev na Inštitutu se podrobneje določi 
v statutu.«.

6. člen
Peta alineja prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 7. člena 

se črtata.

7. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.

8. člen
Tretja alineja drugega odstavka 11. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazi-

ve,«.
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni 
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notra-
nje organizacijske enote in vodja programa.«.

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

»13. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut 

pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in 

drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.

10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela In-

štituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. 
Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega 

javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega za-

voda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,

– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 
in zbirk ter

– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor Inštituta na predlog 

vodij programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po pred-
hodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela 
Inštituta.«.

11. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda »svoje« nadome-

sti z besedo »svojih«.

12. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

odlokom do 26. junija 2011.

13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-26/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0007

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2272. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v javni 
raziskovalni zavod

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v javni 
raziskovalni zavod

1. člen
V Odloku o preoblikovanju Instituta »Jožef Stefan« v javni 

raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 13/92, 65/99, 71/02, 91/02 
in 11/06) se za 1.a členom doda novi 1.b člen, ki se glasi:

»1.b člen
Izraz delavec, ki se v tem odloku uporablja za zaposlene-

ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.«.

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti Instituta v skladu z Uredbo o standardni klasi-

fikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 

področju biotehnologije,
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije,
85.421 Višješolsko izobraževanje,
85.422 Visokošolsko izobraževanje,
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje,
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85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
58.110 Izdajanje knjig,
58.130 Izdajanje časopisov,
58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
58.190 Drugo založništvo,
58.290 Drugo izdajanje programja,
62.010 Računalniško programiranje,
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in 

programih,
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in 

računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane 

dejavnosti,
63.120 Obratovanje spletnih portalov,
63.990 Drugo informiranje,
25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin,
25.620 Mehanska obdelava kovin,
25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in 

elektroterapevtskih naprav,
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav 

in pripomočkov,
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav,
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav,
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 

dejavnosti,
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov,
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki,
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
91.011 Dejavnost knjižnic.«.

V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega 
raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Razisko-
valne in inovacijske strategije Slovenije«.

3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Institut je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega 

čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upoštevajoč pri 
tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejav-
nosti ter človeške in materialne možnosti družbe.«.

Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa 

znanja in tehnologij Institut s soglasjem ustanovitelja v skladu 
z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.

4. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Instituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na 

predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in 
enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gospodar-
stvo;

– dva člana imenuje znanstveni svet Instituta iz vrst upo-
rabnikov Instituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti Instituta, oziroma zainteresirane jav-
nosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati 
iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci Instituta izmed 
sebe.«.

Četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Upravnega odbora izvolijo člani Upravnega 

odbora izmed sebe.«.
Peti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti 

Instituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju razisko-
valnih dejavnosti Instituta, oziroma zainteresirane javnosti in 
izmed zaposlenih delavcev na Institutu se podrobneje določi 
v statutu.«.

5. člen
Peta alineja prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Instituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 7. člena 

se črtata.

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

»10. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.

7. člen
Tretja alineja drugega odstavka 11. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne na-

zive,«.
Doda se novi peti odstavek 11. člena, ki se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni 
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notra-
nje organizacijske enote in vodja programa.«.

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

»13. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Institut 

pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in 

drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za 

trg.«.

9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Institut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela 

Instituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slove-
nije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega 

javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega za-

voda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 

in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Instituta pripravi direktor Instituta na pre-

dlog vodij programskih skupin. Upravni odbor Instituta po 
predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program 
dela Instituta.«.

10. člen
Za prvim odstavkom 19. člena se doda novi drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhod-

ki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.

11. člen
Institut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

odlokom do 26. junija 2011.
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12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-28/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0009

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2273. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino 
v javni raziskovalni zavod

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS,št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino 
v javni raziskovalni zavod

1. člen
V Odloku o preoblikovanju Inštituta za novejšo zgodovino 

v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 39/92, 65/99, 
37/03 in 11/06) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se 
glasi:

»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem odloku uporablja za zaposlene-

ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.«.

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

»2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda: Inštitut za novejšo 

zgodovino.
Skrajšano ime: INZ.
Sedež javnega raziskovalnega zavoda: Ljubljana.
Poslovni naslov javnega raziskovalnega zavoda: Kongre-

sni trg 1, Ljubljana.
Ime javnega raziskovalnega zavoda v angleškem jeziku: 

Institute of Contemporary History.«.

3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasi-

fikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
58.110 Izdajanje knjig,
58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 

področju družboslovja in humanistike,
85.421 Višješolsko izobraževanje,
85.422 Visokošolsko izobraževanje,
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje,
91.011 Dejavnost knjižnic.«.

V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega 
raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Raziskovalne 
in inovacijske strategije Slovenije.«.

4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega 

čim večjo znanstveno in strokovno uspešnost, upoštevajoč pri tem 
zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejavnosti ter 
človeške in materialne možnosti družbe.«.

Za drugim odstavkom 6. člena se doda novi tretji odstavek, 
ki se glasi:

»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja 
in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zakono-
dajo ustanovi drug zavod.«.

5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na pre-

dlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega 
člana na predlog ministrstva, pristojnega za kulturo;

– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst upo-
rabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti. 
Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati iz iste 
institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed 
sebe.«.

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Upravnega odbora Inštituta izvolijo člani 

Upravnega odbora izmed sebe.«.
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti 

Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju raziskovalnih 
dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in izmed zapo-
slenih delavcev Inštituta se podrobneje določi v statutu.«.

6. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, da 

se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 8. člena 

se črtata.

7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.

8. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni 
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje 
organizacijske enote in vodja programa.«.

9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut 

pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in drugih 

nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.
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10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela In-

štituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. 
Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega 

javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega zavo-

da,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter prido-

bivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov in 

zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor Inštituta na predlog 

vodij programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po predhodnem 
mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštituta.«.

11. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda »svoje« nadomesti 

z besedo »svojih«.

12. člen
Za prvim odstavkom 19. člena se doda novi drugi odstavek, 

ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki iz 

naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.

13. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

odlokom do 26. junija 2011.

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-31/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0014

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2274. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o preoblikovanju Inštituta za narodnostna 
vprašanja v javni raziskovalni zavod

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS,št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07 in 9/11) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o preoblikovanju Inštituta za narodnostna 
vprašanja v javni raziskovalni zavod

1. člen
V Odloku o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vpra-

šanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/92, 

65/99, 45/00, 72/01, 69/02, 112/03, 61/04 in 11/06) se za 
1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem odloku uporablja za zapo-

slenega, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem 
zavodu, pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami 
zakona, ki ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem 
plač v javnem sektorju.«.

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti Inštituta v skladu z Uredbo o standardni 

klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) 
so:

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 
področju družboslovja in humanistike,

85.421 Višješolsko izobraževanje,
85.422 Visokošolsko izobraževanje,
85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje,
58.110 Izdajanje knjig,
58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
91.011 Dejavnost knjižnic.«.
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega 

raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Razi-
skovalne in inovacijske strategije Slovenije«.

3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut je za izvajanje nalog organiziran tako, da do-

sega čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upo-
števajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg 
raziskovalne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti 
družbe.«.

Za drugim odstavkom 6. člena se doda novi tretji od-
stavek, ki se glasi:

»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa 
znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skla-
du z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.

4. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana 

na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejav-
nost, in enega člana na predlog Urada Vlade Republike 
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu;

– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst 
uporabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri pove-
zovanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainte-
resirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne 
smeta prihajati iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed 
sebe.«.

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Upravnega odbora izvolijo člani Uprav-

nega odbora izmed sebe.«.
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejav-

nosti Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane 
javnosti in izmed zaposlenih delavcev na Inštitutu se po-
drobneje določi v statutu.«.

5. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 

8. člena se črtata.



Uradni list Republike Slovenije Št. 47 / 17. 6. 2011 / Stran 6443 

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

»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.

7. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne na-

zive,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se gla-

si:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni 
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notra-
nje organizacijske enote in vodja programa.«.

8. člen
Prva alineja prvega odstavka 12.b člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– ustanovitelj dva člana, in sicer enega na predlog mini-

strstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, drugega pa na 
predlog ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve,«.

9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut 

pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in 

drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za 

trg.«.

10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela 

Inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slove-
nije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega 

javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega za-

voda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 

in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor Inštituta na pre-

dlog vodij programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po 
predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program 
dela Inštituta.«.

11. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda »svoje« nado-

mesti z besedo »svojih«.

12. člen
Za prvim odstavkom 19. člena se doda novi drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhod-

ki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.

13. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

odlokom do 26. junija 2011.

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-33/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0017

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2275. Sklep o višini subvencije, ki pripada mladi 
družini na družinskega člana za prvo reševanje 
stanovanjskega vprašanja

Na podlagi drugega odstavka 26.f člena Zakona o naci-
onalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim 
družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni 
list RS, št. 96/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Repu-
blike Slovenije sprejela

S K L E P
o višini subvencije, ki pripada mladi družini  

na družinskega člana za prvo reševanje 
stanovanjskega vprašanja

I.
Višina subvencije, ki pripada mladi družini za prvo reše-

vanje stanovanjskega vprašanja z nakupom, gradnjo, rekon-
strukcijo ali spremembo namembnosti, znaša 120 eurov letno 
na družinskega člana.

II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

višini subvencije, ki pripada mladi družini na družinskega člana 
za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Uradni list RS, 
št. 70/07).

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35201-2/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-2511-0050

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2276. Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega 
zavoda Inštitut za kovinske materiale in 
tehnologije

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
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list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije

I. STATUS INŠTITUTA

1. člen
Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za 

kovinske materiale in tehnologije je Republika Slovenija, usta-
noviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike 
Slovenije.

Inštitut za kovinske materiale in tehnologije je pravni 
naslednik Inštituta za kovinske materiale in tehnologije, ki 
je bil v javni raziskovalni zavod preoblikovan s Sklepom o 
preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije 
v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 61/97, 87/97 – 
popr., 71/99, 69/02 in 11/06), ki ga je sprejela Vlada Republike 
Slovenije. S tem sklepom se je Inštitut za kovinske materiale 
in tehnologije, ustanovljen leta 1948 kot sestavni del Tehnične 
visoke šole pri Fakulteti za rudarstvo in metalurgijo v Ljubljani, 
razglašen v finančno samostojni zavod z odločbo Izvršnega 
sveta LRS, št. 755/2-1954, in z odločbo, št. 04-585/1-58, v 
znanstveni zavod, preoblikoval v javni raziskovalni zavod 
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (v nadaljnjem be-
sedilu: inštitut). Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda 
je bila Republika Slovenija, soustanovitelj inštituta pa Slo-
venske železarne, d. d., Ljubljana, katerega pravni naslednik 
je SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, 
Ljubljana. Republika Slovenija in Slovenske železarne, d. d., 
Ljubljana sta medsebojne pravice in obveznosti iz ustanovi-
teljstva oziroma soustanoviteljstva inštituta uredila s Pogodbo 
o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti z 
dne 4. 11. 1997.

Republika Slovenija prevzame ustanoviteljstvo v celoti, 
saj je dosedanji soustanovitelj SIJ – Slovenska industrija jekla, 
d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, izstopil iz soustanovitelj-
stva tega javnega raziskovalnega zavoda, in sicer na podlagi 
Sklepa o izstopu iz soustanoviteljstva javnega raziskovalnega 
zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, ki ga je dne 
18. 3. 2011 sprejela Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija 
jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana.

Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlene-
ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.

II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA

2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda je: Inštitut za kovin-

ske materiale in tehnologije (v angleščini: Institute of Metals 
and Technology).

Skrajšano ime je: IMT.
Sedež inštituta je v Ljubljani, Lepi pot 11.

III. DEJAVNOST INŠTITUTA

3. člen
Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifi-

kaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:

72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih podro-
čjih naravoslovja in tehnologije,

71.20 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
62.0 Računalniško programiranje, svetovanje in druge s 

tem povezane dejavnosti,
63 Druge informacijske dejavnosti,
85.42 Višješolsko in visokošolsko izobraževanje,
85.59 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 

in usposabljanje,
91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov,
58.14 Izdajanje revij in druge periodike.

Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, 
povezan z visokošolskimi organizacijami, v okviru Programa 
dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, 
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za 
katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem 
desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja 
državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. 
Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi 
za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in 
inovacijske strategije Slovenije.

Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno 
raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi 
organizacijami doma in v svetu.

Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter upo-
rabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih 
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene 
kulture in obveščanje javnosti.

Inštitut v okviru svoje dejavnosti daje poseben poudarek 
znanstvenim osnovam za varstvo okolja in spremljanje proce-
sov v njem ter razvoju novih in čistih tehnologij.

4. člen
Za izvajanje javne službe se na inštitutu oblikujejo pro-

gramske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v ob-

segu in na način, določen z letnim programom dela inštituta, ki 
je usklajen s Programom dela inštituta.

5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja 

in tehnologij inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zako-
nodajo ustanovi drug zavod.

6. člen
Organiziranost inštituta se določi s statutom inštituta.

IV. ORGANI INŠTITUTA

7. člen
Organ upravljanja inštituta je upravni odbor.
Upravni odbor inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na 

predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in 
enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gospodar-
stvo;

– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst upo-
rabnikov inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane jav-
nosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati 
iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed 
sebe.

Predsednika upravnega odbora inštituta izvolijo člani 
upravnega odbora izmed sebe.

Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti 
inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju razisko-
valnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in 
izmed zaposlenih delavcev na inštitutu se podrobneje določi 
v statutu.
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8. člen
Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– Program dela inštiuta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela inštituta,
– letni program dela in finančni načrt inštituta,
– letno poročilo,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih sklepa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja spre-

jema statut, Program dela Inštituta ter imenuje in razrešuje 
direktorja.

9. člen
Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor vsako leto poroča Vladi Republike Sloveniji 

o delu inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom inštitu-

ta oziroma poslovnikom o delu upravnega odbora.

10. člen
Delo in poslovanje inštituta vodi direktor.
Direktorja inštituta imenuje in razrešuje upravni odbor 

inštituta s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Mandat direktorja je pet let.

11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.

12. člen
Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja 

strokovnega dela inštituta se oblikuje znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih 

programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev 

za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne more 

biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni 
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notra-
nje organizacijske enote in vodja programa.

S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta in 
način imenovanja članov.

V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV  
ZA DELO INŠTITUTA

13. člen
Inštitut upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi 

sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega sklepa.

14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut 

pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in 

drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.

15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela in-

štituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. 
Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega 

javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega za-

voda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 

in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij 

programskih skupin. Upravni odbor inštituta po predhodnem 
mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela inštituta.

16. člen
Pri inštitutu se ustanovi raziskovalni sklad inštituta, ki se 

financira iz donacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnih projek-

tov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspek-

tivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
Oblikovanje in namen uporabe raziskovalnega sklada se 

natančnejše določi s statutom.

VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD 
ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA 

DELO

17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut uporablja za 

izvajanje in razvoj svojih dejavnosti.
O namenu razpolaganja s presežkom prihodkov nad od-

hodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.

18. člen
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z 

zakonom in odločitvijo ustanovitelja.
Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki 

iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU

19. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu 

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in 
obveznostmi brez omejitev.

VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA  
ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA

20. člen
Ustanovitelj, Vlada Republike Slovenije, prevzema odgo-

vornost za obveznosti inštituta iz naslova opravljanja dejavno-
sti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja, s katerim 
inštitut upravlja. Za obveznosti inštituta iz lastne dejavnosti 
jamči inštitut s prihodki iz lastne dejavnosti.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Lepi pot 11, 

Ljubljana, ki je bil vpisan v sodni register dne 3. 9. 1974 in je 
sedaj vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 
pod matično številko 5051622000, ohrani vse pravice in obvez-
nosti v pravnem prometu.
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22. člen
Direktor nadaljuje delo do izteka mandata.
Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega od-

bora inštituta nadaljuje delo dosedanji upravni odbor inštituta.
Novi upravni odbor inštituta se imenuje oziroma izvoli do 

26. julija 2011.
Organi inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred 

sprejemom tega sklepa, nadaljujejo z delom do ustanovitve in 
imenovanja novih organov, določenih s tem sklepom in statu-
tom, v okviru svojih pristojnosti.

23. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

sklepom do 26. junija 2011.

24. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

preoblikovanju Inštituta za kovinske materiale in tehnologije 
v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 61/97, 87/97 – 
popr., 71/99, 69/02 in 11/06).

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Pogodba 
o ureditvi medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti z 
dne 4. 11. 1997, ki sta jo sklenila Vlada Republike Slovenije in 
Slovenske železarne, d. d. Ljubljana.

25. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha soustanoviteljstvo v 

javnem raziskovalnem zavodu Inštitut za kovinske materiale in 
tehnologije, Lepi pot 11, Ljubljana, dosedanjemu soustanovi-
telju SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Gerbičeva ulica 98, 
Ljubljana (prej Slovenske železarne, d. d., Ljubljana), in sicer 
na podlagi Sklepa o izstopu iz soustanoviteljstva javnega razi-
skovalnega zavoda Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 
ki ga je sprejela Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, 
d. d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, dne 18. 3. 2011.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-30/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0010

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2277. Sklep o preoblikovanju Kmetijskega inštituta 
Slovenije v javni raziskovalni zavod

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije 

v javni raziskovalni zavod

I. STATUS INŠTITUTA

1. člen
Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda Kmetijski in-

štitut Slovenije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice 
in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Kmetijski inštitut Slovenije je pravni naslednik Kmetij-
skega inštituta Slovenije, ki je bil v javni raziskovalni zavod 
preoblikovan s Sklepom o preoblikovanju Kmetijskega inštituta 
Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 66/96, 
65/99, 84/02, 11/06 in 43/06), ki ga je sprejela Vlada Republike 
Slovenije. S tem sklepom se je s preoblikovanjem Kmetijske-
ga inštituta Slovenije, ki ga je kot Kmetijski znanstveni zavod 
ustanovila Vlada Ljudske Republike Slovenije z uredbo št. 32 
dne 12. 11. 1946 (Uradni list LRS, št. 73/46), do katerega je 
Biotehniška fakulteta v Ljubljani dne 1. 1. 1964 prevzela usta-
noviteljske pravice z odločbo št. 418/64, ustanovil javni razisko-
valni zavod Kmetijski inštitut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
inštitut). Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda je bila 
Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa 
je izvrševala Vlada Republike Slovenije.

Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlene-
ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.

II. IME IN SEDEŽ INŠTITUTA

2. člen
Ime javnega raziskovalnega zavoda: Kmetijski inštitut 

Slovenije.
Skrajšano ime: KIS.
Sedež javnega raziskovalnega zavoda: Ljubljana.
Poslovni naslov javnega raziskovalnega zavoda: Hacque-

tova ulica 17, Ljubljana.
Ime javnega raziskovalnega zavoda v angleškem jeziku: 

Agricultural Institute of Slovenia.
Skrajšano ime v angleškem jeziku: AIS

III. DEJAVNOST INŠTITUTA

3. člen
Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasifi-

kaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
A/01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin,
A/01.2 Gojenje trajnih nasadov,
A/01.21 Vinogradništvo,
A/01.24 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja,
A/01.25 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,
A/01.3 Razmnoževanje rastlin,
A/01.4 Živinoreja,
A/01.5 Mešano kmetijstvo,
A/01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pri-

delkov,
A/02.1 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavno-

sti,
A/02.3 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
A/02.4 Storitve za gozdarstvo,
C/10.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in ma-

ščob,
C/10.9 Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali,
C/26.51 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, naviga-

cijskih inštrumentov in naprav,
G/46.11 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih 

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
G/46.21 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in 

krmo,
G/46.22 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
G/46.23 Trgovina na debelo z živimi živalmi,
G/46.31 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo,
G/46.32 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-

delki,
G/46.33 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, 

jajci, jedilnim oljem in maščobami,
G/46.61 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-

ki, opremo,
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G/46.75 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki,
G/47.21 Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-

nah s sadjem in zelenjavo,
G/47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi,
G/47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajal-

nah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
G/47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializira-

nih prodajalnah,
G/47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah,
G/47.99 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stoj-

nic in tržnic,
H/52.1 Skladiščenje,
H/52.24 Pretovarjanje,
I/55.201 Počitniški domovi in letovišča,
J/58.11 Izdajanje knjig,
J/58.14 Izdajanje knjig in druge periodike,
J/62.0 Računalniško programiranje, svetovanje in dru-

ge s tem povezane dejavnosti,
J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejav-

nosti,
J/63.12 Obratovanje spletnih portalov,
L/68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih ne-

premičnin,
L/68.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po po-

godbi,
M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično sve-

tovanje,
M/71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M/72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

biotehnologije,
M/72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije,
M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

družboslovja in humanistike,
M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M/74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične de-

javnosti,
N/77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem 

in zakup,
N/81.3 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in oko-

lice,
N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N/82.92 Pakiranje,
P/85.32 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraže-

vanje,
P/85.421 Višješolsko izobraževanje,
P/85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P/85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in uspo-

sabljanje,
R/90.04 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/91.01 Dejavnost knjižnic in arhivov,
R/91.04 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo 

naravnih vrednosti.
Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, 

povezan z visokošolskimi organizacijami, v okviru Programa 
dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, 
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za 
katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v naslednjem 
desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da obstaja 
državni interes, da se na tem področju dolgoročno raziskuje. 
Inštitut opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje ter skrbi 
za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru Raziskovalne in 
inovacijske strategije Slovenije.

Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znanstveno 
raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s sorodnimi 
organizacijami doma in v svetu.

Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter upo-
rabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih 
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene 
kulture in obveščanje javnosti.

Inštitut v okviru svoje dejavnosti s področja kmetijstva 
izvaja sledečo javno službo:

– javno službo strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih 
rastlin,

– javno službo strokovnih nalog v živinoreji in ostalih 
nalog, ki se izvajajo kot javna služba v živinoreji,

– javno službo zdravstvenega varstva rastlin,
– javno službo na področju fitofarmacevtskih sredstev 

in naprav,
– javno službo na področju semenarstva (posebno 

preskušanje sort kmetijskih rastlin),
– javno službo s področja nalog genske banke.
Inštitut opravlja naslednje naloge s področja kmetij-

stva:
– opravlja naloge za obvladovanje škodljivih organiz-

mov na področju zdravstvenega varstva rastlin,
– opravlja strokovne naloge preizkušanja in ocenjeva-

nja fitofarmacevtskih sredstev,
– opravlja preizkušanja sort,
– hranjenje varstvenih oziroma standardnih vzorcev 

semenskega materiala zavarovanih sort in sort, vpisanih v 
sortno listo,

– uradno potrditev semenskega materiala kmetijskih 
rastlin,

– naknadno kontrolo semenskega materiala kmetijskih 
rastlin,

– vodi predpisane evidence, registre in druge zbirke po-
datkov, ki so povezane v informacijski sistem in mednarodne 
informacijske sisteme na področju živinoreje,

– opravlja strokovne naloge in monitoring na področju 
kontrole ustreznosti krme, dodatkov in premiksov,

– opravlja analize medu,
– opravlja analize mineralnih gnojil,
– opravlja oceno vina in drugih proizvodov iz grozdja 

in vina,
– opravlja analize žganih pijač,
– opravlja kemijske analize fitofarmacevtskih sredstev 

in analize ostankov fitofarmacevtskih sredstev v kmetijskih 
pridelkih.

Inštitut opravlja tudi strokovne naloge s področja kme-
tijstva v povezavi z varstvom okolja in sicer v zvezi:

– z ukrepi na vodovarstvenih območjih;
– z izpusti toplogrednih plinov in amoniaka s projekcija-

mi in možnostmi za zmanjševanje teh izpustov ter v zvezi s 
pripravo programov in poročil glede zmanjševanja izpustov 
toplogrednih plinov in amoniaka,

– z varstvom voda pred onesnaženjem z nitrati iz kme-
tijskih virov,

– s stanjem tal v Sloveniji,
– s prilagajanjem podnebnim spremembam,
– z biološko razgradljivimi odpadki in uporabo blata iz 

čistilnih naprav v kmetijstvu ter
– druge strokovne naloge v zvezi z vplivi kmetijske 

dejavnosti na varstvo okolja in izvajanjem ukrepov varstva 
okolja v kmetijstvu.

4. člen
Za izvajanje javne službe se na inštitutu oblikujejo 

programske skupine.
Inštitut opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v ob-

segu in na način, določen z letnim programom dela inštituta, 
ki je usklajen s Programom dela inštituta.

Inštitut opravlja naloge javne službe s področja kmetij-
stva iz petega odstavka prejšnjega člena in naloge s področja 
kmetijstva iz šestega odstavka prejšnjega člena v skladu z 
letnimi programi, sprejetimi na predpisan način, in na podlagi 
predpisov, ki urejajo javno naročanje. Medsebojna razmerja 
med inštitutom in ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, se podrobneje uredijo s pogodbo.

Inštitut opravlja naloge iz sedmega odstavka prejšnje-
ga člena v skladu s programi, ki jih po predhodnem mnenju 
ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, in ministrstva, 
pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, sprejme 
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upravni odbor inštituta. Izvajanje nalog iz programov in 
medsebojna razmerja med inštitutom in ministrstvom ozi-
roma ministrstvoma, ki sta naročnika in plačnika nalog, se 
podrobneje uredijo s pogodbo.

5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja 

in tehnologij inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zako-
nodajo ustanovi drug zavod.

6. člen
Organiziranost inštituta se določi s statutom.

IV. ORGANI INŠTITUTA

7. člen
Organ upravljanja inštituta je upravni odbor.
Upravni odbor inštituta ima sedem članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana 

na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, 
enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, in enega člana na predlog ministrstva, 
pristojnega za okolje in prostor;

– tri člane imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst upo-
rabnikov inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane jav-
nosti. Imenovani člani s strani uporabnikov ne smejo prihajati 
iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed 
sebe.

Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega 
odbora izmed sebe.

Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti 
inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju razisko-
valnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in 
izmed zaposlenih delavcev na inštitutu se podrobneje določi 
v statutu.

8. člen
Upravni odbor inštituta obravnava in sprejema:
– statut in druge splošne akte,
– Program dela inštituta,
– letna poročila o izvajanju Programa dela inštituta,
– petletno poročilo o izvajanju Programa dela inštituta,
– letni program dela in finančni načrt inštituta,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– obravnava pobude znanstvenega sveta in o njih skle-

pa,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi.
Upravni odbor inštituta s soglasjem ustanovitelja spre-

jema statut, Program dela inštituta ter imenuje in razrešuje 
direktorja.

9. člen
Mandat članov upravnega odbora inštituta je štiri leta.
Upravni odbor vsako leto poroča ustanovitelju o delu 

inštituta.
Način dela upravnega odbora se določi s statutom oziro-

ma poslovnikom o delu upravnega odbora.

10. člen
Delo in poslovanje inštituta vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem 

ustanovitelja.
Mandat direktorja je pet let.

11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.

12. člen
Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja 

strokovnega dela inštituta se oblikuje Znanstveni svet.
Znanstveni svet v okviru pooblastil, določenih v statutu:
– oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih 

programov,
– vsebinsko usklajuje pripravo Programa dela inštituta,
– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazi-

ve,
– daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev 

za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge naloge v skladu s statutom.
Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne 

more biti izvoljen za predsednika.
Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni 
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja no-
tranje organizacijske enote in vodja programa.

S statutom se določijo pristojnosti znanstvenega sveta 
in način imenovanja članov.

V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV  
ZA DELO INŠTITUTA

13. člen
Inštitut upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materi-

alnimi sredstvi, s katerimi je gospodaril do uveljavitve tega 
sklepa.

14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, inštitut 

pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na 

področju raziskovalne dejavnosti,
– iz državnega proračuna za opravljanje nalog javne 

službe s področja kmetijstva iz petega odstavka 3. člena tega 
sklepa in nalog s področja kmetijstva iz šestega odstavka 
3. člena tega sklepa,

– iz sredstev donacij in iz nepovratnih sredstev tujih virov 
za opravljanje nalog s področja kmetijstva iz šestega odstavka 
3. člena tega sklepa,

– iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih 
virov za opravljanje nalog iz sedmega odstavka 3. člena tega 
sklepa,

– iz državnega proračuna za izvajanje drugih nalog, ki 
se sofinancirajo preko javnih razpisov,

– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.

15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela 

inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slove-
nije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega 

javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega za-

voda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 

in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij 

programskih skupin. Upravni odbor inštituta po predhodnem 
mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela inštituta.

Inštitut pridobiva sredstva za opravljanje nalog javne 
službe s področja kmetijstva iz petega odstavka 3. člena tega 
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sklepa in nalog s področja kmetijstva iz šestega odstavka 
3. člena tega sklepa v obsegu izvajanja nalog javne službe s 
področja kmetijstva iz petega odstavka 3. člena tega sklepa in 
nalog s področja kmetijstva iz šestega odstavka 3. člena tega 
sklepa na podlagi letnih programov, sprejetih na predpisan 
način, in na podlagi predpisov, ki urejajo javno naročanje.

Inštitut pridobiva sredstva za opravljanje nalog iz sedme-
ga odstavka 3. člena tega sklepa v obsegu izvajanja nalog iz 
sedmega odstavka 3. člena tega sklepa na podlagi progra-
mov, ki jih po predhodnem mnenju ministrstva, pristojnega 
za okolje in prostor, in ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano, sprejme upravni odbor inštituta.

16. člen
Pri inštitutu se ustanovi raziskovalni sklad, ki se financira 

iz donacij in drugih virov in je namenjen za:
– odpiranje novih področij in podporo obetavnih pro-

jektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspek-

tivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo inštituta.
Oblikovanje in namen uporabe raziskovalnega sklada se 

natančnejše določi s statutom.

VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV  
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV 

ZA DELO

17. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut uporablja za 

izvajanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad od-

hodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.

18. člen
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki se krije v skladu z 

zakonom in odločitvijo ustanovitelja na predlog upravnega 
odbora.

Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki 
iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI 
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU

19. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu 

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in 
obveznostmi brez omejitev.

VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA  
ZA OBVEZNOSTI INŠTITUTA

20. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti in-

štituta iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, 
do višine vrednosti premoženja, s katerim inštitut upravlja. 
Za obveznosti inštituta iz lastne dejavnosti jamči inštitut s 
prihodki iz lastne dejavnosti.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

21. člen
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 

Ljubljana, ki je bil vpisan v sodni register dne 26. 5. 1975 in 
je sedaj vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Lju-
bljani pod matično številko 5055431000, ohrani vse pravice 
in obveznosti v pravnem prometu.

22. člen
Direktor nadaljuje delo do izteka mandata.
Do imenovanja oziroma izvolitve novega upravnega 

odbora inštituta nadaljuje delo dosedanji upravni odbor in-
štituta.

Novi upravni odbor inštituta se imenuje oziroma izvoli 
do 26. julija 2011.

Organi inštituta, ki so bili izvoljeni ali imenovani pred 
sprejemom tega sklepa, nadaljujejo z delom do ustanovitve 
in imenovanja novih organov, določenih s tem sklepom in 
statutom, v okviru svojih pristojnosti.

23. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

sklepom do 26. junija 2011.

24. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o 

preoblikovanju Kmetijskega inštituta Slovenije v javni razi-
skovalni zavod (Uradni list RS, št. 66/96, 65/99, 84/02, 11/06 
in 43/06).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-38/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0012

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2278. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, 
geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni 
zavod Geološki zavod Slovenije

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, 
geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni 

zavod Geološki zavod Slovenije

1. člen
V Sklepu o preoblikovanju dela Inštituta za geologijo, 

geotehniko in geofiziko v javni raziskovalni zavod Geološki 
zavod Slovenije (Uradni list RS, št. 66/98, 65/99, 88/02, 49/03 
in 11/06) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlene-

ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.«.
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2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
Dejavnosti Inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasi-

fikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
63.120 Dejavnost spletnih portalov,
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetova-

nje,
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih po-

dročjih naravoslovja in tehnologije,
58.110 Izdajanje knjig,
58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
85.421 Višješolsko izobraževanje,
85.422 Visokošolsko izobraževanje,
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjeva-

nje in usposabljanje,
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
91.011 Dejavnost knjižnic,
91.012 Dejavnost arhivov,
74.200 Fotografska dejavnost,
43.130 Testno vrtanje in sondiranje,
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in progra-

mih.
Inštitut kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod, 

povezan z visokošolskimi organizacijami, v okviru Programa 
dela inštituta izvaja kot javno službo raziskovalne programe, 
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela, za 
katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v nasle-
dnjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomembno, da 
obstaja državni interes, da se na tem področju dolgoročno 
raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno razisko-
vanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru 
Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije.

Inštitut opravlja rudarsko javno službo, v okviru katere 
opravlja naslednje naloge:

1. izdeluje strokovne podlage za državno rudarsko 
strategijo,

2. vodi in vzdržuje rudarsko knjigo,
3. prevzema vzorce, ki se jih pridobi ob raziskovanju 

mineralnih surovin in rudarsko tehnično dokumentacijo, ki 
je bila pred zaprtjem rudnikov uporabljena ob izkoriščanju 
mineralnih surovin.

Inštitut v okviru svoje dejavnosti opravlja naloge geolo-
ške strokovne službe v naslednjem obsegu:

– geološke raziskave nacionalnega pomena, zbira in 
posreduje geološke podatke in dokumentacijo za namene 
splošne geološke evidence ter izdeluje geološke karte in 
drugo geološko dokumentacijo v skladu s predpisi na podro-
čju rudarstva, prostorskega načrtovanja in varstva okolja,

– pripravlja strokovne geološke podlage za namene po-
deljevanja rudarskih pravic ter pripravlja mnenja in soglasja k 
prostorskim načrtom s področja rudarstva v skladu s predpisi 
o rudarstvu, izdeluje bilance stanja mineralnih surovin in 
izdeluje druge strokovne podlage za upravne naloge države 
na področju rudarstva,

– nudi podporo pri usklajevanju politik in zakonodaje 
na nivoju EU ter raziskovalnim EU projektom s področja 
mineralnih surovin, sodeluje pri implementaciji EU direktiv s 
področja rudarstva in mineralnih surovin,

– pripravlja strokovne podlage v zvezi s plazljivimi 
območji,

– pripravlja evidence podzemnih voda ter v zvezi s tem 
strokovne podlage za načrte upravljanja z vodami, vodne 
pravice in varovanje podzemnih voda,

– vzpostavlja in vzdržuje geološki informacijski sis-
tem.

Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno znan-
stveno raziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s 
sorodnimi organizacijami doma in v svetu.

Inštitut bo zagotavljal vsestransko dostopnost ter upo-
rabo znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih 
dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znan-
stvene kulture in obveščanje javnosti.«.

3. člen
Tretji in četrti odstavek 4. člena s spremenita tako, da 

se glasita:
»Inštitut opravlja naloge iz tretjega odstavka in iz druge 

in tretje alinee četrtega odstavka 3. člena tega sklepa v skla-
du z letnim programom, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno 
za rudarstvo. Inštitut opravlja naloge geološke strokovne 
službe iz četrte in pete alinee četrtega odstavka 3. člena 
tega sklepa v skladu z letnim programom, ki ga pripravi 
ministrstvo, pristojno za okolje in prostor. Inštitut opravlja 
naloge geološke strokovne službe iz prve in šeste alinee 
četrtega odstavka 3. člena tega sklepa v skladu z letnim 
programom, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za okolje in 
prostor, za del vsebin, ki se nanašajo na prostorsko načrto-
vanje in varstvo okolja in v skladu z letnim programom, ki ga 
pripravi ministrstvo, pristojno za rudarstvo, za del vsebin, ki 
se nanašajo na rudarstvo.

Izvajanje nalog iz programov iz prejšnjega odstavka in 
medsebojna razmerja med inštitutom in posameznim mini-
strstvom se podrobneje uredijo s pogodbo.«.

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

»5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa 

znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skla-
du z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.

5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta ima sedem članov, od kate-

rih:
– tri člane imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na 

predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, 
enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za okolje in 
prostor, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega 
za rudarstvo;

– tri člane imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst upo-
rabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezova-
nju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane 
javnosti. Imenovani člani s strani uporabnikov ne smejo 
prihajati iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed 
sebe.«.

Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejav-

nosti Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane 
javnosti in izmed zaposlenih delavcev na Inštitutu se po-
drobneje določi v statutu.«.

6. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 

8. člena se črtata.

7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.
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8. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne na-

zive,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se 

glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstve-
ni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja 
notranje organizacijske enote in vodja programa.«.

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

»13. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, In-

štitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe 

na področju raziskovalne dejavnosti in drugih nalog, ki se 
sofinancirajo preko javnih razpisov,

– iz državnega proračuna za izvajanje nalog geološke 
strokovne službe,

– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za 

trg.«.

10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela 

Inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slove-
nije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obse-

ga javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega 

zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 

in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor na predlog vodij 

programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po predhodnem 
mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštitu-
ta.

Inštitut pridobiva sredstva za izvajanje nalog iz tretjega 
in četrtega odstavka 3. člena v skladu z merili ministrstva, 
pristojnega za rudarstvo, in ministrstva, pristojnega za okolje 
in prostor.«.

11. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda »svoje« nado-

mesti z besedo »svojih«.

12. člen
Za prvim odstavkom 16. člena se doda novi drugi od-

stavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad od-

hodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.

13. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

sklepom do 26. junija 2011.

14. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 01403-37/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0011

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2279. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o uskladitvi ustanovnega akta javnega 
raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut 
Slovenije

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  
o uskladitvi ustanovnega akta javnega 

raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut 
Slovenije

1. člen
V Sklepu o uskladitvi ustanovnega akta javnega razi-

skovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije (Uradni list 
RS, št. 1/94, 65/99, 69/02 in 11/06) se za 1. členom doda novi 
1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlene-

ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.«.

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasi-

fikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

biotehnologije,
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih po-

dročjih naravoslovja in tehnologije,
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

družboslovja in humanistike,
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
62.010 Računalniško programiranje,
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in progra-

mih,
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi 

storitvami povezane dejavnosti,
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 

poslovanje,
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše 

poslovanje,
01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic,
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01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in go-
moljnic,

01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin,
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,
01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih ra-

stlin,
01.300 Razmnoževanje rastlin,
01.640 Obdelava semen,
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov,
02.200 Sečnja,
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa,
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti,
58.110 Izdajanje knjig,
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev,
58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje,
85.421 Višješolsko izobraževanje,
85.422 Visokošolsko izobraževanje,
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževa-

nje,
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 

področju športa in rekreacije,
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjeva-

nje in usposabljanje,
91.011 Dejavnost knjižnic in arhivov.«.

V 1. točki drugega odstavka 3. člena se besedilo »Naci-
onalnega raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom 
»Raziskovalne in inovacijske strategije Slovenije«.

Na koncu 4. točke drugega odstavka 3. člena se pika 
nadomesti z vejico in doda nova 5. točka, ki se glasi:

»5.  izvajanje nalog javne službe monitoringa stanja 
okolja (spremljanje stanja okolja) in ohranjenosti narave 
skladno z določbami zakona, ki ureja varstvo okolja, in 
zakona, ki ureja ohranjanje narave (razvoj, koordinacija, 
usmerjanje in izvajanje nalog in poročanje na področju moni-
toringa stanja gozdnih ekosistemov, kot intenzivni monitoring 
gozdov, monitoring biotske pestrosti gozdov in monitoring 
ponorov CO2 za sektor gozd, rabo tal in spremembe rabe 
tal).«.

3. člen
Za prvim odstavkom 5. člena se doda novi drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Inštitut opravlja naloge monitoringa stanja okolja 

(spremljanje stanja okolja) in ohranjenosti narave iz 5. toč-
ke drugega odstavka 3. člena tega sklepa v skladu z letnimi 
programi monitoringa, ki jih pripravi ministrstvo, pristojno za 
okolje in prostor. Medsebojna razmerja med inštitutom in 
ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor, se podrobneje 
uredijo s pogodbo.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Za tretjim odstavkom 5. člena se doda novi četrti od-

stavek, ki se glasi:
»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa 

znanja in tehnologij inštitut s soglasjem ustanovitelja v skla-
du z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.

4. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana 

na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejav-
nost, in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za 
gozdarstvo;

– dva člana imenuje znanstveni svet inštituta iz vrst 
uporabnikov inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri pove-
zovanju raziskovalnih dejavnosti inštituta, oziroma zainte-
resirane javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne 
smeta prihajati iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed 
sebe.«.

Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejav-

nosti inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti inštituta, oziroma zainteresirane 
javnosti in izmed zaposlenih delavcev na inštitutu se po-
drobneje določi v statutu.«.

5. člen
Peta alineja prvega odstavka 9. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 

9. člena se črtata.

6. člen
Za 12. členom se doda novi 12.a člen, ki se glasi:

»12.a člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.

7. člen
Tretja alineja drugega odstavka 13. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne na-

zive,«.
Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se 

glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstve-
ni sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja 
notranje organizacijske enote in vodja programa.«.

8. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, in-

štitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in 

drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za 

trg.«.

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

»16. člen
1. Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela 

inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slove-
nije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo ob-

sega javne službe, statističnih raziskav ter raziskovalnega 
dela za trg,

– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega 

zavoda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 

in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela inštituta pripravi direktor na predlog vodij 

programskih skupin. Program dela inštituta, ki se nanaša 
na področje javne gozdarske službe, se pripravi v skladu s 
predpisi ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, ter ministr-
stva, pristojnega za okolje in prostor. Program dela inštituta, 
ki se nanaša na področje javne službe monitoringa stanja 
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okolja (spremljanje stanja okolja) in ohranjenosti narave po 
predpisih, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave, se 
pripravi v skladu s predpisi ministrstva, pristojnega za okolje 
in prostor. Upravni odbor inštituta po predhodnem mnenju 
znanstvenega sveta sprejme Program dela inštituta.

2. S področja javne gozdarske službe:
– naloge iz 2. točke 3. člena tega sklepa in ustrezni del 

infrastrukture.
Kriterije za pridobivanje teh sredstev določi ministrstvo, 

pristojno za gozdarstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pri-
stojnim za okolje in prostor.

3. Dejavnosti po predpisih o varstvu okolja:
– izdelovanje študij ranljivosti okolja in študij za presojo 

vplivov na okolje.
Kriterije za pridobivanje teh sredstev določi ministrstvo, 

pristojno za okolje in prostor, v sodelovanju z ministrstvom, 
pristojnim za gozdarstvo.

4. Dejavnosti s področja javne službe monitoringa sta-
nja okolja (spremljanje stanja okolja) in ohranjenosti narave 
po predpisih, ki urejajo varstvo okolja in ohranjanje narave:

– razvoj, koordinacija, usmerjanje in izvajanje nalog in 
poročanje na področju monitoringa stanja gozdnih ekosis-
temov, kot intenzivni monitoring gozdov, monitoring biotske 
pestrosti gozdov in monitoring ponorov CO2 za sektor gozd, 
rabo tal in spremembe rabe tal.

Kriterije za pridobivanje teh sredstev določi ministrstvo, 
pristojno za okolje in prostor.

Inštitut pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti iz 2., 
3., 4. in 5. točke drugega odstavka 3. člena tega sklepa na 
podlagi letnega Programa dela, ki ga po predhodnem mnenju 
ministrstva, pristojnega za okolje in prostor, ter ministrstva, 
pristojnega za gozdarstvo, sprejme Upravni odbor inštitu-
ta.«.

10. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »svoje« nado-

mesti z besedo »svojih«.

11. člen
Za prvim odstavkom 18. člena se doda novi drugi od-

stavek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad od-

hodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.

12. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

sklepom do 26. junija 2011.

13. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 01403-36/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0013

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2280. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o preoblikovanju Inštituta za ekonomska 
raziskovanja v javni raziskovalni zavod

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 

(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o preoblikovanju Inštituta za ekonomska 
raziskovanja v javni raziskovalni zavod

1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Inštituta za ekonomska razi-

skovanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/98, 
65/99, 13/03 in 11/06) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki 
se glasi:

»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlene-

ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.«.

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti Inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasi-

fikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

družboslovja in humanistike,
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
85.421 Višješolsko izobraževanje,
85.422 Visokošolsko izobraževanje,
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnje-

vanje in usposabljanje.«.
V tretjem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega 

raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Razisko-
valne in inovacijske strategije Slovenije«.

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

»5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja 

in tehnologij inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zako-
nodajo ustanovi drug zavod.«.

4. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na 

predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in 
enega člana na predlog Urada Republike Slovenije za makro-
ekonomske analize in razvoj;

– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst upo-
rabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane jav-
nosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati 
iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed 
sebe.«.

Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti 

Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju razisko-
valnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in 
izmed zaposlenih delavcev na Inštitutu se podrobneje določi 
v statutu.«.

5. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Inštituta,«.
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Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 8. člena 
se črtata.

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

»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.

7. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne na-

zive,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se gla-

si:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni 
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notra-
nje organizacijske enote in vodja programa.«.

8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut 

pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in 

drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za 

trg.«.

9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela 

Inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slove-
nije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega 

javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega za-

voda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 

in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor Inštituta na pre-

dlog vodij programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po 
predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program 
dela Inštituta.«.

10. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda »svoje« nado-

mesti z besedo »svojih«.

11. člen
Za prvim odstavkom 17. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhod-

ki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.

12. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

sklepom do 26. junija 2011.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-29/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0015

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2281. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o preoblikovanju Urbanističnega inštituta 
Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o preoblikovanju Urbanističnega inštituta 
Republike Slovenije v javni raziskovalni zavod

1. člen
V Sklepu o preoblikovanju Urbanističnega inštituta Re-

publike Slovenije v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, 
št. 13/93, 46/93, 65/99, 96/03, 11/06 in 68/08) se za 1. členom 
doda novi 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlene-

ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.«.

2. člen
Peti odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Skrajšano angleško ime je: UI RS.«.

3. člen
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega 

raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Razisko-
valne in inovacijske strategije Slovenije«.

4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Inštitut je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega 

čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upoštevajoč pri 
tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejav-
nosti ter človeške in materialne možnosti družbe.«.

Za drugim odstavkom 6. člena se doda novi tretji odsta-
vek, ki se glasi:

»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa 
znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu 
z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.

5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na 

predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in 
enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za prostor;
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– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst upo-
rabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane jav-
nosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati 
iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed 
sebe.«.

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Upravnega odbora Inštituta izvolijo člani 

Upravnega odbora izmed sebe.«.
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti 

Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju razisko-
valnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in 
izmed zaposlenih delavcev na Inštitutu se podrobneje določi 
v statutu.«.

6. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 8. člena 

se črtata.

7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.

8. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni 
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notra-
nje organizacijske enote in vodja programa.«.

9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut 

pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in 

drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.

10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela In-

štituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. 
Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega 

javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega za-

voda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 

in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.

Program dela inštituta pripravi direktor Inštituta na predlog 
vodij programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po pred-
hodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela 
inštituta.«.

11. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »svoje« nadome-

sti z besedo »svojih«.

12. člen
Za prvim odstavkom 18. člena se doda novi drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki 

iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.

13. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

sklepom do 26. junija 2011.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-32/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0016

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2282. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 
Pedagoški inštitut

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 
Pedagoški inštitut

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 

Pedagoški inštitut (Uradni list RS, št. 26/95, 65/99, 33/02, 
57/02, 115/02 in 11/06) se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki 
se glasi:

»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlene-

ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.«.

2. člen
V 2. členu se za tretjim odstavkom dodata nova četrti in 

peti odstavek, ki se glasita:
»Ime Inštituta v angleškem jeziku je: Educational research 

institute.
Skrajšano ime Inštituta v angleškem jeziku je: ERI.«.
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3. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasi-

fikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
18.130 Priprava za tisk in objavo,
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev razpisa,
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s knjigami,
58.110 Izdajanje knjig,
58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
70.200 Podjetniško in poslovno svetovanje,
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na 

področju družboslovja in humanistike,
82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
85.421 Višješolsko izobraževanje,
85.422 Visokošolsko izobraževanje,
85.5 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 

usposabljanje,
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
91.011 Dejavnost knjižnic,
91.020 Dejavnost muzejev,
94.120 Dejavnost strokovnih združenj.«.
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega 

raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Razisko-
valne in inovacijske strategije Slovenije«.

V tretjem odstavku 3. člena se besedilo »ministrstva, 
pristojnega za šolstvo« nadomesti z besedilom »ministrstva, 
pristojnega za šolstvo in šport«.

4. člen
V tretjem odstavku 4. člena se besedilo »ministrstvom, 

pristojnim za šolstvo« nadomesti z besedami »ministrstvom, 
pristojnim za šolstvo in šport«.

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

»5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa znanja 

in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z zako-
nodajo ustanovi drug zavod.«.

6. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na 

predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in 
enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo in 
šport;

– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst upo-
rabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane jav-
nosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati 
iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci Inštituta izmed 
sebe.«.

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Upravnega odbora Inštituta izvolijo člani 

Upravnega odbora izmed sebe.«.
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti 

Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju razisko-
valnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in 
izmed zaposlenih delavcev Inštituta se podrobneje določi v 
statutu.«.

7. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 8. člena 

se črtata.

8. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.

9. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne na-

zive,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni 
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notra-
nje organizacijske enote in vodja programa.«.

10. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Inštitut 

pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na 

področju raziskovalne dejavnosti, za izvajanje programa stro-
kovno-razvojnih nalog na področju vzgoje in izobraževanja 
ter za izvajanje drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih 
razpisov,

– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.

11. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela 

Inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slove-
nije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega 

javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega za-

voda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 

in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor na predlog vodij 

programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po predhodnem 
mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštituta.

Sredstva za izvajanje programa strokovno-razvojnih na-
log na področju vzgoje in izobraževanja pridobiva Inštitut na 
podlagi letnega programa strokovno-razvojnih nalog. Program 
strokovno-razvojnih nalog je pripravljen za obdobje enega 
leta. Višina in način pridobivanja sredstev iz državnega pro-
računa se uredi s pogodbo iz tretjega odstavka 4. člena tega 
sklepa.«.

12. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »svoje« nado-

mesti z besedo »svojih«.

13. člen
Za prvim odstavkom 18. člena se doda novi drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhod-

ki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.
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14. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

sklepom do 26. junija 2011.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-35/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0018

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2283. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – 
Inštituta za hidravlične raziskave

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda – 
Inštituta za hidravlične raziskave

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 

– Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94, 
65/99, 47/00, 81/03 in 11/06) se za 1. členom doda novi 
1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlene-

ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.«.

2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti Hidroinštituta v skladu z Uredbo o standardni 

klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, 

slame in protja,
26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, 

navigacijskih instrumentov in naprav,
28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala 

in motorna vozila,
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne 

namene,
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav,
43.990 Druga specializirana gradbena dela,
58.110 Izdajanje knjig,
58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
58.190 Drugo založništvo,
62.010 Računalniško programiranje,
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in 

programih,
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in 

računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane 
dejavnosti,

71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično 

svetovanje,
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije,
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
85.421 Višješolsko izobraževanje,
85.422 Visokošolsko izobraževanje,
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje,
91.011 Dejavnost knjižnic,
94.120 Dejavnost strokovnih združenj.«.
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »Nacionalnega 

raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Razisko-
valne in inovacijske strategije Slovenije«.

3. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Hidroinštitut je za izvajanje nalog organiziran tako, da 

dosega čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upošte-
vajoč pri tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskoval-
ne dejavnosti ter človeške in materialne možnosti družbe.«.

Za drugim odstavkom 7. člena se doda novi tretji odsta-
vek, ki se glasi:

»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa 
znanja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu 
z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.

4. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor Hidroinštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana na 

predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in 
enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za gospodar-
stvo;

– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst upo-
rabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane jav-
nosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta prihajati 
iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci Hidroinštituta 
izmed sebe.«.

Četrti odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavno-

sti Hidroinštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
raziskovalnih dejavnosti Hidroinštituta, oziroma zainteresirane 
javnosti in izmed zaposlenih delavcev na Hidroinštitutu se po-
drobneje določi v statutu.«.

5. člen
Peta alineja prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt Hidroinštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 9. člena 

se črtata.

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

»12. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.

7. člen
Tretja alineja drugega odstavka 13. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazi-

ve,«.
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Četrti odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni 
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notra-
nje organizacijske enote in vodja programa.«.

8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Hidroinštitut upravlja z osnovnimi in drugimi materialnimi 

sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega sklepa.«.

9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, Hidro-

inštitut pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in 

drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.

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

»16. člen
Hidroinštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela 

Hidroinštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slo-
venije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega 

javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega za-

voda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 

in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Hidroinštituta pripravi direktor na predlog 

vodij programskih skupin. Upravni odbor Hidroinštituta po pred-
hodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela 
Hidroinštituta.«.

11. člen
V prvem odstavku 18. člena se beseda »svoje« nadome-

sti z besedo »svojih«.

12. člen
Za prvim odstavkom 19. člena se doda novi drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki 

iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.

13. člen
Hidroinštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s 

tem sklepom do 26. junija 2011.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-34/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0019

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2284. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 
Zavod za gradbeništvo Slovenije

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 
32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni 
list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 
112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 
Zavod za gradbeništvo Slovenije

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 

Zavod za gradbeništvo Slovenije (Uradni list RS, št. 23/94, 
11/95, 62/96, 43/98, 47/98 – popr., 65/99, 27/01, 87/02 in 11/06) 
se za 1. členom doda novi 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlene-

ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.«.

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni klasi-

fikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in tehnologije,
M71.111 Arhitekturno projektiranje,
M71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
M71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično 

svetovanje,
M71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
P85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje,
P85.421 Višješolsko izobraževanje,
P85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 

izpopolnjevanje in usposabljanje,
R91.011 Dejavnost knjižnic.«.
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega 

raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Razisko-
valne in inovacijske strategije Slovenije«.

3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je za izvajanje nalog organiziran tako, da dosega 

čim večjo strokovno in znanstveno uspešnost, upoštevajoč pri 
tem zahteve stroke, cilje, velikost in obseg raziskovalne dejav-
nosti ter človeške in materialne možnosti družbe.«.

Za drugim odstavkom 6. člena se doda novi tretji odsta-
vek, ki se glasi:

»V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa 
znanja in tehnologij inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu 
z zakonodajo ustanovi drug zavod.«.

4. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor zavoda ima sedem članov, od katerih:
– tri člane imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana 

na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, 
enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za promet, in 
enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za okolje in 
prostor;

– tri člane imenuje znanstveni svet zavoda iz vrst upo-
rabnikov zavoda, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju 
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raziskovalnih dejavnosti zavoda, oziroma zainteresirane jav-
nosti. Imenovani člani s strani uporabnikov ne smejo prihajati 
iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci na zavodu izmed 
sebe.«.

Šesti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti 

zavoda, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju razisko-
valnih dejavnosti zavoda, oziroma zainteresirane javnosti in 
izmed zaposlenih delavcev na zavodu se podrobneje določi 
v statutu.«.

5. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt zavoda,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 8. člena 

se črtata.

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

»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.

7. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazi-

ve,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni 
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notra-
nje organizacijske enote in vodja programa.«.

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

»13. člen
Zavod upravlja z osnovnimi in drugimi materialnimi sred-

stvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega sklepa.«.

9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, zavod 

pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe in 

drugih nalog, ki se sofinancirajo preko javnih razpisov,
– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za trg.«.

10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
Zavod pridobiva sredstva na podlagi Programa dela za-

voda, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije. 
Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega 

javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega za-

voda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,

– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 
in zbirk ter

– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela zavoda pripravi direktor na predlog vodij 

programskih skupin. Upravni odbor zavoda po predhodnem 
mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela zavoda.«.

11. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »svoje« nadome-

sti z besedo »svojih«.

12. člen
Za prvim odstavkom 18. člena se doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhodki 

iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.

13. člen
Zavod mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

sklepom do 26. junija 2011.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-39/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0020

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

2285. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 
Nacionalnega inštituta za biologijo

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS-stari, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) 
in 32. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 112/07 in 9/11) je Vlada Republike Slovenije 
sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 
Nacionalnega inštituta za biologijo

1. člen
V Sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda 

Nacionalnega inštituta za biologijo (Uradni list RS, št. 16/94, 
3/98, 65/99, 13/03, 84/05, 11/06 in 14/07) se za 1. členom doda 
novi 1.a člen, ki se glasi:

»1.a člen
Izraz delavec, ki se v tem sklepu uporablja za zaposlene-

ga, ki je v delovnem razmerju v javnem raziskovalnem zavodu, 
pomeni javnega uslužbenca skladno z določbami zakona, ki 
ureja javne uslužbence, in zakona, ki ureja sistem plač v jav-
nem sektorju.«.

2. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti inštituta v skladu z Uredbo o standardni klasi-

fikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
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55.209 Druge nastanitve za krajši čas,
58.110 Izdajanje knjig,
58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
58.190 Drugo založništvo,
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepre-

mičnin,
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje,
71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetova-

nje,
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 

Biotehnologije,
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih po-

dročjih naravoslovja in tehnologije,
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejav-

nosti,
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih 

sredstev v najem in zakup,
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v za-

kup, razen avtorsko zaščitenih del,
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
84.110 Splošna dejavnost javne uprave,
85.422 Visokošolsko izobraževanje,
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjeva-

nje in usposabljanje,
91.011 Dejavnost knjižnic,
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo na-

ravnih vrednot.«.
V drugem odstavku 3. člena se besedilo »Nacionalnega 

raziskovalnega programa« nadomesti z besedilom »Razisko-
valne in inovacijske strategije Slovenije«.

3. člen
V tretjem in četrtem odstavku 4. člena se besedilo »mi-

nistrstvo, pristojno za okolje« nadomesti z besedilom »mini-
strstvo, pristojno za okolje in prostor«.

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

»5. člen
V okviru svoje dejavnosti lahko za potrebe prenosa zna-

nja in tehnologij Inštitut s soglasjem ustanovitelja v skladu z 
zakonodajo ustanovi drug zavod.«.

5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor inštituta ima pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj, in sicer enega člana 

na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, 
in enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za okolje 
in prostor;

– dva člana imenuje znanstveni svet Inštituta iz vrst 
uporabnikov Inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezo-
vanju raziskovalnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresira-
ne javnosti. Imenovana člana s strani uporabnikov ne smeta 
prihajati iz iste institucije;

– enega člana izvolijo zaposleni delavci inštituta izmed 
sebe.«.

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika Upravnega odbora inštituta izvolijo člani 

Upravnega odbora izmed sebe.«.
Četrti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov dejavnosti 

inštituta, ki imajo dolgoročen interes pri povezovanju razisko-
valnih dejavnosti Inštituta, oziroma zainteresirane javnosti in 
izmed zaposlenih delavcev na inštitutu se podrobneje določi 
v statutu.«.

6. člen
Peta alineja prvega odstavka 8. člena se spremeni tako, 

da se glasi:
»– letni program dela in finančni načrt inštituta,«.
Dosedanji šesta in osma alineja prvega odstavka 8. čle-

na se črtata.

7. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

»11. člen
Število pomočnikov direktorja se določi s statutom.
S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih, ki 

opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.«.

8. člen
Tretja alineja drugega odstavka 12. člena se spremeni 

tako, da se glasi:
»– opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne na-

zive,«.
Četrti odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znan-

stveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni 
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notra-
nje organizacijske enote in vodja programa.«.

9. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, Inštitut pri-

dobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe na 

področju raziskovalne dejavnosti in drugih nalog, ki se sofi-
nancirajo preko javnih razpisov,

– iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih in 
drugih virov za opravljanje razvojnih in strokovnih nalog,

– iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih 
in drugih virov za opravljanje nalog monitoringa,

– iz državnega proračuna in nepovratnih sredstev tujih in 
drugih virov za opravljanje nalog monitoringa GSO,

– iz sredstev proračuna Evropske unije in
– s plačili naročnikov z opravljanjem dejavnosti za 

trg.«.

10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
Inštitut pridobiva sredstva na podlagi Programa dela 

Inštituta, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slove-
nije. Program je pripravljen za obdobje petih let in vsebuje:

– znanstveno-raziskovalno usmeritev,
– program raziskovalne dejavnosti z opredelitvijo obsega 

javne službe ter raziskovalnega dela za trg,
– opredelitev infrastrukturnih programov,
– fiksne stroške upravljanja javnega raziskovalnega za-

voda,
– program investicij in investicijskega vzdrževanja ter 

pridobivanja stvarnega premoženja,
– fiksne stroške za financiranje instrumentalnih centrov 

in zbirk ter
– sistemizacijo programskih in infrastrukturnih skupin.
Program dela Inštituta pripravi direktor na predlog vodij 

programskih skupin. Upravni odbor Inštituta po predhodnem 
mnenju znanstvenega sveta sprejme Program dela Inštitu-
ta.
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Inštitut pridobiva sredstva za opravljanje nalog moni-
toringa v obsegu izvajanja monitoringa v skladu z letnim 
programom.

Inštitut pridobiva sredstva za opravljanje nalog monito-
ringa GSO v obsegu izvajanja monitoringa GSO v skladu z 
letnim programom.

Inštitut pridobiva sredstva za izvajanje razvojnih in stro-
kovnih nalog v skladu z letnim programom.«.

11. člen
V prvem odstavku 17. člena se beseda »svoje« nado-

mesti z besedo »svojih«.

12. člen
Za prvim odstavkom 18. člena se doda novi drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Ustanovitelj ne krije primanjkljaja prihodkov nad odhod-

ki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.«.

13. člen
Inštitut mora uskladiti statut in druge splošne akte s tem 

sklepom do 26. junija 2011.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 01403-27/2011
Ljubljana, dne 16. junija 2011
EVA 2011-3211-0008

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
2197.	 Avtentična	 razlaga	 1.	 točke	 prvega	 odstavka	

21.	člena	Zakona	o	finančnem	poslovanju,	postop-
kih	 zaradi	 insolventnosti	 in	 prisilnem	prenehanju	
(ORZFPPIPP21-1) 6323

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2198.	 Ukaz	o	podelitvi	odlikovanja	Republike	Slovenije	 6324
2199.	 Ukaz	o	podelitvi	odlikovanja	Republike	Slovenije 6324
2200.	 Ukaz	o	podelitvi	odlikovanja	Republike	Slovenije 6324

VLADA
2270.	 Uredba	 o	 spremembi	 Uredbe	 o	 določitvi	 mejnih	

prehodov	 za	 mednarodni	 in	 meddržavni	 promet	
Republike	Slovenije	na	zunanji	meji	Evropske	uni-
je 6438

2271.	 Odlok	 o	 spremembah	 in	 dopolnitvah	 Odloka	 o	
ustanovitvi	javnega	raziskovalnega	zavoda	Kemij-
ski	inštitut 6438

2272.	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	pre-
oblikovanju	 Instituta	 »Jožef	Stefan«	 v	 javni	 razi-
skovalni	zavod 6439

2273.	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	pre-
oblikovanju	Inštituta	za	novejšo	zgodovino	v	javni	
raziskovalni	zavod 6441

2274.	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	pre-
oblikovanju	 Inštituta	za	narodnostna	vprašanja	v	
javni	raziskovalni	zavod 6442

2275.	 Sklep	o	višini	subvencije,	ki	pripada	mladi	družini	
na	družinskega	člana	za	prvo	reševanje	stanovanj-
skega	vprašanja 6443

2276. Sklep	o	ustanovitvi	javnega	raziskovalnega	zavoda	
Inštitut	za	kovinske	materiale	in	tehnologije 6443

2277.	 Sklep	o	preoblikovanju	Kmetijskega	inštituta	Slo-
venije	v	javni	raziskovalni	zavod 6446

2278.	 Sklep	o	spremembah	in	dopolnitvah	Sklepa	o	pre-
oblikovanju	dela	Inštituta	za	geologijo,	geotehniko	
in	 geofiziko	 v	 javni	 raziskovalni	 zavod	 Geološki	
zavod	Slovenije 6449

2279.	 Sklep	 o	 spremembah	 in	 dopolnitvah	 Sklepa	 o	
uskladitvi	 ustanovnega	 akta	 javnega	 raziskoval-
nega	zavoda	Gozdarski	inštitut	Slovenije 6451

2280.	 Sklep	o	spremembah	in	dopolnitvah	Sklepa	o	pre-
oblikovanju	Inštituta	za	ekonomska	raziskovanja	v	
javni	raziskovalni	zavod 6453

2281. Sklep	 o	 spremembah	 in	 dopolnitvah	 Sklepa	 o	
preoblikovanju	Urbanističnega	inštituta	Republike	
Slovenije	v	javni	raziskovalni	zavod 6454

2282.	 Sklep	o	spremembah	in	dopolnitvah	Sklepa	o	usta-
novitvi	javnega	raziskovalnega	zavoda	Pedagoški	
inštitut 6455

2283.	 Sklep	o	spremembah	in	dopolnitvah	Sklepa	o	usta-
novitvi	javnega	raziskovalnega	zavoda	–	Inštituta	
za	hidravlične	raziskave 6457

2284.	 Sklep	o	spremembah	in	dopolnitvah	Sklepa	o	usta-
novitvi	 javnega	raziskovalnega	zavoda	Zavod	za	
gradbeništvo	Slovenije 6458

2285.	 Sklep	o	spremembah	in	dopolnitvah	Sklepa	o	usta-
novitvi	 javnega	raziskovalnega	zavoda	Nacional-
nega	inštituta	za	biologijo 6459

MINISTRSTVA
2201.	 Pravilnik	o	zdravstvenih	pogojih	voznikov	motornih	

vozil 6324
2202.	 Pravilnik	o	 izvajanju	Zakona	o	javnem	interesu	v	

mladinskem	sektorju 6342
2203.	 Odredba	o	spremembi	izobraževalnega	programa	

srednjega	strokovnega	izobraževanja	Kozmetični	
tehnik 6345

2204. Odredba	 o	 sprejemu	 izobraževalnih	 programov	
poklicnega	tečaja	Ekonomski	tehnik	in	Tehnik	ra-
čunalništva 6346

2205.	 Odredba	 o	 sprejemu	 prilagojenega	 izobraževal-
nega	programa	nižjega	poklicnega	izobraževanja	
Preoblikovalec	tekstilij 6347

2206.	 Odredba	o	sprejemu	višješolskih	študijskih	progra-
mov	Varovanje	in	Avtoservisni	menedžment 6348

2207.	 Povprečni	znesek	trošarine	za	plinsko	olje	za	po-
gonski	namen	v	maju	2011 6348

USTAVNO SODIŠČE
2208.	 Odločba	 o	 ugotovitvi,	 da	 dvanajsti	 odstavek	

92.	 člena	 Zakona	 o	 varnosti	 cestnega	 prometa	
v	delu,	v	katerem	 je	kot	prekršek	določal	vožnjo	
vozila,	označenega	s	predpisanim	znakom	za	pre-
voz	otrok,	v	katerem	ni	bilo	skupine	otrok,	ni	bil	v	
neskladju	z	Ustavo 6348

2209.	 Odločba	o	ustanovitvi	Občine	Ankaran	in	o	ugoto-
vitvi,	da	Zakon	o	razpisu	rednih	lokalnih	volitev	v	
Mestni	občini	Koper	ter	Akt	o	razpisu	rednih	volitev	
v	 občinski	 svet	 in	 rednih	 volitev	 župana	Mestne	
občine	Koper	nista	v	neskladju	z	Ustavo 6350

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

2210.	 Sklep	 o	 spremembah	 in	 dopolnitvah	 Sklepa	
o letnem	 poročilu	 in	 trimesečnih	 računovodskih	
izkazih	zavarovalnic	–	SKL	2009 6354

OBČINE

AJDOVŠČINA
2211.	 Odlok	o	dopolnitvah	Odloka	o	oskrbi	s	pitno	vodo	

na	območju	Občine	Ajdovščina 6356
2212.	 Odlok	o	spremembi	Odloka	o	lokalni	turistični	vo-

dniški	službi	v	Občini	Ajdovščina 6356

BELTINCI
2213.	 Pravilnik	o	dodeljevanju	finančnih	spodbud	za	ra-

zvoj	podjetništva	v	Občini	Beltinci 6356

BISTRICA	OB	SOTLI
2214.	 Odlok	o	 rebalansu	proračuna	Občine	Bistrica	ob	

Sotli	za	leto	2011 6362
2215.	 Odlok	 o	 spremembah	 in	 dopolnitvah	 Odloka	 o	

ustanovitvi	 delovnih	 teles	Občinskega	sveta	Ob-
čine	Bistrica	 ob	Sotli,	 njihovi	 sestavi,	 nalogah	 in	
načinu	dela 6363

BOROVNICA
2216.	 Odlok	 o	 proračunu	 Občine	 Borovnica	 za	 leto	

2011 6363
2217.	 Odlok	o	ustanovitvi	vaških	odborov 6366
2218.	 Odlok	o	programu	opremljanja	in	merilih	za	odmero	

komunalnega	prispevka	za	del	območja	B1-S/4-2 
Laze 6366

2219.	 Sklep	o	začetku	postopka	priprave	sprememb	in	do-
polnitev	Odloka	o	občinskem	lokacijskem	načrtu	za	
območje	urejanja	B1	R/5 –	EOHIPPUS	Borovnica 6370

2220.	 Sklep	o	izvzemu	parcel	iz	javnega	dobra 6372

BOVEC
2258.	 Poslovnik	Nadzornega	odbora	Občine	Bovec 6429

BREŽICE
2221.	 Odlok	o	porabi	koncesijske	dajatve	za	trajnostno	

gospodarjenje	z	divjadjo	v	Občini	Brežice 6372
2222.	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	pro-

storskih	 ureditvenih	 pogojih	 za	 območje	 Občine	
Brežice 6372
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CELJE
2223.	 Sklep	o	uvrstitvi	ravnatelja	v	plačni	razred 6394
2224.	 Cenik	daljinskega	ogrevanja	za	stanovanjske	pro-

store 6395
2225.	 Sklep	o	začetku	priprave	občinskega	podrobnega	

prostorskega	načrta	starega	mestnega	jedra	Celje	
– kare 12 6395

DIVAČA
2226.	 Odlok	o	zaključnem	računu	proračuna	Občine	Di-

vača	za	leto	2010 6397

DOBROVA	-	POLHOV	GRADEC
2259.	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilni-

ka	o	plačah	in	plačilih	občinskim	funkcionarjem	
in	nagradah	članom	svetov	krajevnih	skupnosti,	
članom	delovnih	teles	občinskega	sveta	ter	čla-
nom	 drugih	 občinskih	 organov	 in	 o	 povračilih	
stroškov 6432

DOLENJSKE	TOPLICE
2227.	 Sklep	o	javni	razgrnitvi	dopolnjenega	osnutka	ob-

činskega	 podrobnega	 prostorskega	 načrta	 »Sta-
novanjsko-turistično	območje	DT7-OPPN	v	Dolenj-
skih	Toplicah« 6398

GORENJA	VAS	-	POLJANE
2228.	 Sklep	o	začetku	priprave	občinskega	podrobnega	

prostorskega	načrta	za	območje	urejanja	POL52-8	
Poljane 6399

GROSUPLJE
2229.	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	

o	denarnih	pomočeh	iz	proračunskih	sredstev	Ob-
čine	Grosuplje 6400

2230.	 Sklep	o	pridobitvi	statusa	grajenega	javnega	dobra	
na	zemljiščih	parc.	št.	1015/4,	parc.	št.	1017/4 in 
parc.	št.	1019/5,	vse	k.o.	Blečji	vrh 6400

2231.	 Sklep	o	ukinitvi	statusa	grajenega	javnega	dobra	
na	zemljišču	parc.	št.	1482/10,	k.o.	Polica 6400

2232.	 Sklep	o	ukinitvi	statusa	grajenega	javnega	dobra	
na	zemljišču	parc.	št.	1111/5,	k.o.	Šmarje 6401

2233.	 Sklep	o	pridobitvi	statusa	grajenega	javnega	dobra	
na	zemljišču	parc.	št.	777/5,	k.o.	Slivnica 6401

2234.	 Sklep	o	pridobitvi	statusa	grajenega	javnega	dobra	
na	zemljiščih	parc.	št.	1319/2	in	parc.	št.	1326/2,	
obe	k.o.	Ponova	vas 6401

HRPELJE	-	KOZINA
2235.	 Odlok	o	zaključnem	računu	proračuna	Občine	Hr-

pelje	-	Kozina	za	leto	2010 6401

IG
2236.	 Odlok	 o	 rebalnasu	 proračuna	 Občine	 Ig	 za	 leto	

2011 6403

IVANČNA	GORICA
2237. Odlok	o	tržnem	redu	tržnice	v	Ivančni	Gorici 6404

KOČEVJE
2238.	 Ugotovitveni	sklep	o	prehodu	mandata	člana	Ob-

činskega	 sveta	 Občine	 Kočeje	 na	 naslednjega	
kandidata 6407

LITIJA
2260.	 Odlok	o	porabi	koncesijske	dajatve	za	trajnostno	

gospodarjenje	z	divjadjo	v	Občini	Litija 6433
2261.	 Pravilnik	 o	 spremembi	Pravilnika	 o	 štipendiranju	

deficitarnih	poklicev	v	Občini	Litija 6433
2239.	 Sklep	o	uradnem	elektronskem	poštnem	naslovu	

občinske	uprave	Občine	Litija 6407
2262.	 Sklep	o	spremembah	in	dopolnitvah	Sklepa	o	pre-

oblikovanju	zavoda	Center	za	razvoj	Litija	v	družbo	
z	omejeno	odgovornostjo 6434

LJUBLJANA
2240.	 Odlok	o	dopolnitvi	Odloka	o	obdelavi	mešanih	ko-

munalnih	odpadkov	in	odlaganju	ostankov	prede-
lave	ali	odstranjevanja	komunalnih	odpadkov 6407

2241.	 Sklep	o	začetku	priprave	sprememb	in	dopolnitev	
Zazidalnega	načrta	za	območje	Potniškega	centra	
Ljubljana 6407

2242.	 Sklep	o	spremembah	in	dopolnitvah	Sklepa	o	usta-
novitvi	javnega	zavoda	Športno	rekreacijski	center	
Tivoli 6408

2243.	 Akt	 o	 spremembah	Akta	 o	 javno-zasebnem	par-
tnerstvu	 za	 izvedbo	 projekta	 izgradnje	 Plavalno	
gimnastičnega	centra	Ilirija 6409

MOZIRJE
2263.	 Sklep	o	ukinitvi	javnega	dobra 6434
2264.	 Sklep	o	ukinitvi	javnega	dobra 6434

MURSKA	SOBOTA
2265.	 Obvezna	razlaga	Odloka	o	lokacijskem	načrtu	za	

ožje	mestno	središče	mesta	Murska	Sobota	 6435
2244.	 Sklep	z	javnim	naznanilom	o	javni	razgrnitvi	osnut-

ka	sprememb	in	dopolnitev	Odloka	o	sprejetju	za-
zidalnega	načrta	za	območje	Lendavska	–	sever	
v	Murski	Soboti	 (za	območje	bivšega	kompleksa	
Mesne	industrije	Pomurka	–	gabariti) 6410

2266.	 Cenik	storitev	oskrbe	s	paro	in	toplo	vodo	za	na-
mene	daljinskega	ogrevanja 6435

NOVO	MESTO
2245.	 Spremembe	in	dopolnitve	Poslovnika	Občinskega	

sveta	Mestne	občine	Novo	mesto 6411

PIRAN
2246.	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	

o	 dodeljevanju	 finančnih	 sredstev	 iz	 občinskega	
proračuna	 za	 pospeševanje	 razvoja	 malega	 go-
spodarstva	v	Občini	Piran 6411

RIBNICA
2247.	 Zaključni	račun	proračuna	Občine	Ribnica	za	leto	
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ustanovitvi	 Javnega	 zavoda	 Rokodelski	 center	
Ribnica	–	zavod	za	rokodelstvo,	muzejsko	in	gale-
rijsko	dejavnost 6415

2249.	 Odlok	 o	 spremembah	 in	 dopolnitvah	 Odloka	 o	
ustanovitvi	 javnega	 zavoda	 Knjižnica	 Miklova	
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muzejsko	in	galerijsko	dejavnost 6419

ROGAŠKA	SLATINA
2252.	 Odlok	o	občinskem	podrobnem	prostorskem	načr-
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ŠMARJE	PRI	JELŠAH
2253.	 Sklep	o	ukinitvi	zemljišča	v	splošni	rabi 6426

ŠMARJEŠKE	TOPLICE
2267.	 Sklep	o	ukinitvi	javnega	dobra 6436
2268.	 Zapisnik	 o	 ugotovitvi	 končnega	 uradnega	 izida	

glasovanja	na	svetovalnem	referendumu	za	spre-
membo	sedeža	Občine	Šmarješke	Toplice,	5.	juni-
ja 2011 6436

TRŽIČ
2254.	 Sklep	o	začetku	priprave	občinskega	podrobnega	

prostorskega	načrta	za	območje	urejanja	z	oznako	
6	T1	Dolina	–	Dovžanova	soteska 6426
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VERŽEJ
2255.	 Sklep	o	prenehanju	javnega	dobra 6427
2256.	 Sklep	o	imenovanju	članov	Občinske	volilne	komi-

sije	Občine	Veržej 6427

VITANJE
2269.	 Sklep	o	začetku	priprave	sprememb	in	dopolnitev	

lokacijskega	načrta	obrtna	cona	Vitanje	za	obmo-
čje	ROPD 6436

ŽELEZNIKI
2257.	 Pravilnik	o	spremembah	in	dopolnitvah	Pravilnika	

za	vrednotenje	športnih	programov	v	Občini	Žele-
zniki 6428
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Javne dražbe 1484
Razpisi delovnih mest 1488
Druge objave 1492
Objave gospodarskih družb 1501
Sklici	skupščin		 1501

Razširitve	dnevnih	redov	 1507
Zavarovanja terjatev 1508
Objave sodišč 1509
Izvršbe	 1509
Objave	zemljiškoknjižnih	zadev	 1509
Oklici	o	začasnih	zastopnikih	in	skrbnikih	 1510
Oklici	dedičem	 1512
Oklici	pogrešanih	 1512
Kolektivni	delovni	spori	 1513
Preklici 1514
Zavarovalne	police	preklicujejo		 1514
Spričevala	preklicujejo		 1514
Drugo	preklicujejo		 1515
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