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Zakon o prostovoljstvu (ZProst)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o prostovoljstvu (ZProst)
Razglašam Zakon o prostovoljstvu (ZProst), ki ga je spre‑
jel Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. februarja 2011.
Št. 003‑02‑2/2011‑17
Ljubljana, dne 11. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O PROSTOVOLJSTVU (ZProst)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
Ta zakon določa prostovoljstvo in njegov pomen, temeljna
načela prostovoljstva, pogoje opravljanja organiziranega pro‑
stovoljstva, pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih
organizacij ter vlogo države, samoupravnih lokalnih skupnosti,
prostovoljskih in nepridobitnih organizacij, ki delujejo na podro‑
čju prostovoljstva, pri spremljanju ter spodbujanju in razvoju
organiziranega prostovoljstva.
2. člen
(opredelitev in pomen prostovoljstva)
(1) Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktiv‑
nost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami
prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in
družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enako‑
pravne družbe.
(2) Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi,
spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega uče‑
nja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reše‑
vanju problemov posameznikov in družbe.
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3. člen
(spodbujanje organiziranega prostovoljstva)
S tem zakonom se vzpostavljajo pogoji za zagotavlja‑
nje enakopravnosti, varnosti in preglednosti delovanja vseh
posameznikov in organizacij, ki so vključeni v organizirano
prostovoljstvo in določajo ukrepi za spodbujanje in razvoj
organiziranega prostovoljstva kot pomembne družbene vre‑
dnote.
4. člen
(subsidiarna uporaba zakona)
Ta zakon se ne uporablja za posamezne pravice in ob‑
veznosti prostovoljskih organizacij in prostovoljcev, ki so s
posebnim zakonom drugače urejene.
II. OPREDELITEV POJMOV
5. člen
(prostovoljsko delo)
(1) Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji
svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali
posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali
v splošno korist.
(2) Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opra‑
vljanje dela:
– za katero je pogoj ali se prejme plačilo, druga premo‑
ženjska korist, oprostitev materialne obveznosti ali nagrada,
– ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov
članov v članski organizaciji in ni v splošno družbeno korist,
– za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti
pogodbo o zaposlitvi,
– če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki
ga ne določa ta zakon, ali pa ga je ena oseba dolžna izvajati za
drugo fizično ali pravno osebo na temelju zakona ali drugega
predpisa ali na podlagi sodne odločbe,
– ki je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih,
– z namenom strokovnega usposabljanja brez sklenitve
pogodbe o zaposlitvi (volontersko pripravništvo) v skladu zako‑
nom, ki ureja delovna razmerja ali drugim zakonom.
6. člen
(prostovoljec ali prostovoljka)
(1) Posameznik, ki opravlja prostovoljsko delo, je prosto‑
voljec ali prostovoljka (v nadaljnjem besedilu: prostovoljec).
(2) Prostovoljec je lahko vsakdo, razen v primerih, ki jih
določa ta zakon.

Stran

990 /

Št.

10 / 18. 2. 2011
7. člen

(organizirano prostovoljstvo)
(1) Organizirano prostovoljstvo je prostovoljsko delo, ki se
skladno z določbami tega zakona opravlja v okviru prostovolj‑
skih organizacij, kot jih opredeljuje prvi odstavek 9. člena tega
zakona in ga posameznik izvaja redno in najmanj 24 ur letno.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
na podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo
dopolnitev rednega programa javne službe, in na podlagi skle‑
njenega dogovora iz drugega odstavka 9. člena tega zakona,
organizirano prostovoljstvo izvaja tudi v osebah javnega prava
ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev jav‑
ne službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje je z drugim
zakonom opredeljeno kot nepridobitno. Posebni prostovoljski
programi lahko pomenijo le dopolnitev redne dejavnosti izva‑
jalca javne službe in ne smejo posegati vanjo in v njene obve‑
znosti, določene z drugim predpisom ali koncesijsko pogodbo.
Posebni prostovoljski programi se določijo z notranjim aktom
izvajalca javne službe. Pri izvajanju programa imajo izvajalci
javne službe, v obsegu prevzetih obveznosti z dogovorom,
pravice in obveznosti prostovoljskih organizacij v okviru katerih
se izvaja organizirano prostovoljstvo.
8. člen
(prostovoljska služba)
Prostovoljska služba je organizirano prostovoljstvo, ki ga
prostovoljec opravlja v obsegu najmanj 20 ur tedensko in v
časovnem obdobju, ki traja najmanj šest mesecev brez pre‑
sledka.
9. člen
(prostovoljske organizacije)
(1) Prostovoljske organizacije po tem zakonu so pravne
osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih orga‑
nizacij iz 38. člena tega zakona, katerih delovanje je z zakonom
opredeljeno kot nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v
nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu
tega zakona in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za
prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v
dobro drugih ali v splošno korist.
(2) Če sta pri izvajanju prostovoljskega dela udeleženi
prostovoljska organizacija, ki zagotavlja in usposablja prosto‑
voljce ter organizira prostovoljsko delo in prostovoljska organi‑
zacija ali druga pravna oseba zasebnega prava, katere delova‑
nje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno, ali organizacija
iz drugega odstavka 7. člena, v okviru katere se prostovoljsko
delo izvaja, morata skleniti pisni dogovor o izvrševanju pravic
in obveznosti do prostovoljca in uporabnikov prostovoljskega
dela, kot jih določa ta zakon, in o načinu pridobivanja podatkov
o opravljenem prostovoljskem delu ter rokih za njihovo posre‑
dovanje.
(3) Prostovoljske organizacije ne morejo biti politične
stranke, sindikalne organizacije, združenja delodajalcev, po‑
klicna in strokovna združenja ter registrirane cerkve in druge
verske skupnosti.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so lahko
prostovoljske organizacije tudi strokovna združenja ter sestavni
deli registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ki imajo
pravno osebnost na podlagi zakona, ki ureja versko svobodo
ali zakona, ki ureja društva in imajo, na podlagi zakona, ki ureja
humanitarne organizacije, status humanitarne organizacije ter
izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka tega člena.
III. NAČELA
10. člen
(prepoved diskriminacije)
(1) Prostovoljska organizacija osebo, ki želi opravljati
prostovoljsko delo, pri sprejemu in med izvajanjem prostovolj‑
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skega dela ne sme postavljati v neenakopraven položaj glede
na osebne okoliščine, kot na primer spol, narodnosti, raso ali
etnično poreklo, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno
usmerjenost ali drugo osebno okoliščino.
(2) Prostovoljska organizacija in prostovoljec morata v
razmerju do posameznikov, ki jim je prostovoljsko delo name‑
njeno, postopati po načelu enakih možnosti za vse, ne glede
na osebne okoliščine, kot na primer spol, narodnost, raso ali
etnično poreklo, vero, ali prepričanje, invalidnost, starost, spol‑
no usmerjenost ali drugo osebno okoliščino.
(3) Prostovoljska organizacija usmerja prostovoljce v pro‑
stovoljsko delo skladno s svojimi cilji in dejavnostjo, potrebami
uporabnikov prostovoljskega dela, željami prostovoljca ter na‑
ravo in zahtevnostjo prostovoljskega dela.
(4) Različno obravnavanje, temelječe na kateri od osebnih
okoliščin iz prvega in drugega odstavka tega člena, ne pomeni
diskriminacije, če se izvršuje zaradi zagotavljanja načela ena‑
kega obravnavanja.
11. člen
(načelo varstva uporabnikov prostovoljskega dela)
(1) Prostovoljske organizacije morajo pri izbiri, usposa‑
bljanju in usmerjanju prostovoljcev v prostovoljsko delo z ose‑
bami s posebnimi potrebami in drugimi ranljivimi skupinami, kot
so invalidi, osebe z motnjami v razvoju, starejše in nemočne
osebe, osebe mlajše od 15 let, bolniki ter osebe, ki jim je bila
delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, zagotoviti, da
prostovoljci imajo ali predhodno pridobijo posebna znanja,
izkušnje in sposobnosti za prostovoljsko delo z navedenimi
skupinami ljudi in drugimi osebami, ki se v skladu s predpisi
štejejo za osebe s posebnimi potrebami ali ranljive skupine
prebivalstva.
(2) Prostovoljskega dela iz prejšnjega odstavka ne smejo
opravljati osebe:
– ki jim je bil izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatrič‑
nega zdravljenja ali prepovedi opravljanja poklica, dejavnosti ali
dolžnosti, ki je v zvezi s področjem opravljanja prostovoljskega
dela ali
– zoper katere je bil uveden kazenski postopek ali so bile
pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje zoper življenje in
telo, spolno nedotakljivost ali za premoženje.
12. člen
(načelo prepovedi izkoriščanja prostovoljcev)
cev.

(1) Prepovedano je izkoriščanje ali zloraba prostovolj‑

(2) Zloraba ali izkoriščanje prostovoljca je vsaka uporaba
prostovoljskega dela z namenom pridobivanja ali povečanja
premoženjske koristi.
13. člen
(načelo varstva otrok, mladoletnih oseb in oseb,
ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost)
(1) Otroci do dopolnjenega 15. leta lahko opravljajo samo
tisto prostovoljsko delo, ki prispeva k njihovi vzgoji in osebno‑
stnemu razvoju ter ne ogroža njihovega zdravja, razvoja ali jih
ovira pri izpolnjevanju šolskih obveznosti in samo pod nadzo‑
rom mentorja ali mentorice (v nadaljnjem besedilu: mentor).
(2) Mladoletne osebe in osebe, ki jim je delno ali v celoti
odvzeta poslovna sposobnost lahko opravljajo samo tisto pro‑
stovoljsko delo, ki je primerno njihovi starosti in psihofizičnim
zmožnostim in samo pod nadzorom mentorja.
14. člen
(načelo nezdružljivosti in brezplačnosti prostovoljstva)
Prostovoljskega dela ni mogoče opravljati na delih in na‑
logah, za katere ima posameznik pri isti organizaciji sklenjeno
pogodbo o zaposlitvi.
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15. člen
(načelo nadnacionalnosti prostovoljskega dela)
(1) Prostovoljci, ki so napoteni na opravljanje organizira‑
nega prostovoljskega dela v tujino, imajo vse pravice in obve‑
znosti določene s tem zakonom in prevzetimi mednarodnimi
obveznostmi.
(2) Prostovoljska organizacija, ki organizira izvajanje pro‑
stovoljstva v tujini, je prostovoljcem iz prejšnjega odstavka
dolžna zagotoviti pravice in obveznosti določene s tem zako‑
nom.
(3) Tujci in osebe, ki jim je bila na podlagi posebnega za‑
kona priznana pravica do mednarodne zaščite, lahko opravljajo
prostovoljsko delo v Republiki Sloveniji v skladu zakonom in
drugimi predpisi, ki urejajo položaj tujcev v Republiki Sloveniji,
in s prevzetimi mednarodnimi obveznostmi.
IV. POGOJI OPRAVLJANJA ORGANIZIRANEGA
PROSTOVOLJSKEGA DELA
16. člen
(dogovor o organiziranem prostovoljskem delu)
(1) Organizirano prostovoljsko delo (v nadaljnjem bese‑
dilu: prostovoljsko delo) se opravlja na podlagi sklenjenega
dogovora, s katerim prostovoljec in prostovoljska organizacija
dogovorita medsebojne pravice in obveznosti ter morebitne
druge posebnosti, ki jih je potrebno dogovoriti za konkretno
prostovoljsko delo.
(2) K sklenitvi dogovora iz prejšnjega odstavka lahko
pristopijo tudi druge pogodbene stranke, ki imajo zaradi var‑
stva svojih pravic ali obveznosti interes za konkretno obliko
prostovoljskega dela.
17. člen
(obličnost dogovora o prostovoljskem delu)
(1) Dogovor o prostovoljskem delu je lahko sklenjen pisno
ali ustno.
(2) Sklenitev dogovora v pisni obliki je obvezna:
– če to zahteva prostovoljec, njegov zakoniti zastopnik ali
skrbnik ali prostovoljska organizacija,
– v primerih napotitve prostovoljca na prostovoljsko delo
v tujino,
– v primerih opravljanja prostovoljske službe,
– v primerih prostovoljskega dela oseb iz 13. člena tega
zakona.
18. člen
(vsebina dogovora o prostovoljskem delu)
(1) Bistvene sestavine dogovora o prostovoljskem delu so:
– podatki o strankah dogovora, njihovem prebivališču
oziroma sedežu,
– določitev kraja in časa trajanja prostovoljskega dela,
če gre za prostovoljsko delo v tujini ali zunaj kraja bivanja pro‑
stovoljca pa tudi podatki o nastanitvi ter načinu zagotavljanja
drugih pogojev za opravljanje prostovoljskega dela,
– opis prostovoljskega dela,
– določitev pravice do dnevnega in tedenskega počitka,
– določitev specifičnih pravic in obveznosti prostovoljca
ter obveznost spoštovanja etičnih pravil prostovoljske orga‑
nizacije,
– določitev usposabljanja za prostovoljsko delo in men‑
torstva,
– določitev načina zagotavljanja varnosti v času usposa‑
bljanja za prostovoljsko delo, v času opravljanja prostovoljske‑
ga dela in v času prihoda ter odhoda s kraja opravljanja tega
dela, če se to delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko ogrozile
varnost, življenje ali zdravje prostovoljca,
– določitev upravičenih stroškov vezanih na opravljanje
prostovoljskega dela in načina njihove povrnitve prostovoljcu,
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– določitev načina izvajanja medsebojnih pravic in dol‑
žnosti ter
– določitev načina prenehanja in odpovedi dogovora.
(2) Bistvena sestavina dogovora o prostovoljskem delu je
tudi izjava prostovoljca, da na njegovi strani ne obstajajo zdra‑
vstvene ali druge okoliščine, ki bi mu onemogočale ali bistveno
oteževale izpolnjevanje obveznosti ali bi lahko ogrozile njegovo
zdravje ali življenje in zdravje oseb, s katerim med opravljanjem
prostovoljskega dela prihaja v stik in izjava, da ima urejeno
obvezno zdravstveno zavarovanje.
(3) Obvezna sestavina dogovora s prostovoljcem, ki opra‑
vlja prostovoljsko delo z osebami s posebnimi potrebami in
drugimi ranljivimi skupinami, je izjava prostovoljca, da pri njem
niso podane okoliščine iz drugega odstavka 11. člena tega za‑
kona. Prostovoljska organizacija lahko od prostovoljca zahteva
tudi predložitev potrdila iz kazenske ali druge ustrezne uradne
evidence, ki to dokazuje.
(4) Če se sklepa dogovor o prostovoljskem delu z osebo,
ki ji je v celoti odvzeta poslovna sposobnost ali z otrokom do
dopolnjenega 15. leta, sklene dogovor v njenem imenu skrbnik
ali zakoniti zastopnik.
(5) Če se sklepa dogovor o prostovoljskem delu z mla‑
doletno osebo ali osebo, ki ji je delno odvzeta poslovna spo‑
sobnost, je dogovor veljaven, ko k njemu da soglasje zakoniti
zastopnik ali skrbnik, v skladu s predpisi, ki urejajo poslovno
sposobnost navedenih oseb.
(6) Dogovor o prostovoljskem delu lahko vsebuje tudi
druge sestavine, ki so pomembne za opravljanje prostovolj‑
skega dela.
19. člen
(uporaba zakona, ki ureja obligacijska razmerja)
Za razmerja iz dogovora o prostovoljskem delu in razmer‑
ja, ki iz dogovora izhajajo in ki s tem zakonom niso urejena,
velja zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
20. člen
(omejitev pogodbene svobode dogovora
o prostovoljskem delu)
(1) Pri sklenitvi dogovora o prostovoljskem delu morajo
prostovoljske organizacije upoštevati omejitve glede največje
tedenske delovne obremenitve ter dnevnega in tedenskega po‑
čitka, ter varstva počitka otrok, mlajših od 15 let, kot to določa
zakon, ki ureja delovna razmerja.
(2) Omejitve iz prejšnjega odstavka ne veljajo, če se
prostovoljsko delo izvaja v obliki sobivanja z osebami, ki jim
je prostovoljsko delo namenjeno in ima prostovoljec pravico in
možnost, da soodloča o razporejanju dela.
(3) Dogovor sklenjen v nasprotju z določbami prejšnjih
dveh odstavkov je ničen.
21. člen
(prenehanje veljavnosti dogovora o prostovoljskem delu)
Dogovor o prostovoljskem delu preneha veljati:
– s potekom časa, za katerega je bil sklenjen,
– sporazumno ali z odpovedjo ene od strank,
– z dnem dokončnosti odločbe o omejitvi ali odvzemu po‑
slovne sposobnosti prostovoljca, če dogovorjeno prostovoljsko
delo presega obseg poslovne sposobnosti prostovoljca ali če
zakoniti zastopnik ali pristojni center za socialno delo ne poda
pisnega soglasja za nadaljevanje prostovoljskega dela,
– z dnem nastopa okoliščin iz drugega odstavka 11. člena
tega zakona,
– z dnem prenehanja delovanja prostovoljske organizaci‑
je, ki nima pravnega naslednika in
– z dnem nastopa okoliščine, ki je dogovorjena za pre‑
nehanje veljavnosti dogovora z dogovorom o prostovoljskem
delu.
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22. člen

(odpoved dogovora o prostovoljskem delu)
(1) Prostovoljec ali njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik
lahko kadarkoli odpove dogovor o prostovoljskem delu, če
odpoved v roku, ki ga določa dogovor, sporoči prostovoljski
organizaciji. Brez upoštevanja dogovorjenega odpovednega
roka lahko prostovoljec dogovor odpove, če prostovoljska or‑
ganizacija krši dogovorjene obveznosti.
(2) Prostovoljska organizacija lahko predčasno odpove
dogovor, če preneha potreba po prostovoljskem delu, če pro‑
stovoljec krši dogovor, če ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti
ali če prostovoljska organizacija ne more več zagotavljati pogo‑
jev za opravljanje prostovoljskega dela.
(3) Dogovor o prostovoljskem delu preneha veljati z dnem
vročitve odpovedi.
23. člen
(evidenca prostovoljcev in prostovoljskega dela)
(1) Za namene spremljanja stanja in spodbujanja prosto‑
voljstva v organizaciji, organizacije in izvajanja prostovoljstva
ter uresničevanja pravic in obveznosti prostovoljcev in prosto‑
voljskih organizacij, prostovoljska organizacija vodi evidenco
prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela tako, da za
vsakega prostovoljca vzpostavi in vodi evidenčni list prostovolj‑
ca in opravljenega prostovoljskega dela.
(2) Evidenčni list prostovoljca in opravljenega prostovolj‑
skega dela vsebuje naslednje podatke:
– naziv in sedež prostovoljske organizacije ter datumu
vzpostavitve evidenčnega lista,
– vsebinsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela za
izvajanje katerega so potrebna posebna znanja in veščine ali
pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega programa
ali projekta. Posebna znanja in veščine so znanja in veščine,
ki jih prostovoljec pridobi v vzgojno izobraževalnem sistemu ali
na usposabljanju prostovoljske organizacije,
– datum rojstva,
– datum sklenitve pisnega ali ustnega dogovora, vrsta in
obseg povračila dogovorjenih stroškov ter datum izplačila,
– datum ali časovno obdobje, v katerem je prostovoljec delo
opravil, ter podatek o kraju opravljanja prostovoljskega dela,
– datum izdaje potrdila o opravljenem prostovoljskem
delu,
– podatek o tem, v kateri organizaciji je bilo opravljeno
prostovoljsko delo,
– podatek o vrsti opravljenega prostovoljskega dela,
– področje prostovoljskega dela po seznamu, določenim s
predpisom na podlagi sedmega odstavka tega člena,
– kratko navedbo morebitnih spretnosti in znanj, ki jih je
prostovoljec pridobil z usposabljanjem za prostovoljsko delo ali
s prostovoljskim delom,
– število opravljenih prostovoljskih ur po vrsti in področju
prostovoljskega dela in
– navedbo osebnega imena in funkcije odgovorne osebe.
(3) Podatek iz desete alineje prejšnjega odstavka prosto‑
voljska organizacija vpiše, na zahtevo prostovoljca ali, če je
tako dogovorjeno z dogovorom o prostovoljskem delu.
(4) Prostovoljska organizacija vodi evidenco v elektronski
ali fizični obliki na način, da je zagotovljeno varstvo osebnih
podatkov. Podatki v evidenci se hranijo deset let od zadnjega
vpisa v evidenčni list prostovoljca. Listine, na podlagi katerih
so bili podatki v evidenco vpisani, se hranijo deset let od na‑
stanka listine.
(5) Prostovoljska organizacija ali druga pravna oseba
zasebnega prava, katere delovanje je z zakonom opredeljeno
kot nepridobitno, ali organizacija iz drugega odstavka 7. člena,
v okviru katere je bilo prostovoljsko delo opravljeno na podlagi
dogovora iz drugega odstavka 9. člena tega zakona, mora
prostovoljski organizaciji, s katero je bil tak dogovor sklenjen,
najmanj enkrat letno sporočiti podatke o opravljenem prosto‑
voljskem delu, v rokih in na način določen z dogovorom.
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(6) Vrste prostovoljskega dela iz osme alineje drugega
odstavka tega člena so:
– organizacijsko delo, ki je opravljanje prostovoljskega
dela vodenja projektov in programov, njihova organizacija ali
organizacija dela projekta ali programa in opravljanje mentor‑
stva prostovoljcem;
– strokovno delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela,
za izvajanje katerega so potrebna posebna znanja in veščine,
in osnovnega prostovoljskega dela posameznega programa ali
projekta. Posebna znanja in veščine so znanja in veščine, ki jih
prostovoljec pridobi v vzgojno izobraževalnem sistemu ali na
usposabljanju prostovoljske organizacije;
– drugo delo, ki je opravljanje prostovoljskega dela kot
pomožnega dela ali dela za podporo prostovoljskemu progra‑
mu ali projektu ali dela za opravljanje katerega ni potrebno
posebno usposabljanje.
(7) Seznam področij prostovoljskega dela in podrobnejšo
ureditev evidenčnega lista iz drugega odstavka tega člena
predpiše minister, pristojen za javno upravo (v nadaljnjem
besedilu: minister).
24. člen
(potrdilo)
(1) Ne glede na obliko dogovora je prostovoljska or‑
ganizacija na zahtevo prostovoljca dolžna izdati prostovoljcu
potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati naziv in
sedež prostovoljske organizacije, osebno ime, rojstne podatke
in naslov stalnega ali začasnega prebivališča prostovoljca,
podatke o trajanju in količini opravljanega prostovoljskega dela,
kratek opis prostovoljskega dela in navedbo vrste in obsega
stroškov, če so bili prostovoljcu povrnjeni. Če prostovoljec to
želi, potrdilo vsebuje tudi navedbo morebitnih spretnosti in
znanj, ki jih je prostovoljec pridobil z usposabljanjem za prosto‑
voljsko delo ali mentorstvom ali s prostovoljskim delom.
(3) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati
podpis pooblaščene osebe prostovoljske organizacije.
(4) Sklenitev ustnega dogovora o prostovoljskem delu
se lahko dokazuje tudi s potrdilom iz prvega odstavka tega
člena.
(5) Državljanom Republike Slovenije, ki opravljajo pro‑
stovoljsko delo v tujini, mora izdati potrdilo o opravljenem
prostovoljskem delu prostovoljska organizacija s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki je prostovoljsko delo v tujini organizirala
ali soorganizirala.
(6) Prostovoljska organizacija izdajo potrdila evidentira v
evidenčnem listu prostovoljca.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI PROSTOVOLJCEV
IN PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ V OKVIRU
ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA
25. člen
(pravice prostovoljca)
(1) Prostovoljec ima pravico do:
– predhodne seznanitve z organizacijo, vsebino in pogoji
prostovoljskega dela ter s pravicami in obveznostmi, ki mu kot
prostovoljcu pripadajo po zakonu, oziroma na podlagi splošnih
aktov prostovoljske organizacije,
– seznanitve z morebitnimi nevarnostmi opravljanja pro‑
stovoljskega dela,
– sklenitve pisnega dogovora o prostovoljskem delu,
– potrdila o opravljenem prostovoljskem delu,
– seznanitve z etičnimi pravili organizacije in drugimi
etičnimi pravili, ki so pomembna za posamezne oblike prosto‑
voljskega dela,
– ustreznega usposabljanja za prostovoljsko delo in dru‑
gega usposabljanja v zvezi s prostovoljskim delom,
– mentorja, ki mu med trajanjem prostovoljskega dela
nudi strokovno pomoč in podporo,
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– zagotovitve varnosti v času usposabljanja za prosto‑
voljsko delo in v času opravljanja prostovoljskega dela, če
se usposabljanje ali to delo opravlja v okoliščinah, ki bi lahko
ogrozile varnost, življenje ali zdravje prostovoljca,
– dnevnega in tedenskega počitka v dogovorjenem ob‑
segu,
– aktivnega sodelovanja pri odločanju v zadevah, ki vpli‑
vajo na prostovoljsko delo,
– odklonitve dela, ki se mu zdi moralno nesprejemljivo ali
je v nasprotju z določili tega ali drugih zakonov,
– povrnitve dogovorjenih stroškov, ki jih je imel v zvezi z
opravljanjem prostovoljskega dela,
– vložitve zahteve za izpolnitev obveznosti ali prenehanja
kršitve pravic na organ upravljanja prostovoljske organizacije
in
– varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
(2) Če je sklenjen ustni dogovor o prostovoljskem delu
mora prostovoljec prostovoljski organizaciji podati pisno izjavo,
da je bil seznanjen s pravicami in obveznostmi iz prve, druge in
pete alineje prejšnjega odstavka.
(3) Opravičena odsotnost prostovoljca s prostovoljskega
dela ne vpliva na pravice iz prvega odstavka tega člena.
26. člen
(obravnava zahteve prostovoljca)
(1) Prostovoljec lahko zahtevo iz trinajste alineje prvega
odstavka prejšnjega člena vloži v roku 30 dni od dneva kršitve
pravic ali neizpolnitve obveznosti.
(2) Pristojni organ prostovoljske organizacije mora odločiti
o zahtevi prostovoljca v 30 dneh od prejema zahteve, kršitev
odpraviti oziroma obveznost izpolniti.
(3) Prostovoljec ima pravico organu iz prejšnjega odstav‑
ka tudi osebno predstaviti okoliščine, zaradi katerih meni, da
so bile kršene njegove pravice.
(4) V primeru, da obveznost iz drugega odstavka tega
člena v danem roku ni izpolnjena oziroma kršitev ni odpravlje‑
na lahko prostovoljec uveljavi sodno varstvo pred pristojnim
sodiščem splošne pristojnosti.
27. člen
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29. člen
(obveznosti prostovoljske organizacije)
(1) Obveznosti prostovoljske organizacije so:
– spoštovanje in zagotavljanje pravic prostovoljca iz
25. člena tega zakona,
– izvrševanje obveznosti do prostovoljca prevzetih s skle‑
njenim dogovorom o prostovoljskem delu,
– zagotavljanje pogojev za spoštovanje pravic prosto‑
voljca,
– izdajanje pisnih potrdil o prostovoljskem delu z vsebino,
kot je določena v 24. členu tega zakona,
– zagotavljanje materialnih pogojev in sredstev za izvaja‑
nje prostovoljskega dela,
– zagotavljanje povračil dogovorjenih stroškov prosto‑
voljcu,
– zagotavljanje spoštovanja varstva osebnih podatkov in
pravice do zasebnosti prostovoljca,
– zagotavljanje drugih pogojev in pravic določenih s tem
zakonom in
– vodenje evidence prostovoljcev in opravljenega prosto‑
voljskega dela iz 23. člena tega zakona.
(2) Prostovoljska organizacija mora nezgodno zavarovati
prostovoljca za čas opravljanja prostovoljskega dela, če se
prostovoljsko delo opravlja v pogojih, ki pomenijo nevarnost
za zdravje ali življenje prostovoljca, ali če je tako dogovorjeno
z dogovorom o prostovoljskem delu.

(zavarovanje za primer brezposelnosti)

30. člen
(odgovornost za nastalo škodo)

28. člen
(1) Obveznosti prostovoljca so:
– izpolnjevanje obveznosti prevzetih s sklenjenim dogo‑
vorom o prostovoljskem delu,
– usposabljanje za prostovoljsko delo ali drugo usposa‑
bljanje v zvezi z njim, če je obveznost dogovorjena s sklenjenim
dogovorom o prostovoljskem delu,
– skrbno opravljanje prostovoljskega dela, v skladu s
strokovnimi standardi in etičnimi pravili ter prejetimi navodili
prostovoljske organizacije, ki prostovoljsko delo organizira,
– spoštovanje pravil delovanja prostovoljske organiza‑
cije,
– varovanje zaupnih podatkov prostovoljske organizacije
in osebnih podatkov, s katerimi se je seznanil ob opravljanju
prostovoljskega dela ter
– poročanje o opravljenem prostovoljskem delu.
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(2) Ne glede na določbo tretje alineje prejšnjega odstavka
ima prostovoljec pravico odkloniti navodila za delo prostovolj‑
ske organizacije, če bi bilo opravljanje prostovoljskega dela v
skladu z navodili nevarno za življenje ali zdravje prostovoljca
ali drugih oseb ali v neskladju z veljavnimi predpisi. Prostovolj‑
sko delo lahko odkloni tudi, če meni, da bi bilo delo za njega
moralno ali etično nesprejemljivo ali v nasprotju s sklenjenim
dogovorom o prostovoljskem delu.
(3) Če bi upoštevanje navodil za delo prostovoljske orga‑
nizacije, ki prostovoljsko delo organizira, lahko povzročilo ško‑
do prostovoljcu, uporabnikom prostovoljskega dela ali tretjim
osebam, je obveznost prostovoljca prostovoljsko organizacijo
na to pisno opozoriti. V nujnih primerih je izjemoma opozorilo
lahko tudi ustno.

(1) Prostovoljcu s statusom brezposelne osebe zaradi
opravljanja prostovoljskega dela ne prenehajo pravice iz za‑
varovanja za primer brezposelnosti, ki so mu bile priznane v
skladu z zakonom, ki ureja trg dela.
(2) Prostovoljec iz prejšnjega odstavka mora o opravljanju
prostovoljskega dela v skladu s tem zakonom pisno obvestiti
pristojni Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki to oko‑
liščino upošteva pri izpolnjevanju obveznosti prostovoljca po
zakonu, ki ureja trg dela.
(obveznosti prostovoljca)

Stran

(1) Za škodo, ki jo povzroči prostovoljec uporabniku pro‑
stovoljskega dela ali tretji osebi pri opravljanju prostovoljskega
dela ali v zvezi z njim, odgovarja prostovoljska ali druga ne‑
pridobitna organizacija, v interesu katere je prostovoljec na
podlagi sklenjenega dogovora iz 16. člena tega zakona delal
takrat, ko je bila škoda povzročena, razen če dokaže, da je
prostovoljec v danih okoliščinah ravnal pravilno.
(2) Če je prostovoljec na podlagi sklenjenega dogovora
iz drugega odstavka 9. člena tega zakona delal v drugi or‑
ganizaciji, odgovarja za škodo iz prejšnjega odstavka tudi ta
organizacija solidarno.
(3) Če se dokaže, da je bila škoda povzročena namerno
ali zaradi hude malomarnosti prostovoljca, ima prostovoljska
organizacija, ki je škodo poravnala v skladu s prejšnjim od‑
stavkom, pravico do regresnega zahtevka za poplačilo celotne
izplačane odškodnine.
(4) Oškodovanec ima pravico zahtevati povrnitev škode
tudi neposredno od prostovoljca, če je ta škodo povzročil na‑
menoma.
(5) Prostovoljska organizacija lahko zavaruje svojo odgo‑
vornost za ravnanje prostovoljcev do tretjih oseb.
31. člen
(povračilo stroškov)
(1) Prostovoljska organizacija mora prostovoljcu povrniti
stroške, ki so nastali zaradi ali v zvezi z izvajanjem prosto‑
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voljskega dela, če je z dogovorom o prostovoljskem delu tako
dogovorjeno.
(2) Stroški iz prejšnjega odstavka so:
– potni stroški, stroški prehrane in nastanitve,
– stroški prevoza in drugi stroški povezani s potjo in biva‑
njem v tujini, če gre za prostovoljsko delo v tujini,
– nadomestilo za uporabo lastnih sredstev, če gre za
sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za opravljanje dolo‑
čenega prostovoljskega dela in so kot taka določena v pred‑
pisih, ki urejajo delovna razmerja, ali v posebnih predpisih in
internih aktih prostovoljske organizacije.
(3) Potne stroške, stroške prehrane in nastanitve, stroške
prevoza in druge stroške povezane s potjo ter stroške pove‑
zane z bivanjem v tujini, organizacija prostovoljcu povrne v
skladu s predpisi, ki urejajo povračila teh stroškov v delovno
pravnih razmerjih.
(4) Nadomestilo za upravičeno uporabo lastnih sredstev
se obračuna po dejanskih stroških, če so ti izkazani z dokazili
ali v pavšalnem znesku. Pavšalni znesek nadomestila se določi
na podlagi izračuna realnih stroškov, vendar na letni ravni ne
sme presegati 20% višine povprečne mesečne plače zaposle‑
nih v Sloveniji za januar preteklega koledarskega leta.
(5) Tujcu ali tujki (v nadaljnjem besedilu: tujec), ki je bil
v Republiko Slovenijo napoten na opravljanje organiziranega
prostovoljskega dela, mora prostovoljska organizacija izplačati
tudi nadomestilo za osebne stroške, če je bilo s tujo prostovolj‑
sko organizacijo, ki je tujca v Republiko Slovenijo napotila, tako
dogovorjeno in če je slednja za tako izplačilo zagotovila potreb‑
na sredstva ali če je tako izplačilo predvideno z evropskim ali
mednarodnim programom, ki poteka na podlagi mednarodne
pogodbe, ki jo je sklenila, ali k njej pristopila Republika Sloveni‑
ja. Višina izplačila takega nadomestila ne sme presegati višine,
ki jo za namen tedenskega ali mesečnega izplačila določa
tak dogovor ali program. Nadomestilo za osebne stroške mu
lahko organizacija izplača tedensko, mesečno ali v enkratnem
znesku.
32. člen
(usposabljanje prostovoljca)
(1) Prostovoljska organizacija zagotavlja usposabljanje
prostovoljca za prostovoljsko delo.
(2) Usposabljanje prostovoljca obsega:
– teoretično in praktično seznanitev prostovoljca z vsebi‑
no in načinom opravljanja prostovoljskega dela,
– seznanitev prostovoljca s prostovoljsko organizacijo,
ki prostovoljsko delo organizira in organizacijo v okviru katere
bo prostovoljsko delo opravljal, njenim delovanjem in njenimi
splošnimi akti ter z etičnim kodeksom organizacije in
– seznanitev prostovoljca z njegovimi pravicami in obve‑
znostmi v zvezi z opravljanjem prostovoljskega dela.
33. člen
(mentorstvo)
(1) Prostovoljska organizacija zagotavlja mentorstvo, če
je to potrebno zaradi narave prostovoljskega dela, ali če pro‑
stovoljec izrazi potrebo po mentorstvu in skrbi za usposabljanje
mentorjev prostovoljskega dela.
(2) Mentorstvo obsega organizacijo prostovoljskega dela
in podporo prostovoljcu pri opravljanju prostovoljskega dela v
skrbi za kakovostno izvajanje prostovoljskega dela. Mentorstvo
se lahko izvaja tudi kot oblika prostovoljskega dela.
(3) Mentor je lahko opravilno sposobna polnoletna oseba,
ki po prostovoljskih ali delovnih izkušnjah presega izkušnje
oseb, ki se želijo vključiti v prostovoljsko delo.
34. člen
(nagrada za izjemne dosežke)
Prostovoljska organizacija lahko prostovoljcu podeli letno
nagrado za izjemne dosežke, če ima v splošnem aktu vnaprej
določena merila, ki opredeljujejo izjemne dosežke, ter postopek
in kriterije za izbor.
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VI. SPODBUJANJE RAZVOJA IN SPREMLJANJE
ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA
35. člen
(trajnostni razvoj)
Prostovoljstvo se kot družbeno vrednoto vključuje v vzgoj‑
no izobraževalni sistem na podlagi meril in kriterijev, ki jih dolo‑
čajo predpisi na področju vzgoje in izobraževanja.
36. člen
(strategija razvoja prostovoljstva)
(1) Z namenom spodbujanja prostovoljstva Vlada Republi‑
ke Slovenije sprejme odlok, v katerem določi strategijo razvoja
prostovoljskega dela (v nadaljnjem besedilu: strategija).
(2) Strategija določa temeljne politike in ukrepe spodbu‑
janja prostovoljskega dela.
(3) Strategija se določi za obdobje petih let.
(4) Strategijo pripravi ministrstvo, pristojno za javno upra‑
vo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v sodelovanju z delov‑
nim telesom iz petega odstavka tega člena.
(5) Za spremljanje izvajanja strategije ter razvoja pro‑
stovoljstva Vlada Republike Slovenije imenuje stalno delovno
telo, sestavljeno iz predstavnikov ministrstev in predlaganih
predstavnikov prostovoljskih organizacij.
37. člen
(spodbujanje prostovoljstva)
(1) Na podlagi strategije ministrstva in drugi organi držav‑
ne uprave načrtujejo in izvajajo ukrepe za spodbujanje in razvoj
prostovoljstva. Pri načrtovanju ukrepov morajo sodelovati s
prostovoljskimi organizacijami.
(2) Pri dodeljevanju sredstev iz državnega proračuna
na delovnih področjih, na katerih delujejo tudi prostovoljske
organizacije, je izvajanju projektov in programov prostovoljskih
organizacij, ki vključujejo prostovoljsko delo ali pa so namenjeni
razvoju prostovoljstva, namenjenih najmanj 10% razpisanih
sredstev javnega razpisa.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se sredstva
lahko dodelijo subjektom, ki niso prostovoljske organizacije, če
na javni razpis ni bilo predloženo zadostno število vlog prosto‑
voljskih organizacij in bi zato sredstva ostala neporabljena.
(4) Samoupravne lokalne skupnosti na način in v okviru
namena kot je določeno v prvem in drugem odstavku tega čle‑
na, lahko določijo projekte in programe ter zagotovijo sredstva
za njihovo izvajanje.
(5) Če se za pridobitev sredstev na javnih razpisih zah‑
teva zagotovitev lastnega deleža sofinanciranja, organi, ki
dodeljujejo sredstva državnega proračuna ali proračunov sa‑
moupravnih lokalnih skupnosti, če zakon ne določa drugače,
prostovoljsko delo upoštevajo kot lastni materialni vložek pro‑
stovoljskih organizacij. Višina lastnega materialnega vložka se
določi na podlagi evidentiranega dela in ocenjene vrednosti
ure prostovoljskega dela, določene s predpisom iz sedmega
odstavka 41. člena tega zakona.
(6) Pri dodeljevanju sredstev iz državnega proračuna se
pri izvajanju projektov in programov prostovoljskih organizacij,
ki vključujejo prostovoljsko delo, stroški vodenja, usklajevanja
in mentorstva prostovoljcev priznavajo kot upravičeni stroški
sofinanciranja projektov in programov.
38. člen
(vpisnik prostovoljskih organizacij)
(1) Za potrebe spremljanja prostovoljstva in uveljavljanje
pravic in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij
pristojna organizacija za zbiranje, obdelavo in posredovanje
podatkov, na podlagi pisne priglasitve pravne osebe zasebnega
prava, katere delovanje je z zakonom opredeljeno kot neprido‑
bitno in katere osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo
prostovoljstva določeno v 2. členu tega zakona in ki zagotavlja
in usposablja prostovoljce za prostovoljsko delo ali se v okviru

Uradni list Republike Slovenije
njene dejavnosti prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali
v splošno korist, izvede vpis in vzpostavi elektronski vpisnik
prostovoljskih organizacij (v nadaljnjem besedilu: vpisnik). Mi‑
nistrstvo seznam prostovoljskih organizacij objavi na spletni
strani ministrstva.
(2) Vpisnik prostovoljskih organizacij vsebuje naslednje
podatke:
– matično številko pravne osebe,
– naziv in sedež pravne osebe,
– statusna oblika pravne osebe,
– osebne podatke zakonitega zastopnika,
– dejavnost pravne osebe,
– datum vpisa v vpisnik,
– datum vpisa spremembe podatkov v vpisniku,
– datum izbrisa iz vpisnika,
– razlog izbrisa in
– opombe.
(3) O zavrnitvi priglasitve iz prvega odstavka tega člena
in izbrisu prostovoljske organizacije iz vpisnika prostovoljskih
organizacij iz razlogov navedenih v prvem odstavku 40. člena
tega zakona, odloča ministrstvo.
39. člen
(priglasitev v vpisnik)
(1) Pisna priglasitev vsebuje naslednje podatke:
– matično številko pravne osebe,
– naziv in sedež pravne osebe,
– statusna oblika pravne osebe,
– osebne podatke zakonitega zastopnika,
– dejavnost pravne osebe,
– izjavo, da je njeno delovanje z zakonom opredeljeno
kot nepridobitno in da njena osnovna dejavnost ni v nasprotju
z opredelitvijo prostovoljstva določeno v 2. členu tega zakona
ter, da zagotavlja in usposablja prostovoljce za prostovoljsko
delo ali da se v okviru njene dejavnosti prostovoljsko delo izvaja
v splošno korist ali, da izpolnjuje pogoje iz četrtega odstavka
9. člena tega zakona,
– da ne gre za organizacijo iz tretjega odstavka 9. člena
tega zakona ter
– datum, žig in podpis zakonitega zastopnika.
(2) Minister predpiše obrazec za priglasitev iz prejšnjega
odstavka in ga objavi na spletni strani ministrstva.
40. člen
(izbris in ponovna priglasitev v vpisnik)
(1) Izbris prostovoljske organizacije iz vpisnika se izvrši, če:
– prostovoljska organizacija to pisno zahteva,
– pravna oseba preneha obstajati,
– prostovoljska organizacija ne predloži poročila o prosto‑
voljstvu iz prvega odstavka 41. člena tega zakona,
– prostovoljska organizacija iz petega odstavka 23. člena
tega zakona ne sporoči podatkov o opravljenem prostovolj‑
skem delu prostovoljski organizaciji s katero je sklenila dogovor
iz drugega odstavka 9. člena tega zakona ali
– ne izpolnjuje več pogojev za vpis v vpisnik.
(2) Pravnim osebam, ki so bile izbrisane iz razloga iz prve,
tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka, ponoven vpis v vpi‑
snik ni dovoljen pred potekom dveh let od dneva izbrisa.
41. člen
(poročila o prostovoljstvu)
(1) Prostovoljske organizacije, ki so vpisane v vpisnik iz
38. člena tega zakona, enkrat letno, na enotno predpisanem
obrazcu, pripravijo poročilo o prostovoljstvu, ki vsebuje nasle‑
dnje podatke za preteklo koledarsko leto:
– o številu sklenjenih dogovorov o prostovoljskem delu,
– o kraju izvajanja prostovoljskega dela ter o prosto‑
voljskih organizacijah in drugih pravnih osebah javnega ali
zasebnega prava, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno
kot nepridobitno, v okviru katerih je bilo na podlagi sklenjenega
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dogovora iz drugega odstavka 9. člena tega zakona prostovolj‑
sko delo opravljeno in
– o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur ter števi‑
lu opravljenih prostovoljskih ur glede na vrsto prostovoljskega
dela, kot jih določa šesti odstavek 23. člena tega zakona, in
starostne skupine prostovoljcev.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka, razen podatkov iz prve
alineje, se prikazujejo po področjih prostovoljskega dela, v skla‑
du s seznamom, določenim s predpisom iz sedmega odstavka
23. člena tega zakona.
(3) Poročilo o prostovoljstvu predložijo pristojni organiza‑
ciji za javno pravne evidence in storitve, prek spletnega portala,
istočasno z letnim poročilom, ki ga te organizacije predložijo v
skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in pripra‑
vo letnih poročil.
(4) Na podlagi poročil o prostovoljstvu pristojna organiza‑
cija za javno pravne evidence in storitve zbere in obdela prejete
podatke. Zbirne podatke o prostovoljskem delu v Republiki
Sloveniji za preteklo koledarsko leto skupaj s seznamom pro‑
stovoljskih organizacij, ki so v skladu s tem zakonom poročila o
prostovoljstvu predložile in tistih, ki tega v roku določenim s tem
zakonom niso storile, ter seznamom organizacij, v katerih se
je prostovoljsko delo izvajalo na podlagi dogovora iz drugega
odstavka 9. člena tega zakona, posreduje ministrstvu.
(5) Ministrstvo na podlagi zbira podatkov iz prejšnjega
odstavka pripravi skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki
Sloveniji za preteklo koledarsko leto in ga predloži Vladi Repu‑
blike Slovenije v seznanitev.
(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje seznam pro‑
stovoljskih organizacij in drugih pravnih oseb, v okviru katerih je
bilo prostovoljsko delo opravljeno, podatke o številu sklenjenih
dogovorov o prostovoljskem delu in opravljenem prostovolj‑
skem delu ter ocenjeno vrednost prispevka prostovoljstva k
družbeni blaginji. Skupno poročilo o prostovoljstvu se objavi
na spletni strani ministrstva.
(7) Obrazec iz prvega odstavka tega člena in način prika‑
zovanja in sporočanja podatkov iz prvega, drugega, tretjega in
četrtega odstavka tega člena, ocenjeno vrednost opravljenega
prostovoljskega dela, glede na vrsto prostovoljskega dela iz
šestega odstavka 23. člena tega zakona, vsebino in roke za
predložitev zbira podatkov iz četrtega odstavka tega člena ter
rok za predložitev skupnega poročila o prostovoljstvu v Repu‑
bliki Sloveniji, predpiše minister.
42. člen
(državna priznanja)
(1) Prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam se
podeljuje Nagrado Republike Slovenije za prostovoljstvo (v
nadaljnjem tekstu: nagrada) in Priznanje Republike Slovenije
za prostovoljstvo (v nadaljnjem besedilu: priznanje) kot najvišji
državni priznanji za izjemne dosežke na področju prostovolj‑
stva, njegove promocije in razvoja.
(2) Nagrada zaslužnemu prostovoljcu se podeli za ži‑
vljenjsko delo, če se je s svojim prostovoljskim delom izjemno
uveljavil in z njim trajno prispeval k razvoju prostovoljstva in
družbeni blaginji Republike Slovenije ali za enkraten izjemen
dosežek, če ima ta izjemen vpliv na področju prostovoljstva.
(3) Nagrada zaslužni prostovoljski organizaciji se podeli
če je s svojim delom dosegla izjemne in trajne dosežke na
področju prostovoljstva na območju Republike Slovenije v ča‑
sovnem obdobju daljšem od 20 let.
(4) Priznanje se podeli za pomembne dosežke prostovolj‑
cev in prostovoljskih organizacij v obdobju zadnjih dveh let.
(5) Nagrada in priznanje se podeljujeta na podlagi nasle‑
dnjih meril:
– evidentirana leta prostovoljskega dela oziroma dela na
področju prostovoljstva,
– število opravljenih prostovoljskih ur,
– pomen dejansko dosežene spremembe zaradi opravlja‑
nja prostovoljstva ali dela na področju prostovoljstva,
– število vključenih deležnikov,
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– obseg vpliva opravljenega prostovoljskega dela pro‑
stovoljca ali opravljenega dela na področju prostovoljstva na
vključevanje drugih posameznikov v prostovoljstvo in širitev
ideje ter načel prostovoljstva in
– izkazan vpliv na širjenje prostovoljskega dela z vzposta‑
vitvijo novih programov prostovoljskega dela.
(6) Kandidate za nagrado in priznanje lahko predlagajo
posamezniki in pravne osebe.
43. člen
(podelitev nagrade in priznanja)
(1) Vsako leto se lahko zaslužnim prostovoljcem ali pro‑
stovoljskim organizacijam podeli največ ena nagrada ter največ
šest priznanj. Podeljujejo se za vsa področja prostovoljstva.
(2) O podelitvi odloča Odbor Republike Slovenije za po‑
delitev državnih priznanj na področju prostovoljstva iz 44. člena
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: odbor) z najmanj dvotre‑
tjinsko večino vseh članov.
(3) Za namene odločanja o podelitvah nagrad in priznanj
iz prejšnjega odstavka odbor obdeluje naslednje osebne po‑
datke kandidatov: osebno ime, akademski naziv, če ga ima,
datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča in podatke o
opravljenem prostovoljskem delu in doseženih rezultatih.
(4) Prostovoljcu se lahko podeli nagrada samo enkrat.
(5) Prostovoljcu se lahko podeli priznanje samo enkrat.
(6) Nagrada in priznanje se izkazujeta s finančno nagrado
in posebno listino.
(7) Nagrado in priznanje podeljuje vsako leto ob med‑
narodnem dnevu prostovoljstva odbor, izroči pa Predsednik
Republike Slovenije.
(8) Nagrada in priznanje se ne moreta podeliti posmrtno
ali organizaciji, ki je v času postopka ocenjevanja in podeljeva‑
nja iz kateregakoli razloga prenehala obstajati ali je v postopku
prenehanja.
(9) Višino nagrade in priznanja določi na predlog odbora
Vlada Republike Slovenije tako, da je razmerje med njima
3:1.
(10) Podrobnejšo ureditev nagrade in priznanja, podrob‑
nejši način predlaganja kandidatov, obliko in vsebino javnega
poziva iz drugega odstavka 45. člena tega zakona, podrobnej‑
ša merila za podelitev nagrade in priznanja, način podelitve
nagrade in priznanja, način oblikovanja strokovnih komisij iz
petega odstavka 44. člena tega zakona in njihove naloge in
področja njihovega dela ter vsebino ter roke za objavo poročila
o delu iz drugega odstavka 45. člena tega zakona predpiše
Vlada Republike Slovenije.
44. člen
(odbor)
(1) Odbor iz prejšnjega člena, ki ima devet članov, na
predlog ministra imenuje Vlada Republike Slovenije. Sestavljen
je tako, da člani v njem zastopajo vsa področja prostovoljskega
dela.
(2) Štiri kandidate za člane odbora predlagajo prostovolj‑
ske organizacije, enega kandidata predlaga Urad predsednika
Republike Slovenije, enega kandidata predlaga ministrstvo,
tri kandidate pa predlagajo ministrstva tako, da se z njihovim
imenovanjem zagotovi zastopanost še manjkajočih področij
prostovoljskega dela.
(3) Člani odbora so imenovani za dobo štirih let tako, da
se pri prvem imenovanju za štiri člane odbora določi mandat
dveh let, za ostale pa štiri leta. Mandat članov odbora se lahko
ponovi le enkrat.
(4) Predsednika odbora in njegovega namestnika izvolijo
člani izmed sebe.
(5) Za pomoč pri izbiri kandidatov za podelitev nagrad in
priznanj odbor, Vladi Republike Slovenije predlaga imenovanje
posebnih strokovnih komisij za posamezna področja prosto‑
voljskega dela, ki pripravijo strokovne ocene o posameznih
predlogih.
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45. člen
(delo odbora in strokovnih komisij)
(1) Delo odbora in komisij je častno in brezplačno.
(2) Odbor zagotavlja javnost delovanja tako, da vsako
leto objavi javni poziv za predlaganje kandidatov za nagrado
in priznanje ter objavi sestavo imenovanih strokovnih komisij
in poročilo o svojem delu.
(3) Odbor sprejme poslovnik, ki podrobneje določa način
dela odbora in strokovnih komisij.
(4) Poslovnik začne veljati, ko da k njemu soglasje Vlada
Republike Slovenije in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
(5) Strokovna in administrativna dela za odbor opravlja
ministrstvo. Vsakoletne podatke o prejemnikih državnih pri‑
znanj iz prvega odstavka 42. člena tega zakona, ki obsegajo
ime in priimek, akademski naziv, če ga ima, rojstni datum in
kraj stalnega prebivališča ali naziv, matično številko in naslov
sedeža prejemnika, datum in številko državnega priznanja in
utemeljitev za njegovo podelitev, objavi na spletnih straneh
ministrstva.
46. člen
(sredstva)
Sredstva za delovanje odbora in strokovnih komisij ter
sredstva za nagrado in priznanje se zagotavljajo v proračunu
Republike Slovenija v finančnem načrtu ministrstva.
47. člen
(priznanja samoupravne lokalne skupnosti)
Svet samoupravne lokalne skupnosti lahko v okviru svoje
pristojnosti s predpisi določi in uredi nagrade in priznanja sa‑
moupravne lokalne skupnosti za izjemne dosežke na področju
prostovoljstva.
VII. PRISTOJNOST ZA IZVAJANJE IN NADZOR
NAD IZVAJANEM ZAKONA
48. člen
(pristojnost za izvajanje)
Ministrstvo spremlja stanje prostovoljstva v Republiki Slo‑
veniji in sodeluje pri pripravi, izvajanju in vrednotenju politik,
predpisov in ukrepov, ki vplivajo na delovanje prostovoljcev in
prostovoljskih organizacij in skrbi za izvrševanje tega zakona.
49. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvrševanjem določb tega zakona, razen
določb iz drugega in tretjega odstavka tega člena, izvajajo
inšpektorji in inšpektorice (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji)
Ministrstva za javno upravo, Inšpektorata Republike Slovenije
za javno upravo.
(2) Nadzor nad izvrševanjem določb 11. člena, 13. člena
in prvega odstavka 20. člena tega zakona, izvajajo inšpektorji
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorata
Republike Slovenije za delo.
(3) Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Infor‑
macijski pooblaščenec Republike Slovenije.
(4) Inšpektorat Republike Slovenije za javno upravo, In‑
špektorat Republike Slovenije za delo in Informacijski poobla‑
ščenec Republike Slovenije izvršujejo pristojnosti iz prejšnjih
odstavkov kot prekrškovni organi.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
50. člen
(1) Z globo od 200 do 500 eurov se za prekršek kaznuje
prostovoljska organizacija, ki ne sklene dogovora o prostovolj‑
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skem delu v pisni obliki (drugi odstavek 17. člena tega zakona)
ali ne izda potrdila o sklenitvi ustnega dogovora (prvi in peti od‑
stavek 24. člena tega zakona) ali ga sklene brez obveznih se‑
stavin (drugi, tretji in četrti odstavek 18. člena tega zakona).
(2) Z globo od 300 do 600 eurov se kaznuje prostovolj‑
ska organizacija, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka proti
mladoletni osebi ali osebi, ki ji je bila delno ali v celoti odvzeta
poslovna sposobnost.
(3) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek
kaznuje prostovoljska organizacija, ki opusti dolžnost (prvi od‑
stavek 11. člena tega zakona) ali dopusti opravljanje prostovolj‑
skega dela osebi, ki ji dela s temi skupinami ljudi ni dovoljeno
opravljati (drugi odstavek 11. člena tega zakona).
(4) Z globo od 400 do 800 eurov se za prekršek kaznuje
prostovoljska organizacija, če:
– otroku do dopolnjenega 15. leta ali mladoletni osebi ali
osebi, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost,
ne zagotovi opravljanja prostovoljskega dela pod nadzorom
mentorja ali opravljanja prostovoljskega dela primernega njeni
starosti in psihofizičnim zmožnostim (prvi in drugi odstavek
13. člena tega zakona);
– z mladoletno osebo ali osebo, ki ji je bila delno ali v
celoti odvzeta poslovna sposobnost, brez soglasja zakonitega
zastopnika ali skrbnika sklene dogovor o prostovoljskem delu
(četrti in peti odstavek 18. člena tega zakona).
(5) Odgovorna oseba prostovoljske ali druge organizacije
se kaznuje:
– z globo od 100 do 250 eurov za prekrške iz prvega in
drugega odstavka tega člena,
– z globo od 1.000 do 2.000 eurov za prekršek iz tretjega
odstavka tega člena ter
– z globo od 200 do 400 eurov za prekrške iz četrtega
odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
51. člen
(1) Vlada Republike Slovenije izda predpis iz devetega in
desetega odstavka 43. člena tega zakona v roku štirih mesecev
od dneva uveljavitve tega zakona.
(2) Minister izda predpis iz sedmega odstavka 23. člena,
drugega odstavka 39. člena in sedmega odstavka 41. člena
tega zakona, v štirih mesecih od uveljavitve tega zakona.
52. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme odlok iz 36. člena tega
zakona v roku treh let od dneva uveljavitve tega zakona.
53. člen
(1) Člane odbora iz prvega odstavka 44. člena tega zako‑
na Vlada Republike Slovenije imenuje v roku štirih mesecev od
dneva uveljavitve tega zakona.
(2) Ministrstvo skliče prvo sejo odbora v roku 30 dni od
dneva imenovanja članov.
(3) Odbor na prvi seji izbere predsednika in njegovega
namestnika ter sprejme poslovnik o delu iz tretjega odstavka
45. člena tega zakona.
54. člen
Pristojna organizacija za zbiranje, obdelavo in posredo‑
vanje podatkov iz prvega odstavka 38. člena in tretjega ter
četrtega odstavka 41. člena tega zakona je Agencija Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
55. člen
(1) Prva poročila o prostovoljstvu in prvo skupno poro‑
čilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji, v skladu z določbo
prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 41. člena tega
zakona prostovoljske organizacije in ministrstvo pripravijo v
rokih določenih s tem zakonom in predpisom iz sedmega od‑
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stavka 41. člena tega zakona v koledarskem letu, ki sledi letu
uveljavitve tega zakona.
(2) Ne glede na določbo 41. člena tega zakona se za
pripravo prvega poročila prostovoljskih organizacij o prostovolj‑
stvu in prvega skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki
Sloveniji po uveljavitvi tega zakona kot obdobje poročanja šteje
obdobje od dneva uveljavitve tega zakona do izteka koledar‑
skega leta v katerem je zakon začel veljati.
56. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 150-01/10-5/77
Ljubljana, dne 3. februarja 2011
EPA 1371-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

375.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o potnih listinah (ZPLD-1D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o potnih listinah (ZPLD-1D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako‑
na o potnih listinah (ZPLD‑1D), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 3. februarja 2011.
Št. 003‑02‑2/2011‑16
Ljubljana, dne 11. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POTNIH LISTINAH (ZPLD-1D)
1. člen
V Zakonu o potnih listinah (Uradni list RS, št. 62/09 – ura‑
dno prečiščeno besedilo) se za prvim odstavkom 2. člena doda
nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko drža‑
vljan pridobi drugi potni list, če ga potrebuje zaradi opravljanja
gospodarske, kulturne ali druge dejavnosti v tujini ali če za to
obstaja drug upravičen razlog (kot npr. težave pri prehodu meje
tuje države zaradi žigov, vpisov, vizumov in dovoljenj v prvem
potnem listu).«.
2. člen
4.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»4.a člen
Potne listine smejo kopirati upravljavci zbirk osebnih po‑
datkov samo v primerih, ki jih določa zakon.
Potno listino lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji
in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potre‑
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bujejo za dokazovanje istovetnosti državljana v konkretnem
postopku. Pojma finančna družba in finančne storitve sta opre‑
deljena v predpisih, ki urejajo bančništvo.
Potno listino je za vnaprej določene namene dovoljeno
kopirati tudi na podlagi pisne privolitve imetnika potne listine.
V primerih, ki niso opisani v drugem in tretjem odstavku
tega člena, je za ugotavljanje istovetnosti, državljanstva ozi‑
roma kontrolo točnosti podatkov, dopusten vpogled v potno
listino imetnika; kadar je to potrebno, pa tudi prepis osebnih
podatkov z nje.
Ob kopiranju potne listine je treba z ustrezno oznako na
kopiji zagotoviti, da se kopija potne listine ne bo uporabljala za
druge namene. Prepovedano je nadaljnje kopiranje kopije.
Na vlogo imetnika potne listine je upravljavec zbirk oseb‑
nih podatkov dolžan izdati potrdilo o kopiji potne listine, na
katerem je naveden namen rabe kopije in rok, za katerega
upravljavec kopijo potrebuje. Imetnik potne listine lahko kopijo
potrdi s podpisom.
Kopijo potne listine je prepovedano hraniti v elektronski
obliki.«.
3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Diplomatski potni list se izda predsedniku Republike
Slovenije, poslancem Državnega zbora Republike Slovenije,
poslancem iz Republike Slovenije v Evropskem parlamen‑
tu, predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije, pred‑
sedniku in članom Vlade Republike Slovenije, predsedniku
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, varuhu človekovih
pravic, predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
predsedniku Računskega sodišča Republike Slovenije, usluž‑
bencem Republike Slovenije v diplomatskih predstavništvih
in konzulatih ter uslužbencem v posebnih misijah v tujini, ki
imajo diplomatske ali konzularne nazive, ter uslužbencem
ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, ki opravljajo di‑
plomatske in konzularne naloge in imajo diplomatske nazive,
vključno s tistimi, ki v dogovoru z ministrstvom, pristojnim za
zunanje zadeve, opravljajo naloge v Evropski službi za zuna‑
nje delovanje, vodjem državnih delegacij Republike Slovenije,
osebam, ki po sklepu Vlade Republike Slovenije odhajajo
na delo v mednarodne organizacije kot funkcionarji z diplo‑
matskim statusom v omenjenih organizacijah, diplomatskim
kurirjem in določenim drugim osebam, če je to v interesu
Republike Slovenije.
Diplomatski potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim
članom uslužbencev Republike Slovenije v diplomatskih pred‑
stavništvih in konzulatih ter uslužbencev na posebnih misijah
v tujini, uslužbencev, ki na podlagi sporazuma z ministrstvom,
pristojnim za zunanje zadeve, opravljajo naloge v Evropski
službi za zunanje delovanje in ožjim družinskim članom oseb,
ki po sklepu Vlade Republike Slovenije odhajajo na delo v
mednarodne organizacije kot funkcionarji z diplomatskim sta‑
tusom v omenjenih organizacijah, če z njimi živijo v skupnem
gospodinjstvu v tujini, ter ožjim družinskim članom ostalih oseb
iz prejšnjega odstavka, če jih spremljajo na službeni poti v
tujino.
Za ožjega družinskega člana oseb iz prejšnjega odstavka
se štejejo njihov zakonec ali zunajzakonski partner, njihovi otro‑
ci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja.«.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
Službeni potni list se izda svetnikom Državnega sveta
Republike Slovenije, uslužbencem ministrstva, pristojnega za
zunanje zadeve, in uslužbencem, razporejenim v diplomatska
predstavništva ali konzulate Republike Slovenije v tujini, ki niso
upravičeni do diplomatskega potnega lista.

Uradni list Republike Slovenije
Službeni potni list se izda tudi članom državnih delegacij
Republike Slovenije in uslužbencem drugih državnih organov,
kadar službeno potujejo v tujino ter določenim drugim osebam,
če je to v interesu Republike Slovenije.
Službeni potni list se lahko izda ožjim družinskim članom
uslužbencev iz prvega odstavka tega člena, če z njimi živijo v
skupnem gospodinjstvu v tujini. Za ožjega družinskega člana
se šteje zakonec ali zunajzakonski partner, njihovi otroci in
otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja.«.
5. člen
V 11. členu se besedilo »diplomatskega ali konzularnega
predstavništva« nadomesti z besedilom »diplomatskega pred‑
stavništva ali konzulata«.
V 24. členu se besedilo »diplomatsko‑konzularnemu
predstavništvu« nadomesti z besedilom »diplomatskemu pred‑
stavništvu ali konzulatu«.
V 30.a in 31. členu se besedilo »diplomatsko konzularno
predstavništvo« v vseh sklonih nadomesti z besedilom »diplo‑
matsko predstavništvo ali konzulat« v ustreznem sklonu.
6. člen
V drugem in tretjem odstavku 12. člena se za besedilom
»ki urejajo javna naročila« doda vejica in besedilo »v skladu s
sklenjeno pogodbo«.
7. člen
V prvem stavku drugega odstavka 20. člena se za bese‑
dama »potno listino« dodata besedi »v uničenje«.
8. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
Ne glede na 14. in 16. člen tega zakona, potnim listinam
po zakonu preneha veljavnost:
1. z dnem naznanitve pogrešitve, izgube ali tatvine;
2. s prenehanjem državljanstva Republike Slovenije;
3. s smrtjo državljana;
4. potnemu listu, izdanemu skladno z drugim odstavkom
2. člena tega zakona – s prenehanjem razlogov za izdajo,
podanimi ob vlogi skladno z enajstim odstavkom 23. člena
tega zakona;
5. diplomatskemu in službenemu potnemu listu – s pre‑
nehanjem razlogov za izdajo skladno z 9. in 10. členom tega
zakona.
V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka mora imetnik
potno listino izročiti v uničenje pristojnemu organu ali diplomat‑
skemu predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini
ob vročitvi odločbe o prenehanju državljanstva Republike Slo‑
venije. V primeru iz 4. točke prejšnjega odstavka mora imetnik
potni list izročiti v uničenje pristojnemu organu v roku 30 dni po
nastopu razlogov iz 4. točke prejšnjega odstavka. V primeru iz
5. točke prejšnjega odstavka mora imetnik potno listino izročiti
v uničenje ministrstvu, pristojnemu za zunanje zadeve, v osmih
dneh po nastopu razloga.«.
9. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo lahko vloži državljan, ki je dopolnil 18 let, in tudi
državljan, ki še ni star 18 let, pa je sklenil zakonsko zvezo ali
je postal roditelj in mu je z odločbo sodišča priznana popolna
poslovna sposobnost.«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se
glasi:
»Pooblaščena oseba organa, pristojnega za izdajo potne
listine, ob vložitvi vloge preveri istovetnost državljana, v prime‑
rih, ko vlogo za izdajo potne listine vloži zakoniti zastopnik, pa
tudi istovetnost zakonitega zastopnika. Istovetnost se lahko
preveri tudi z vpogledom v uradne evidence.«.
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10. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
Vloga za izdajo potne listine se vloži na predpisanem
obrazcu, v fizični ali elektronski obliki.
V vlogi za izdajo potne listine je treba navesti resnične
podatke.
Obrazec iz prvega odstavka tega člena vsebuje naslednje
podatke:
1. serijsko in registrsko številko potne listine;
2. priimek in ime;
3. EMŠO oziroma rojstni datum in spol, če ta ni določena;
4. rojstni kraj;
5. stalno prebivališče;
6. državljanstvo;
7. datum in kraj vložitve vloge;
8. priimek in ime, EMŠO oziroma rojstni datum in spol,
če ta ni določena, ter stalno prebivališče in podpis zakonitega
zastopnika;
9. tip in vrsto potne listine;
10. način in datum vročitve potne listine;
11. podpis državljana, ki zna in se zmore podpisati.
K vlogi za izdajo potne listine, razen za izdajo potnega
lista za vrnitev, mora državljan priložiti staro potno listino in
fotografijo predpisane velikosti, ki kaže njegovo pravo podobo.
Fotografija se priloži v fizični ali digitalni obliki. Fotografije v
digitalni obliki se hranijo na elektronskem odložišču fotografij
za osebne dokumente eno leto in se lahko na vlogo državljana
uporabijo tudi za izdajo drugega uradnega identifikacijskega
dokumenta.
Organ, pristojen za izdajo potne listine, lahko za namene
izdaje potne listine ali katerega drugega identifikacijskega do‑
kumenta v elektronskem odložišču fotografij obdeluje naslednje
osebne podatke:
– ime in priimek;
– referenčno številko;
– fotografijo državljana v digitalni obliki;
– datum fotografiranja in veljavnost fotografije;
– ime in priimek ali firmo fotografa.
Za izdajo potne listine se lahko uporabi tudi fotografija
v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci izdanega drugega ura‑
dnega identifikacijskega dokumenta, če kaže pravo podobo
državljana.
Ustreznost fotografije ter način predložitve, hranjenja in
uporabe fotografije v digitalni obliki predpiše minister, pristo‑
jen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za
zunanje zadeve.
Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev mora državljan
priložiti dve fotografiji predpisane velikosti, ki kažeta njegovo
pravo podobo.
Ob vlogi za izdajo potnega lista, diplomatskega potnega
lista in službenega potnega lista se državljanu od dopolnjene‑
ga 12. leta starosti na predpisan način odvzameta dva ploska
prstna odtisa, razen v primerih, ko je iz zdravstvenih razlogov
mogoč odvzem le enega prstnega odtisa ali ko odvzem prstnih
odtisov ni mogoč. Način odvzema prstnih odtisov predpiše
minister, pristojen za notranje zadeve v soglasju z ministrom,
pristojnim za zunanje zadeve.
Vloga za izdajo diplomatskega in službenega potnega
lista vsebuje poleg podatkov iz tretjega odstavka tega člena
še podatek o diplomatskem oziroma konzularnem nazivu in
funkciji, ki jo oseba opravlja.
Ob vlogi za izdajo drugega potnega lista, mora prosilec
navesti razloge za izdajo in predložiti dokazilo o njihovem
obstoju.
Potni list vsebuje naslednje podatke:
1. tip potnega lista in kodo države;
2. serijsko številko potnega lista;
3. fotografijo državljana;
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4. priimek in ime;
5. državljanstvo;
6. rojstni datum;
7. EMŠO;
8. rojstni kraj;
9. spol;
10. stalno prebivališče;
11. datum izdaje in datum veljavnosti potnega lista;
12. pristojni organ in
13. lastnoročni podpis državljana, ki zna in se zmore
podpisati;
14. pomnilniški medij, na katerem so podoba obraza
in prstna odtisa oziroma prstni odtis državljana shranjeni kot
biometrični podatek.
Diplomatski in službeni potni list vsebujeta podatke iz
1. do 9. in 11. do 14. točke prejšnjega odstavka ter diplomatski
oziroma konzularni naziv in funkcijo, ki jo imetnik opravlja.
Potni list za vrnitev vsebuje podatke iz 2. do 6., 8. in
9. ter 11. in 13. točke dvanajstega odstavka tega člena, serij‑
sko številko in podpis uradne osebe, ki je izdala potni list za
vrnitev.«.
11. člen
V prvem odstavku 23.a člena se za besedilom »pri pri‑
stojnem organu ali po pošti« doda vejica in besedilo »v nujnih
primerih (kot npr. zdravljenje, bolezen oziroma smrt ožjega
družinskega člana, nujni službeni opravki) pa tudi pri poobla‑
ščenem podjetju ali organizaciji iz tretjega odstavka 12. člena
tega zakona«.
12. člen
V drugem odstavku 25. člena se besedilo »matične ali dr‑
žavljanske knjige« nadomesti z besedama »matični register«.
13. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»30. člen
Organi, pristojni za izdajo potnih listin, vodijo in vzdržujejo
evidenco izdanih potnih listin za namene preverjanja istove‑
tnosti, državljanstva, prehoda državne meje ter za upravne
postopke po tem zakonu. Evidenca se vodi na centralnem
računalniku ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– podatke iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona;
– diplomatski oziroma konzularni naziv in funkcijo, ki jo
oseba opravlja, v primeru izdaje diplomatskega oziroma služ‑
benega potnega lista;
– fotografijo imetnika v digitalni obliki, ki je ni mogoče
prebrati z napravami za branje biometričnih podatkov;
– prstna odtisa oziroma prstni odtis in podatek o roki in
prstu prstnega odtisa;
– podatke o datumu izdaje, izdelave in prevzema potne
listine na pošto;
– podatke o izgubljenih, pogrešanih in ukradenih potnih
listinah;
– podatke iz 26. člena tega zakona.
Obdelava osebnih podatkov iz evidence izdanih potnih
listin je dopustna le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje
namena iz prvega odstavka tega člena.
Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa so na eno‑
tnem državnem portalu e‑uprava dostopni podatki o izgubljenih,
pogrešanih in ukradenih potnih listinah iz šeste alineje drugega
odstavka tega člena, in sicer:
– organ, pristojen za izdajo potne listine,
– serijska številka,
– datum izdaje in datum veljavnosti,
– datum naznanitve pogrešitve, izgube ali kraje.
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Fotografijo v digitalni obliki, ki se hrani na elektronskem
odložišču fotografij za osebne dokumente, se v evidenco iz‑
danih potnih listin na podlagi četrtega odstavka 23. člena tega
zakona prevzema s samodejnim povezovanjem z elektron‑
skim vložiščem fotografij. Prevzemanje teh podatkov poteka na
podlagi privolitve posameznika z uporabo referenčne številke
fotografije.
Fotografijo v digitalni obliki, ki se hrani v evidenci drugega
uradnega identifikacijskega dokumenta na podlagi šestega
odstavka 23. člena tega zakona, se v evidenco izdanih potnih
listin prevzema s samodejnim povezovanjem z evidenco oseb‑
nih izkaznic, ki se vodi skladno z določbami zakona, ki ureja
izdajo osebnih izkaznic in evidenco voznikov, ki se vodi skladno
z določbami zakona, ki ureja izdajo vozniških dovoljenj. Prevze‑
manje teh podatkov poteka na podlagi privolitve posameznika
z uporabo EMŠO.
Podatke iz evidence vodi organ, pristojen za izdajo potnih
listin, pet let po prenehanju veljavnosti potne listine, razen po‑
datkov iz 26. člena tega zakona, ki jih pristojni organ uniči po
petih letih, ko preneha razlog za njihovo vodenje.
Prstna odtisa oziroma prstni odtis se v evidenci iz drugega
odstavka tega člena hranita oziroma hrani do vročitve potne
listine.
Način vodenja evidence izdanih potnih listin predpiše
minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom,
pristojnim za zunanje zadeve.«.
14. člen
V tretjem odstavku 32. člena se besedilo »osebam, ki
jih za to pooblastita minister, pristojen za notranje zadeve, in
minister, pristojen za zunanje zadeve, vsak s svojega delov‑
nega področja« nadomesti z besedilom »osebam, določenim
s pogodbo iz drugega in tretjega odstavka 12. člena tega
zakona«.
Četrti odstavek se črta.
15. člen
V prvem odstavku 33. člena se 1. točka spremeni tako,
da se glasi:
»1. že ima veljavno potno listino in si pridobi še drugo
iste vrste, pa pri tem ne obstajajo razlogi iz drugega odstavka
2. člena tega zakona (prvi odstavek 2. člena tega zakona);«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z mi‑
nistrom, pristojnim za zunanje zadeve, v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona predpiše način odvzema prstnih odtisov
iz devetega odstavka 23. člena in način vodenja evidence iz
devetega odstavka 30. člena zakona.
Pravilnik o izvrševanju zakona o potnih listinah (Uradni list
RS, št. 48/09) se uporablja do uskladitve oziroma izdaje predpi‑
sa iz prejšnjega odstavka, če ni v nasprotju s tem zakonom.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 213-03/10-7/26
Ljubljana, dne 3. februarja 2011
EPA 1458-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik
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376.

Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma
o Zakonu o malem delu (OdZMD)

Na podlagi 12., 22. in 30. člena Zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno
besedilo) in prvega odstavka 108. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in
105/10) je Državni zbor na seji dne 17. 2. 2011 sprejel

ODLOK
o razpisu zakonodajnega referenduma
o Zakonu o malem delu (OdZMD)
I
Na podlagi zahteve več kot 40.000 volivcev, ki jo je Dr‑
žavni zbor prejel 11. februarja 2011, se razpiše zakonodajni
referendum o Zakonu o malem delu (ZMD), ki ga je Državni
zbor sprejel 16. novembra 2010.
II
Vprašanje, ki se daje na referendum, se glasi:
»Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o malem delu (ZMD), ki
ga je sprejel Državni zbor na seji dne 16. novembra 2010?«
III
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se določi
1. marec 2011.
IV
Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, 10. apri‑
la 2011.
V
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 005-02/10-18/18
Ljubljana, dne 17. februarja 2011
EPA 1603-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

PREDSEDNIK REPUBLIKE
377.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Albaniji

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Albaniji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Republiki Albaniji postavim Bojana Bertonclja.
Št. 501-03-8/11-2
Ljubljana, dne 14. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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378.

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije
v Federativni demokratični republiki Nepal

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91‑I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04
in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih za‑
devah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) izdajam

UKAZ
o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Federativni
demokratični republiki Nepal
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike
Slovenije v Federativni demokratični republiki Nepal s sedežem
v New Delhiju postavim Janeza Premožeta.
Št. 501-03-9/11-2
Ljubljana, dne 14. februarja 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

VLADA
379.

Uredba o državnem prostorskem načrtu za
navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče–Brod

Na podlagi drugega odstavka 37. člena v zvezi s prvim
odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev
državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10
– popr.) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem prostorskem načrtu za navezovalno
cesto Jeprca–Stanežiče–Brod
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(podlaga državnega prostorskega načrta)
(1) S to uredbo se skladno z Odlokom o strategiji prostor‑
skega razvoja Slovenije (OdSPRS) (Uradni list RS, št. 76/04
in 33/07 – ZPNačrt) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije
(Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt) sprejme državni
prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče–Brod
(v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Državni prostorski načrt je v novembru 2010 pod
številko projekta 8001 izdelal ZUM urbanizem, planiranje, pro‑
jektiranje, d. o. o.
2. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa: načrtovane prostorske ureditve, obmo‑
čje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti
posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje
glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture
in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev
nanj, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranja‑
nja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in na‑
ravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe
države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost
izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje
državnega prostorskega načrta in dopustna odstopanja.
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(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikaza‑
ne v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi pri‑
logami v analogni obliki na vpogled na Ministrstvu za okolje in
prostor Republike Slovenije, Direktoratu za prostor, in pri služ‑
bah, pristojnih za urejanje prostora, v Mestni občini Ljubljana,
Mestni občini Kranj ter Občini Škofja Loka in Občini Medvode.
(3) Postopek presoje vplivov na okolje v skladu z osmim
odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih uredi‑
tev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in
106/10 – popr.) ni bil izveden s postopkom priprave državnega
prostorskega načrta.
(4) Oznake, navedene v 7. do 9., 11. do 13., 15., 16., 19.
do 28., 30., 38. in 42. členu te uredbe, so oznake objektov in
ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve)
Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z državnim prostor‑
skim načrtom, so:
– navezovalna cesta Jeprca–Stanežiče–Brod (v nadalj‑
njem besedilu: navezovalna cesta) z vsemi objekti in ureditva‑
mi, potrebnimi za nemoteno funkcioniranje ceste, varovanje
okolja in oblikovanje obcestnega prostora;
– prilagoditve obstoječih ureditev gospodarske javne in‑
frastrukture zaradi zgraditve navezovalne ceste.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
4. člen
(obseg območja)
(1) Območje državnega prostorskega načrta je določeno
s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v
naravo. Koordinate tehničnih elementov so pripisane na prika‑
zu območja državnega prostorskega načrta z načrtom parcel v
grafičnem delu državnega prostorskega načrta.
(2) Na območju državnega prostorskega načrta iz prej‑
šnjega odstavka so skladno z geodetskim načrtom zemljišča
oziroma deli zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih ka‑
tastrskih občinah:
– k. o. Reteče: 706/3, 709/1, 709/2, 711, 712, 713, 714,
715, 716, 1058/1, 1060/1;
– k. o. Podreča: 476, 477, 478/1, 478/2, 479/1, 479/2,
480/1, 480/2, 480/3, 482/1, 482/2, 993, 994, 995, 1025;
– k. o. Zbilje: 531/1, 531/2, 531/3, 532, 535/1, 536, 537/1,
537/2, 537/3, 538, 539, 540/1, 540/2, 540/3, 540/4, 540/5,
540/6, 540/7, 541/2, 541/3, 541/4, 542, 543/2, 544, 565/1,
565/2, 565/3, 610/3, 621/1, 639/1, 639/2, 639/3, 640/2, 643,
644, 646/1, 646/2, 647, 648, 653, 654/1, 673;
– k. o. Senica: 134, 135, 139, 140/3, 140/4, 140/5, 140/6,
141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 285/1, 285/2, 286,
287/1, 287/2, 288, 290, 291, 293, 294, 295, 296, 307/1, 307/2,
307/3, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316/1, 316/2,
316/3, 316/4, 316/5, 316/6, 316/7, 316/8, 317, 318, 319, 321,
322, 332, 333, 336, 337/1, 338, 457/1, 457/3, 458, 461, 462,
463, 469/7;
– k. o. Medvode: 2/1, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 5/4, 5/5,
5/6, 5/7, 12/1, 15, 36/10, 36/11, 36/12, 36/13, 36/14, 36/15,
36/16, 36/17, 36/18, 36/19, 36/20, 36/34, 36/38, 36/39, 38,
39/1, 39/2, 39/4, 40/5, 40/7, 41/3, 41/4, 41/9, 41/11, 41/12,
41/13, 42/1, 42/2, 42/3, 44/2, 44/10, 44/11, 46/6, 46/10, 74/2,
74/4, 74/6, 74/7, 74/8, 87/4, 87/5, 88/1, 88/3, 88/4, 89/1, 89/2,
89/3, 90/6, 91/14, 126/2, 126/5, 128/6, 129/4, 129/8, 256,
257, 258, 264, 266, 267, 268/1, 268/2, 268/3, 268/4, 269/1,
269/2, 270, 273, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/6, 274/8,
274/9, 274/10, 274/11, 274/12, 276/4, 276/6, 276/10, 276/11,
276/12, 276/13, 276/14, 276/15, 276/17, 276/22, 276/28,
276/29, 276/31, 276/33, 276/34, 276/35, 276/36, 276/40,
276/41, 276/42, 276/43, 276/44, 276/45, 276/47, 276/48, 277/3,
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277/8, 277/10, 277/13, 277/14, 277/15, 277/21, 277/22, 277/23,
277/24, 278/4, 278/6, 278/7, 278/8, 278/9, 278/10, 279/6,
281/1, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 286/1, 286/2, 286/3, 286/5,
286/8, 286/9, 286/11, 287/1, 287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 289/1,
289/6, 289/7, 289/8, 289/13, 289/14, 289/15, 289/17, 289/18,
289/25, 289/29, 290/6, 290/8, 290/9, 290/14, 290/15, 290/24,
290/33, 290/35, 290/40, 290/46, 290/47, 290/48, 290/49,
290/50, 290/51, 290/53, 290/54, 294/17, 294/18, 294/19,
294/20, 294/21, 294/22, 294/27, 294/32, 294/33, 295/25,
295/27, 295/30, 295/43, 295/44, 295/46, 295/47, 295/49,
295/50, 295/51, 295/53, 295/54, 295/55, 295/56, 295/59,
295/60, 295/61, 295/62, 295/63, 295/64, 295/65, 295/66, 296/2,
296/3, 296/4, 296/15, 296/47, 296/58, 296/63, 296/64, 296/65,
296/66, 296/70, 296/72, 296/76, 296/90, 304/1, 305/2, 305/3,
305/4, 305/5, 306/1, 306/2, 307/1, 315/3, 315/4, 315/5, 315/6,
315/7, 315/8, 316/2, 317/1, 317/9, 317/11, 317/12, 318, 322/2,
323/14, 323/15, 323/16, 323/17, 324, 330/5, 330/19, 332/1,
332/5, 332/7, 332/8, 332/9, 332/10, 332/20, 332/21, 332/22,
410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 411/3, 411/4, 413/1, 413/2, 413/3,
417/3, 417/4, 418/1, 418/2, 423/2, 424, 438/1, 438/2, 439, 440,
442/1, 442/2, 442/3, 464/1, 464/10, 464/11, 464/12, 464/13,
464/14, 469/1, 470/1, 471, 472/1, 472/2, 472/3, 474, 481/1,
481/2, 481/5;
– k. o. Zgornje Pirniče: 278, 281/1, 281/2, 282, 283, 284/5,
947/1, 947/2, 948/6, 949/8, 949/16, 949/20, 950, 977/2, 977/4,
978/1, 978/2, 979, 980, 981/1, 982/3, 983, 985, 986, 988/3,
1027/2, 1027/3, 1027/4, 1027/5, 1027/8, 1027/9, 1027/10,
1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125/1, 1126/1, 1126/2, 1127,
1128, 1129, 1130/3, 1130/4, 1130/5, 1130/6, 1144, 1145/1;
– k. o. Preska: 141/1, 143/1, 144/1, 147/3, 147/4, 147/5,
147/7, 149/3, 149/10, 203/1, 203/15, 203/24, 208/8, 210/1,
210/2, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 211/5, 211/6, 211/8, 211/9,
211/10, 212/2, 212/3, 212/4, 212/6, 212/13, 212/14, 212/17,
212/18, 213/2, 213/3, 213/4, 213/5, 214/2, 214/3, 214/4, 214/6,
214/7, 214/8, 214/9, 215/1, 215/2, 215/3, 215/4, 215/5, 215/6,
215/7, 216/1, 216/2, 216/3, 217/1, 217/2, 217/3, 217/4, 218/1,
218/3, 223/1, 223/3, 224, 225/2, 225/3, 260/1, 260/2, 261/1,
261/2, 261/3, 261/4, 261/5, 261/6, 261/7, 261/8, 261/9, 261/10,
261/11, 261/12, 261/13, 261/14, 261/15, 261/16, 261/17, 261/18,
261/19, 261/20, 261/27, 261/28, 261/29, 261/32, 261/33, 261/34,
261/35, 261/36, 261/37, 261/38, 261/39, 261/40, 261/41, 261/42,
261/43, 261/44, 261/45, 261/46, 262/2, 262/3, 262/4, 262/5,
262/6, 262/7, 262/8, 263, 266, 267, 268, 529/5, 529/13, 529/15,
529/19, 529/20, 529/21, 1280/1, 1280/2, 1282/3, 1282/4, 1282/5,
1282/6, 1282/7, 1282/8, 1299, 1300, 1313;
– k. o. Golo Brdo: 161/1, 161/3, 161/4, 162/2, 162/3,
162/4, 163/1, 163/2, 167/1, 167/3, 168/1, 168/2, 169/1, 171,
172/1, 172/2, 172/4, 172/5, 172/6, 172/7, 173/1, 173/2, 174,
175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 176/2,
1170, 1173, 1216/1, 1216/2, 1217/1, 1217/2;
– k. o. Spodnje Pirniče: 497/3, 497/8, 499/2, 506/4, 506/6,
511/1, 536/1, 1056, 1060/2, 1087;
– k. o. Tacen: 244/18, 245/1, 245/2, 245/3, 245/5, 245/6,
246/1, 246/2, 246/3, 247/1, 251, 255/2, 580/2, 582/5, 596/1,
596/2;
– k. o. Stanežiče: 271/1, 271/3, 271/4, 271/5, 271/6,
272/2, 272/6, 273/2, 273/3, 273/4, 281/1, 288/1, 290/1, 290/3,
291/3, 292/3, 293/3, 294/1, 294/3, 295/1, 295/3, 296/1, 297,
298/2, 298/6, 298/7, 298/9, 299/1, 299/2, 299/3, 301/6, 301/15,
302/5, 1078/1, 1078/5, 1078/6, 1079, 1080, 1092/1, 1092/2,
1096/1, 1096/2, 1096/5, 1096/6, 1096/7, 1097/1, 1098/3,
1098/7, 1098/8, 1099/1, 1099/2, 1099/3, 1100/1, 1100/2,
1100/3, 1101/1, 1101/2, 1102/2, 1102/5, 1102/6, 1103/1, 1103/2,
1104, 1105, 1106/1, 1106/2, 1107/1, 1107/2, 1108, 1109, 1110/1,
1111/3, 1116/2, 1117/1, 1117/2, 1118, 1119/1, 1139/1, 1149/1,
1149/2, 1149/3, 1150/1, 1150/2, 1151, 1239, 1240/6, 1241,
1242/1, 1243, 1244, 1245, 1246, 1248, 1249, 1250/1, 1250/7,
1250/9, 1250/10, 1252/2, 1253/2, 1253/5, 1255/8, 1255/10,
1256/8, 1257/1, 1259/1, 1325/2, 1328, 1329, 1330/1, 1331,
1332, 1333, 1335/1, 1335/2, 1337, 1338/1, 1338/3, 1339/1,
1341/1, 1343/1, 1343/2, 1344, 1345/1, 1345/2, 1346/1, 1346/2,
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1347/1, 1348, 1349/1, 1350/1, 1351, 1352/1, 1352/2, 1355/2,
1358, 1360, 1361, 1362/1, 1362/2, 1363/3, 1364, 1365/1,
1365/3, 1366/1, 1366/2, 1366/3, 1367, 1368/2, 1369, 1370,
1371/1, 1371/2, 1371/3, 1372, 1373/1, 1373/2, 1374/2, 1375,
1377, 1382, 1383, 1388, 1389/1, 1389/2, 1390/1, 1390/2, 1392,
1395/1, 1395/3, 1397/1, 1397/2, 1409, 1410/1, 1410/3, 1411/1,
1411/2, 1411/5, 1412, 1413/1, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421,
1422, 1423, 1424, 1429/1, 1429/2, 1431, 1433/1, 1436, 1437,
1438, 1439/1, 1439/3, 1441/4, 1443, 1444/2, 1446, 1447/2,
1448/1, 1448/3, 1449, 1450, 1451, 1452, 1454/1, 1454/3,
1455/2, 1455/3, 1455/5, 1457/1, 1457/2, 1458, 1461, 1462,
1465, 1466/2, 1466/3, 1466/4, 1554/2, 1560/1, 1562/2, 1566,
1567/3, 1568/2, 1568/3, 1570, 1571, 1575/1, 1575/2, 1575/3,
1575/4, 1576, 1577/2, 1577/3, 1577/4, 1577/5, 1577/6, 1578/2,
1579, 1580, 1581, 1589/1, 1589/3, 1589/4, 1589/8, 1590/1,
1590/2, 1590/3, 1591/2, 1592/1, 1592/2, 1593/1, 1593/2,
1594/1, 1594/2, 1596/1, 1598/1, 1598/3, 1601, 1602/3, 1603/3,
1606, 1607/3, 1609/2, 1611/2, 1661, 1662, 1663, 1667/1,
1667/2, 1667/3, 1667/4, 1668, 1669, 1675, 1677;
– k. o. Vižmarje: 483/1, 483/4, 484/1, 484/2, 485/1, 485/3,
488/3, 488/4, 498, 523/1, 746, 764, 765, 766, 767, 768, 769,
770, 771, 772, 778/1, 778/2, 779/1, 780, 819, 833, 834, 856/2,
859/2, 859/3, 859/4, 860, 861, 862, 863/1, 863/2, 864, 865/1,
865/3, 866/1, 866/2, 866/4, 866/5, 866/9, 867, 868/2, 868/11,
868/12, 869/1, 874/1, 877, 879/1, 879/2, 879/3, 879/4, 879/5,
879/6, 879/7, 879/8, 879/9, 880/2, 880/3, 880/4, 909, 918/2,
919/2, 920/2, 921/2, 922/1, 922/2, 923/1, 923/2, 924/1, 924/2,
926/1, 926/2, 926/3, 927/1, 927/2, 927/3, 928/1, 928/2, 929/1,
929/2, 930/1, 930/2, 931/2, 1014/1, 1014/3, 1014/4, 1014/5,
1018, 1019, 1097, 1101, 1102/2, 1102/6, 1103/1, 1104/2,
1104/3, 1104/6, 1104/9, 1104/11, 1104/18, 1104/23, 1104/24,
1104/25, 1104/26, 1104/27, 1104/31, 1104/32, 1105/1, 1105/2,
1106, 1107/1, 1107/2, 1108/1, 1108/2, 1108/3, 1108/5, 1109/1,
1110, 1112/3, 1112/7, 1112/9, 1114/1, 1116, 1117/1, 1117/2,
1117/3, 1118, 1119, 1120/1, 1120/2, 1120/3, 1121/6, 1121/7,
1126/2, 1129/1, 1129/2, 1130/4, 1130/6, 1132/3, 1132/11,
1133/1, 1135/10, 1135/19, 1142/1, 1142/2, 1145, 1146, 1147,
1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157/1,
1157/2, 1158/1, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165,
1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175,
1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185/1,
1185/2, 1186/1, 1186/2, 1186/3, 1187, 1188/1, 1188/2, 1188/3,
1189/1, 1189/2, 1189/3, 1189/4, 1190, 1191/1, 1191/2, 1196/2,
1197/3, 1197/4, 1198/2, 1201/1, 1201/2, 1201/3, 1201/4,
1202/1, 1202/3, 1207/1, 1207/2, 1226/1, 1226/3, 1226/9,
1226/10, 1227, 1228/1, 1228/2, 1228/3, 1228/4, 1229, 1230,
1231/1, 1231/2, 1232/1, 1232/2, 1232/3, 1233/1, 1233/2, 1234,
1235/1, 1238/2, 1239/2, 1245, 1246, 1247, 1255/1, 1255/4,
1257/6, 1257/8, 1257/14, 1258/1, 1258/2, 1259, 1260/1, 1260/2,
1261/1, 1261/2, 1261/3, 1262/1, 1262/2, 1262/3, 1263, 1264/1,
1264/2, 1264/3, 1266/1, 1268, 1269/1, 1269/2, 1270, 1279/1,
1279/2, 1279/3, 1280, 1281/1, 1281/2, 1281/3, 1281/4, 1282,
1283, 1284, 1285, 1287, 1290, 1291, 1292, 1294/1, 1303,
1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313,
1314, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1389/1, 1389/2, 1391, 1393/1,
1393/2, 1394/1, 1394/2, 1396/2, 1396/3, 1398/1, 1398/2, 1414,
1714, 1774/1, 1775, 1796/1, 1796/2, 1796/3, 1796/4, 1797/1,
1797/4, 1797/5, 1805, 1807/1, 1807/2, 1807/3, 1807/4, 1808/3,
2050/3, 2050/4, 2050/6, 2053/1, 2058, 2059, 2062, 2063, 2065,
2066, 2067, 2068, 2070, 2071, 2072, 2073, 2077;
– k. o. Ježica: 7, 9, 10/1, 10/2, 13/3, 23, 24, 26, 27, 28,
29, 1450, 1497, 1502, 1511, 1512, 1513, 1516, 1517, 1522,
1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1529, 1530, 1531, 1533, 1535,
1536, 1537/1, 1537/2, 1537/3, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542,
1543, 1544, 1545/1, 1545/2, 1546, 1547, 1585, 1586/1, 1586/2,
1586/3, 1586/4, 1586/5, 1586/6, 1586/7, 1586/8, 1586/9,
1586/10, 1586/11, 1586/12, 1586/13, 1586/14, 1586/15,
1586/16, 1586/18, 1586/20, 1593, 1594, 1595, 1596, 1600,
1601, 2082, 2083, 2085, 2108, 2110, 2111, 2125, 2126, 2127,
2131, 2143, 2144, 2174, 2244, 2246, 2247, 2248, 2249, 2336,
2338, 2340, 2352, 2353, 2357, 2358;
– k. o. Šentvid nad Ljubljano: 1944.
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IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV
V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI
IN OBLIKOVANJA
5. člen
(potek trase)
(1) Navezovalna cesta se izvede kot štiripasovnica z
vmesnim ločilnim pasom. Trasa je razdeljena na dva odseka, in
sicer na odsek 1 Jeprca–Stanežiče dolžine 7,90 km in odsek 2
Stanežiče–Brod dolžine 3,20 km.
(2) Horizontalni potek: Trasa se začne v obstoječem
izvennivojskem križišču na Jeprci in vse do Medvod poteka po
trasi obstoječe regionalne ceste R1‑211 (Kranj (Labore)–Je‑
prca–Ljubljana (Šentvid)). Na območju obstoječega krožišča
Na klancu poteka v pokritem vkopu, nato pa po novi trasi
ob območju hidroelektrarne Medvode prečka območje Donita,
Savo, poteka ob levem bregu Save in nato ponovno prečka
Savo v Preski. V nadaljevanju trasa ponovno poteka po trasi
obstoječe regionalne ceste R1‑211. Na območju Motela Medno
trasa prečka potok Mavelščica in se pomakne tik ob železniško
progo Ljubljana–Jesenice. Po koridorju obstoječe regionalne
ceste z manjšim odmikom od trase poteka vse do izteka v Ce‑
lovško cesto. V Stanežičah se prek izvennivojskega priključka
proti vzhodu odcepi krak navezovalne ceste Stanežiče–Brod, ki
prečka železniško progo Ljubljana–Jesenice, v pokritem vkopu
prečka Tacensko cesto ter v nadvozu avtocesto A2 Kranj–Ljub
ljana, kjer se izvede rekonstrukcija oziroma delna prestavitev
obstoječega avtocestnega priključka Brod. Trasa se konča z
iztekom v Obvozno cesto.
(3) Vertikalni potek: Trasa od navezave na izvennivojski
priključek Jeprca sledi konfiguraciji terena s padcem do km
0 + 700 m in nato z blagim vzponom do km 1 + 320. Na območju
obstoječega krožišča Na klancu trasa poteka v pokritem vkopu
do 8 m pod obstoječim terenom. Pred objekti hidroelektrarne
Medvode preide na teren. Trasa nato v blagem padcu prečka
Savo najprej na njen levi, nato nazaj na desni breg. Z območja
Preska se nato dvigne čez potok Mavelščica, prečka železni‑
ško progo Ljubljana–Jesenice prek pokritega vkopa železnice,
nato se v blagem padcu spušča in sledi konfiguraciji terena do
km 5 + 720, kjer se prelomi v rahel vzpon, sledi konfiguraciji
terena, v km 6 + 500 pa se z večjim vzdolžnim sklonom vzpne
in z viaduktom prečka krožišče Stanežiče ter se nato v blagem
naklonu po obstoječem terenu spusti in naveže na Celovško
cesto. Trasa odseka 2 poteka od krožišča Stanežiče s padcem
do podvoza pod železniško progo Ljubljana–Jesenice. Trasa
pada vse do pokritega vkopa pod Tacensko cesto, v katerem
doseže najnižjo točko. Trasa se nato dviguje proti krožišču
zahodne pentlje avtocestnega priključka Brod vse do nadvoza
nad avtocesto, nato pa pada proti vzhodni pentlji avtocestnega
priključka Brod. V nadaljevanju se v blagem naklonu spusti in
naveže na Obvozno cesto.
6. člen
(tehnični elementi navezovalne ceste)
(1) Vertikalni in horizontalni elementi se projektirajo z upo‑
števanjem računske hitrosti 90 km/h na odseku 1 in računske
hitrosti 70 km/h na odseku 2. Najmanjši polmer horizontalnih
krivin na odseku 1 je 500 m, na odseku 2 pa 450 m. Vzdolžni
sklon je med 0,15% in 2,80%. Najmanjši polmer konveksnih
vertikalnih krivin je 9 000 m na odseku 1 in 6 000 m na od‑
seku 2, konkavnih pa 18 000 m na odseku 1 in 5 000 m na
odseku 2. Največji prečni sklon je 5%.
(2) Projektirani normalni prečni profil na odseku 1 znaša
23,40 m, in sicer štirje vozni pasovi širine 3,50 m, štirje robni pa‑
sovi širine 0,50 m, vmesni ločilni pas širine 4,40 m in dve bankini
širine 1,50 m, ki sta na ožjem vodovarstvenem območju širine
2,20 m, zato je tam normalni prečni profil širok 24,80 m. Projek‑
tirani normalni prečni profil na odseku 2 znaša 23,40 m, in sicer
štirje vozni pasovi širine 3,50 m, štirje robni pasovi širine 0,50 m,
vmesni ločilni pas širine 3,00 m in dve bankini širine 2,20 m.
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7. člen
(tehnični elementi križišč in izvennivojskih priključkov)
(1) Na odseku 1 se izvedejo naslednja križišča in izven‑
nivojski priključki:
– v km 0 + 200 izvennivojski priključek Jeprca na regi‑
onalno cesto R1‑210 odsek Škofja Loka–Jeprca, izvede se
rekonstrukcija obstoječega priključka z izvedbo enopasovnih
krožišč Jeprca zahod zahodne in Jeprca vzhod vzhodne pentlje
v km 0 + 000 na regionalni cesti;
– v km 0 + 829 štirikrako križišče IOC Žeje z deviacijo
1.1‑3 lokalne ceste LC251060 Jeprca–Goričane in deviacijo
1.1‑4 javne poti JP751431;
– v km 1 + 575 štirikrako križišče Medvode sever z de‑
viacijo 1.1‑5 proti Finžgarjevi ulici in priključkom servisnega
območja ob Gorenjski cesti;
– v km 2 + 225 štirikrako križišče Medvode center z de‑
viacijo 1.1‑8 cesta Medvode (center) in priključkom območja
hidroelektrarne Medvode;
– v km 3 + 852 štirikrako križišče Preska z deviacijo 1.1‑10
obstoječe regionalne ceste R1‑211 proti Medvodam in dovozne
ceste do zadrževalnika;
– v km 4 + 995 trikrako križišče Motel Medno z deviacijo
1.1‑11: južna povezovalne ceste Preska–Motel Medno;
– v km 5 + 020 trikrako križišče Medno sever z deviacijo
1.1‑13: cesta Medno;
– v km 6 + 100 trikrako križišče Medno jug z deviacijo
1.1‑12: cesta Medno–Vikrče;
– v km 6 + 660 trikrako križišče priključek Stanežiče z devi‑
acijo 1.1‑17 mestne ali krajevne ceste LK220372 (Stanežiče);
– med km 7 + 040 in 7 + 700 izvennivojski priključek Sta‑
nežiče odseka 2 Stanežiče–Brod na odsek 1 Jeprca–Staneži‑
če, izvede se v obliki diamanta, ki ga sestavljajo 2 dvopasovni
in 2 enopasovni priključni rampi, ki se priključujeta v dvopasov‑
no krožišče, ki se izvede z zunanjim radijem 110 m, krožišče
ima priključne krake za štiri smeri: odsek 2 Stanežiče–Brod,
priključne rampe na odsek 1 Jeprca–Stanežiče in za območje
predvideno za centralne dejavnosti »Nove Stanežiče«;
– v km 7 + 900 štirikrako križišče Metalka z lokalno cesto
LC213281 (Celovška cesta–Stanežiče) in priključkom za po‑
slovno območje ob Celovški cesti.
(2) Na odseku 2 se izvedejo križišča in izvennivojski
priključki:
– med km 0 + 120 in km 2 + 040 izvennivojski priključek
Brod na avtocesto A2 Kranj–Ljubljana s krožiščem priključek
Brod (zahod) v km 1 + 600 in krožiščem priključek Brod (vzhod)
v km 2 + 010, izvede se v obliki polovične deteljice, ki jo sesta‑
vljajo štiri priključne rampe; pri zahodnem kraku priključka gre
za delno preureditev obstoječega, vzhodni krak obstoječega
priključka pa se ukine;
– v km 2 + 745 dvopasovno krožišče z deviacijo 1.2‑6
lokalne ceste LC213302 (Obvozna cesta).
(3) Na drugih cestah oziroma deviacijah se izvedejo ta
križišča:
– štirikrako križišče Svetje z deviacijo 1.1‑5 cesta med
križiščem Medvode sever in Finžgarjevo ulico, deviacijo 1.1‑6
zbirne mestne ali krajevne ceste LZ252020 (Finžgarjeva ulica)
in priključkom obstoječega parkirišča;
– enopasovno krožišče Na klancu regionalne ceste
R2‑413 (Medvode–Vodice), deviacije 1.1‑6 zbirne mestne ali
krajevne ceste LZ252020 (Finžgarjeva ulica), deviacije 1.1‑6a
odseka obstoječe regionalne ceste R1‑211 in priključka poslov‑
nega območja severno od krožišča;
– trikrako križišče Petrol (pri Bojtu) obstoječe regionalne
ceste R1‑211 in deviacije 1.1‑9: cesta Petrol–Preska;
– enopasovno krožišče Preska deviacije 1.1‑11: južna
povezovalne ceste Preska–Motel Medno, deviacije 1.1‑9: cesta
Petrol–Preska, lokalne ceste LC251070 (Medvode–Sora–Pu‑
štal) in zbirne mestne in krajevne ceste LZ252040;
– štiri trikraka križišča na deviaciji 1.1‑11: južna povezo‑
valna cesta Preska–Motel Medno s priključki deviacij 1.1‑11a
lokalne ceste LC251120 (Medvode–Golo rebro), 1.1‑11b dosto‑
pne poti, 1.1‑11c lokalne ceste LC251140 (Seničica 1–Medno)
in 1.1‑11d dostopne poti do žage;
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– trikrako križišče M1 deviacije 1.1‑13: cesta Medno in
priključka mestne ali krajevne ceste LK215861 (Medno–Sta‑
nežiče);
– trikrako križišče M2 deviacije 1.1‑12: cesta Medno–Vi‑
krče in deviacije 1.1‑13: cesta Medno;
– štirikrako križišče deviacije 1.1‑12: cesta Medno–Vikrče
in priključkov mestne ali krajevne ceste LK220383 (Medno);
– enopasovno krožišče Vikrče deviacije 1.1‑12: cesta
Medno–Vikrče in lokalne ceste LC251011 (Kajakaška cesta);
– trikrako križišče na lokalni cesti LC251011 (Kajakaška
cesta) s priključkom deviacije 1.1‑12c javne poti JP751041;
– štirikrako križišče na lokalni cesti LC251011 (Kajakaška
cesta) z deviacijo 1.1‑12d dovoz do poligona in priključkom
mestne ali krajevne ceste LK220402;
– trikrako križišče deviacije 1.2‑1 mestne ali krajevne ce‑
ste LK215855 (Medenska cesta) in deviacije 1.1‑2a dostopne
poti vzdolž ježe;
– trikrako križišče deviacije 1.2‑6 lokalne ceste LC213302
(Obvozna cesta) in dovozne poti do območja razdelilne trans‑
formatorske postaje;
– rekonstrukcija trikrakega križišča Tacenske in Miheli‑
čeve ceste z zgraditvijo pasu za desne zavijalce na kraku Ta‑
censke ceste in podaljšanjem pasu za leve zavijalce na kraku
Miheličeve ceste.
(4) Na navezovalni cesti se v križiščih izvedejo pasovi za
leve zavijalce, ponekod tudi za desne. Lega in tehnični elementi
križišč in izvennivojskih priključkov so razvidni iz grafičnega
dela tega državnega prostorskega načrta.
8. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)
(1) Zaradi gradnje navezovalne ceste se izvedejo te devi‑
acije kategoriziranih in nekategoriziranih cest in poti:
– 1.1‑1: deviacija lokalne ceste LC251040 (Jeprca–Po‑
dreča–Labore);
– 1.1‑1a: podaljšanje dostopne poti;
– 1.1‑2: vzporedna cesta ob priključnem kraku Jeprca
zahod;
– 1.1‑2a: kolesarska pot in pešpot Jeprca;
– 1.1‑3: deviacija lokalne ceste LC251060 (Jeprca–Go‑
ričane);
– 1.1‑4: deviacija javne poti JP751431;
– 1.1‑5: cestna povezava med križiščem Medvode sever
in deviacijo 1.1‑6;
– 1.1‑5a: kolesarska pot in pešpot;
– 1.1‑6: deviacija zbirne mestne ali krajevne ceste
LZ252020 (Finžgarjeva ulica);
– 1.1‑6a: deviacija pešpoti in kolesarske poti ob krožišču
Na klancu;
– 1.1‑7: deviacija odseka regionalne ceste R1‑211 med
krožiščem Na klancu in obstoječim izvennivojskim priključkom;
– 1.1‑8: cesta Medvode (center);
– 1.1‑8a: priključek območja hidroelektrarne Medvode;
– 1.1‑8b: dostopna pot do objekta Z3 za odvodnjavanje
ceste;
– 1.1‑8c: deviacija javne poti JP751111;
– 1.1‑8d: deviacija dostopne poti;
– 1.1‑9: cesta Petrol–Preska;
– 1.1‑10: deviacija odseka regionalne ceste R1‑211 med
križiščem Preska in priključkom deviacije 1.1‑10a;
– 1.1‑10a: deviacija javne poti JP751441 (Žontarjeva
ulica);
– 1.1‑11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno;
– 1.1‑11a: deviacija odseka lokalne ceste LC251120
(Medvode–Golo rebro);
– 1.1‑11b: deviacija dostopne poti;
– 1.1‑11c: deviacija odseka lokalne ceste LC251140 (Se‑
ničica 1–Medno);
– 1.1‑11d: deviacija dostopne poti do žage;
– 1.1‑12: cesta Medno–Vikrče med križiščem Medno jug
in krožiščem Vikrče na Kajakaški cesti;
– 1.1‑13: cesta Medno med križiščem Medno sever in
križiščem M2 na cesti Medno–Vikrče;
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– 1.1‑15: dostopna cesta do objektov med križiščem
Medno jug in križiščem priključek Stanežiče;
– 1.1‑16: pešpot do križišča priključek Stanežiče;
– 1.1‑17: deviacija mestne ali krajevne ceste LK220372
(Stanežiče);
– 1.2‑1: deviacija mestne ali krajevne ceste LK215855
(Medenska cesta);
– 1.2‑1a: deviacija dostopne poti pod ježo;
– 1.2‑2: deviacija pešpoti (šolska pot) na pokritem vkopu
Tacenska;
– 1.2‑2a: deviacija dostopne poti do plinske regulacijske
postaje Tacenska;
– 1.2‑3: deviacija priključitev Miheličeva cesta zahod;
– 1.2‑3a: deviacija priključitev Miheličeva cesta vzhod;
– 1.2‑5: deviacija javne poti JP719241;
– 1.2‑6: deviacija lokalne ceste LC213302 (Obvozna
cesta);
– 1.2‑6a: deviacija dovozne ceste;
– več deviacij krajših priključnih cest;
– več deviacij poljskih poti.
(2) Lega in tehnični elementi deviacij so razvidni iz grafič‑
nega dela tega državnega prostorskega načrta.
9. člen
(cestni objekti)
(1) Na navezovalni cesti se izvedejo naslednji objekti:
– pet mostov: Medvode, Preska, Mavelščica, Vikrče in
most Mavelščica 2 na deviaciji 1.1‑11;
– trije pokriti vkopi: Na klancu, Tacenska in pokriti vkop
železnice Medno;
– trije podvozi: Pri Bojtu, Medno in Roje;
– dva nadvoza: železniške proge Ljubljana–Jesenice in
deviacije 1.2‑1 Medenske ceste (kot skupni objekt) ter nadvoz
nad odsekom avtoceste A2 Ljubljana (Brod–Šentvid);
– viadukt Stanežiče;
– podhod Cirman;
– podhod za živali Stanežiče;
– več prepustov.
(2) Lega in tehnični elementi posameznih objektov so
razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
10. člen
(tehnični elementi nasipov in vkopov)
Trasa navezovalne ceste poteka po gričevnatem terenu,
večji del v nasipih in manjši del v vkopih različnih višin. Nasipi
se izvedejo v naklonu največ 2 : 3. Vkopi se izvedejo v naklonu
največ 2 : 3 v produ, v sprijetem produ in konglomeratu pa se
lahko izvedejo v strmejšem naklonu, in sicer največ 2 : 1. Na
odsekih, na katerih so zaradi pomanjkanja prostora potrebni
strmejši nakloni, se izvedejo dodatni ukrepi varovanja brežin
(npr. armirana zemljina, oporni ali podporni zidovi).
11. člen
(avtobusna postajališča)
Na navezovalni cesti in deviacijah se uredi pet parov
avtobusnih postajališč z enim ali dvema stojnima mestoma,
in sicer ob:
– križišču IOC Žeje,
– deviaciji 1.1‑5 in deviaciji 1.1‑6,
– križišču Preska,
– podhodu Cirman,
– križišču priključek Stanežiče.
12. člen
(peš in kolesarske površine)
(1) Pločniki ali pešpoti se uredijo:
– na območju križišča IOC Žeje;
– v Medvodah Na klancu ob deviacijah in krožišču Na
klancu;
– ob deviaciji 1.1‑9: cesta Petrol–Preska in vzdolž deviaci‑
je 1.1‑11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno;
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– v križišču Preska;
– ob cesti Medno–Vikrče;
– ob deviaciji 1.1‑13: cesta Medno;
– ob deviaciji 1.1‑17 mestne ali krajevne ceste LK220372
(Stanežiče);
– v območju priključka Stanežiče ter do podhoda pod že‑
lezniško progo v km 6 + 760 odseka 1 in do spomenika NOB;
– pešpot vzdolž odseka 1 od km 6 + 480 do križišča pri‑
ključek Stanežiče;
– v križišču Metalka;
– v križišču Tacenske in Miheličeve ceste.
(2) Kolesarji se po deviacijah vodijo v sklopu motornega
prometa, razen na vzhodnem odseku deviacije 1.1‑12: cesta
Medno–Vikrče in v križišču Metalka, kjer se vodijo po kolesarski
stezi. Med zaselkom Jeprca in križiščem IOC Žeje, med koncem
Gorenjske ceste in križiščem Medvode sever in ob krožišču Na
klancu se kolesarji vodijo po pešpoteh in kolesarskih poteh.
(3) Odsek obstoječe lokalne ceste LC251140 (Seniči‑
ca 1–Medno) med križiščem Medno sever in Motelom Medno
se preuredi v kolesarsko pot.
13. člen
(vodne ureditve)
Izvedejo se te vodne ureditve:
– zavarovanje brežin reke Save s kamnom na območju
mostov od 10 do 15 m gorvodno in dolvodno;
– regulacija potoka Mavelščica v območju obstoječe stru‑
ge v dolžini 120 m in ureditev jezu višine 1,0 m dolvodno od
priključka podaljška Mlinščice;
– regulacija Mlinščice v dolžini 158 m in njeno podaljšanje
za 80 m do potoka Mavelščica vzdolž odseka 1 med km 4 + 280
in km 4 + 510;
– regulacija Stanežiškega potoka v dolžini 125 m na
odseku od gramoznice Stanežiče s prečkanjem navezovalne
ceste in železniške proge ter vzdolž deviacije 1.2‑1 mestne ali
krajevne ceste LK215855 (Medenska cesta);
– prestavitev jarkov ob južni strani krožišča Preska in
vzdolž deviacije 1.1‑11: južna povezovalna cesta Preska–Motel
Medno med km 0 + 240 in km 0 + 720.

nica;

14. člen
(odstranitev objektov)
(1) Odstranijo se naslednji obstoječi objekti:
– objekt in kozolec na parceli 141/1, k. o. Senica;
– trije objekti na parcelah št. 312, 313 in 461, k. o. Se‑

– objekt bencinskega servisa na parceli št. 268/3, k. o.
Medvode;
– stanovanjska stavba na parceli št. 278/7, k. o. Medvode;
– stanovanjska stavba na parcelah št. 290/33, 290/47 in
290/50, k. o. Medvode;
– dve stanovanjski stavbi na parcelah št. 290/14 in 290/15,
k. o. Medvode;
– stanovanjska stavba na parceli št. 41/4, k. o. Medvode;
– objekt na parceli št. 41/5, k. o. Medvode;
– servisni objekt na parcelah št. 282/2 in 289/6, k. o.
Medvode;
– poslovna stavba in objekt Donita na parcelah št. 39/1,
39/4, 36/15 in 36/19, k. o. Medvode;
– stanovanjska stavba na parceli št. 1126/1, k. o. Zgornje
Pirniče;
– stanovanjska stavba na parcelah št. 977/4 in 977/2, k. o.
Zgornje Pirniče;
– objekt bencinskega servisa na parceli št. 410/1, k. o.
Medvode;
– objekt na parceli št. 144/1, k. o. Preska;
– stanovanjska stavba in pripadajoči objekt na parce‑
lah št. 261/2 in 261/33, k. o. Preska;
– stanovanjska stavba in pripadajoči objekt na parce‑
lah št. 261/3 in 261/36, k. o. Preska;
– stanovanjska stavba s pripadajočim objektom na parce‑
li št. 261/5, k. o. Preska;
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– stanovanjska stavba s pripadajočim objektom na parce‑
lah št. 261/38, 261/32 in 261/8, k. o. Preska;
– vsi objekti na parcelah št. 1119/1 in 1139/1, k. o. Sta‑
nežiče;
– vsi objekti na parceli št. 1339/1, k. o. Stanežiče;
– gostinska stavba in vsi objekti na parcelah št. 1338/1,
1338/3 in 1337, k. o. Stanežiče;
– gostinska stavba s pripadajočim objektom na parce‑
li št. 1343/1, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba na parcelah št. 1345/1 in 1344,
k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba s pripadajočimi objekti na parce‑
lah št. 1349/1, 1348, 1346/2, 1346/1 in 1352/2, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba s pripadajočimi objekti na parce‑
lah št. 1371/3 in 1371/2, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba s pripadajočim objektom na parce‑
lah št. 1250/1, 1250/6 in 1250/7, k. o. Stanežiče;
– objekt na parcelah št. 1455/2 in 1455/3, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba s pripadajočimi objekti na parce‑
lah št. 1448/3, 1447/2 in 1446, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba na parceli št. 1441/4, k. o. Sta‑
nežiče;
– objekti v gramoznici Stanežiče na parcelah št. 271/1,
271/4, 271/5, 1424 in 1560/1, k. o. Stanežiče;
– stanovanjska stavba s pripadajočimi objekti na parce‑
lah št. 1106, 1107/2 in 1107/1, k. o. Vižmarje;
– objekt plinske postaje na parceli št. 1188/2, k. o. Viž‑
marje.
(2) Odstrani se podvoz pod obstoječo regionalno cesto
R1‑211 v km 6 + 760 odseka 1.
(3) Kapelica na parceli 1594/1, k. o. Stanežiče, se pre‑
stavi za približno 25 m proti jugu na parcelo št. 1370, k. o.
Stanežiče.
15. člen
(pogoji za arhitekturno oblikovanje)
(1) Vsi objekti se oblikujejo v skladu s sodobnimi načeli
oblikovanja ter v odvisnosti od urbane in krajinske podobe
prostora tako, da se čim bolj vključujejo v okolje. Mostovi in
nadvozi se oblikujejo tako, da bodo konstrukcijski elementi vitki
in transparentni.
(2) Premostitveni objekti se izvedejo tako, da konstrukcija
premosti strugo v celoti brez vmesnih opornikov. Na mostovih
čez Savo ne sme biti slabo opaznih, štrlečih objektov. Mostova
Preska in Medvode se oblikujeta enotno, njuna niveleta pa se
prilagodi nivoju zgornje terase reke Save. Gledano iz središča
Medvod, naj oba objekta z medsebojno povezavo ustvarjata
vtis prostorske krivulje.
(3) Pokriti vkopi se izvedejo s kakovostno oblikovanimi
portali.
(4) Na območju cerkve sv. Nikolaja se oblikovanje proti‑
hrupnega ukrepa podrobneje obdela v projektni dokumentaciji
za pridobitev gradbenega dovoljenja tako, da se posebna po‑
zornost nameni vizualni izpostavitvi cerkve v prostoru, protihru‑
pna ograja pa se prilagodi obstoječi ureditvi okolice cerkve. Na
ježi na območju Zg. Vižmarij se protihrupne ograje TPO25a,
TPO25b, TPO26 oblikujejo glede na izrabo (razporeditev objek‑
tov in funkcionalnega zemljišča) in glede na obliko posamezne
gradbene parcele (potek meje v odvisnosti od orientacije stav‑
be), glede na to se določi tudi transparentnost ograje (v celoti
ali delna). Protihrupna ograja APO6 se na odseku mimo stavbe
na parceli št. 296/4, k. o. Medvode, oblikuje tako, da bo čim bolj
zagotovljena osončenost objekta ter hkrati preprečena vidna
izpostavljenost objekta in njegove okolice s ceste.
(5) Oporni in podporni zidovi se strukturirajo ali obložijo s
kamnito oblogo iz avtohtonega materiala. Potrebno zavarova‑
nje brežin vodotokov se prav tako izvede s kamnito oblogo iz
avtohtonega materiala.
(6) Varovalne in protihrupne ograje se umestijo tako, da
ne poudarjajo cestnega telesa ob pogledu iz okolice. Varovalne
ograje se izvedejo z žičnim pletivom.
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(7) Varnostne ograje se izvedejo s kovinskim materialom. V
kombinaciji s protihrupnimi ograjami in ob podporah nadvozov se
izjemoma izvedejo iz betona ali kakšnega drugega materiala.
(8) Vsa cestna oprema se oblikuje z enotnimi elementi.
(9) Arhitekturne rešitve za prostorske ureditve, načrtovane
s tem državnim prostorskim načrtom, se določijo v načrtu arhi‑
tekture projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
16. člen
(pogoji za oblikovanje obcestnega prostora in zasaditev)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za pro‑
storske ureditve, načrtovane s tem državnim prostorskim na‑
črtom, mora vključevati načrt krajinske arhitekture, ki mora
vsebovati oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa
ter rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo prostih površin v
obcestnem prostoru.
(2) Oblikovanje reliefa se prilagodi reliefnim značilnostim
okoliškega prostora. Vkopne in nasipne brežine se oblikujejo
zložno. Med novimi reliefnimi oblikami in obstoječim terenom
ne sme biti ostrih stikov. Priključni nasipi – stožci mostov čez
Savo se oblikujejo mehko z zveznim prehodom s cestnega
telesa na most. Vkopne brežine trase vzhodno od pokritega
vkopa Tacenska in nasipne brežine pokritega vkopa Tacenska
se oblikujejo z mehkejšim oblikovanjem brežin tako, da se čim
bolje vključijo v okoliški teren. Območje nad pokritim vkopom
Tacenska zahodno od Tacenske ceste se oblikuje tako, da
deluje kot del zelene vzpetine.
(3) Krajinska ureditev mora povzemati obstoječi vzorec
vegetacijskih prvin. Zasaditve se smiselno navezujejo na na‑
ravno zaledje. Za zasaditev se uporabijo avtohtone rastlinske
vrste, ki uspevajo v novih mikroreliefnih, mikroklimatskih in
vodnih razmerah.
(4) Višja drevesa se zaradi optičnega vodenja točkovno
zasadijo v krožiščih in križiščih, kot drevored pa vzdolž odseka 1
med km 3 + 560 in km 3 + 840 (južna stran), med km 4 + 280 in
km 4 + 480 (južna stran), med km 7 + 480 in km 7 + 760 (sever‑
na stran) odseka 1 ter med km 0 + 120 in km 0 + 600 (severna
stran) in med km 2 + 800 in km 3 + 040 (južna stran) odseka 2.
(5) Protihrupni nasipi in netransparentne protihrupne
ograje se obsadijo z drevesnogrmovnimi živicami. Živice se
oblikuje iz raznovrstnih rastlin, tako da so višinsko in tlorisno
rahlo razgibane v prostoru. Kadar prostor tega ne dopušča, se
ograje zasadijo z vzpenjalkami. Z njimi se zasadijo tudi pod‑
porni in oporni zidovi.
(6) Okolica območja zadrževalnika Z1 na območju opu‑
ščenega peskokopa Jeprca se sanira, zasuje in zravna z oko‑
liškim terenom ter zasadi.
(7) Novonastali gozdni rob med km 1 + 160 in km 1 + 440
in med km 4 + 880 in km 5 + 120 vzdolž odseka 1 se sanira z
zasaditvijo drevnine s široko ekološko amplitudo.
(8) Na prečkanjih Save ob Mavelščici in Mlinščici ter na
drugih območjih posegov v obvodne površine se te zasadijo z
obvodno vegetacijo.
(9) Kot vidna zaščita se intenzivno zasadi pas med
km 0 + 240 in km 0 + 360, med km 0 + 480 in km 0 + 720 ter
med km 0 + 880 in km 1 + 160 vzdolž odseka 1.
(10) Brežine se zasadijo z grmovnicami in drevesi ali z
nizkimi grmovnicami, da se ohrani pogled na krajino. Z nižjimi
grmovnicami se zasadijo pasovi med navezovalno cesto ter
vzporednimi cestami in potmi.
(11) Z nižjimi, pokrovnimi grmovnicami se obsadijo portali
pokritih vkopov. Površine nad portali pokritih vkopov se zasadi‑
jo skladno z ureditvami na njih.
(12) Vsi odseki obstoječih cest in poti oziroma drugih
območij, ki se po izvedbi prostorskih ureditev ne bodo več
uporabljali, se uredijo s poravnavo terena in skladno z rabo
sosednjih zemljišč (kmetijska zemljišča, funkcionalna zemlji‑
šča obstoječih stavb) ali pa se zasadijo oziroma renaturirajo.
(13) Drevesa se ne sadijo v koridorjih visokonapetostnih
daljnovodov. Pri zasaditvah se upoštevajo poteki gospodarske
javne infrastrukture in polja preglednosti cest.
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17. člen
(gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov)
(1) Na območju državnega prostorskega načrta, razen na
registrirani kulturni dediščini, je v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov glede na zahtevnost, dovoljena postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov ter možna izvedba del, ki se
štejejo za redna vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela.
(2) Za vse posege iz prejšnjega odstavka je potrebno
predhodno pridobiti soglasje investitorja prostorskih ureditev,
načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, če te še
niso zgrajene, oziroma po končani gradnji soglasje njihovih
upravljavcev.
18. člen
(dopustni posegi v obstoječe objekte in uporaba zemljišč do
izvedbe prostorske ureditve)
(1) Do izvedbe prostorskih ureditev oziroma posameznih
etap, določenih v 41. členu te uredbe, so na območju državne‑
ga prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe, razen na registri‑
rani kulturni dediščini, dopustni naslednji posegi:
– vzdrževanje, rekonstruiranje, odstranitev, dozidava
in nadzidava obstoječih objektov, pri čemer se namembnost
objektov ne spreminja, njihova velikost pa se lahko spremeni
največ za 10% glede na obstoječe gabarite;
– vzdrževanje, zaščita, prestavljanje, obnavljanje, odstra‑
nitev, dograjevanje obstoječe gospodarske javne infrastrukture
in povečanje njene zmogljivosti glede na prostorske in okoljske
možnosti;
– kmetijske in gozdarske dejavnosti na obstoječih kmetij‑
skih in gozdnih zemljiščih.
(2) Za vse posege iz prejšnjega odstavka je potrebno pred‑
hodno pridobiti soglasje investitorja prostorskih ureditev, načrtova‑
nih s tem državnim prostorskim načrtom, če te še niso zgrajene,
oziroma po končani gradnji soglasje njihovih upravljavcev.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ OZIROMA PRESTAVITEV
GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE
IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
TER PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH
UREDITEV NANJE
19. člen
(skupne določbe o gospodarski javni infrastrukturi)
Skupni pogoji glede gradnje gospodarske javne infra‑
strukture in grajenega javnega dobra so:
– projektiranje in gradnja posameznih križanj, morebitnih
prestavitev in zaščite gospodarske javne infrastrukture se izvedeta
skladno s projektnimi pogoji upravljavcev in strokovnimi podla‑
gami, ki so sestavni del obveznih prilog državnega prostorskega
načrta, ter skladno z geološko‑hidrološkimi pogoji območja;
– priključitve se izvedejo skladno s pogoji posameznih
upravljavcev;
– trase vodov gospodarske javne infrastrukture se medse‑
bojno uskladijo z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmi‑
kov in odmikov od drugih naravnih ali grajenih struktur;
– pred gradnjo se obstoječa gospodarska javna infrastruk‑
tura zakoliči na kraju samem;
– gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega
javnega dobra poteka usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve (npr. na območju
pokritih vkopov začasne prestavitve), ki morajo biti skladne s
programi upravljavcev posameznih vodov gospodarske javne
infrastrukture, izvedejo pa se tako, da jih je mogoče vključiti v
končno etapo načrtovane ureditve;
– odstranijo se priključki na gospodarsko javno infrastruk‑
turo objektov, ki se ne uporabljajo več.
20. člen
(železniška infrastruktura)
(1) Upošteva se načrtovani drugi tir železniške proge
Ljubljana–Jesenice, ki bo potekal vzdolž obstoječega tira z
odmikom 4,30 m proti vzhodu oziroma severu.
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(2) Ukinejo se naslednji nivojski prehodi cest z železniško
progo Ljubljana–Jesenice:
– nivojski prehod v Mednem v km 575 + 301 železniške
proge po izvedbi podhoda Cirman in podvoza Medno;
– nivojski prehod pri žagi v km 576 + 659 železniške pro‑
ge po izvedbi deviacije 1.1‑11d dostopne poti do žage;
– nivojski prehod v Preski v km 577 + 425 železniške
proge po izvedbi deviacije 1.1‑11: južna povezovalna cesta
Preska–Motel Medno in deviacije 1.1‑9: cesta Petrol–Preska.
21. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Odvodnjavanje se izvede kontrolirano z meteorno
kanalizacijo, na koncu katere se zgradi vodotesen zadrževalni
bazen, na njegovem iztoku pa koalescenčni lovilec olj.
(2) Izvede se odvodnjavanje z meteorno kanalizacijo vzdolž
navezovalne ceste, deviacije 1.1‑12: cesta Medno–Vikrče, de‑
viacije 1.1‑9: cesta Petrol–Preska in deviacije 1.1‑5: cestna
povezava med križiščem Medvode sever in deviacijo 1.1‑6.
Padavinska voda se prek vzdolžnih linijskih rešetk v kombinaciji
z nizkim robnikom prek peskolovov vodi v meteorni kanal. Mete‑
orna kanalizacija se steka v zadrževalne bazene, in sicer v štiri
zemeljske zadrževalnike (Z1, Z4, Z7, Z8) in tri sedimentacijske
betonske bazene (Z2, Z3, Z6). Izvede se tudi pet samostojnih
koalescenčnih lovilcev olj z obtokom (Z5, Z10, Z11, Z12, Z13).
Iztok zemeljskih zadrževalnikov Z4 in Z8, betonskih bazenov Z2,
Z3 in Z6 ter koalescenčnega lovilca olj z obtoki Z5, Z12 in Z13
se izvede po cevni kanalizaciji v reko Savo. Iztok zemeljskega
zadrževalnika Z1 se izvede preko ponikovalnice v podtalje, ki
se uredi ob deviaciji 1.1‑3 in izven vodovarstvenih območij.
Iztok zemeljskega zadrževalnika Z7 se začasno uredi ob zadr‑
ževalniku in poteka preko ponikovalnice v podtalje. Po izgradnji
kanalizacije za odvajanje padavinske odpadne vode, ki je skla‑
dno z občinskimi prostorskimi akti predvidena iz območja Novih
Stanežič v Savo, se iztok iz zadrževalnika Z7 priključi nanjo.
Iztok koalescenčnih lovilcev olj z obtokoma Z10 in Z11 se izvede
v obcestni jarek obstoječe avtoceste A2 Ljubljana–Kranj.
(3) Črpališča se uredijo v km 5 + 960 odseka 1, km 1 + 115
in km 2 + 445 odseka 2 in v km 0 + 240 deviacije 1.1‑9: cesta
Petrol–Preska.
(4) Vsi objekti za odvodnjavanje se izvedejo vodotesno.
Volumni zadrževalnih bazenov so takšni, da bodo v primeru
razlitja zadržali celotno količino nevarne snovi. Pridobljen mora
biti certifikat o ustreznosti kanalizacijskih cevi. Vodotesnost
položene in zasute kanalizacije, folije pri zemeljskih bazenih ter
vodotesnost izvedenih betonskih bazenov mora biti potrjena s
strani za to pooblaščene inštitucije.
(5) Do zadrževalnih bazenov in samostojnih koalescenč‑
nih lovilcev olj se uredi dovoz za motorna vozila z najbližje ce‑
ste. Območja zadrževalnih bazenov se ogradijo z žično ograjo
z vstopnimi vrati.
(6) Pri ureditvi sistema odvajanja odpadnih voda se upo‑
števajo določila veljavne zakonodaje s področja emisij snovi pri
odvajanju padavinskih vod z javnih cest in emisij snovi in toplo‑
te pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
22. člen
(javna razsvetljava in semaforizacija)
(1) Javna razsvetljava se izvede na območju vseh križišč,
krožišč, izvennivojskih priključkov Jeprca, Stanežiče in Brod,
mostov čez Savo in pokritih vkopov Na klancu in Tacenska. Za
napajanje javne razsvetljave se izvedejo nova prižigališča.
(2) S semaforizacijo se opremijo ta križišča:
– križišče IOC Žeje,
– križišče Medvode sever,
– križišče Medvode center,
– križišče Petrol (pri Bojtu),
– križišče Preska,
– križišče Motel Medno,
– križišče Medno sever,
– križišče Medno jug,
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– križišče priključek Stanežiče,
– križišče Tacenske in Miheličeve ceste.
(3) Semaforske naprave se postavijo v vsakem posame‑
znem križišču poleg predvidene omare prižigališča javne raz‑
svetljave. V semaforiziranih križiščih se izvede skupna kabelska
kanalizacija z javno razsvetljavo. Zaradi sinhronizacije se izvede
kabelska povezava med semaforskimi napravami križišč.
23. člen
(vodovod)
(1) Na obstoječem vodovodnem omrežju se izvedejo na‑
slednji posegi:
– v km 1 + 232 odseka 1 zamenjava obstoječega vodo‑
voda PVC 150 mm z izvedbo s cevovodom DUKTIL 150 mm
v isti trasi in niveleti;
– med km 1 + 868 in km 1 + 964 odseka 1 prestavitev
obstoječega vodovoda DUKTIL 100 mm v novo traso izven
trase navezovalne ceste;
– prestavitev obstoječega vodovoda PVC 80 mm iz
km 2 + 201 v novo traso v km 2 + 212 odseka 1 in njegova
izvedba s cevovodom DUKTIL 80 mm;
– prestavitev obstoječega vodovoda PVC 150 mm iz km
2 + 202 v novo traso v km 2 + 211 odseka 1 in njegova izvedba
s cevovodom DUKTIL 150 mm;
– na trasi deviacije 1.1‑10 Medvode–Preska–navezoval‑
na cesta in 1.1‑10a javne poti JP751441 Žontarjeva ulica
zamenjava obstoječega vodovodnega priključka PE 32 mm z
izvedbo v zaščitni cevi pod voziščem v isti trasi ter zamenjava
obstoječega vodovodnega priključka POC 50 mm z izvedbo v
zaščitni cevi pod voziščem in izvedbo s cevovodom DUKTIL
150 v isti trasi;
– med km 4 + 892 in km 5 + 112 odseka 1 prestavitev
obstoječega vodovoda v novo traso z izvedbo s cevovodom
DUKTIL 100 mm;
– v km 5 + 846 odseka 1 s prečkanjem navezovalne
ceste in prečkanjem deviacije 1.1‑12: cesta Medno–Vikrče v
km 0 + 340 zamenjava obstoječega vodovoda z izvedbo v isti
trasi in niveleti;
– med km 6 + 318 in km 6 + 475 odseka 1 prestavitev ob‑
stoječega vodovoda v traso tik ob obstoječem v trasi deviacije
1.1‑15 z izvedbo s cevovodom DUKTIL 100 mm;
– v km 1 + 141 odseka 2 prestavitev obstoječega vodo‑
voda v traso ob rob Tacenske ceste nad pokritim vkopom v
izvedbi DUKTIL 300 mm;
– v km 1 + 142 odseka 2 prestavitev obstoječega vodo‑
voda v traso ob rob Tacenske ceste nad pokritim vkopom v
izvedbi DUKTIL 110 mm.
(2) Upošteva se predvideno vodovodno omrežje.
24. člen
(infrastruktura odvajanja odpadnih vod)
(1) Na obstoječem omrežju kanalizacije za odvajanje
odpadnih vod se izvedejo naslednji posegi:
– med km 1 + 920 in km 2 + 205 odseka 1 ter vzdolž
severnega odseka deviacije 1.1‑8 Medvode center prestavitev
obstoječe fekalne kanalizacije v traso vzdolž deviacije in nave‑
zovalne ceste s prečkanjem navezovalne ceste v km 2 + 110
in izvedbo s cevovodom profila 40 cm;
– na odseku prečkanja deviacije 1.1‑8: cesta Medvode
(center) zaščita obstoječe fekalne kanalizacije profila 50 cm;
– med km 3 + 460 in km 3 + 695 odseka 1 prestavitev
obstoječe fekalne kanalizacije v traso navezovalne ceste in
s prečkanjem odseka 1 v km 3 + 660 z izvedbo s cevovodom
profila 80 cm;
– na severnem kraku krožišča Preska ustrezna zaščita
obstoječe fekalne kanalizacije profila 40 cm;
– med km 3 + 815 in km 3 + 990 odseka 1 prestavitev ob‑
stoječe fekalne kanalizacije izven zadrževalnika Z4 z izvedbo
s cevovodom profila 80 cm;
– med km 4 + 272 in km 4 + 600 odseka 1 prestavitev
obstoječe fekalne kanalizacije v traso, vzporedno z regulacijo
Mlinščice, z izvedbo s cevovodom profila 80 cm;
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– v km 4 + 480 odseka 1 prestavitev obstoječe fekalne
kanalizacije v km 4 + 310 odseka 1 in v traso odseka deviacije
1.1‑11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno med km
0 + 950 in km 1 + 115;
– v km 4 + 480 odseka 1 prestavitev obstoječe meteorne
kanalizacije v km 4 + 320 odseka 1 in v traso odseka deviacije
1.1‑11: Južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno med km
0 + 950 in km 1 + 120;
– med km 5 + 397 in km 5 + 643 odseka 1 prestavitev
obstoječe fekalne in meteorne kanalizacije najprej v traso
deviacije 1.1‑13: cesta Medno in s prečkanjem odseka 1 v
km 5 + 642 ter navezava na obstoječi kanal; fekalna kanali‑
zacija se izvede s cevovodom profila 50 cm, meteorna pa s
cevovodom profila 80 cm;
– v km 0 + 420 deviacije 1.1‑12: cesta Medno–Vikrče
ustrezna zaščita obstoječe fekalne kanalizacije profila 80 cm;
– v km 7 + 340 odseka 1 prestavitev obstoječe fekalne
kanalizacije z izvedbo s cevovodom profila 40 cm v traso od
območja gramoznice Stanežiče, preko navezovalne ceste, pod
železniško progo in deviacijo 1.2‑1 mestne ali krajevne ceste
LK215855 (Medenska cesta) ter vzdolž nje do obstoječega
kanala;
– med km 7 + 644 in km 7 + 820 odseka 1 prestavitev ob‑
stoječe fekalne kanalizacije izven cestišča s poševnim prečka‑
njem navezovalne ceste v km 7 + 705 z izvedbo s cevovodom
profila 110 cm;
– v km 0 + 254 odseka 2 ustrezna zaščita obstoječe fe‑
kalne kanalizacije profila 100 cm;
– med km 0 + 475 in km 0 + 690 odseka 2 ustrezna zašči‑
ta obstoječe fekalne kanalizacije profila 80 cm;
– prestavitev obstoječe fekalne kanalizacije s profilom
110 cm vzdolž Tacenske ceste v traso izven pokritega vkopa v
km 0 + 870 odseka 2;
– prestavitev obstoječe fekalne kanalizacije s profilom
110 cm v traso izven pokritega vkopa v km 1 + 293 odseka
2, na katerega se priključi prestavljena fekalna kanalizacija s
profilom 30 cm obstoječih objektov ob Tacenski cesti južno od
navezovalne ceste;
– v km 1 + 926 odseka 2 ustrezna zaščita obstoječe fe‑
kalne kanalizacije profila 100 cm;
– na območju priključnega kraka priključka Brod (vzhod)
ustrezna zaščita obstoječe fekalne kanalizacije profila
100 cm;
– na odseku prečkanja deviacije 1.2‑3a: priključitev Mi‑
heličeva cesta vzhod zaščita obstoječe fekalne kanalizacije
profila 168/140 cm.
(2) Upošteva se predvideno omrežje za odvajanje odpa‑
dnih vod.
25. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Upošteva se predvidena rekonstrukcija 220 kV daljno‑
vodov na napetostni nivo 400 kV.
(2) V km 2 + 650 odseka 1 se za daljnovod (v nadaljnjem
besedilu: DV) 2 x 110 kV Kleče–Medvode in Kleče–Mavči‑
če–Okroglo II demontira obstoječi steber SM34 in se postavi
nadomestni steber SM34A višine 15,5 m.
(3) Vzdolž odseka 1 med krožiščem Stanežiče in križi‑
ščem Metalka ter vzdolž odseka 2 med krožiščem Stanežiče
in krožiščem Obvozna cesta se izvedejo kabelska kanalizacija
za uvleko 110 kV kablov za priključek nove razdelilne transfor‑
matorske postaje Vižmarje v skupni dolžini 3 350 m in kabelska
kanalizacija za uvleko 10 (20) kV kablov zaradi priklopa nove
razdelilne transformatorske postaje Vižmarje ter širši razvod 10
(20) kV napajanja območja Broda in Stanežič.
(4) Če bodo v koridorju visokonapetostnih daljnovodov
postavljene kovinske ograje, se izvedejo posebni ukrepi: izra‑
čun ali merjenje inducirane napetosti, izvedba zaščitnih ukre‑
pov, električno in mehansko ojačanje izolacije na stebrih križnih
razpetin.
(5) Na obstoječem srednjenapetostnem omrežju se izve‑
dejo naslednji posegi ali ukrepi:
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– v km 0 + 320 odseka 1 se 20 kV kablovod DV–TP Je‑
prca prestavi;
– v km 0 + 955 odseka 1 se 20 kV DV RP Zbilje–DV
Škofja Loka–Medvode po preveritvi višine glede na niveleto
ceste po potrebi višinsko korigira s postavitvijo novih stojnih
mest stebrov;
– DV 2 x 35 kV DV Labore–Medvode, ki prečka odsek 1
v km 1 + 800, se skablira v dolžini 400 m, postavita se nova
končna stebra;
– 2 x 20 kV kablovod Na Klancu–šola Svetje, ki prečka
odsek 1 v km 1 + 900, se prestavi;
– v km 2 + 150 odseka 1 se 20 kV kablovoda RTP Med‑
vode–RP Medvode in RTP Medvode–Donova prestavita in se
vzankata v novo transformatorsko postajo, ki se postavi v km
2 + 065 odseka 1;
– v km 2 + 260 odseka 1 se 20 kV kablovoda RTP Medvo‑
de–TP Tesnilka in RTP Medvode–TP Donit Tesnit prestavita;
– v km 3 + 200 odseka 1 se DV čez Savo TP Verje Mli‑
nar–TP Sora skablira (po mostu);
– v km 3 + 520 odseka 1 se 20 kV kablovod TP Gorenjska
cesta –TP Sora prestavi;
– od km 4 + 160 odseka 1 do TP Motel Seničica se 20 kV
kablovod prestavi;
– v km 6 + 760 odseka 1 se 20 kV kablovod iz TP Gramo‑
znica Medno prestavi;
– v km 7 + 350 odseka 1 se 10 kV kablovod za TP Sepa‑
racija Stanežiče prestavi;
– v trasi deviacije 1.2‑1 mestne ali krajevne ceste
LK215855 (Medenska cesta) se obstoječi 10 kV kablovod
zaščiti;
– v km 1 + 160 odseka 2 se kablovoda ob Tacenski ce‑
sti prestavita, vanju se vzanka predvidena transformatorska
postaja.
(6) Za oskrbo pokritih vkopov Na klancu in Tacenska z
električno energijo se postavita transformatorski postaji v km
2 + 065 odseka 1 in v km 1 + 165 odseka 2 ter se vzankata v
električno omrežje.
(7) Na obstoječem omrežju nizke napetosti (v nadaljnjem
besedilu: NN) se izvedejo naslednji posegi ali ukrepi:
– prostozračni vod NN za napajanje objekta Zgornja Seni‑
ca 25 ob priključku Jeprca zahod se kablira na celotni trasi;
– napajalni kabel NN iz TP Na Klancu za objekt Gorenjska
cesta 50A v Medvodah se prestavi;
– napajalni kabel NN iz TP Gorenjska cesta za objekte na
Žontarjevi ulici, ki prečka odsek 1 v km 3 + 680, se ustrezno
zaščiti;
– v km 5 + 640 odseka 1 se zračni vod NN kablira v dolžini
47 m v isti trasi in se postavi nadomestni drog za nadaljevanje
zračnega voda NN;
– med km 5 + 640 in 5 + 800 odseka 1 se zračni vod NN
kablira;
– na odseku prečkanja podhoda za živali Stanežiče se na
vsaki strani podhoda postavita nova drogova;
– v km 0 + 240 odseka 2 se zračni vod NN kablira.
(8) Za napajanje bazne postaje GSM‑UMTS na novi loka‑
ciji se izvede zemeljski kabel NN od transformatorske postaje
Motel Seničica. Za napajanje semaforskih naprav in prižigališč
javne razsvetljave se izvedejo zemeljski kabli NN, razen za
prižigališče pri podhodu Cirman, ki se napaja po obstoječem
prostozračnem vodu NN.
(9) Za vzpostavitev prekinjenega sistema ozemljitve hi‑
droelektrarne Medvode se na območju med km 2 + 030 in km
2 + 250 odseka 1 prestavi ograja okoli območja hidroelektrarne,
na zunanji strani ograje se položi ozemljitveni trak, ki se s sed‑
mimi povezavami poveže na osnovni ozemljitveni sistem, pod
navezovalno cesto pa se od ozemljitev ob ograji potegne vsaj
pet trakov, ki se zaključijo minimalno 20 m od trase navezoval‑
ne ceste. Na vsaki strani cestnega telesa navezovalne ceste se
vzdolžno položita ozemljitvena trakova, na katera se povežejo
vsi kovinski elementi ceste. Obstoječa ozemljitev stebra SM1
110 kV daljnovoda Kleče–Medvode se povežeta z obstoječim
ozemljitvenim sistemom hidroelektrarne Medvode.
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26. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na obstoječem prenosnem plinovodnem omrežju se
izvedejo naslednji posegi:
1. 	 prestavitev ali zaščita posameznih odsekov preno‑
snega plinovoda 10100 premera DN 200 mm s tlakom 12 barov
na teh območjih:
– med km 0 + 370 in km 0 + 235 deviacije 1.1‑9: cesta Pe‑
trol–Preska prestavitev plinovoda ob zahodno stran deviacije;
– med km 3 + 560 in km 3 + 660 odseka 1 prestavitev pli‑
novoda v traso, ki pravokotno prečka odsek 1 v km 3 + 618;
– na odseku prečkanja deviacije 1.1‑10 odseka regional‑
ne ceste R1‑211 ustrezna zaščita plinovoda;
– med km 3 + 690 in km 3 + 975 odseka 1 prestavitev
plinovoda izven območja zadrževalnika Z4;
– med km 4 + 208 in km 4 + 600 odseka 1 prestavitev
plinovoda v traso, vzporedno z regulacijo potoka Mlinščica;
– v km 0 + 400 deviacije 1.1‑12: cesta Medno–Vikrče
ustrezna zaščita plinovoda;
– na območju priključitve deviacije 1.2‑1 mestne ali kra‑
jevne ceste LK215855 (Medenska cesta) na obstoječo pot
ustrezna zaščita plinovoda;
– na odseku prečkanja deviacije 1.2‑1c: poljska pot V Kla‑
deh ustrezna zaščita plinovoda;
– na območju pokritega vkopa Tacenska prestavitev plino‑
voda v traso izven pokritega vkopa in v traso dostopne ceste do
prestavljene plinske regulacijske postaje Tacenska;
– med km 2 + 660 in km 3 + 070 odseka 2 prestavitev
plinovoda;
– na odseku prečkanja deviacije 1.2‑6c poljska pot in
dostopna pot do zadrževalnika ustrezna zaščita plinovoda tik
ob zadrževalniku;
2. zaščita odseka prenosnega plinovoda Ljubljana–Šem‑
peter pri Novi Gorci z oznako M3A iz jeklene cevi DN 500 z
delovnim tlakom 60 barov v km 2 + 620 odseka 2 in morebitna
potrebna dodatna zaščita v km 0 + 280 deviacije 1.2‑6 lokalne
ceste LC213302 Obvozna cesta.
(2) Na obstoječem distribucijskem plinovodnem omrežju
se izvedejo naslednji posegi:
1. prestavitev plinovodov S3040 in S3041 na območju
pokritega vkopa Na klancu izven območja pokritega vkopa;
2. zamenjava plinovodov S3046 in S3047 PE110 z novi‑
ma PE160 med km 1 + 920 in km 2 + 030;
3. začasna zaščita plinovoda S1900 med gradnjo mostu
Medvode;
4. prestavitev plinovoda N36000 na območju pokritega
vkopa »Tacenska« izven zunaj območja pokritega vkopa;
5. prestavitev plinske regulacijske postaje ob Tacenski
cesti (v nadaljnjem besedilu: RP Tacenska) z vstopnim tlakom
12 barov in izstopnim tlakom 1 bar in 0,1 bara iz km 1 + 160 v
km 1 + 220 odseka 2. RP Tacenska se ogradi, do nje se uredi
dovozna pot s Tacenske ceste z obračališčem pred postajo;
6. skupaj s prestavitvijo RP Tacenska se prestavijo nasle‑
dnji plinovodi, ki v km 1 + 140 prečkajo odsek 2:
– plinovod N36000 PE 225 s tlakom 0,1 bara,
– plinovod N36100 PE 225 s tlakom 0,1 bara,
– plinovod S1900 PE 225 s tlakom 1 bar,
– plinovodni priključek PE32 stanovanjske stavbe ob de‑
viaciji 1.2‑2a: dostopna pot do MRP Tacenska.
(3) Upošteva se predvideno distribucijsko in prenosno
plinovodno omrežje.
27. člen
(omrežje zvez)
(1) Vzdolž navezovalne ceste in deviacij se izvede teleko‑
munikacijska kabelska kanalizacija iz 2 x PEHD 2 x 50/42 cevi v
skupni dolžini približno 19 800 m, čemur se ustrezno prilagodijo
obstoječi telekomunikacijski vodi.
(2) Prestavijo oziroma zaščitijo se naslednji odseki omrež‑
ja kabelske televizije:
– med km 1 + 560 in km 1 + 920 odseka 1 se prestavita
optični kabel operaterja kabelske televizije in koaksialni kabel
krajevnega omrežja;
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– v km 2 + 230 odseka 1 se prestavi koaksialni kabel
krajevnega omrežja;
– med km 3 + 170 in km 3 + 210 odseka 1 se prestavi
koaksialni kabel krajevnega omrežja;
– v krožišču Preska se prestavi koaksialni kabel krajev‑
nega omrežja;
– vzdolž deviacije 1.1‑11: južna povezovalna cesta Pre‑
ska–Motel Medno se na več odsekih prestavi koaksialni kabel
krajevnega omrežja;
– na severnem odseku deviacije 1.1‑13: cesta Medno se
prestavi koaksialni kabel krajevnega omrežja;
– med križiščem Medno sever in krožiščem Stanežiče
se prestavi oziroma opusti več odcepov omrežja kabelske
televizije.
(3) Bazna postaja GSM/UMTS, ki je v km 5 + 205 odse‑
ka 1, se prestavi v zelenico v km 5 + 065 odseka 1.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO
28. člen
(določitev parcel)
(1) Parcelacija se izvede skladno s prikazom območja
državnega prostorskega načrta z načrtom parcelacije s prilo‑
ženimi tehničnimi elementi za prenos mej parcel v naravo, kot
je razvidno v grafičnem delu državnega prostorskega načrta
na listih št. lista 3.1, 3.2., 3.3., 3.4. in 3.5., na katerih so s
tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v
naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega
prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načr‑
tom, se po izvedenih posegih lahko delijo skladno z izvedenim
stanjem na podlagi lastništva oziroma upravljanja ter se po na‑
membnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE
DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA
IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA,
VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE
TER VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
29. člen
(celostno ohranjanje kulturne dediščine)
(1) Kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poško‑
dovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni dediščini so razvidni
iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za varstvo
kulturne dediščine.
(2) Zaradi varstva arheoloških ostalin investitor na celo‑
tnem območju državnega prostorskega načrta, na katerem ni
registriranega arheološkega najdišča, pred pridobitvijo kultur‑
novarstvenega soglasja zagotovi izvedbo:
– predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološke‑
ga potenciala in
– drugih ukrepov varstva, določenih na podlagi rezultatov
predhodnih arheoloških raziskav.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka investitor na
območju državnega prostorskega načrta, na katerem načrto‑
vane ureditve segajo na območje registriranega arheološkega
najdišča, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja zago‑
tovi izvedbo predhodnih arheoloških raziskav za vrednotenje
arheološkega potenciala.
(4) Pred začetkom del investitor zagotovi izvedbo more‑
bitnih zaščitnih izkopavanj odkritih najdišč s poizkopavalno ob‑
delavo gradiva oziroma arhiva najdišča oziroma druge ukrepe
varstva, določene na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških
raziskav, med izvedbo pa stalni arheološki nadzor nad zemelj‑
skimi deli. Deli arheološke dediščine, najdeni med izvedbo
posegov v prostor, naj ostanejo, če je le mogoče, kjer so.
(5) Pri gradnji na območju registriranega arheološkega
najdišča se poseg zmanjša na najmanjšo možno površino, ki še
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omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med
izvedbo del ugotovi lokacijo pomembne arheološke dediščine,
se rešitve prilagodijo tako, da dediščina ne bo ogrožena.
(6) Na območjih prečkanja reke Save se izvede podvodni
pregled struge.
(7) Obseg predhodnih arheoloških raziskav opredeli pri‑
stojna območna enota zavoda za varstvo kulturne dediščine.
(8) Do objekta nepremične kulturne dediščine Stanežič –
Spomenik padlim borcem NOB in žrtvam vojne (EŠD 5706) se
zagotovi peš dostop.
(9) Investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pri‑
stojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine.
30. člen
(ohranjanje narave)
(1) Za utrditev brežin na območju premostitvenih objektov
se uporabi naravni material, sanacija brežin se izvede z zasa‑
ditvijo avtohtone vegetacije. Pri urejanju vodotokov se biotop
ohranja. Dno struge se ne spreminja.
(2) Regulacije vodotokov se izvedejo sonaravno in raz‑
gibano. Gradbena dela, ki posegajo v Savo, se opravijo med
avgustom in februarjem oziroma izven intenzivnega drstitvenega
obdobja prisotnih ribjih vrst. Gradbena dela na potoku Mavelšči‑
ca se opravijo med julijem in septembrom. Mlinščica se uredi
tako, da se omogoči migracija rib iz Save v potok Mavelščica.
(3) Intenzivna gradbena dela, ki prekomerno obremenju‑
jejo okolico zaradi hrupa, naj se ne opravljajo od začetka marca
do konca junija, to je med gnezdenjem ptic.
(4) Če ni drugih prostorskih možnosti zunaj naravne vre‑
dnote, se gradi tako, da se izkoristijo vse možne tehnične ali
druge rešitve, da se naravna vrednota ne poškoduje in da se
njena vidna podoba čim manj spremeni. V obrežno vegetacijo
se posega s sekanjem, obsekavanjem, redčenjem, zasajanjem,
tako da se bistveno ne spremenijo fizikalne lastnosti obrežja.
Prod, pesek in mivka se z obrežja, prodišč in dna struge od‑
vzemajo v količini in tako, da se ne spremenijo funkcionalne
in vidne lastnosti naravne vrednote ter življenjske razmere in
dinamika spreminjanja habitatov na vodotoku.
(5) Konstrukcija mostu se oblikuje tako, da se preprečijo
naleti ptic.
(6) Uredita se prehoda za divjad:
– v sklopu mostu Mavelščica, ki se izvede kot odprt okvir
svetle razpetine 15,0 m in širine 22,6 ter višine prostega profila
4,5 m, se zagotovi prehod ob potoku, pas v širini vsaj 5 m se
ne asfaltira, ampak se pokrije z zemljino;
– kot samostojni objekt v km 6 + 410 odseka 1 podhod
za živali Stanežiče, ki se izvede kot odprt okvir svetle širine
10,0 m in dolžine 55,6 m ter višine najmanj 3 m. Pas v širini
najmanj 3 m se ne asfaltira, ampak se pokrije z zemljino. Med
železniško progo in navezovalno cesto se izvede svetlobni
jašek širine 3 m.
(7) Varovalne ograje za preprečitev naletov divjadi na
cestišče se namestijo na naslednjih mestih odseka 1:
– ob vzhodni strani med km 0 + 480 in km 0 + 750 oziroma
med protihrupnima ograjama in med km 0 + 850 in km 1 + 280,
z ograjo se omeji tudi priključek v križišče IOC Žeje;
– ob zahodni strani vzdolž priključka Jeprca zahod pa vse
do km 0 + 800 in med km 0 + 840 in km 1 + 560 na zahodni strani
ceste, z ograjo se omeji tudi priključek v križišče IOC Žeje;
– ob vzhodni strani med km 3 + 880 in km 4 + 240 ter med
km 4 + 280 in km 4 + 620;
– ob zahodni strani med km 3 + 880 in km 4 + 240 ter med
km 4 + 600 in km 5 + 000;
– ob vzhodni strani med km 6 + 320 in km 6 + 480 s pre‑
kinitvijo na podhodu za živali Stanežiče.
(8) S spremljanjem prehajanja divjadi čez navezovalno
cesto po gradnji se ugotovi, ali bodo vzdolž navezovalne ceste
potrebni dodatni ukrepi za preprečevanje prehajanja živali.
(9) Uredijo se naslednji prehodi za dvoživke:
– v km 4 + 040 odseka 1 se izvede cevni prepust premera
150 cm in dolžine 41 m, katerega dno se pokrije z zemljino;
– v sklopu mostu Mavelščica in podhoda za divjad Sta‑
nežiče;
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– v sklopu prepusta potoka Mlinščica premera 120 cm v
km 4 + 320 odseka 1;
– v km 5 + 170 odseka 1 se izvede cevni prepust premera
150 cm in dolžine 50 m, katerega dno se pokrije z zemljino.
(10) Usmerjevalne ograje za dvoživke se postavijo v obe
smeri prehodov za dvoživke. Izvedejo se z gostim prepletom
1 cm x 1 cm in višine vsaj 60 cm, pri umestitvi v nasip pa z be‑
tonskimi elementi višine vsaj 60 cm in z zavihanim robom.
(11) Varovalne ograje za dvoživke se uredijo v sklopu varo‑
valnih ograj za divjad iz tretje, četrte in pete alinee sedmega od‑
stavka tega člena, tako da se spodnji del ograje v celotni dolžini
izvede z gostim prepletom 1 cm x 1 cm in v višini 60 cm.
(12) Postavitev varovalnih ograj za divjad in dvoživke se
prilagaja cestnim objektom, stavbam in poteku protihrupnih ograj
in nasipov, opornih in podpornih zidov ter drugih ograj.
(13) Ob najdbi mineralov ali fosilov mora najditelj najdbo
prijaviti ministrstvu, pristojnemu za ohranjanje narave. Vsak, ki
odkrije del narave, za katerega domneva, da ima lastnosti jame,
ali del jame mora o tem obvestiti Inštitut za raziskovanje krasa
Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Po predhodnem dogo‑
voru z organizacijo, pristojno za ohranjanje narave, se omogoči
spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika
odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških
naravnih vrednot.
(14) O začetku gradnje na območju vodotokov se obvesti
Ribiška družina Medvode vsaj 14 dni pred začetkom gradnje.
Z njihovimi predstavniki se opravi pregled lokacij. Po potrebi se
izvedeta intervencijski izlov rib in njihova preselitev.
(15) Uporabijo se popolnoma zasenčena svetila z ravnim
zaščitnim in nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV
svetlobe.
31. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)
(1) Investitor prostorskih ureditev je dolžan ob pripravi
projektne dokumentacije pridobiti natančne podatke o površinah
kmetijskih zemljišč, potrebnih za gradnjo načrtovanih prostorskih
ureditev, in lastnikom kmetijskih zemljišč, ki so potrebna za gra‑
dnjo načrtovanih prostorskih ureditev, zagotoviti nadomestna
kmetijska zemljišča oziroma ustrezna denarna nadomestila.
(2) Zagotovi se minimalno poseganje v kmetijska zemljišča
izven načrtovanih ukrepov. Prepovedano je vsako zasipavanje
kmetijskih zemljišč in odlaganje materiala izven za ta namen
določenih območij.
(3) Pri odrivih zemlje se zagotovi, da se humusna plast
skrbno odgrne in deponira na lokaciji posega, ločeno od ostalega
materiala, ter se takoj po končani gradnji uporabi za sanacijo
degradiranih ali drugih kmetijskih zemljišč.
(4) Zagotovijo se dostopi do kmetijskih zemljišč v času gra‑
dnje in po njej. Prepreči se nekontrolirane prevoze po kmetijskih
zemljiščih. Vse poljske poti, ki bodo zaradi gradnje poškodovane,
se po gradnji obnovijo.
(5) Kmetijska zemljišča, na katera se posega le med gra‑
dnjo, se po končani gradnji vrne v prvotno stanje, če pa to ni
izvedljivo, se plača odškodnina v skladu s predpisi, ki urejajo
kmetijska zemljišča.
32. člen
(urejanje gozda)
(1) Sečnja v gozdu se ne izvaja od začetka marca do konca
junija, to je med gnezdenjem ptic.
(2) Sečnja drevja in spravilo lesnih sortimentov se opravita
na podlagi označitve drevja za posek, ki jo opravi pooblaščeni
delavec pristojne enote zavoda, pristojnega za gozdove.
(3) Med gradnjo se zagotovi dostop do gozdnih zemljišč.
Med obratovanjem se omogočita gospodarjenje z gozdom in
dostop do sosednjih gozdnih zemljišč pod enakimi pogoji kot
do zdaj.
(4) Način sanacije gozda oziroma gozdnega roba predpiše
pristojna organizacijska enota Zavoda za gozdove Slovenije.
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33. člen
(požarna varnost)
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati.
34. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)
(1) Ob morebitnih nezgodah med gradnjo, prometnih ne‑
srečah med obratovanjem ali razlitju večjih količin goriva, olja in
drugih škodljivih tekočin in materiala se z ukrepi prepreči izlitje
nevarnih snovi v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska
zemljišča ter se takoj obvesti najbližji center za obveščanje,
policija ali gasilska enota. Ravna se skladno s predpisi, ki ure‑
jajo ravnanje z odpadki, uporabi se nevtralizacijsko sredstvo,
onesnažena zemljina se takoj odstrani in odda pooblaščeni
organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se odpravi.
(2) Med gradnjo se na gradbiščih zagotovijo ustrezno
opremljena mesta za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno
skledo ustrezne prostornine, ki ob morebitnem razlitju, razsutju
ali drugi nezgodi omogoči zajem teh snovi in prepreči iztok v tla,
poleg tega pa se ta skladiščni prostor zaščiti pred atmosferski‑
mi vplivi, prepreči pa se tudi dostop nepooblaščenim osebam.
Za skladiščenje nevarnih snovi oziroma kemikalij se uporablja
originalna embalaža.
(3) Pri gradnji se smejo uporabljati le tehnično brezhibna
vozila, gradbeni stroji in naprave, ki se opremijo z nevtraliza‑
cijskim sredstvom. Ti stroji in vozila se mora redno vzdrževati
zunaj gradbišč v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delav‑
nicah. Redno se preverja puščanje motornega olja, maziv ipd.
35. člen
(varstvo tal)
(1) Posegi v tla ter odstranjevanje krovnih plasti in pešče‑
no‑prodnega zasipa naj se izvajajo tako, da bodo prizadete čim
manjše površine tal.
(2) Material, ki se uporabi za gradnjo nasipov, mora biti
inerten.
36. člen
(varstvo voda)
(1) Zagotovijo se zaščitni ukrepi, s katerimi bodo prepre‑
čeni škodljivi vplivi na vode in vodni režim, poplavno varnost
območja, predvidene objekte in okolje. Premostitve vodotokov
se izvedejo tako, da svetla odprtina mostu omogoča prevo‑
dnost stoletnih visokih vod z varnostno višino najmanj 50 cm
nad koto gladine pretoka stoletnih visokih vod, pri tem se
upoštevajo pretok stoletnih visokih vod in zajezitve bodočih
hidroelektrarn Medno oziroma Vikrče in Tacen ter predviden
dvig gladine vode.
(2) Nožice nasipov, ki so pod vplivom poplavnih vod, se
protierozijsko zaščitijo.
(3) Obstoječa stabilnost brežin vodotokov se ne sme
poslabšati.
(4) Kadar bodo padavinske vode speljane v vodotok,
iztočni objekt ne sme segati v pretočni profil vodotoka in se
izpelje v naklonu brežine (z vgrajeno povratno zaklopko). Kota
dna iztoka je na spodnjem delu brežine. Na območju izpusta
se struga vodotoka protierozijsko zaščiti.
(5) Temeljenje se izvede tako, da je most varen v vseh
hidroloških pogojih. Na območju mostov se izvede obrežno in
talno zavarovanje, ki se dimenzionira glede na vlečne sile v
strugi. Navezava na obstoječe brežine naj bo postopna, brez
lokalnih zožitev in razširitev. Po potrebi se tam, kjer se obrežno
zavarovanje konča, dno struge stabilizira s talnimi pragovi.
Prepeči se odlaganje materiala v cevnem prepustu.
(6) Med gradnjo se ne posega v strugo z materialom, ki
vsebuje nevarne spojine. Betoniranje v vodotoku ni dovoljeno.
Prepreči se izlitje apna ali cementa v vodo. Prepreči se nepre‑
kinjena kalnost.
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(7) Na območju državnega prostorskega načrta in obmo‑
čjih gradbišč se vsa začasna skladišča in pretakališča goriva,
olja in maziv ter drugih nevarnih snovi zaščitijo pred možnostjo
izlitja v vodotoke in podzemno vodo (neprepustna površina
cestišča z robnikom, zbiranje v čistilno napravo (lovilci olj)).
(8) Na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju, ra‑
zen na ožjem vodovarstvenem podobmočju IIB, so skladišča
in pretakališča goriva prepovedana. Na ožjem vodovarstvenem
podobmočju IIB in širšem vodovarstvenem območju so dovolje‑
ni nadzemni dvostenski rezervoarji z lovilno posodo v velikosti
največ 50 m3.
(9) Ponikanje padavinskih vod na najožjem in ožjem vo‑
dovarstvenem območju, razen ožjega vodovarstvenega podo‑
bmočja IIB, ni dovoljeno, ponikanje na ožjem vodovarstvenem
podobmočju IIB in širšem vodovarstvenem območju je dovo‑
ljeno preko lovilcev olj, in sicer pod pogojem da so za gradnjo
preverjeni vplivi na vodni režim vodnega telesa v postopku
pridobivanja vodnega soglasja k projektnim rešitvam projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dno ponikovalnice mora
biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode glede na
povprečje nivoja v zadnjih desetih letih. Pri izvedbi ni dovoljeno
poseči v podzemno vodo.
(10) Za zagotovitev delnega in začasnega zadrževanja
padavinske vode in s tem zmanjšanja prehitrega odtoka v
odvodnik, zadrževanja razlitih olj ter usedanja nesnage se izve‑
dejo posebni objekti na koncu obcestnih jarkov oziroma cestne
drenaže pred iztokom v okolje oziroma odvodnik.
(11) Na ožjih vodovarstvenih območjih so bankine in lo‑
čilni pas neprepustni, bankini pa sta s 4% nagibom nagnjeni
proti vozišču.
(12) Brežine in dno vseh zemeljskih zadrževalnikov se
izvedejo s tesnilno oblogo.
(13) Na ožjih vodovarstvenih območjih se zaradi varo‑
vanja podzemne vode vzdolž navezovalne ceste in ob krakih
priključka Brod postavi obojestranska varnostna ograja.
(14) Na vodovarstvenih območjih se izkopi na gradbišču
izvedejo tako, da je dno izkopa najmanj 2 m nad gladino pod‑
zemne vode.
(15) Na območjih prečkanja vodovarstvenih območij se
med gradnjo izvedejo naslednji ukrepi:
– hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate, nevarne
in škodljive snovi po cesti na ožjem in širšem vodovarstvenem
območju, se omeji na 40 km/h;
– gorivo za gradbene stroje se dovaža sproti in po po‑
trebi;
– oskrba gradbenih strojev na območju gradbišča ni do‑
voljena na vodovarstvenih območjih, razen na ožjem vodovar‑
stvenem podobmočju IIB in širšem vodovarstvenem območju,
kjer pa lahko poteka le na utrjenih, asfaltiranih površinah, opre‑
mljenih z lovilci olj, odtoki pa so speljani v javno kanalizacijo.
Za oskrbo strojev na vodovarstvenem območju IIB je potrebno
vodno soglasje;
– sanitarije na gradbišču, razen kemičnih stranišč ali sa‑
nitarij z odtokom v kanalizacijo, niso dovoljene;
– izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo
na območje gradnje in se zadržujejo na njem, se seznanijo z
ukrepi varstva podzemne vode;
– za material, ki se bo vgrajeval v zemeljske nasipe in
tampone, se opravijo ustrezne fizikalno‑kemijske analize, iz
katerih je razvidno, da ne vsebuje škodljivih snovi, ki bi se lahko
pozneje izluževale iz njega in onesnaževale podzemno vodo.
(16) Izdela se analiza tveganja za gradnjo na podlagi
projekta za izvedbo.
(17) Na osnovi rezultatov analize tveganja se izdela načrt
zaščite podzemne vode med gradnjo s postopki in ukrepi za
posamezne nepredvidene dogodke in nesreče, ki jih je treba
izvesti, da se podzemna voda ne onesnaži.
(18) Na vodovarstvenem območju se vzpostavita nadzor
nad potekom prometa in alarmni sistem, ki ob prometni nesreči
ali razsutju nevarnega tovora omogoča čim hitrejše ukrepanje
za preprečitev onesnaženja podzemne vode. Sistem se poveže
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z upravljavcem vodarne Šentvid in vodarne Svetje, da se ob
nesreči lahko vzpostavi ustrezen sistem črpanja podzemne
vode.
(19) Izdela se program postopkov in ukrepov, ki se izvaja‑
jo ob prometni nesreči, razsutju nevarnega tovora ali nepravil‑
nosti pri vzdrževanju ceste in delovanju čistilnih naprav, da se
podzemna voda ne bi onesnažila. Redno se opravljata pregled
in čiščenje lovilcev olj ter vodi dnevnik obratovanja.
(20) Plevel na obcestnih površinah na vodovarstvenem
območju se sme zatirati le s pesticidi, ki jih je dovoljeno upora‑
bljati na vodovarstvenih območjih. Sredstva za preprečevanje
zmrzali se uporabljajo nadzorovano in v količinah, ki so še
učinkovite, vendar ne povzročajo čezmernih emisij v podzemno
vodo.
(21) O začetku gradnje se obvesti izvajalec javne službe
urejanja voda.
37. člen
(varstvo zraka)
(1) Gradnja s težkimi stroji se izvaja v suhem vremenu.
Med gradnjo se preprečujeta nekontroliran raznos materiala
z gradbišča ter prašenje z odkritih delov trase, prometnih in
manipulativnih površin, odlagališč materiala in gradbišč. Ob su‑
hem in vetrovnem vremenu se zagotovi redno vlaženje odkritih
delov cestišča. Pri prevozu po javnih prometnih površinah se
sipki tovori prekrivajo in se zagotovi čiščenje vozil pri vožnji z
območja gradnje na javne prometne površine.
(2) Če se prevozna sredstva in delovne naprave za daljši
čas ustavijo, se motor ugasne.
38. člen
(varstvo pred prekomernim hrupom)
(1) Med gradnjo se uporabljajo delovne naprave in stroji,
izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo emisijske norme za hrup
gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem.
(2) Izvedejo se neabsorpcijske (v nadaljnjem besedilu:
PO), absorpcijske (v nadaljnjem besedilu: APO), obojestransko
absorpcijske (v nadaljnjem besedilu: OAPO), absorpcijske z
zunanje strani (v nadaljnjem besedilu: ZAPO) in transparentne
(v nadaljnjem besedilu: TPO) protihrupne ograje ter protihrupni
nasipi (v nadaljnjem besedilu: PN):
1. območje odseka 1 Jeprca–Stanežiče:
– PO1: višine od 2,0 m do 3,0 m med km 0 + 120 in km
0 + 237;
– PN + PO2: kombinacija protihrupnega nasipa višine
1,6 m in protihrupne ograje višine 1,4 m med km 0 + 230 in
km 0 + 484;
– PN + PO3: kombinacija protihrupnega nasipa višine
1,6 m in protihrupne ograje višine 1,4 m med km 0 + 714 in
km 0 + 844;
– PN + PO4: kombinacija protihrupnega nasipa višine
1,6 m in protihrupne ograje višine 1,4 m med km 1 + 275 in
km 1 + 444;
– PO5: višine 2,0 m med km 1 + 435 in km 1 + 492;
– APO6: višine med 2,0 m in 3,5 m med km 1 + 600 in
km 1 + 790;
– APO6a: višine 2,0 m med km 1 + 919 in km 1 + 974;
– APO7: višine 2,0 m med km 1 + 980 in km 2 + 120;
– APO8: višine med 2,0 m in 3,0 m med km 2 + 040 in
km 2 + 210;
– APO9: višine 2,0 m med km 2 + 238 in km 2 + 241;
– TPO9: višine 2,0 m med km 2 + 241 in km 2 + 761;
– TPO10: višine med 2,0 m in 3,0 m med km 2 + 240 in
km 2 + 680;
– TPO11: višine 2,0 m med km 2 + 680 in km 2 + 763;
– PN12a: višine 2,5 m med km 3 + 072 in km 3 + 175;
– PO12b: višine 2,5 m med km 3 + 160 in km 3 + 279;
– TPO13: višine 2,0 m med km 3 + 117 in km 3 + 318;
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– PO13a: višine 2,0 m med km 0 + 007 in km 0 + 051
deviacije 1.1‑9: cesta Petrol–Preska;
– PO13b: višine 2,0 m med km 0 + 056 in km 0 + 145 de‑
viacije 1.1‑11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno;
– TPO13c: v kombinaciji z varnostno ograjo višine 2,0 m
med km 0 + 240 in km 0 + 305 deviacije 1.1‑9: cesta Petrol–
Preska;
– TPO14: višine 2,0 m med km 3 + 520 in km 3 + 840;
– ZAPO15: višine 3,0 m med km 4 + 280 in km 4 + 513;
– PO16: višine med 2,5 m in 3,0 m med km 1 + 020 devi‑
acije 1.1‑11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno in
km 4 + 607 navezovalne ceste;
– PO16a: višine 2,0 m med km 0 + 748 in km 0 + 892 de‑
viacije 1.1‑11: južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno;
– APO17: višine 2,0 m med km 0 + 689 in km 0 + 800
deviacije 1.1‑12: cesta Medno–Vikrče;
– APO18: višine 2,0 m med km 0 + 658 in km 0 + 760
deviacije 1.1‑12: cesta Medno–Vikrče;
– OAPO19a: višine med 2,0 m in 4,0 m med km 5 + 075
in km 5 + 559;
– OAPO19b: višine med 3,0 m in 4,0 m med km 5 + 553
in km 5 + 696;
– PO20: višine med 3,0 m in 4,0 m med km 6 + 127 in
km 6 + 376;
– TPO20: višine med 2,5 m in 3,5 m med km 6 + 376 in
km 6 + 598;
– TPO21: rezerviranje prostora za postavitev transparen‑
tne protihrupne ograje med km 6 + 678 in km 7+ 182;
– TPO22: rezerviranje prostora za postavitev transparen‑
tne protihrupne ograje med km 7 + 155 in km 7 + 636;
– TPO23: višine 2,0 m med km 7 + 316 in km 7 + 614;
– TPO24: rezerviranje prostora za postavitev transparen‑
tne protihrupne ograje med km 7 + 619 in km 7 + 861;
2. območje odseka 2 Stanežiče–Brod:
– TPO25a: višine 2,0 m med km 0 + 180 in km 0 + 232;
– TPO25b: višine 2,0 m med km 0 + 250 in km 0 + 653;
– TPO26: višine 2,0 m med km 0 + 686 in km 1 + 038;
– PN27: višine 3,0 m med km 0 + 760 in km 1 + 040;
– PO28a in PO28b: višine 2,0 m ob zahodnem kraku
križišča Tacenske in Miheličeve ceste;
– PO29a in PO29b: višine 2,0 m ob vzhodnem kraku
križišča Tacenske in Miheličeve ceste.
(3) Preveritev izolativnosti fasadnih elementov in mo‑
rebitna dodatna pasivna protihrupna zaščita se izvedeta pri
naslednjih stavbah:
1. območje odseka 1 Jeprca–Stanežiče:
– Podreča 1 v km 0 + 182,
– Zbilje 1B v km 0 + 258,
– Zbilje 1 v km 0 + 339,
– Gorenjska cesta 50 v km 1 + 661,
– Donova cesta 6 v km 2 + 120,
– Donova cesta 2 v km 2 + 190,
– Verje 7D v km 2 + 553,
– Verje 4A v km 2 + 571,
– Verje 4 v km 2 + 590,
– Verje 3A v km 2 + 643,
– Škofjeloška cesta 8 v km 0 + 358 deviacije 1.1‑9: cesta
Petrol–Preska,
– Škofjeloška cesta 6 v km 0 + 030 deviacije 1.1‑11: južna
povezovalna cesta Preska–Motel Medno,
– Verje 1 v km 3 + 240,
– Gorenjska cesta 10 v km 3 + 491,
– Škofjeloška cesta 2 in 4 v km 0 + 097 deviacije 1.1‑11:
južna povezovalna cesta Preska–Motel Medno,
– Žontarjeva ulica 19 v km 3 + 608,
– Žontarjeva ulica 17 v km 3 + 628,
– Žontarjeva ulica 15 v km 3 + 642,
– Žontarjeva ulica 13 v km 3 + 664,
– Žontarjeva ulica 11 v km 3 + 678,
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– Žontarjeva ulica 9 v km 3 + 697,
– Žontarjeva ulica 5 v km 3 + 714,
– Žontarjeva ulica 3 v km 3 + 734,
– Žontarjeva ulica 1 v km 3 + 835,
– Medno 54 v km 4 + 514,
– Medno 37 v km 5 + 195,
– Medno 1 v km 5 + 522,
– Medno 24 v km 5 + 619,
– Stanežiče 51 v km 6 + 317,
– Stanežiče 52 v km 6 + 342,
2. območje odseka 2 Stanežiče–Brod:
– Ulica 9. junija 16 v km 0 + 434,
– Medenska cesta 22 r v km 0 + 920,
– Medenska cesta 22 n v km 0 + 949,
3. območje križišča Tacenske in Miheličeve ceste:
– Tacenska cesta 75,
– Tacenska cesta brez številke,
– Tacenska cesta 71,
– Tacenska cesta 67,
– Tacenska cesta 60,
– Miheličeva cesta 2,
– Miheličeva cesta 4,
– Miheličeva cesta 6,
– Miheličeva cesta 8,
– Miheličeva cesta brez številke,
– Miheličeva cesta brez številke.
(4) V voziščno konstrukcijo navezovalne ceste in deviacije
1.1‑12: cesta Medno–Vikrče se vgradi tihi asfalt DBM.
(5) Dilatacije na cestnih objektih se izvedejo kot tihe
dilatacije.
(6) Izvede se absorpcijska obloga portalov pokritih vkopov
Na klancu in Tacenska.
(7) Protihrupni ukrepi se dogradijo skladno s sprejetimi
operativnimi programi varstva pred hrupom.
39. člen
(varstvo pred vibracijami)
Pred začetkom gradnje se evidentira stanje obstoječih iz‑
postavljenih objektov ob trasi navezovalne ceste in ob transpor‑
tnih poteh. Ob preseženi dovoljeni hitrosti vibracij, se izvedejo
dodatni zaščitni ukrepi.
40. člen
(deponiranje materiala in ravnanje z odpadki)
(1) Skupna količina viškov materiala je približno
30 000 m3.
(2) Del viškov materiala se uporabi za izravnavo brežin
nasipov območju izvennivojskih priključkov.
(3) Del viškov nenosilnega materiala se odloži na območju
opuščenega peskokopa Jeprca predvidenega za sanacijo z
občinskimi prostorskimi akti, vendar mora material zadostiti po‑
gojem, navedenim v šesti alinei petnajstega odstavka 36. člena
te uredbe.
(4) Začasne deponije med gradnjo so dovoljene le na
območju državnega prostorskega načrta na predhodno arheo‑
loško pregledanih območjih, vendar ne na objektih ali območjih
kulturne dediščine, ne na ožjih vodovarstvenih območjih, ne na
varovanih območjih ter ne na cevovodih in kablovodih gospo‑
darske javne infrastrukture. Če nastajajo odpadne vode, se
zagotovita njihovo zbiranje in odstranjevanje. Začasne deponije
rodovitne zemlje se določijo pred gradnjo, njihove lokacije izbe‑
re pedolog na območju državnega prostorskega načrta.
(5) Z inertnim materialom, ki nastane zaradi odstranitve
objektov in infrastrukture, se ravna skladno s predpisi, ki urejajo
ravnanje z odpadki. Nevarni odpadki se predajo pooblaščeni
organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar se ustrezno
evidentira.
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VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
41. člen
(etapnost izvedbe)
Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt,
je mogoče izvajati v teh etapah, ki pomenijo funkcionalno za‑
ključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno:
– posamezni deli navezovalne ceste z ureditvijo obce‑
stnega prostora, lahko tudi z ustrezno racionaliziranim normal‑
nim prečnim profilom,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne za
realizacijo načrtovanih posegov,
– deviacije,
– objekti na trasi navezovalne ceste in deviacijah,
– drugi ukrepi in ureditve,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu
z rezultati monitoringa.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
42. člen
(monitoring)
(1) Investitor zagotovi celostno izvajanje monitoringa med
gradnjo in obratovanjem prostorskih ureditev, določenih s tem
državnim prostorskim načrtom, za področja, ki jih določa poro‑
čilo o vplivih na okolje. Zavezanec za monitoring med gradnjo
je izvajalec gradbenih del, med obratovanjem pa upravljavec
ceste.
(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo
točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to
mogoče, se monitoring prilagodi drugim obstoječim državnim in
lokalnim monitoringom kakovosti okolja ter uskladi z njimi. Pri
fizičnih meritvah stanja sestavin okolja se zagotovi vsaj toliko
točk, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne
sestavine okolja. Točke monitoringa se zasnujejo tako, da
omogočajo stalno pridobivanje podatkov. Stanje se spremlja v
skladu s predpisi in usmeritvami, določenimi v poročilu o vplivih
na okolje. Rezultati monitoringa okolja so javni, investitor pa
poskrbi za dostopnost podatkov.
(3) Izvaja se obratovalni monitoring podzemne vode v
času gradnje in v času obratovanja. Monitoring se izvaja po
programu obratovalnega monitoringa, ki ga pripravi strokovno
usposobljena inštitucija. V mrežo monitoringa se vključijo že
obstoječi objekti (piezometri ali vodnjaki) ter se po potrebi
izvedejo še dodatne piezometrične vrtine.
(4) Dodatni ustrezni zaščitni ukrepi, ki jih investitor izvede
na območju državnega prostorskega načrta na podlagi rezul‑
tatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne krajinsko‑arhitekturne ureditve,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih pro‑
storskih sestavin,
– spremembe rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi (omilitveni ukrepi).
43. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)
(1) Gradbišče se uredi na območju državnega prostor‑
skega načrta.
(2) Med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja se izdela podroben načrt gradbišča,
vključno z lokacijami parkirišč in pretakališč ter s transportnimi
potmi med gradnjo in morebitnimi lokacijami začasnih deponij,
ki jih ne bi bilo mogoče urediti na območju državnega prostor‑
skega načrta.
(3) Transportne poti potekajo po obstoječih javnih cestah.
Če to ni možno, se izvedejo dodatne začasne transportne
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poti, ki potekajo izven varovanih območij, zanje pa se pridobi
soglasje lastnikov zemljišča. Trase transportnih poti in mesta
priključkov na gradbišče se izberejo tako, da se čim manj pri‑
zadenejo bivalno okolje, naravno okolje, kmetijska zemljišča in
obstoječe ureditve. Transportne poti ne smejo prečkati objektov
in območij kulturne dediščine. Med gradnjo se transportne poti
uskladijo z lokalnimi skupnostmi.
(4) Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo
potekati gradbiščne poti, obvozi, ureditve vodotokov, vanje se
ne sme premakniti komunalna, energetska in telekomunika‑
cijska infrastruktura, na njih se tudi ne sme deponirati viškov
materiala.
(5) Zavarovanje gradbišča se zagotovi tako, da se zago‑
tovita varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.
Med gradnjo se zagotovijo vsi potrebni varnostni ukrepi in orga‑
nizacija na gradbišču, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi
nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočega go‑
riva in drugih škodljivih snovi, oziroma se ob morebitni nezgodi
zagotovi takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev.
(6) Po končanih delih se na območjih gradbišč in začasnih
deponij vzpostavi prvotno stanje.
44. člen
(druge obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so tudi:
– med izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja se upravljavci gospodarske javne infra‑
strukture in grajenega javnega dobra pozovejo k sočasnemu
načrtovanju in izvedbi prostorskih ureditev, načrtovanih s tem
državnih prostorskim načrtom, ter predvidenih ureditev gospo‑
darske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki so
v njihovi pristojnosti;
– pred začetkom del se pravočasno obvestijo upravljavci
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
skupaj z njimi se evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter
uskladijo vsi posegi na območju objektov in naprav ter v njihove
varovalne pasove;
– zagotovi se nemotena komunalna, energetska in tele‑
komunikacijska oskrba obstoječih objektov;
– zagotovijo ali nadomestijo se dostopi in dovozi do ob‑
stoječih objektov in zemljišč;
– promet med gradnjo se organizira tako, da ni zastojev;
– onesnaženje cest med gradnjo se prepreči oziroma se
ceste sproti čistijo;
– za ceste, ki se bodo uporabljale kot gradbiščne poti, se
izvede posnetek ničelnega stanja, nato pa se ustrezno uredijo
in protiprašno zaščitijo, morebitne poškodbe pa odpravijo in
vzpostavi tako stanje, kot je bilo pred začetkom gradnje;
– infrastrukturni objekti, naprave in drugi objekti se med
gradnjo ustrezno zaščitijo, po končani gradnji pa morebitne
poškodbe odpravijo;
– pred začetkom gradnje na območju za obrambne po‑
trebe se obvesti pristojni organ Ministrstva za obrambo in se z
njim uskladijo vse nadaljnje aktivnosti;
– ob morebitni povzročitvi škode na ribah ali ribolovni
vodi se dejanska škoda povrne ribiški organizaciji, ki upravlja
ribolovno vodo;
– drevje se poseka po pridobitvi ustreznega dovoljenja
za gradnjo;
– pred začetkom gradnje se obvesti Zavod za gozdove
Slovenije, KE Ljubljana, da drevje za krčitev označi in posek
evidentira krajevno pristojni delavec;
– struga Mlinščice dolvodno od prečkanja plinovoda se
očisti, morebitna erozijsko ogrožena mesta se zavarujejo z
biotehničnimi ureditvami;
– pred začetkom gradbenih del investitor zagotovi na‑
ročilo za prevzem ali prevoz ter predelavo in odstranjevanje
gradbenih in drugih odpadkov;
– v najkrajšem možnem času se odpravijo vse morebi‑
tne negativne posledice in poravna vsa škoda v prostoru, ki
bi nastala zaradi gradnje in obratovanja prostorskih ureditev,
določenih s tem državnim prostorskim načrtom.
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45. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno
dokumentacijo drugim upravljavcem in poskrbi za primopre‑
dajo vseh odsekov cest, vodnih ureditev, gozdnih zemljišč,
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra,
ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ne bo prevzel v
upravljanje, v upravljanje in vzdrževanje pa jih morajo prevzeti
upravljavci.
46. člen
(nadzor)
Izvajanje te uredbe nadzira Ministrstvo za okolje in pro‑
stor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA
47. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovo‑
ljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških,
geomehanskih in drugih razmer pridobijo rešitve, ki so primer‑
nejše z oblikovalskega, prometno‑tehničnega ali okoljevarstve‑
nega vidika.
(2) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo spreminjati načrtova‑
nega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih
razmer na območju državnega prostorskega načrta oziroma
na sosednjih območjih, ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi
koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni
soglasodajalci, v katerih pristojnost posegajo ta odstopanja.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
(občinski in državni prostorski akti)
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe se za območje iz 4. člena
te uredbe šteje, da so spremenjeni oziroma dopolnjeni nasle‑
dnji občinski prostorski akti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega pla‑
na za območje Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 76/03,
32/04, 22/06 – popr., 22/08 – popr. in 33/10),
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana občine Škofja
Loka od leta 1986 do leta 2000 (UVG 14/86 in 3/89, Uradni list
RS, št. 47/93, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02 in 103/04)
in srednjeročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (UVG 14/86, 11/87 in 3/89, Uradni list
RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02 in
103/4),
– Dolgoročni plan mesta in občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode (Uradni list
SRS, št. 11/86, in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 23/97,
43/97, 88/98, 16/99, 24/99, 28/99, 50/01, 91/01, 31/03, 132/04,
56/06, 48/08, 103/08 in 64/10) in srednjeročni družbeni plan
Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 za območje Ob‑
čine Medvode (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88,
27/88, 19/89 in 20/89, ter Uradni list RS, št. 45/90, 2/92, 49/92,
37/96, 132/04, 56/06, 48/08, 103/08 in 64/10),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana‑strateški del (Uradni list RS, št. 78/10),
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine
Ljubljana‑izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke
celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbani‑
stične zasnove Golnika (Uradni list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06
– popr., 22/08 – popr., 33/10),
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– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 70/05, 103/05 – popr.,
17/06 – popr.),
– Odlok o lokacijskem načrtu rekonstrukcije križišča
Medvode Na klancu, cesta R1‑211/212, km 1780 (Uradni list
RS, št. 91/01),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto 9 Medvode (Uradni list SRS, št. 19/89, ter Uradni list
RS, št. 58/92, 4/94, 72/95, 48/96 (PUP za ŠP 9/5 Goričane),
88/98, 50/01, 50/01 (PUP za ŠP 9/5 Goričane), 31/03, 56/06,
67/06 – popr., 103/08 in 91/09),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89, ter Uradni list
RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 31/03 56/06 – popr., 18/08 in
49/10),
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto 12 Zbilje (Uradni list SRS, št. 39/88, ter Uradni list
RS, št. 58/92, 23/97, 43/97, 69/98, 88/98, 31/03, 56/06, 18/08,
48/08 in 51/09),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje ure‑
janja PD 12/1 Jeprca (Uradni list RS, št. 46/09).
(2) Z uveljavitvijo te uredbe na območju državnega pro‑
storskega načrta iz 4. člena te uredbe preneha veljati Uredba
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
(Uradni list RS, št. 72/02 in 70/07).
49. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00719-2/2011/1
Ljubljana, dne 10. februarja 2011
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Vlada Republike Slovenije
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2. člen
(namen izpita)
Z izpitom se preveri, ali je posameznik, ki se želi kot
odgovorni geodet vpisati v imenik IZS (v nadaljnjem besedilu:
kandidat) usposobljen za samostojno opravljanje del na po‑
dročju geodetske dejavnosti ter strokovnih del in postopkov, ki
jih zakon določa kot geodetske storitve, tako da lahko nastopa
kot odgovorni geodet.
3. člen
(subsidiarna uporaba)
Za vprašanja z zvezi z opravljanjem izpita, ki niso urejena
s tem pravilnikom, se smiselno uporablja predpis, ki ureja stro‑
kovne izpite s področja opravljanja inženirskih storitev.
4. člen
(pristojna poklicna zbornica)
Izpit se opravlja pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadalj‑
njem besedilu: IZS).
5. člen
(način opravljanja izpitov)
(1) Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo v
skladu s tem pravilnikom imenuje pristojni organ IZS.
(2) Opravljanje izpita ni javno.
6. člen
(obseg izpita)
(1) Izpit obsega splošni in posebni del.
(2) Splošni del izpita se opravlja ustno, posebni del izpita
pa je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(3) Splošni del izpita je enak za vse kandidate.
(4) Posebni del izpita je prilagojen nalogam, ki jih kandidat
opravlja oziroma jih bo opravljal v okviru geodetske dejavno‑
sti.
7. člen
(izpitni program splošnega dela izpita)

MINISTRSTVA
380.

Pravilnik o programu in načinu opravljanja
izpita iz geodetske stroke

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o geodetski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10) izdaja minister za okolje
in prostor

PRAVILNIK
o programu in načinu opravljanja izpita
iz geodetske stroke
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa pogoje in način opravljanja izpita iz
geodetske stroke (v nadaljnjem besedilu: izpit) za posamezni‑
ke, ki se želijo kot odgovorni geodeti vpisati v imenik poobla‑
ščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: imenik IZS).
(2) Ta pravilnik določa tudi standarde znanj, imenovanje,
sestavo in pristojnost izpitne komisije ter ureja druga vprašanja
v zvezi z izpitom.

Splošni del izpita obsega vsebine znanj iz naslednjih
področij:
1. poznavanje osnove predpisov s področja geodetske
dejavnosti, urejanja prostora, graditve objektov in zborničnega
sistema;
2. poznavanje osnove predpisov, ki so neposredno pove‑
zani z geodetsko dejavnostjo:
– organizacija državne uprave in lokalne samouprave,
– sistem stvarnopravnih razmerij, varstva okolja, kmetij‑
stva in gozdarstva, varovanja zdravja in življenja ljudi, varstva
pred požarom, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter varstva pri delu,
– sistem gospodarskih družb, projektnega vodenja in
obligacijskih razmerij.
8. člen
(izpitni program posebnega dela izpita)
(1) Posebni del izpita obsega preverjanje znanj iz geo‑
detske stroke.
(2) Posebni del izpita je sestavljen iz pisne naloge s
področja, na katerem kandidat dela, zagovora pisne naloge
in iz ustnih odgovorov na vprašanja o poznavanju geodetske
stroke.
(3) Vprašanja o poznavanju geodetske stroke iz prejšnje‑
ga odstavka so vprašanja o:
– poznavanju merskih tehnik in postopkov pri pridobivanju
podatkov o prostoru in pri zakoličenju objektov;
– poznavanju geoinformacijskih baz podatkov, geodetskih
evidenc in urejanja prostora.
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9. člen
(izpitni katalog)

Podrobnejše vsebine programov za splošni in posebni
del izpita s pregledom pravnih virov in strokovne literature so
določene v izpitnem katalogu, ki ga objavi IZS na svoji spletni
strani.
10. člen
(pogoji za opravljanje izpita)
goje:

Izpit lahko opravlja kandidat, ki izpolnjuje naslednje po‑
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(3) Če se na izpitni rok prijavi manj kot pet kandidatov,
lahko IZS ta izpitni rok odpove in kandidate prestavi na prvi
naslednji izpitni rok.
(4) Če se na izpitni rok prijavi več kot dvajset kandidatov,
lahko IZS število kandidatov na izpitnem roku omeji, pri čemer
imajo prednost tisti kandidati, ki so se prej prijavili k izpitu, za
preostale kandidate pa mora IZS najpozneje v dveh mesecih
po datumu, ki je bil določen za opravljanje izpita, razpisati
dodatni izpitni rok.
16. člen
(priprave na izpit)

– da ima najmanj magistrsko izobrazbo po študijskem
programu druge stopnje geodetske smeri;
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju
geodezije.

V skladu s pravili poslovanja IZS lahko pristojna služba
IZS organizira oziroma poskrbi za izvedbo pripravljalnih tečajev
za kandidate, ki nameravajo opravljati izpit.

2. IZPITNA KOMISIJA

(razpored izpitne komisije)

17. člen

11. člen
(pristojnosti izpitne komisije)
(1) Kandidat opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki jo se‑
stavljajo predsednik in najmanj trije člani.
(2) En član izpitne komisije je izpraševalec za splošni del
izpita, drugi člani izpitne komisije pa so izpraševalci za posa‑
mezno področje posebnega dela izpita.
12. člen
(imenovanje izpitne komisije)
(1) Izpitno komisijo imenuje na predlog matične sekcije
geodetov pristojni organ IZS z odločbo.
(2) V odločbi o imenovanju izpitne komisije mora biti dolo‑
čeno, kdo je predsednik izpitne komisije in za katero področje
je posamezen član imenovan.
(3) Predsednik izpitne komisije vodi izpit in skrbi za red.
Predsednika izpitne komisije v njegovi odsotnosti nadomešča
tisti član izpitne komisije, ki ga za svojega namestnika določi
predsednik izpitne komisije.
13. člen
(usposobljenost izpitne komisije)
(1) Izpraševalec za splošni del izpita mora imeti najmanj
magistrsko izobrazbo po študijskem programu druge stopnje
pravne smeri in opravljen pravniški državni izpit ali državni izpit
iz javne uprave oziroma obvezno usposabljanje za imenovanje
v naziv ter najmanj pet let delovnih izkušenj, ali najmanj magi‑
strsko izobrazbo po študijskem programu druge stopnje geo‑
detske smeri in opravljen izpit iz geodetske stroke ter najmanj
deset let delovnih izkušenj.
(2) Izpraševalec za posebni del izpita mora imeti najmanj
magistrsko izobrazbo po študijskem programu druge stopnje
geodetske smeri in opravljen izpit iz geodetske stroke ter naj‑
manj deset let delovnih izkušenj.
14. člen
(zagotavljanje dela izpitne komisije)
Organizacijska in tehnična opravila za izpitno komisijo
opravlja služba IZS, ki je v skladu s statutom IZS zadolžena
za opravljanje javnih pooblastil IZS (v nadaljnjem besedilu:
pristojna služba IZS).
15. člen
(zagotavljanje izpitnih rokov)
(1) Pristojna služba IZS mora zagotoviti opravljanje izpita
najmanj dvakrat na leto.
(2) Pristojna služba IZS mora vsako leto najpozneje do
konca januarja objaviti izpitne roke za opravljanje izpita v tem
koledarskem letu.

(1) Predsednik izpitne komisije z razporedom določi se‑
stavo izpitne komisije ter čas opravljanja izpita.
(2) V razporedu iz prejšnjega odstavka se določi izpra‑
ševalca za splošni del izpita in izpraševalca za posamezno
področje posebnega dela izpita.
(3) Razpored iz prvega odstavka tega člena mora biti
kandidatu in izpitni komisiji vročen najmanj petnajst dni pred
dnem, določenim za opravljanja izpita.
3. OPRAVLJANJE IZPITA
18. člen
(prijava na izpit)
(1) Kandidat, ki želi opravljati izpit, vloži pri pristojni službi
IZS pisno prijavo (v nadaljnjem besedilu: prijava) na obrazcu,
ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika in je objavljen tudi
na spletni strani IZS.
(2) V prijavi kandidat navede podatke o stopnji in vrsti
izobrazbe ter podatke o diplomi, in sicer:
– številko in datum diplome,
– podatke o izobraževalni organizaciji, ki je diplomo iz‑
dala.
(3) Prijavi mora kandidat priložiti dokazila o delovnih izku‑
šnjah. Za delovne izkušnje se štejejo izkušnje, ki jih je kandidat
pridobil z opravljanjem geodetskih del na delovnih mestih po
pridobljeni izobrazbi, vključno s pripravništvom na isti ravni
izobrazbe.
(4) Za dokazilo o delovnih izkušnjah iz prejšnjega odstav‑
ka se šteje pisna izjava delodajalca.
(5) Kandidat mora na dan prijave izpolnjevati vse predpi‑
sane pogoje za opravljanje izpita.
19. člen
(izvedba pisnega dela posebnega dela izpita)
(1) Pisni del posebnega dela izpita (v nadaljnjem besedilu:
pisni del izpita) se opravlja pod vodstvom mentorja, ki ga izmed
članov izpitne komisije določi predsednik izpitne komisije.
(2) Za pisni del izpita se šteje izdelana pisna naloga ali
ustrezno referenčno delo.
(3) Če je kandidat v prijavi navedel, da bo izdelal pisno
nalogo, mu mentor določi naslov naloge na podlagi kandida‑
tovega opisa del.
(4) Če je kandidat v prijavi navedel, da bo predložil refe‑
renčna dela, mora ob prijavi predložiti seznam najmanj štirih del
in vsako delo opisati na najmanj polovici A4 formata. Mentor
lahko zahteva dodatna pisna pojasnila o referenčnih delih, če v
prijavi niso dovolj jasno predstavljena. Mentor izmed njih izbere
tisto, ki se bo štelo kot ustrezno referenčno delo.
(5) Če mentor ugotovi, da referenčna dela iz prejšnjega
odstavka niso ustrezna podlaga za opravljanje pisnega dela
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izpita, mora kandidat izdelati pisno nalogo, katere naslov določi
mentor.
(6) Kandidat in mentor se dogovorita o datumu, v katerem
bo kandidat izdelal pisno nalogo in jo predal mentorju oziroma
o datumu, v katerem bo mentorju predal ustrezno referenčno
delo.
20. člen
(oddaja pisne naloge)
(1) Kandidat mora oddati pisno nalogo oziroma referenč‑
no delo najpozneje trideset dni pred datumom, ki ga je pristojna
služba IZS določila za opravljanje ustnega dela izpita.
(2) Če kandidat ne odda pisne naloge oziroma referenč‑
nega dela v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od
izpita odstopil, o čemer pristojna služba IZS izda ugotovitveno
odločbo po uradni dolžnosti.
21. člen
(obvestilo o začetku ustnega dela izpita)
(1) Kandidatu, ki je oddal pisno nalogo oziroma referenč‑
no delo v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena, pošlje
pristojna služba IZS potrdilo o prejemu. V primeru iz tretjega
oziroma četrtega odstavka 16. člena tega pravilnika pristojna
služba IZS kandidata obvesti tudi o novem datumu opravljanja
izpita.
(2) Hkrati s potrdilom o prejemu iz prejšnjega odstavka
pošlje pristojna služba IZS kandidatu tudi obvestilo o obvezno‑
sti plačila materialnih in drugih stroškov, ki jih ima IZS v zvezi
z izvedbo ustnega dela izpita, izdajo potrdil o izpitu oziroma
spričeval ter vodenjem evidenc o izpitu (v nadaljnjem besedilu:
izpitna pristojbina). Izpitno pristojbino mora poravnati kandidat
ali njegov delodajalec v osmih dneh po prejemu obvestila.
(3) Če pristojna služba IZS ugotovi, da v roku iz prej‑
šnjega odstavka izpitna pristojbina ni plačana, se šteje, da je
kandidat od opravljanja izpita odstopil, o čemer pristojna služba
IZS izda ugotovitveno odločbo po uradni dolžnosti.
22. člen
(začetek opravljanja ustnega dela izpita)
Ustni del izpita začne predsednik izpitne komisije ali nje‑
gov namestnik tako, da kandidatom najprej pojasni način opra‑
vljanja izpita.
23. člen
(način opravljanja ustnega dela izpita)
Kandidati najprej opravi zagovor pisne naloge oziroma
referenčnega dela. Če zagovor uspešno opravi, lahko pristopi k
splošnemu delu izpita in ustnemu delu posebnega dela izpita.
24. člen
(odstop od izpita)
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k
opravljanju izpita ali če odstopi, ko je izpit že začel opravljati,
se šteje, da izpita ni opravil.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka lahko kandidat takoj
oziroma najpozneje v sedmih dneh od dneva izostanka oziro‑
ma odstopa izpitni komisiji predloži dokazila o opravičenosti
izostanka oziroma odstopa.
(3) Če izpitna komisija oceni, da so razlogi opravičeni, se
šteje, da kandidat ni pristopil k izpitu. O oceni izpitne komisije
se kandidata obvesti.
(4) Ocena izpitne komisije iz prejšnjega odstavka se vpiše
v zapisnik o poteku izpita.
25. člen
(ponavljanje izpita in možnost popravnega izpita)
(1) Kandidat ponavlja izpit v celoti, če pisna naloga, ki jo je
izdelal, oziroma referenčno delo, ki ga je predložil, ni ocenjeno
pozitivno, in ni uspešno opravil zagovora pisnega dela izpita.
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(2) Kandidat ponavlja izpit v celoti, če je uspešno opravil
zagovor pisnega dela izpita, ni pa opravil splošnega dela izpita
in ustnega dela posebnega dela izpita.
(3) Kandidat, ki je uspešno opravil zagovor pisnega dela
izpita, ni pa opravil splošnega dela izpita ali ustnega dela po‑
sebnega dela izpita, lahko del izpita, ki ga ni opravil, ponavlja
(v nadaljnjem besedilu: popravni izpit).
(4) Kandidat lahko opravlja popravni izpit večkrat. Kan‑
didat mora opraviti popravni izpit najpozneje v dveh letih od
dneva, ko dela izpita, ki ga ponavlja, ni opravil, sicer se šteje,
da izpita ni opravil.

snik.

26. člen
(zapisnik o poteku izpita)
(1) O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapi‑

(2) Zapisnik podpišejo predsednik in člani izpitne komisije
takoj zatem, ko je izpit končan. Zapisnik se mora brez odlaša‑
nja poslati pristojni službi IZS.
27. člen
(odločitev komisije)
(1) Izpitna komisija oceni celotni uspeh kandidata na pod‑
lagi ocen posameznih delov izpita. Uspeh kandidata se oceni z
oceno »je opravil« ali »ni opravil«.
(2) Pri odločitvi se upoštevajo ocene vseh članov izpitne
komisije.
(3) O oceni iz prvega odstavka tega člena odloča izpitna
komisija soglasno. Če do soglasja ne pride, je odločilen glas
predsednika izpitne komisije, v zapisniku iz prejšnjega člena
pa se zabeležijo pripombe članov komisije, ki so odločitvi
nasprotovali.
28. člen
(obvestila kandidatom po končanem izpitu)
(1) Pristojna služba IZS o uspešno opravljenem izpitu izda
obvestilo in ga kandidatu izroči po končanem izpitu oziroma mu
ga pošlje po pošti.
(2) Pristojna služba IZS mora najpozneje v petnajstih
dneh po prejemu zapisnika iz 26. člena tega pravilnika:
– kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, poslati potrdilo o
opravljenem izpitu, oziroma obvestilo o tem, kdaj oziroma na
kakšen način mu bo izročeno potrdilo o opravljenem izpitu, če
ga ni dobil po končanem izpitu,
– kandidatu, ki izpita ni opravil ali ga ni opravil v celoti,
poslati obvestilo, da izpita ni opravil in ga seznaniti, kdaj in pod
kakšnimi pogoji ga lahko ponavlja v celoti oziroma opravlja
popravni izpit.
29. člen
(potrdilo)
(1) Kandidatu, ki je opravil izpit, se izda potrdilo o opra‑
vljenem izpitu na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega
pravilnika.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka, opremljeno z žigom
IZS, podpišeta predsednik izpitne komisije in predsednik IZS.
(3) Potrdilo o opravljenem izpitu je javna listina.
4. STROŠKI IZPITA
30. člen
(struktura stroškov izpita)
Strošek izpita sta prijavnina in izpitna pristojbina.
31. člen
(obveznost plačila stroškov izpita)
(1) Strošek izpita nosi kandidat, če se je na izpit prijavil
sam, oziroma njegov delodajalec, če je on prijavil kandidata na
izpit (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
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(2) Prijavitelj nosi tudi stroške izdelave pisne naloge ozi‑
roma izbora in predstavitve referenčnih del, predloženih na
izpit.
32. člen
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(2) Raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študij‑
skih programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe geodet‑
ske smeri, ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih
programih druge stopnje geodetske smeri iz prvega in drugega
odstavka 13. člena tega pravilnika.

(višina stroškov izpita)
Višino stroškov izpita določi IZS na podlagi ocenjenih
letnih stroškov, povezanih z zagotavljanjem izpita.
33. člen
(plačilo izpitne komisije)
(1) Predsedniku in članom izpitne komisije pripada plačilo
za delo v izpitni komisiji.
(2) Plačilo za delo v izpitni komisiji je vključeno v strošek
izpita.
(3) Višino zneska plačila za delo v izpitni komisiji, ki ne
sme preseči 50 odstotkov višine stroška izpita, določa IZS.
5. EVIDENCE O IZPITIH

36. člen
(izpiti, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika)
(1) Izpiti, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se kon‑
čajo po določbah Pravilnika o programu in načinu opravljanja
izpita iz geodetske stroke (Uradni list RS, št. 110/07 in 77/10
– ZGeoD‑1).
(2) Šteje se, da je izpit začet pred uveljavitvijo tega pra‑
vilnika, če je bil kandidatu poslan razpored v skladu s tretjim
odstavkom 19. člena Pravilnika o programu in načinu opra‑
vljanja izpita iz geodetske stroke (Uradni list RS, št. 110/07 in
77/10 – ZGeoD‑1).
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
zapisnik o poteku izpita vodi in potrdilo o opravljenem izpitu
izda na obrazcu v skladu s tem pravilnikom.
37. člen

34. člen
(evidence o izpitih)
Za vsakega kandidata, ki opravlja izpit, pristojna služba
IZS vzpostavi, vodi in vzdržuje evidence o izpitih v skladu s
svojimi pravili, statutom zbornice, predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov in predpisi o arhivskem gradivu.

(prenehanje uporabe)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati
Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske
stroke (Uradni list RS, št. 110/07 in 77/10 – ZGeoD‑1).
38. člen
(začetek veljavnosti)

6. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
35. člen
(uskladitev usposobljenosti izpitne komisije)
(1) Raven izobrazbe, pridobljena po dosedanjih študijskih
programih za pridobitev univerzitetne izobrazbe pravne smeri,
ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih
druge stopnje pravne smeri iz prvega odstavka 13. člena tega
pravilnika.

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-358/2010
Ljubljana, dne 14. februarja 2011
EVA 2010-2511-0165
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor
Priloga
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PRILOGA 1

(logotip IZS)

ZADEVA: PRIJAVA K IZPITU IZ GEODETSKE STROKE
Ime in priimek kandidata-(ke) ……………………………………………………….
Rojen-(a) dne …………………………………………………………………………
Stalno prebivališče …………………………………………………………………...
Začasno prebivališče ………………………………………………………………..
Zaposlen-(a) ………………………………………………………………………….
Delovno mesto ………………………………………………………………………..
Telefon doma – na delovnem mestu……………………………………………….
Elektronski naslov doma – na delovnem mestu …………………………………..
Vrsta in stopnja izobrazbe
Podatki o diplomi:
Številka
Datum
Izobraževalna organizacija, ki je
diplomo izdala
IZPIT ŽELIM OPRAVLJATI dne: ……………………….
Pisni del izpita nameravam opravljati kot:
a) izdelal bom pisno nalogo
b) predložil bom izbrano referenčno delo s seznama, ki je v prilogi.
Podpisani-(a) soglašam, da se podatki, ki so navedeni v prijavi, uporabijo in vodijo za
potrebe evidenc Inženirske zbornice Slovenije in izjavljam, da bom poravnal-(a) stroške izpita
najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila.
Datum: ______________

Podpis kandidata:_____________________

PRILOGE:
1. dokazilo o delovnih izkušnjah
2. kratek opis dela ali opis štirih referenčnih del
3. druga dokazila (po izbiri kandidata)
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PRILOGA 2

(logotip IZS)
Na podlagi 29. člena Pravilnika o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske
stroke (Uradni list RS, št. 10/11) izdaja Inženirska zbornica Slovenije
POTRDILO
da je kandidat-(ka)

...................................................................................................
(ime in priimek)
.................................................................................................................................
(datum in kraj rojstva)

dne .................................. opravil-(a)

IZPIT
IZ GEODETSKE STROKE

Evidenčna številka potrdila:
Datum izdaje potrdila:

Predsednik izpitne komisije

Predsednik Inženirske zbornice Slovenije
m.p.

Uradni list Republike Slovenije
381.

Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje,
spremljanje, potrjevanje in evidentiranje
obveznega strokovnega izobraževanja
geodetov

Na podlagi osmega odstavka 16. člena Zakona o geo‑
detski dejavnosti (Uradni list RS, št. 77/10) izdaja minister za
okolje in prostor

PRAVILNIK
o pogojih in postopkih za točkovanje,
spremljanje, potrjevanje in evidentiranje
obveznega strokovnega izobraževanja geodetov
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
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opravlja služba IZS, ki je v skladu s statutom IZS zadolžena
za opravljanje javnih pooblastil IZS (v nadaljnjem besedilu:
pristojna služba IZS).
(2) Pristojna služba IZS objavi datume in kraje izobraže‑
vanj IZS najmanj dvakrat letno na spletnih straneh IZS.
(3) Geodet se lahko prijavi na izobraževanja IZS prek
spletne strani IZS ali pisno na naslov IZS.
(4) Gradivo za izobraževanja IZS se objavi na spletni
strani IZS in geodetske uprave najmanj tri delovne dni pred
izvedbo posameznega izobraževanja IZS.
(5) Višino kotizacije izobraževanj IZS določi IZS na pod‑
lagi ocenjenih letnih stroškov, povezanih z zagotavljanjem iz‑
vajanja strokovnega izobraževanja geodetov.
(6) Pristojna služba IZS obvešča geodete o izvedbi iz‑
obraževanj IZS, o odpovedi v primeru premajhnega števila
prijavljenih na posamezno izobraževanje IZS in o prestavitvi
oziroma o novem datumu ali kraju posameznega izobraževanja
IZS v primeru prevelikega števila prijavljenih na posamezno
izobraževanje IZS prek spletne strani IZS.

(vsebina)
Ta pravilnik določa pogoje in postopke za točkovanje,
spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obveznega strokovne‑
ga izobraževanja geodetov, ki so vpisani v imenik geodetov pri
Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: strokovno
izobraževanje geodetov).
II. STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE GEODETOV
2. člen
(program obveznega strokovnega izobraževanja)
(1) Strokovno izobraževanje geodetov se izvaja na pod‑
lagi letnega programa obveznega strokovnega izobraževanja
(v nadaljnjem besedilu: letni program strokovnega izobra‑
ževanja), ki ga sprejmeta Inženirska zbornica Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: IZS) in Geodetska uprava Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava) najpo‑
zneje do 1. februarja tekočega leta. IZS in geodetska uprava
lahko letni program strokovnega izobraževanja spremenita
ali dopolnita.
(2) V letnem programu strokovnega izobraževanja se do‑
ločijo izobraževanja iz različnih področij geodetske dejavnosti,
ki jih organizira IZS, in druga izobraževanja. Izobraževanje je
lahko organizirano kot predavanje, posvet, delavnica, okrogla
miza, simpozij ali kongres.
(3) Za vsako izobraževanje, ki je vključeno v letni program
strokovnega izobraževanja, mora biti naveden organizator izo‑
braževanja in število kreditnih točk, ki jih prejme geodet z ude‑
ležbo na izobraževanju, oziroma geodet, ki na izobraževanju
predava.
(4) Letni program strokovnega izobraževanja mora vse‑
bovati tolikšno število izobraževanj, da lahko geodet v ko‑
ledarskem obdobju enega leta zbere predpisane kreditne
točke.
(5) Letni program strokovnega izobraževanja se objavi na
spletnih straneh IZS in geodetske uprave najpozneje v sedmih
dneh po njegovem sprejemu, ter v prvi številki glasila IZS, ki
izide po sprejemu letnega programa strokovnega izobraževa‑
nja. Geodetom, ki so IZS posredovali elektronski naslov, se
obvestilo o objavi letnega programa strokovnega izobraževanja
lahko pošlje tudi po elektronski pošti.
(6) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo
tudi za objavo sprememb in dopolnitev letnega programa stro‑
kovnega izobraževanja.
3. člen

III. TOČKOVANJE IN SPREMLJANJE STROKOVNEGA
IZOBRAŽEVANJA GEODETOV
4. člen
(točkovanje strokovnega izobraževanja geodetov)
(1) Izobraževanje, ki je vključeno v letni program stro‑
kovnega izobraževanja, je lahko ocenjeno z največ štirimi
kreditnimi točkami.
(2) Za predavanje na izobraževanju, ki je vključeno v le‑
tni program strokovnega izobraževanja, geodet pridobi število
kreditnih točk, ki jih določa letni program strokovnega izobra‑
ževanja. Če predavanje z enako vsebino v obdobju dveh let
ponovi enkrat ali večkrat, pridobi geodet kreditne točke le za
prvo predavanje.
5. člen
(kreditne točke)
(1) Geodet mora z udeležbo na izobraževanjih, ki so vklju‑
čena v letni program strokovnega izobraževanja, v koledar‑
skem obdobju enega leta zbrati najmanj šest kreditnih točk.
(2) Ob preverjanju izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega od‑
stavka pristojna služba IZS izbriše šest kreditnih točk, morebitni
presežek kreditnih točk pa se prenese v naslednje koledarsko
leto.
(3) Kreditna točka se izbriše po preteku dveh let, ko je bila
vpisana v imenik geodetov pri IZS.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
šteje, da geodet izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk, če se
strokovnega izobraževanja geodetov ni mogel udeležiti iz ute‑
meljenih razlogov (daljša bolniška odsotnost, porodniški dopust
ipd.). Utemeljenost razlogov oceni pristojna služba IZS na pisni
predlog geodeta, ki ga lahko poda najpozneje do 31. decembra
leta, za katero se zbirajo kreditne točke. Geodet mora predlogu
priložiti dokazila o opravičenosti izostankov.
(5) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
šteje, da izpolnjuje pogoje glede kreditnih točk tisti geodet, ki je
v koledarskem obdobju enega leta, za katerega je sprejet letni
program strokovnega izobraževanja, opravil strokovni izpit za
izvajanje geodetskih storitev.
IV. POTRJEVANJE IN EVIDENTIRANJE STROKOVNEGA
IZOBRAŽEVANJA GEODETOV
6. člen

(izobraževanja, ki jih organizira IZS)

(potrdila na izobraževanjih IZS)

(1) Organizacijska in druga opravila za izobraževanja,
ki so vključena v letni program strokovnega izobraževanja in
jih organizira IZS (v nadaljnjem besedilu: izobraževanje IZS),

IZS izda udeležencem na izobraževanjih IZS potrdilo o
udeležbi, ki mora vsebovati podatek o pridobljenih kreditnih
točkah.
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(evidentiranje strokovnega izobraževanja geodetov)
(1) Kreditne točke, pridobljene na izobraževanju IZS, evi‑
dentira pristojna služba IZS v imenik geodetov na podlagi
evidentirane udeležbe geodeta na izobraževanju IZS.
(2) Kreditne točke, pridobljene na drugem izobraževanju, ki
je vključeno v letni program strokovnega izobraževanja, eviden‑
tira pristojna služba IZS v imenik geodetov na podlagi zbirnega
seznama udeležencev s pripadajočimi kreditnimi točkami, ki ga
pripravi organizator izobraževanja. Organizator izobraževanja
priloži zbirnemu seznamu kopije potrdil o izobraževanju.
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prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E in 48/09) izdaja ministrica
za gospodarstvo

PRAVILNIK
o zagotavljanju informacij prejemnikom storitev
1. člen
(vsebina)

V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2006/123/ES z dne
12. decembra 2006 Evropskega parlamenta in Sveta o stori‑
tvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36)
določa pravne osebe, ki zagotavljajo informacije prejemnikom
storitev, ter način njihovega zagotavljanja.

8. člen

2. člen

(program strokovnega izobraževanja za leto 2011)
Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena tega
pravilnika objavita IZS in geodetska uprava letni program stro‑
kovnega izobraževanja za leto 2011 v 15 dneh po uveljavitvi
tega pravilnika.
9. člen
(začetek zbiranja kreditnih točk)
Zbiranje kreditnih točk po tem pravilniku se začne po
objavi programa strokovnega izobraževanja za leto 2011 iz
prejšnjega člena.
10. člen
(izpolnjevanje pogojev za izvajanje geodetskih
storitev v letu 2011)
(1) Šteje se, da geodet izpolnjuje pogoje za izvajanje
geodetskih storitev v letu 2011, če se je v letu 2010 udeležil ob‑
veznih oblik strokovnega izpopolnjevanja v skladu z Zakonom
o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00, 47/06 – ZEN
in 45/08).
(2) Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka preveri
geodetska uprava najpozneje do 19. aprila 2011 in podatke
o začasnem odvzemu geodetskih izkaznic sporoči IZS, ki jih
objavi v imeniku geodetov.
(3) Geodet, ki mu je bila začasno odvzeta geodetska
izkaznica, ker ni izpolnil pogoja iz prvega odstavka tega člena,
lahko pred prvim preverjanjem izpolnjevanja pogojev glede
kreditnih točk v skladu z Zakonom o geodetski dejavnosti
(Uradni list RS, št. 77/10) zahteva vrnitev geodetske izkaznice,
če izkaže, da je v letu 2011 izpolnil pogoj predpisanega števila
kreditnih točk v skladu s tem pravilnikom.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije
Št. 0071-1/2011
Ljubljana, dne 14. februarja 2011
EVA 2010-2511-0168
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

382.

Pravilnik o zagotavljanju informacij
prejemnikom storitev

Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o stori‑
tvah na notranjem trgu (Uradni list RS, št. 21/10) in 74. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno

(nosilci zagotavljanja informacij)
Informacije iz prvega odstavka 18. člena Zakona o stori‑
tvah na notranjem trgu (Uradni list RS, št. 21/10) zagotavljajo
organi za dajanje informacij, ki so:
– za fizične osebe: Evropski potrošniški center,
– za samozaposlene osebe in pravne osebe: Obrtno-pod‑
jetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije.
3. člen
(način zagotavljanja informacij)
Za zagotovitev informacij po tem pravilniku organ za
dajanje informacij čim prej naveže stik z ustreznim organom
zadevne države članice. Po prejemu informacij jih organ za
dajanje informacij takoj, ko je mogoče, pošlje prejemniku
storitve.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-189/2010/16
Ljubljana, dne 2. februarja 2011
EVA 2010-2111-0089
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo

383.

Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja
programa preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb

Za izvajanje 43., 44., 45. in 46. člena Zakona o nalezljivih
boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – prečiščeno besedilo) izdaja
minister za zdravje

PRAVILNIK
o strokovnem nadzoru izvajanja programa
preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb
1. člen
Ta pravilnik določa postopek za izvajanje strokovnega
nadzora izvajanja programa preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor
bolnišničnih okužb) ter postopek za izvajanje strokovnega nad‑
zora izvajanja programa smotrne rabe in spremljanja porabe
protimikrobnih zdravil (v nadaljnjem besedilu: strokovni nadzor
protimikrobnih zdravil).
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2. člen
(1) Strokovni nadzor bolnišničnih okužb izvaja nadzor‑
na komisija za bolnišnične okužbe, ki jo s sklepom imenuje
minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: mini‑
ster), na predlog Nacionalne komisije za preprečevanje in
obvladovanje bolnišničnih okužb pri ministrstvu, pristojnemu
za zdravje.
(2) Strokovni nadzor protimikrobnih zdravil izvaja nadzor‑
na komisija za protimikrobna zdravila, ki jo s sklepom imenuje
minister, na predlog Nacionalne komisije za smotrno rabo pro‑
timikrobnih zdravil pri ministrstvu, pristojnemu za zdravje.
(3) Sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena se
izda za vsak strokovni nadzor posebej, vsebuje pa tudi podatke
o bolnišnici, v kateri naj se strokovni nadzor opravi in o datumu
strokovnega nadzora.
3. člen
(1) Nadzorna komisija za bolnišnične okužbe ima tri člane,
ki so priznani strokovnjaki s področja preprečevanja in obvla‑
dovanja bolnišničnih okužb.
(2) Nadzorna komisija za protimikrobna zdravila ima tri
člane, ki so priznani strokovnjaki s področja predpisovanja
protimikrobnih zdravil.
(3) Člani nadzorne komisije iz tega člena ne smejo biti
zaposleni v bolnišnici, v kateri naj se strokovni nadzor opravi.
4. člen
(1) Strokovni nadzor iz tega pravilnika je lahko reden ali
izreden. Redni strokovni nadzor se opravlja najmanj enkrat na
5 let po programu, ki ga določi minister.
(2) Na zahtevo ministra se lahko opravi tudi izredni stro‑
kovni nadzor, ki je lahko napovedan ali nenapovedan.
5. člen
(1) Nadzorna komisija iz prvega in drugega odstavka
2. člena tega pravilnika opravi strokovni nadzor v prostorih
bolnišnice, v kateri se izvaja strokovni nadzor.
(2) Vodstvo in osebje bolnišnice, v kateri se izvaja strokov‑
ni nadzor ima pravico in dolžnost sodelovati s člani nadzorne
komisije iz prejšnjega odstavka in jim v ta namen omogočiti:
– dostop v vse prostore,
– pregled zahtevane dokumentacije glede kadrov in iz‑
vajanja programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb oziroma zdravstvene dokumentacije glede smotrne rabe
in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil,
– ogled opreme in delovnih pripomočkov,
– jim omogočiti ogled izvajanja vseh postopkov epide‑
miološkega spremljanja, preprečevanja in obvladovanja bol‑
nišničnih okužb oziroma smotrne rabe in spremljanja porabe
protimikrobnih zdravil,
– nemoteno izvajanje dela v času strokovnega nadzora.
6. člen
(1) Sklep ministra o izvedbi strokovnega nadzora v po‑
samezni bolnišnici se vroči najpozneje v 15 dneh pred dnem
izvedbe strokovnega nadzora nadzorni komisiji, ki opravlja
nadzor in direktorju bolnišnice.
(2) Če sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja stro‑
kovnega dela bolnišnice ločeni, se sklep iz prejšnjega odstavka
vroči tudi strokovnemu direktorju bolnišnice.
7. člen
(1) Pri strokovnem nadzoru bolnišničnih okužb v skladu s
predlogom vsebinskega in časovnega načrta za njegovo izved‑
bo, ki ga direktorju bolnišnice, v kateri naj se strokovni nadzor
opravi, predlaga predsednik nadzorne komisije za bolnišnične
okužbe, sodelujejo ves čas ali del časa najmanj naslednji pred‑
stavniki bolnišnice, v kateri naj se strokovni nadzor opravi:
– direktor oziroma strokovni direktor,
– glavna medicinska sestra,
– vodja nadzorovanega oddelka oziroma enote,
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– predsednik komisije za obvladovanje in preprečevanje
bolnišničnih okužb (v nadaljnjem besedilu: KOBO),
– zdravnik za obvladovanje bolnišničnih okužb,
– medicinska sestra za obvladovanje bolnišničnih
okužb.
(2) Pri strokovnem nadzoru protimikrobnih zdravil so‑
delujejo ves čas ali del časa najmanj naslednji predstavniki
bolnišnice, v kateri naj se strokovni nadzor opravi:
– direktor oziroma strokovni direktor,
– vodja nadzorovanega oddelka ali enote,
– predsednik komisije ali oseba, ki je v bolnišnici poobla‑
ščena za protimikrobna zdravila, v skladu s predpisi, ki urejajo
pogoje za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb.
(3) V skladu z zahtevami predsednika nadzorne komisije,
ki opravlja strokovni nadzor, po potrebi sodelujejo tudi drugi
zaposleni v bolnišnici, v kateri se izvaja strokovni nadzor.
8. člen
Predsednik nadzorne komisije, ki opravlja strokovni nad‑
zor, ima pri izvajanju strokovnega nadzora naslednje pravice
in dolžnosti:
– pripravi vsebinski in časovni načrt strokovnega nad‑
zora,
– usklajuje delo nadzorne komisije med strokovnim nad‑
zorom,
– po presoji že med strokovnim nadzorom svetuje glede
izboljšav pri organizaciji, kadrovski podpori in izvajanju progra‑
ma preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb oziroma
pri izvajanju programa smotrne rabe in spremljanja porabe
protimikrobnih zdravil,
– usklajuje pripravo zaključnega poročila o strokovnem
nadzoru,
– podpiše poročilo o opravljenem strokovnem nadzoru
s priporočili in ga skupaj z vso dokumentacijo pošlje ministru
in v vednost predsedniku Nacionalne komisije za preprečeva‑
nje in obvladovanje bolnišničnih okužb oziroma predsedniku
Nacionalne komisije za smotrno rabo protimikrobnih zdravil
ter direktorju bolnišnice, v kateri je bil strokovni nadzor opra‑
vljen,
– varuje zaupnost podatkov, ki so mu bili dostopni med
strokovnim nadzorom.
9. člen
Člani nadzorne komisije, ki opravlja strokovni nadzor v
skladu z navodili predsednika nadzorne komisije:
– sodelujejo pri izvajanju strokovnega nadzora,
– po presoji že med strokovnim nadzorom svetujejo glede
izboljšav pri organizaciji, kadrovski podpori in izvajanju progra‑
ma preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb oziroma
pri izvajanju programa smotrne rabe in spremljanja porabe
protimikrobnih zdravil,
– sodelujejo pri pripravi zaključnega poročila o strokov‑
nem nadzoru,
– podpišejo poročilo o strokovnem nadzoru,
– varujejo zaupnost podatkov, ki so jim bili dostopni med
strokovnim nadzorom.
10. člen
(1) Strokovni nadzor v bolnišnici traja en dan, in sicer
največ od 8. do 16. ure. Prične se z uvodnim sestankom, kjer
predsednik nadzorne komisije predstavi namen strokovnega
nadzora in preveri, če so potrebne spremembe predlaganega
vsebinskega in časovnega načrta strokovnega nadzora. Na
uvodnem sestanku morajo biti navzoče osebe iz 7. člena tega
pravilnika oziroma njihovi namestniki.
(2) Nadzorna komisija, ki opravlja nadzor, preveri ali bol‑
nišnica, v kateri se strokovni nadzor izvaja, izvaja aktivnosti
programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb
oziroma programa smotrne rabe in spremljanja porabe proti‑
mikrobnih zdravil.
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(3) Na zaključnem sestanku predsednik nadzorne komisi‑
je, ki opravlja strokovni nadzor, predstavi predhodne ugotovitve
in priporočila za izboljšave.
11. člen
(1) V 15 dneh po opravljenem strokovnem nadzoru pred‑
sednik nadzorne komisije, ki je opravila strokovni nadzor, izdela
poročilo o ugotovitvah strokovnega nadzora. Poročilo pošlje di‑
rektorju in predsedniku KOBO bolnišnice oziroma predsedniku
komisije ali osebi, ki je v bolnišnici pooblaščena za protimikrob‑
na zdravila, v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje za pripravo in
izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb. Poročilo podpišejo vsi člani nadzorne komisije.
(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podatke o bolnišnici, v kateri je bil strokovni nadzor
opravljen,
– datum in čas trajanja strokovnega nadzora,
– podatke o predsedniku in članih komisije, ki je opravila
nadzor,
– podatke o zaposlenih v bolnišnici, v kateri je bil stro‑
kovni nadzor opravljen in so sodelovali pri izvedbi strokovnega
nadzora,
– ugotovitve strokovnega nadzora, s poudarkom na po‑
manjkljivostih bolnišničnega programa preprečevanja in obvla‑
dovanja bolnišničnih okužb ter ustreznost njegovega izvajanja
oziroma pomanjkljivostih programa smotrne rabe in spremljanja
porabe protimikrobnih zdravil, ustreznost njegovega izvajanja
in neskladnosti z bolnišničnimi smernicami smotrne rabe pro‑
timikrobnih zdravil,
– ukrepe in priporočila za izboljšave,
– rok za izvedbo ukrepov oziroma uvajanje izboljšav.
(3) V primeru ugotovljenih hujših nepravilnosti in odsto‑
panj ter obstoja neposrednega tveganja za zdravje ljudi pri
izvajanju nadzora bolnišničnih okužb, ima nadzorna komisija za
bolnišnične okužbe pravico in dolžnost predlagati inšpekcijski
nadzor bolnišnice, ki je predmet strokovnega nadzora, v skladu
z zakonom, ki ureja zdravstveno inšpekcijo.
(4) Na poročilo iz prvega odstavka tega člena lahko direk‑
tor bolnišnice, v kateri je bil strokovni nadzor opravljen, vloži
pripombe v 15 dneh po prejemu poročila.
(5) Če bolnišnica, v kateri je bil strokovni nadzor opra‑
vljen, v roku iz prejšnjega odstavka ne da pripomb, se šteje, da
z vsebino poročila iz prvega odstavka tega člena soglaša.
12. člen
Po preteku 15-dnevnega roka iz prejšnjega člena pred‑
sednik komisije, ki je opravila strokovni nadzor, izdela do‑
končno poročilo o strokovnem nadzoru in ga skupaj z more‑
bitnimi pripombami bolnišnice, v kateri je bil strokovni nadzor
opravljen posreduje ministru, direktorju bolnišnice, v kateri
je bil strokovni nadzor opravljen, in v vednost predsedniku
Nacionalne komisije za preprečevanje in obvladovanje bolni‑
šničnih okužb oziroma Nacionalne komisije za smotrno rabo
protimikrobnih zdravil.
13. člen
(1) Na podlagi poročila o strokovnem nadzoru v posa‑
mezni bolnišnici in pripomb na poročilo o strokovnem nadzoru
prejetih iz bolnišnice, v kateri je bil strokovni nadzor opravljen,
minister najpozneje v 15 dneh po prejetju pripomb bolnišnice
oziroma 30 dni po prejetju poročila o strokovnem nadzoru:
– izda odločbo z zahtevo za odpravo ugotovljenih pomanj‑
kljivosti in določenim rokom za njihovo odpravo,
– predlaga izvedbo inšpekcijskega nadzora v bolnišnici,
– odredi upravni nadzor bolnišnice,
– izda priporočila za spremembe pri izvajanju progra‑
ma preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb oziroma
programa smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih
zdravil.
(2) Bolnišnica, v kateri je bil strokovni nadzor opravljen,
pošlje ministru in predsedniku Nacionalne komisije za prepre‑
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čevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb oziroma Nacio‑
nalne komisije za smotrno rabo protimikrobnih zdravil poročilo
o uvedenih oziroma izvedenih ukrepih v roku, ki je določen v
odločbi iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Stroški izvajanja rednega in izrednega strokovnega nad‑
zora se krijejo iz državnega proračuna.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o strokovnem nadzoru izvajanja programa preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list RS, št. 92/06).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-117/2010
Ljubljana, dne 31. januarja 2011
EVA 2010-2711-0078
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

384.

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za
pripravo in izvajanje programa preprečevanja
in obvladovanja bolnišničnih okužb

Na podlagi 45. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni
list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister
za zdravje

PRAVILNIK
o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za pripravo
in izvajanje programa preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb
1. člen
V Pravilniku o pogojih za pripravo in izvajanje programa
preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Uradni list
RS, št. 74/99) se v prvem odstavku 1. člena doda nov drugi sta‑
vek, ki se glasi: »Program v bolnišnicah vključuje tudi program
smotrne rabe in spremljanja porabe protimikrobnih zdravil (v
nadaljnjem besedilu: program protimikrobnih zdravil).«.
2. člen
Za 15. členom se dodajo novi 15.a, 15.b, 15.c in 15.č
člen, ki se glasijo:
»Izvajanje programa protimikrobnih zdravil
15.a člen
(1) Program protimikrobnih zdravil v bolnišnicah pripravi
odgovorna oseba za izvajanje programa.
(2) Program protimikrobnih zdravil v bolnišnicah izvaja
Komisija za protimikrobna zdravila oziroma Komisija za zdra‑
vila, ki jo imenuje odgovorna oseba za izvajanje programa.
Komisija ima najmanj tri člane, od katerih je vsaj eden opravil
dodatno izobraževanje s področja protimikrobnih zdravil.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, v bolnišnicah, v katerih
nista bili imenovani Komisija za protimikrobna zdravila oziroma
Komisija za zdravila lahko program protimikrobnih zdravil izvaja
zdravnik ali farmacevt z izkazanim dodatnim izobraževanjem s
področja protimikrobnih zdravil, ki ga imenuje odgovorna oseba
za izvajanje programa.
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(4) Za dodatno izobraževanje iz tega člena se šteje izo‑
braževanje, ki ga ovrednoti pristojna zbornica.
(5) Komisija iz drugega odstavka tega člena oziroma
oseba iz tretjega odstavka tega člena najmanj enkrat letno
pripravi in sprejme pisno poročilo o izvajanju programa proti‑
mikrobnih zdravil ter ga posreduje odgovorni osebi za izvajanje
programa.
Spremljanje porabe protimikrobnih zdravil
15.b člen
(1) Spremljanje porabe protimikrobnih zdravil v bolnišni‑
cah poteka v skladu s priporočili Svetovne zdravstvene organi‑
zacije in navodili, ki jih pripravi Nacionalna komisija za smotrno
rabo protimikrobnih zdravil.
(2) Posamezna bolnišnica najpozneje do 31. januarja te‑
kočega leta sporoči porabo protimikrobnih zdravil v preteklem
letu Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja Univerzi‑
tetnega kliničnega centra Ljubljana, ki v okviru terciarne dejav‑
nosti zbira in obdeluje podatke o porabi protimikrobnih zdravilih
ter preverja njihovo kakovost na nacionalni ravni.
(3) Stroške zbiranja, obdelave in ocenjevanja podatkov iz
prejšnjega odstavka krije ministrstvo, pristojno za zdravje.
Smernice o smotrni rabi protimikrobnih zdravil
15.c člen
Bolnišnica mora imeti smernice o smotrni rabi protimi‑
krobnih zdravil, ki morajo biti znanstveno utemeljene in upo‑
števati lokalno občutljivost mikroorganizmov za protimikrobna
zdravila.
Vodenje porabe protimikrobnih zdravil
15.č člen
Bolnišnica vodi porabo protimikrobnih zdravil elektron‑
sko.«.
3. člen
Naslov 17. člena in 17. člen se spremenita tako, da se
glasita:
»Izvajanje programa in odgovornost
17. člen
(1) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejav‑
nost, pripravijo program in odgovarjajo za njegovo izvajanje.
(2) Za pripravo in izvajanje programa iz prejšnjega od‑
stavka se smiselno uporabljajo določbe 9. do 14. člena tega
pravilnika.«
4. člen
(1) Odgovorna oseba za izvajanje programa imenuje komi‑
sijo iz drugega odstavka oziroma osebo iz tretjega odstavka 15.a
člena pravilnika najpozneje v 30 dneh od dneva uveljavitve tega
pravilnika in o tem obvesti ministrstvo, pristojno za zdravje.
(2) Odgovorna oseba za izvajanje programa pripravi pro‑
gram protimikrobnih zdravil najpozneje v 60 dneh od dneva
uveljavitve tega pravilnika.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-118/2010
Ljubljana, dne 31. januarja 2011
EVA 2010-2711-0079
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje
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Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih
in načinu računalniškega dostopa do podatkov
iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov

Na podlagi četrtega odstavka 115. člena in prvega od‑
stavka 120. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni
list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 106/10 – ZDoh-2H) izdaja
minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu
računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc
in zbirk geodetskih podatkov
1. člen
V Pravilniku o pogojih in načinu računalniškega dostopa
do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov (Uradni
list RS, št. 25/08) se v 1. členu besedilo »geodetska podjetja, ki
imajo dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev,« nadomesti z
besedilom »geodetska podjetja, ki lahko v skladu z zakonom, ki
ureja geodetsko dejavnost, izvajajo geodetske storitve,«.
2. člen
V tretjem odstavku 2. člena se besedilo »geodetskim
podjetjem, ki imajo dovoljenja za izvajanje geodetskih stori‑
tev,« nadomesti z besedilom »geodetskim podjetjem, ki lahko
v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko dejavnost, izvajajo
geodetske storitve,«.
3. člen
V četrtem odstavku 5. člena se besedilo »Geodetski inšti‑
tut Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetski inštitut)« nado‑
mesti z besedilom »geodetska uprava«.
4. člen
V prvem odstavku 6. člena, tretjem odstavku 7. člena,
8. členu, prvem in drugem odstavku 9. člena, drugem odstav‑
ku 10. člena in 11. členu se besedilo »geodetski inštitut« v
različnih sklonih nadomesti z besedilom »geodetska uprava«
v ustreznem sklonu.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-9/2011
Ljubljana, dne 11. februarja 2011
EVA 2010-2511-0169
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

386.

Navodilo o dopolnitvi Navodila o razporejanju
in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni
zapora v zavode za prestajanje kazni zapora

Na podlagi drugega odstavka 207. člena Zakona o izvrše‑
vanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno pre‑
čiščeno besedilo, 76/08 in 40/09) izdaja minister za pravosodje

NAVODILO
o dopolnitvi Navodila o razporejanju
in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni
zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
1. člen
V Navodilu o razporejanju in pošiljanju obsojencev na
prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
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(Uradni list RS, št. 78/00, 44/03, 86/04, 127/06, 7/07, 112/07,
25/08, 121/08, 66/09 in 34/10) se v prvem odstavku 4. člena
v prvi alinei 2. točke za besedo »Maribor« dodata vejica in
beseda »Ptuj«.
2. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2011
Ljubljana, dne 28. januarja 2011
EVA 2010-2011-0060

Uradni list Republike Slovenije
material zelenjadnic, razen semena, v skladu z Direktivo Sveta
92/33/EGS.
2. Priznanje enakovrednosti iz prejšnje točke te odločbe
velja za razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic, ki pripa‑
dajo rodovom ali vrstam iz Priloge 1 pravilnika.
3. Ta odločba velja do 31. 12. 2012.
Št. 3431-28/2010/2
Ljubljana, dne 10. septembra 2010
EVA 2010-2311-0206
Po pooblastilu ministra
Matjaž Kočar l.r.
Direktor

Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

387.

Odločba o enakovrednosti razmnoževalnega
in sadilnega materiala zelenjadnic, razen
semena, pridelanega v Republiki Bosni in
Hercegovini

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Fitosanitarna uprava Republike Slovenije, izdaja
na zahtevo podjetja ZELENI HIT, podjetje za oskrbo, pridelavo,
prodajo in svetovanje v kmetijstvu, d.o.o., Savlje 90a, 1000
Ljubljana, ki ga zastopa direktor Aleš Avšič, na podlagi četrtega
odstavka 30. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih
rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 41/09), naslednjo

ODLOČBO
o enakovrednosti razmnoževalnega in
sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena,
pridelanega v Republiki Bosni in Hercegovini
1. Za enakovrednega razmnoževalnemu in sadilnemu
materialu zelenjadnic, razen semena, pridelanemu v Republiki
Sloveniji v skladu z ZSMKR in Pravilnikom o trženju razmno‑
ževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena
(Uradni list RS, št. 61/05 in 66/07; v nadaljnjem besedilu: pra‑
vilnik), se šteje razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic,
razen semena, ki:
– je bil pridelan v Republiki Bosni in Hercegovini v
skladu s predpisi Republike Bosne in Hercegovine, ki urejajo
pridelavo in trženje semena in sadilnega materiala kmetijskih
rastlin,
– pripada sorti, za katero so v skladu z Zakonom
o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS,
št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09; v nadalj‑
njem besedilu: ZSMKR) izpolnjeni pogoji za trženje v Repu‑
bliki Sloveniji,
– ga pri uvozu v Republiko Slovenijo spremljajo naslednja
dokazila in izjave:
1. Uvjerenje o priznavanju presadnica povrća (potrdilo o
potrditvi sadik zelenjadnic), ki ga izda Federalni agromedite‑
ranski zavod Mostar;
2. Zapisnik o obaveznom zdravstvenom pregledu usjeva
i objekata za proizvodnju sjemena i sadnog materiala poljopri‑
vrednog i šumskog bilja (zapisnik o obveznem zdravstvenem
pregledu posevkov in objektov za pridelavo semena in sadilne‑
ga materiala kmetijskih in gozdnih rastlin);
3. izjava, da razmnoževalni in sadilni material zelenja‑
dnic, razen semena, izpolnjuje pogoje, predpisane z Direktivo
Komisije 93/61/EGS z dne 2. julija 1993 o določitvi načrta
skupaj s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni

388.

Odločba o prenehanju priznanja naravna
mineralna voda za blagovno znamko »Juliana«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi‑
ke Slovenije izdaja na zahtevo stranke Voda Juliana d.d., Loka
36, Tržič, ki jo zastopa direktor Janez Pušavec, na podlagi dru‑
gega odstavka 85. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08) v zadevi prenehanja priznanja naravne mineralne
vode, naslednjo

ODLOČBO
Naravni mineralni vodi pod blagovno znamko »Juliana«
preneha priznanje naravne mineralne vode in se izbriše iz
evidence naravnih mineralnih vod.
Št. 324-02-81/00/35
Ljubljana, dne 10. decembra 2010
EVA 2011-2311-0077
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

389.

Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za
pogonski namen v januarju 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
in 5/11) minister za finance objavlja

POVPREČNI ZNESEK
trošarine za plinsko olje za pogonski namen
v januarju 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)

Uradni list Republike Slovenije
za obdobje od 1. januarja 2011 do 31. januarja 2011 znaša
414,40 eurov na 1000 litrov.
Št. 007-59/2011/8
Ljubljana, dne 3. februarja 2011
EVA 2011-1611-0052
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

USTAVNO SODIŠČE
390.

Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Ajdovščina, kolikor kategorizira javno
pot »Vrtovče po vasi«, v delu, ki poteka
po zemljiščih s parc. št. 140/1.S in 372/4,
obe k.o. Šmarje, z odložnim rokom

Številka: U-I-208/10-11
Datum: 20. 1. 2011

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo mag. Sonje Jejčič, Branik,
ki jo zastopa Silvan Komunjar, odvetnik v Kobaridu, na seji
20. januarja 2011

o d l o č i l o:
1. Člen 6 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Ob‑
čini Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 16/98, in Uradni list RS,
št. 60/02 in 125/04), kolikor kategorizira javno pot »Vrtovče
po vasi«, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc. št. 140/1.S in
372/4, obe k. o. Šmarje, se razveljavi.
2. Razveljavitev iz 1. točke izreka začne učinkovati eno
leto po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. Občina Ajdovščina mora pobudnici povrniti njene stro‑
ške postopka v višini 612 EUR v 30 dneh po objavi te odločbe
v Uradnem listu Republike Slovenije.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnica izpodbija 6. člen Odloka o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Ajdovščina (v nadaljevanju Odlok
o kategorizaciji), kolikor kategorizira javno pot »Vrtovče po
vasi«, v delu, ki poteka po njenih zemljiščih. Odlok o katego‑
rizaciji naj bi bil v izpodbijanem delu v neskladju z 22., 25.,
33. in 69. členom Ustave, 2. členom Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo,
45/08, 42/09 in 109/09 – v nadaljevanju ZJC) in Uredbo o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97
in 113/09 – v nadaljevanju Uredba). Pobudnica navaja, da
jo je maja 2010 sosed obvestil, da namerava do svoje hiše
dostopati po obravnavani javni poti, in ji hkrati pokazal tudi
izpodbijani Odlok o kategorizaciji, ki naj bi sporno cesto
kategoriziral kot javno pot. Nato naj bi pobudnica od ob‑
činskega redarja oziroma občinskega inšpektorja večkrat
prejela obvestilo o prekršku za nepravilno parkiranje na
javni poti, čeprav je avtomobil parkirala na lastnem dvorišču.
Pobudnica navaja, da je Občini Ajdovščina (v nadaljevanju
Občina) predlagala spremembo izpodbijanega dela Odloka
o kategorizaciji in jo opozorila, da bo v nasprotnem primeru
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predlagala začetek postopka za oceno ustavnosti in zakoni‑
tosti pred Ustavnim sodiščem.
2. Pobudnica zatrjuje, da je Občina z izpodbijanim Od‑
lokom o kategorizaciji nedopustno posegla v njeno lastninsko
pravico. Odlok o kategorizaciji naj bi imel enak učinek kot po‑
samični akt o razlastitvi. Zato meni, da ji pravica do enakega
varstva pravic iz 22. člena Ustave ne bi bila kršena le v primeru,
če bi bilo v postopku sprejemanja akta o kategorizaciji javnih
cest omogočeno sodelovanje javnosti. Izpodbijani predpis naj
bi bil v neskladju tudi z 2. členom ZJC, ker sporna javna pot
po zatrjevanju pobudnice sploh ne izpolnjuje pogojev za ka‑
tegorizacijo. Pobudnica predlaga odpravo izpodbijanega dela
Odloka o kategorizaciji in povrnitev stroškov postopka pred
Ustavnim sodiščem.
3. Občina odgovarja, da poteka javna pot »Vrtovče po
vasi« le deloma po zemljiščih pobudnice in da v tem delu
predstavlja dostop do treh stanovanjskih objektov. Javna pot
naj bi bila kategorizirana že od leta 1998 in naj bi se ves ta
čas uporabljala kot javna cesta. Občina zatrjuje, da navedena
javna pot izpolnjuje vsa merila za kategorizacijo javne ceste, da
je bila v postopku upoštevana Uredba in da je h kategorizaciji
pridobila pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ce‑
ste. Ne nazadnje navaja, da je že začela postopek pridobivanja
navedenih zemljišč, in prilaga ponudbo za odkup pobudničinih
zemljišč z dne 6. 10. 2010.
4. Pobudnica je hkrati s pobudo vložila tudi predlog za
začasno zadržanje izvrševanja izpodbijanega dela Odloka.
Ustavno sodišče je odločilo, da bo namesto o predlogu za
začasno zadržanje prednostno odločalo o zadevi.
B. – I.
5. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da je pobudnica
lastnica zemljišč s parc. št. 372/4 in 140/1.S, obe k. o. Šmarje,
po katerih poteka javna pot »Vrtovče po vasi«. Pobudnica
zato izkazuje pravni interes za oceno ustavnosti in zako‑
nitosti Odloka o kategorizaciji, kolikor se nanaša na javno
cesto, ki poteka po njenih zemljiščih. Pobuda je glede na tretji
odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
ZUstS) tudi pravočasna, saj je pobudnica za nastanek škodlji‑
vih posledic izvedela šele maja 2010, ko je s sosedom prišla v
spor zaradi njegove vožnje po obravnavani javni poti. Ustavno
sodišče je zato pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje
iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo odločanje
o stvari sami.
6. Odlok o kategorizaciji določa občinske ceste po njihovih
kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prome‑
ta, ki ga prevzemajo, ter občinske kolesarske poti. V 6. členu
med javnimi potmi v naseljih in med naselji pod zaporedno
številko 161 kategorizira javno pot št. JP 502 080, ki poteka po
zemljiščih v lasti pobudnice.
7. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem
ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih
določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne
koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki
jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev
lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva,
naj zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko
opravi v postopku, v katerem se za konkreten primer ugotovi,
ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem sta
zagotovljena tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali
odškodnina.
8. Pojem in status javnih cest ureja 2. člen ZJC. Javne
ceste so prometne površine splošnega pomena za cestni pro‑
met, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji,
določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost prometa
na njih. V prvem odstavku 3. člena ZJC je določeno, da so
državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa v lasti
občine. Občina določeno cesto kategorizira, če je za takšno
kategorizacijo izkazana javna korist in če cesta ustreza merilom
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za kategorizacijo javnih cest. Če so zemljišča, po katerih naj
bi potekala javna cesta, ki jo občina namerava kategorizirati, v
zasebni lasti, mora občina takšna zemljišča pred kategorizacijo
pridobiti s pravnim poslom oziroma v postopku razlastitve. V
primerih, ko že obstoječe javne ceste potekajo po nepremični‑
nah, ki so v lasti drugih oseb, kot določa prvi odstavek 3. člena
ZJC, prehodna ureditev iz 19. člena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05 –
v nadaljevanju ZJC-B) predvideva, da se lahko lastninska pra‑
vica na teh nepremičninah odvzame ali omeji proti odškodnini
ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, ki je
urejen z navedeno določbo ZJC-B.
9. V obravnavani zadevi Občina s pobudnico ni sklenila
pravnega posla za pridobitev zemljišč. Zoper njeno nepremič‑
nino tudi ni bil izveden postopek razlastitve. Zato je 6. člen
Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z
19. členom ZJC-B in 69. členom Ustave. Ker 6. člen Odloka o
kategorizaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko pra‑
vico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče
je zato 6. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno
pot »Vrtovče po vasi«, v delu, ki poteka po zemljiščih s parc.
št. 140/1.S in 372/4, obe k. o. Šmarje, razveljavilo (1. točka
izreka). Ker je Ustavno sodišče Odlok o kategorizaciji, kolikor
se nanaša na pobudničina zemljišča, razveljavilo že zaradi na‑
vedenih neskladij, ni presojalo še njegove skladnosti z Ustavo
z vidika 22. oziroma 25. člena Ustave.
10. Ustavno sodišče je v preteklih letih v zvezi z ob‑
činskimi odloki o kategorizaciji javnih cest sprejelo veliko
vsebinsko enakih odločitev. Ustaljena ustavnosodna presoja
v takšnih primerih je bila ugotovitev neskladja z Ustavo in do‑
ločitev načina izvršitve odločbe, po katerem so morale občine
ugotovljeno neskladje odpraviti v šestih mesecih po objavi
odločbe v Uradnem listu RS tako, da so z lastniki zemljišč
sklenile pravni posel za pridobitev zemljišč, oziroma tako,
da so v istem roku začele postopek razlastitve ali v skladu z
zakonom izpeljale postopek za ukinitev javne ceste. Ustavno
sodišče kljub temu, da je preteklo že nekaj časa, odkar je
izdalo prve takšne odločbe, še vedno pogosto ugotavlja proti‑
ustavnost občinskih odlokov, ki kategorizirajo javne ceste, saj
posamezniki še vedno vlagajo pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti takšnih predpisov.
Gre za očitno še vedno protiustavno ravnanje občin, s katerim
te posegajo v lastninsko pravico posameznikov. Ustavno so‑
dišče ob enakih okoliščinah odloči enako, če za spremembo
stališča ni jasnih vsebinskih ustavnopravnih razlogov. Takšno
odločanje Ustavnega sodišča lahko utemeljeno pričakujejo
tudi drugi nosilci oblasti, saj sicer ni mogoče govoriti o pravni
predvidljivosti kot enem izmed pomembnih elementov pravne
države. Zato ustavnopravna stališča zavezujejo ne le sámo
Ustavno sodišče, temveč tudi druge nosilce oblasti, vse dokler
nimajo resnih ustavnopravnih razlogov, ki lahko narekujejo
drugačne rešitve. Zavedanje o nujnosti spoštovanja odločb
Ustavnega sodišča med drugim omogoča, da je Ustavno
sodišče poklicano k odgovorom na ustavnopravna vprašanja
le tedaj, ko glede njih še ni sprejelo jasnih ustavnopravnih sta‑
lišč. Spoštovanje odločitev Ustavnega sodišča v pravni državi
bi torej narekovalo, da občine same odpravijo protiustavne
predpise o kategorizaciji javnih cest, ne da bi bil sploh potre‑
ben poseg Ustavnega sodišča. Gre namreč za povsem jasne
in identične primere, ko občine s takšnimi predpisi dejansko
brez podlage nacionalizirajo zasebna zemljišča (tako Ustavno
sodišče že v odločbi št. U-I-195/08 z dne 9. 7. 2009, Uradni
list RS, št. 57/09, v enaki zadevi).
11. Glede na navedeno je Ustavno sodišče presodilo, da
je v primeru ocene ustavnosti občinskih odlokov o kategorizaciji
javnih cest, ki posegajo v lastninsko pravico pobudnikov, zaradi
jasnih ustavnih in zakonskih obveznosti občin na tem področju
in učinkovitega varstva lastninske pravice izpodbijani občinski
predpis treba razveljaviti. Da bi občina lahko kategorizirala jav‑
no cesto, če so izpolnjeni pogoji in če to zahteva javna korist,
ter da bo hkrati mogoče zagotoviti varstvo lastninske pravice, je
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Ustavno sodišče Odlok o kategorizaciji razveljavilo z odložnim
rokom enega leta (2. točka izreka).
B. – II.
12. Pobudnica predlaga, naj Ustavno sodišče njene stro‑
ške postopka s pobudo naloži v plačilo Občini. Po prvem
odstavku 34. člena ZUstS nosi v postopku pred Ustavnim so‑
diščem vsak udeleženec svoje stroške postopka, če Ustavno
sodišče ne odloči drugače. Po ustaljeni ustavnosodni presoji
morajo obstajati posebno utemeljeni razlogi, da se stroški
pobudnika naložijo v plačilo nasprotnemu udeležencu. V kon‑
kretnem primeru so takšni razlogi podani. Pobudnica je Občino
pozvala k ureditvi zadeve in jo opozorila, da bo v nasprotnem
primeru predlagala začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti Odloka o kategorizaciji. Ustavno sodišče je že v
številnih primerih, ko so bili izpodbijani občinski odloki o ka‑
tegorizaciji javnih cest, sprejelo vsebinsko enake odločitve in
ponovilo stališče, da so takšni predpisi v neskladju z Ustavo,
če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev
zemljišč oziroma ga ni razlastila. Občina priznava, da poteka po
zemljiščih v lasti pobudnice javna pot, zato je lahko utemeljeno
pričakovala vsebinsko enako odločitev Ustavnega sodišča kot
v drugih podobnih primerih. Pobudnici je sicer posredovala
ponudbo za odkup njenih zemljišč, vendar potem ko se je že
seznanila s pobudo. Ustavno sodišče je zato odločilo, da je
Občina v 30 dneh dolžna povrniti pobudnici njene stroške, ki
jih je imela z vložitvijo pobude (3. točka izreka).
13. Pobudnica je pobudo vložila po pooblaščencu, ki je
Ustavnemu sodišču predložil stroškovnik in priglasil stroške v
skladu z dogovorom o višini odvetniške nagrade za opravljanje
pravnih storitev, ki ga je sklenil s pobudnico. Po četrtem odstav‑
ku 4. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08
– v nadaljevanju ZOdvT) sodišča in drugi organi, ki v okviru
svojih pristojnosti odločajo o odvetniških nagradah, pri odmeri
odvetniških nagrad praviloma ne smejo upoštevati dogovorov
med odvetniki in strankami. Ustavno sodišče je zato poobla‑
ščencu pobudnice v skladu z ZOdvT za opravljene storitve
priznalo nagrado po tar. št. 3470 v znesku 500,00 EUR, pavšal
za izdatke po tar. št. 6002 v znesku 10,00 EUR in 102,00 EUR
za plačilo davka na dodano vrednost. Drugi stroški za postopek
s pobudo niso bili potrebni, zato jih Ustavno sodišče ni priznalo.
Stroški zastopanja znašajo tako 612,00 EUR.
C.
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tre‑
tjega odstavka 45. člena in prvega odstavka 34. člena ZUstS ter
na podlagi tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika
Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 46/07 in 54/10) v sestavi:
predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnici in sodniki dr. Mitja Dei‑
singer, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka
Sovdat in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

391.
Številka:
Datum:

Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega
sodišča v Ljubljani in o zavrženju pobude

Up-319/10-14
U-I-63/10-7
20. 1. 2011

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude in v
postopku odločanja o ustavni pritožbi Šabana Jašarova, Erhana
Jašarova in Emraha Jašarova, vsi Ljubljana, ki jih zastopa mag.
Matevž Krivic, Spodnje Pirniče, na seji 20. januarja 2011

Uradni list Republike Slovenije
o d l o č i l o:
1. Sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 313/2010
z dne 12. 2. 2010, št. ZSV 314/2010 z dne 12. 2. 2010 in
št. ZSV 315/2010 z dne 12. 2. 2010 se razveljavijo in zadeve se
vrnejo Okrajnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Za‑
kona o prekrških (Uradni list RS, št 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 108/09) se zavrže.

Obrazložitev
A.
1. Pritožniki oziroma pobudniki so bili s plačilnimi nalogi
Policijske postaje Ljubljana Moste spoznani za odgovorne
storitve prekrškov po 4. točki 97. člena Zakona o tujcih (Ura‑
dni list RS, št. 64/09 – uradno prečiščeno besedilo – v na‑
daljevanju ZTuj-1), pritožnik Šaban Jašarov pa tudi storitve
prekrška po 3. točki 98. člena ZTuj-1. Zahteve pritožnikov
za sodno varstvo je Okrajno sodišče v Ljubljani zavrnilo
kot neutemeljene. Zoper navedene sodbe pritožniki vlagajo
ustavno pritožbo, hkrati pa izpodbijajo tudi v izreku te odločbe
navedeni predpis.
2. Pritožniki zatrjujejo kršitve 22., 23., 25. in 28. člena
Ustave ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94
– EKČP). Navajajo, da bi morali biti v postopku seznanjeni
z dejstvi, na katere se opira odločba, oziroma da jim je bilo
onemogočeno učinkovito izpodbijanje spornih ugotovitev, na
katerih temelji sodba o prekršku. Tem dejstvom naj ne bi mogli
ugovarjati niti v postopku s pravnimi sredstvi, saj zoper sodbo
okrajnega sodišča nimajo ne rednega ne izrednega pravnega
sredstva. Pritožnikom naj bi bili poleg tega napačno izdani
plačilni nalogi po 57. členu Zakona o prekrških (v nadaljevanju
ZP-1) namesto po 57.a členu ZP-1. Izdani plačilni nalogi zato
niso vsebovali kratkega opisa dejanskega stanja z navedbo
dokazov, zaradi česar naj jim ne bi bila dana možnost, da se
izjavijo o prekršku. Zoper takšen neobrazloženi akt naj tudi ne
bi bilo mogoče učinkovito sodno varstvo oziroma učinkovito
pravno sredstvo. Pritožniki poleg tega izpostavljajo, da je kon‑
kretni opis prekrška v sodbi povzet po uradnem zaznamku o
izvedenem policijskem postopku, ki je bil sodišču predložen po
vložitvi zahtev za sodno varstvo, oni pa z njim sploh niso bili
seznanjeni. Pritožnik Šaban Jašarov navaja še, da je zahtevi
za sodno varstvo priložil dve listini, do katerih se sodišče v
obrazložitvi sodbe ni opredelilo, čeprav je z njima dokazoval,
da so bila odločilna dejstva ugotovljena napačno. Pritožniki
oziroma pobudniki poleg tega trdijo, da zakon ne zagotavlja
ustavnih procesnih jamstev, ki naj bi bila kršena pri izdaji
izpodbijanih posamičnih aktov. Pobudo za začetek postopka
za oceno ustavnosti ZP-1 naj bi utemeljevali isti razlogi kot
ustavno pritožbo.
3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-319/10 z
dne 23. 6. 2010 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. O spre‑
jemu ustavne pritožbe je Ustavno sodišče na podlagi prvega
odstavka 56. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list
RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju
ZUstS) obvestilo Okrajno sodišče v Ljubljani.
4. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis Okrajnega sodi‑
šča v Ljubljani št. ZSV 313/2010.
B. – I.
5. Pritožniki trdijo, da jim ni bila dana možnost izjave
o prekršku oziroma da jim je bilo onemogočeno izpodbijati
dejansko podlago sodbe o zahtevi za sodno varstvo. Ustavno
sodišče je te očitke preizkusilo z vidika pravice do enakega
varstva pravic iz 22. člena Ustave.
6. Določba 22. člena Ustave vsakomur zagotavlja enako
varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred
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drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali
pravnih interesih. Bistvena vsebina jamstva enakega varstva
pravic je, da posamezniku zagotavlja možnost udeležbe v
postopku, v katerem se odloča o njegovi pravici, dolžnosti ali
pravnem interesu, ter možnost, da se izjavi o vseh dejanskih
in pravnih vidikih zadeve. V zvezi s tem je Ustavno sodišče že
večkrat poudarilo, da jamstvo iz 22. člena Ustave posamezniku
med drugim zagotavlja pravico do izjave o vsem procesnem
gradivu, predloženem v fazi odločanja o pravnih sredstvih,
ki utegne vplivati na njegov pravni položaj,1 in pravico, da je
navzoč pri izvajanju dokazov, da postavlja vprašanja pričam
in izvedencem ter da se nato izjavi o rezultatih dokazovanja.2
Pri tem gre za sestavine zapovedi poštenega postopka, ki je
obdolžencu zagotovljen tudi v postopku o prekršku.3
7. V obravnavanih zadevah je prekrškovni organ odločil s
plačilnim nalogom, ki se (praviloma) izda in vroči kršitelju takoj
na kraju prekrška, če pooblaščena uradna oseba prekrškov‑
nega organa prekršek osebno zazna ali ga ugotovi z uporabo
ustreznih tehničnih sredstev ali naprav.4 Plačilni nalog velja
kot pisna odločba o prekršku, vendar ZP-1 zanj ne zahteva niti
konkretnega opisa prekrška niti obrazložitve.5 Skopo določena
vsebina plačilnega naloga v enostavnih zadevah omogoča hitro
in ekonomično odločanje »takoj na kraju prekrška,« po drugi
strani pa ovira naknadno preverjanje dejanske in pravne pravil‑
nosti odločitve v postopku s pravnim sredstvom, to je z zahtevo
za sodno varstvo. V skladu s šestim odstavkom 57. člena ZP-1
se zato zahteva za sodno varstvo pošlje pristojnemu sodišču s
plačilnim nalogom in opisom dejanskega stanja.
8. Opis dejanskega stanja je posebna oblika procesnega
gradiva, ki mora vsebovati vsaj navedbo dejstev in okoliščin, ki
so znaki prekrška. Prekrškovni organ ga oblikuje, ko je zahteva
za sodno varstvo že vložena, po čemer se približuje odgovoru
»nasprotne stranke« na pravno sredstvo. Hkrati predpostavlja
tudi oceno prekrškovnega organa, da zahteva za sodno varstvo
ni utemeljena, saj bi sicer moral v skladu s 63. členom ZP-1
sam poseči v izpodbijani plačilni nalog. Upoštevaje temeljni
pogoj za izdajo plačilnega naloga, to je osebno zaznavo prekr‑
ška, je pomembna značilnost opisa dejanskega stanja tudi ta,
da gre vsebinsko za zapis zaznav priče (očividca). Gre torej
hkrati za dokazno gradivo in odgovor na pravno sredstvo, ki
vsebinsko zajema (vsaj) konkretizacijo očitka, to je element, ki
v kaznovalnih postopkih klasično sodi v tenor obtožnega akta
oziroma odločbe ali sodbe.
9. V obravnavanih zadevah je prekrškovni organ zahteve
pritožnikov za sodno varstvo predložil Okrajnemu sodišču v
Ljubljani skupaj z »uradnim zaznamkom o izvedenem postop‑
1 Kot takšno procesno gradivo je Ustavno sodišče v doseda‑
njih odločitvah v kazenskem postopku štelo predlog sodišča prve
stopnje v postopku z zahtevo za izredno omilitev kazni (odločba
št. Up-32/01 z dne 13. 3. 2003, Uradni list RS, št. 31/03, in OdlUS
XII, 54), pisni predlog višjega državnega tožilca v pritožbenem
postopku (odločba št. U-I-426/02, Up-546/01 z dne 23. 10. 2003,
Uradni list RS, št. 114/03, in OdlUS XII, 83; odločba št. Up-206/04
z dne 23. 11. 2006, Uradni list RS, št. 127/06, in OdlUS XV, 105; ter
odločba št. Up-762/05 z dne 20. 9. 2007, Uradni list RS, št. 93/07,
in OdlUS XVI, 106) in odgovor vrhovnega državnega tožilca na
zahtevo za varstvo zakonitosti (odločba št. Up-373/05 z dne 15. 3.
2007, Uradni list RS, št. 29/07, in OdlUS XVI, 46; in odločba
št. Up-741/06 z dne 18. 6. 2009, Uradni list RS, št. 57/09).
2 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-39/95 z dne 16. 1. 1997
(OdlUS VI, 71).
3 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-120/97 z dne 18. 3. 1999
(Uradni list RS, št. 31/99, in OdlUS VIII, 126).
4 Prvi odstavek 57. člena ZP-1. Ustavno sodišče se pri od‑
ločanju o tej zadevi ni opredelilo do zatrjevane ustavne spornosti
izdaje plačilnega naloga po 57. členu ZP-1 namesto po 57.a členu
ZP-1. Pritožnik navedenega ni uveljavljal v zahtevi za sodno var‑
stvo, zato za preizkus tega očitka niso izpolnjeni procesni pogoji.
5 V skladu s petim odstavkom 57. člena ZP-1 velja drugače
takrat, ko kršitelju plačilnega naloga ni mogoče izdati in vročiti takoj
na kraju prekrška.
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ku,« ki po vseh značilnostih ustreza opisu dejanskega stanja iz
šestega odstavka 57. člena ZP-1. Sodišče je pri presoji uteme‑
ljenosti zahtev na lastno pobudo dopolnilo dokazni postopek z
zaslišanjem policista, ki je zoper pritožnike po osebni zaznavi
prekrškov izdal plačilne naloge. V izpodbijanih sodbah je nato
obširno povzelo vsebino uradnega zaznamka in pritrdilo tam
zapisanim ugotovitvam prekrškovnega organa, pri čemer se je
kot bistveno oprlo na izpovedbo zaslišanega policista.
10. Ob upoštevanju navedenega bi morala biti v skladu z
22. členom Ustave pritožnikom najprej dana možnost, da se o
uradnem zaznamku o izvedenem postopku vsebinsko izjavijo
oziroma da tako oblikovane navedbe prekrškovnega organa
izpodbijajo, nato pa tudi možnost sodelovati pri dopolnitvi do‑
kaznega postopka, zlasti postavljati vprašanja zaslišani priči
(policistu).6 Če gre za t. i. obremenilno pričo, se tako spoštuje
tudi pravica iz 29. člena Ustave.7 Predpostavka navedenih
možnosti je primerna in pravočasna seznanitev tako z ura‑
dnim zaznamkom kot tudi z odločitvijo o dopolnitvi dokaznega
postopka. Ker sodišče v obravnavani zadevi nobenega od
pritožnikov ni seznanilo niti z vsebino uradnega zaznamka8
niti z zaslišanjem policista, so utemeljene njihove navedbe, da
jim ni bila dana možnost izjaviti se o dejstvih in okoliščinah, na
katerih temeljijo izpodbijane sodbe. Z izpodbijano sodbo je bilo
zato kršeno jamstvo iz 22. člena Ustave.
B. – II.
11. V 22. členu Ustave zagotovljeni pravici posameznika,
da se v postopku izjavi, na drugi strani ustreza dolžnost sodi‑
šča, da njegove navedbe vzame na znanje, pretehta njihovo
upoštevnost in se do tistih navedb, ki so za odločitev bistvene,
v obrazložitvi sodbe opredeli.9
12. Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-147/09 z dne
23. 9. 2010 (Uradni list RS, št. 83/10) zapisalo, da je obrazlo‑
žena sodna odločba bistveni del poštenega postopka in da je
sodišče z njo dolžno na konkreten način in z zadostno jasnostjo
opredeliti razloge, na podlagi katerih je sprejelo svojo odločitev.
Poudarilo je, da je za zagotovitev ustavne pravice do poštene‑
ga sojenja kot tudi za zagotovitev zaupanja v sodstvo velikega
pomena, da stranka, tudi če njenemu zahtevku ali pravnemu
sredstvu ni ugodeno, lahko spozna, da se je sodišče z njenimi
argumenti seznanilo in jih obravnavalo, in da ne ostane v dvo‑
mu, ali jih morda ni enostavno prezrlo. Z obrazložitvijo, ki tem
zahtevam ne zadosti, sodišče krši 22. člen Ustave.
13. Pritožnik Šaban Jašarov je v zvezi s prekrškom t. i.
nezakonitega prebivanja po 3. točki 98. člena ZTuj-1 v zahtevi
za sodno varstvo navedel, da spada v skupino t. i. »izbrisanih«,
6 Če sodišče ugotovi, da storilcu ni bila dana možnost podati
izjavo o prekršku, mora tudi v skladu z osmim odstavkom 65. člena
ZP-1 najprej odpraviti kršitev, tako da storilcu omogoči, da poda iz‑
javo, nato pa odloči o zahtevi glede na stanje stvari. Kadar dopolni
ali ponovi dokazni postopek, pa sodišče v skladu s četrtim odstav‑
kom 65. člena ZP-1 to stori po pravilih rednega sodnega postopka,
po katerih je obdolženec na svojo zahtevo lahko navzoč pri izva‑
janju dokazov in drugih procesnih dejanjih. O tem se ga pouči pri
zaslišanju oziroma ko sodnik od njega zahteva, naj zagovor poda
pisno (četrti ter šesti in sedmi odstavek 114. člena ZP-1).
7 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-719/03 z dne
9. 3. 2006 (Uradni list RS, št. 30/06, in OdlUS XV, 41).
8 Tudi Vrhovno sodišče je večkrat, prvič že v sodbi št. IV Ips
58/2007 z dne 28. 2. 2008, sprejelo neposredno na 22. členu
Ustave utemeljeno stališče, da je sodišče dolžno kršitelju omogočiti
pravico do izjave o opisu dejanskega stanja po šestem odstavku
57. člena ZP-1. Kot je Ustavno sodišče poudarilo v sklepu št. Up1676/06 z dne 22. 10. 2009, sodnik pri odločanju uveljavlja in
varuje človekove pravice in temeljne svoboščine, zato mora imeti
določbe (in sodno prakso) o človekovih pravicah pri tem ves čas
pred očmi.
9 Primerjaj odločbo Ustavnega sodišča št. Up-373/97 z dne
22. 2. 2001 (Uradni list RS, št. 19/01, in OdlUS X, 108). Da mora
sodišče oceniti navedbe zahteve za sodno varstvo in navesti krši‑
tve, ki jih je upoštevalo po uradni dolžnosti, določa tudi drugi odsta‑
vek 167. člena ZP-1 v zvezi s tretjim odstavkom 59. člena ZP-1.
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ter v dokaz priložil fotokopijo potrdila o vloženi prošnji za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje in sodbo Upravnega sodišča
št. U 211/2008 z dne 28. 10. 2009. S to sodbo je Upravno sodi‑
šče ugodilo tožbi pritožnika in odpravilo odločbo Ministrstva za
notranje zadeve, s katero je to zavrnilo njegovo prošnjo za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje tujcev po zakonu, ki ureja status
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji, ter zadevo vrnilo v nov postopek. Okrajno sodišče je
v obrazložitvi izpodbijane sodbe te navedbe povzelo, posebej
zapisalo, da so zahtevi za sodno varstvo priložene navedene
listine, nato pa pritrdilo (osebni) ugotovitvi (uradne osebe) prekr‑
škovnega organa, da si pritožnik »ni uredil statusa izbrisanega«
oziroma da do dne ugotovljene kršitve ni podal vloge za stalno
prebivanje. Do nasprotnih navedb, zlasti pa do vsebine prilože‑
nih listin, se sodišče v obrazložitvi sodbe ni opredelilo, čeprav jih
je zaznalo in čeprav so glede obstoja prekrška t. i. nezakonitega
prebivanja po 3. točki 98. člena ZTuj-1 očitno ključne. S tem ni
odgovorilo na vsebino zahteve za sodno varstvo in je, kot ute‑
meljeno navaja pritožnik, kršilo 22. člen Ustave.
B. – III.
14. Glede na ugotovljene kršitve pravice iz 22. člena
Ustave je Ustavno sodišče izpodbijane sodbe razveljavilo in
zadeve vrnilo Okrajnemu sodišču v Ljubljani v novo odločanje
(1. točka izreka). Ker je Ustavno sodišče ustavni pritožbi ugo‑
dilo že iz navedenih razlogov, se ni spuščalo v presojo drugih
zatrjevanih kršitev.
B. – IV.
15. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lah‑
ko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena
ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni inte‑
res podan, če predpis, katerega oceno pobudnik predlaga, ne‑
posredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma
v njegov pravni položaj.
16. Pritožniki so vložili pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti ZP-1. Njihov pravni interes za odločitev o po‑
budi je temeljil na ustavni pritožbi, ki ji je Ustavno sodišče ugo‑
dilo in izpodbijane sodbe zaradi ugotovljene kršitve 22. člena
Ustave razveljavilo. Morebitna ugoditev pobudi zato ne bi pri‑
vedla do izboljšanja njihovega pravnega položaja. To pomeni,
da ne izkazujejo pravnega interesa za začetek postopka za
oceno ustavnosti izpodbijanega predpisa. Ustavno sodišče je
zato pobudo zavrglo (2. točka izreka).
C.
17. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
prvega odstavka 59. člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS
ter tretje alineje tretjega odstavka 46. člena Poslovnika Ustav‑
nega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07 in 54/10) v sestavi: pred‑
sednik dr. Ernest Petrič ter sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger,
mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat
in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik
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Številka:
		
Datum:

Sklep o zavrnitvi pobude in o nesprejemu
ustavne pritožbe
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SKLEP
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in
ustavne pritožbe Ljudmile Podlesnik, Fram, ki jo zastopa Erik
Kralj, odvetnik v Mariboru, na seji 20. januarja 2011

Uradni list Republike Slovenije
s k l e n i l o:
1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
drugega odstavka 16. člena Zakona o varstvu pravice do so‑
jenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 49/06 in
58/09) se zavrne.
2. Ustavna pritožba zoper zavrnilni del odločbe Višjega
sodišča v Celju št. Cp 526/2009 z dne 10. 9. 2009 v zvezi s
sodbo Okrajnega sodišča v Celju št. P 298/2008 z dne 9. 1.
2009 se ne sprejme.

Obrazložitev
A.
1. Sodišče prve stopnje je v pravdnem postopku delno (do
zneska 5.000,00 EUR) ugodilo zahtevku pritožnice za izplačilo
denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo, ki naj bi jo ta
utrpela zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja. V preostalem delu, to je glede izplačila nadaljnjih
5.000,00 EUR denarne odškodnine, glede zahteve za ugoto‑
vitev kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
in glede dolžnosti objave sodbe, je tožbeni zahtevek zavrnilo.
Višje sodišče je zavrnilo pritožničino pritožbo zoper zavrnilni del
sodbe sodišča prve stopnje in v tem delu izpodbijano sodbo po‑
trdilo, medtem ko je pritožbi tožene stranke zoper obsodilni del
sodbe sodišča prve stopnje ugodilo ter v tem delu in v odločitvi
o stroških pravdnega postopka izpodbijano sodbo razveljavilo
in vrnilo zadevo v tem obsegu sodišču prve stopnje v novo od‑
ločanje. Prvostopenjsko odločitev o delni zavrnitvi denarnega
odškodninskega zahtevka je Višje sodišče potrdilo s stališčem,
da je treba v pritožničinem primeru uporabiti Zakon o varstvu
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (v nadaljeva‑
nju ZVPSBNO), ta pa v drugem odstavku 16. člena denarno
odškodnino za nepremoženjsko škodo navzgor omejuje na
znesek 5.000,00 EUR. Po oceni tega sodišča pritožnica z od‑
škodninskim zahtevkom, kolikor presega ta znesek (neodvisno
od vprašanja njegove siceršnje (ne)utemeljenosti), že zato ne
more uspeti.
2. Pritožnica trdi, da temelji odločitev Višjega sodišča o
delni zavrnitvi denarnega odškodninskega zahtevka na proti‑
ustavni zakonski določbi. Zato hkrati z ustavno pritožbo vlaga
pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega
odstavka 16. člena ZVPSBNO. Zatrjuje neskladje izpodbijane
zakonske določbe s 26. in 22. členom Ustave. Pritožnica ozi‑
roma pobudnica poudarja, da daje 26. člen Ustave pravici do
povračila škode zaradi protipravnega ravnanja države status
človekove pravice. Način uresničevanja človekovih pravic
naj bi se glede na 15. člen Ustave sicer lahko z zakonom
natančneje določil, vendar po pobudničinem mnenju pri sporni
omejitvi denarne odškodnine ne gre za to, ampak za poseg v
človekovo pravico. Pobudnica izpostavlja, da tudi Konvencija
o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list
RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP) ne pozna
omejitve denarne odškodnine po višini. Evropsko sodišče
za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) naj bi tako v
primeru ugotovljene kršitve pravice do sojenja brez nepo‑
trebnega odlašanja (oziroma pravice do sojenja v razumnem
roku – prvi odstavek 6. člena EKČP) pritožnikom iz naslova
nepremoženjske škode prisojalo celo do 100% višje zneske
denarnih odškodnin od zneska, ki je kot maksimum določen
v ZVPSBNO. Sklicuje se na primere prisojenih odškodnin
v zadevah CHYB proti Poljski (sodba z dne 22. 8. 2006),
Vidic proti Sloveniji (sodba z dne 3. 8. 2006) in Frydlender
proti Franciji (sodba z dne 27. 6. 2000). Če bi takšna ureditev
omejevanja denarne odškodnine morda lahko sledila ustavno
dopustnemu cilju, pa jo je treba po pobudničinem mnenju v
vsakem primeru oceniti za neprimerno, ker naj ne bi bila niti
sorazmerna niti razumna. ESČP naj bi sicer dopuščalo, da
se strankam v postopku pred domačimi sodišči zaradi kršitve
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pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja prisojajo nižji
zneski denarnih odškodnin od tistih, ki jih prisoja sámo, ven‑
dar le pod pogojem, da so ti zneski razumni in da so prisojeni
po hitrem, preprostejšem in cenejšem postopku. Pobudnica
meni, da ureditev po ZVPSBNO navedenim zahtevam ne
zadosti do te mere, da bi to upravičevalo omejevanje denar‑
ne odškodnine na sporni znesek. Po pobudničinem mnenju
postopki po ZVPSBNO niso bistveno hitrejši1 oziroma pre‑
prostejši in cenejši od postopkov pred ESČP. Pobudnica dalje
meni, da postavlja sporna zakonska določba oškodovance,
katerim je škoda nastala zaradi posega v pravico do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja, v bistveno manj ugoden polo‑
žaj v primerjavi z drugimi oškodovanci. Posebej izpostavlja,
da denarna odškodnina tudi v drugih primerih odškodninske
odgovornosti države, ki ne izhajajo iz acta iure imperii,2 ni
omejena po višini. Omejitev denarne odškodnine naj bi sicer
poznal Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojne‑
ga nasilja (Uradni list RS, št. 18/01 in nasl. – ZSPOZ), vendar
naj bi bil položaj v tistih primerih drugačen, saj naj bi navedeni
zakon zagotavljal denarno odškodnino za primere, za katere
naj Republika Slovenija sicer ne bi bila odškodninsko odgo‑
vorna. Slovenski pravni red naj bi poznal omejevanje denarne
odškodnine tudi v primeru, ko oškodovanec povračilo škode
terja od tretje osebe, vendar naj bi imel oškodovanec v tem
primeru možnost razliko do polne škode zahtevati od njenega
povzročitelja. Oškodovanci, za katere velja ZVPSBNO, naj bi
bili v slabšem položaju tudi v primerjavi s tistimi oškodovanci,
ki so pravično zadoščenje uveljavljali v postopku pred ESČP.
Glede na vse navedeno pobudnica Ustavnemu sodišču pre‑
dlaga, naj razveljavi izpodbijano zakonsko določbo in posle‑
dično tudi izpodbijani del odločbe Višjega sodišča.
B – I.
3. Pobudnica izpodbija tisti del drugega odstavka 16. člena
ZVPSBNO, ki višino denarne odškodnine za nepremoženjsko
škodo kot posledico kršitve pravice do sojenja brez nepo‑
trebnega odlašanja omejuje navzgor za posamezno zadevo
na znesek 5.000,00 EUR. Trdi, da takšna zakonska omejitev
denarne odškodnine nedopustno posega v njeno pravico do
povračila škode po 26. členu Ustave.
4. Očitki pobudnice o neskladju izpodbijane zakonske do‑
ločbe s 26. členom Ustave3 so očitno neutemeljeni. Navedena
ustavna določba sicer zagotavlja na ustavni ravni odškodnin‑
skopravno varstvo proti državi in njenim organom,4 ki ga je v
skladu s tretjim odstavkom 15. člena Ustave dopustno omejiti
le, če ta omejitev prestane t. i. strogi test sorazmernosti.5
Vendar pobudnica zmotno meni, da je zakonska ureditev pra‑
vice do povračila nepremoženjske škode zaradi kršitve pravice
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja iz prvega odstav‑
ka 23. člena Ustave izpeljana iz navedene ustavne določbe.
Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-65/05 z dne 22. 9. 2005
(Uradni list RS, št. 92/05, in OdlUS XIV, 72) sprejelo stališče, da
26. člen Ustave sam po sebi pravice do pravičnega zadoščenja
zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja
ne zagotavlja, ampak da izhaja zahteva po zagotovitvi takšne‑
ga sodnega varstva te človekove pravice, če je njena kršitev

1 Pobudnica se pri tem sklicuje na objavljene statistične po‑
datke o času reševanja zadev v postopku pred ESČP.
2 V primerih, ki torej ne izhajajo iz oblastvenega delovanja
državnih organov.
3 Ta v prvem odstavku določa, da je vsakdo upravičen do
povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne
druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali
nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori
oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.
4 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-1/04 z dne 26. 2.
2004 (Uradni list RS, št. 25/04, in OdlUS XIII, 12), 33. točka.
5 Prim. odločbo Ustavnega sodišča št. U-II-1/10 z dne 10. 6.
2010 (Uradni list RS, št. 50/10), 43. točka.
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že prenehala, iz četrtega odstavka 15. člena Ustave.6 Zato je
Ustavno sodišče preizkusilo utemeljenost pobudničinih očitkov
z vidika navedene ustavne določbe.
5. Četrti odstavek 15. člena Ustave zagotavlja posame‑
zniku sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ter pravico do odprave posledic njihove kršitve. Vendar iz
navedene ustavne določbe ne izhaja, da bi bilo plačilo de‑
narne odškodnine edini ustavno dopusten način za odpravo
ugotovljenih kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin.7
Kadar je mogoče odpravo posledic kršitve človekovih pravic in
temeljnih svoboščin doseči že z vzpostavitvijo prejšnjega stanja
oziroma z ugotovitvijo kršitve, je takšen način odprave posledic
v skladu z navedeno ustavno določbo.8
6. ZVPSBNO stranki sodnega postopka (kot jo opredeljuje
2. člen ZVPSBNO) varstva pravice do sojenja brez nepotreb‑
nega odlašanja ne zagotavlja le v obliki odškodninskega so‑
dnega varstva, ampak ji primarno zagotavlja varstvo te pravice
s t. i. pospešitvenimi pravnimi sredstvi (prim. od 5. do 14. člena
ZVPSBNO). Z navedenimi pravnimi sredstvi lahko stranka že
med samim sodnim postopkom aktivno prispeva k preprečitvi
nerazumnih sodnih zaostankov. Le za primer, ko bi sodni po‑
stopek kljub temu trajal nerazumno dolgo, ji daje ZVPSBNO
možnost zaradi že nastale kršitve v končanem sodnem po‑
stopku uveljavljati pravično zadoščenje (prvi odstavek 15. člena
ZVPSBNO). Pravično zadoščenje lahko stranka uveljavlja na
različne načine in ne nujno v obliki denarnega odškodninskega
zahtevka za nepremoženjsko škodo – uveljavlja ga lahko tudi
v obliki pisne izjave Državnega pravobranilstva, da ji je bila
kršena ta pravica, v obliki objave sodbe o ugotovitvi te kršitve
(drugi odstavek 15. člena Ustave) kot tudi v obliki denarne od‑
škodnine za premoženjsko škodo (21. člen ZVPSBNO).
7. Glede na naravo pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja vzpostavitev prejšnjega stanja v primeru kršitve te
pravice sicer ni mogoča, vendar je zakonodajalec s kombinaci‑
jo pospešitvenih in kompenzatornih pravnih sredstev kljub temu
na učinkovit in zato ustavno sprejemljiv način zagotovil varstvo
te pravice. Takšno stališče je sprejelo tudi ESČP – ne le v zade‑
vah, ki jih je vodilo zoper druge države pogodbenice,9 ampak
izrecno tudi glede pravnih sredstev po ZVPSBNO, kolikor se
nanašajo na sodni postopek, ki je potekal na prvi in na drugi
stopnji (kot v pobudničinem primeru).10 Ker ZVPSBNO stranki
zagotavlja učinkovita pospešitvena pravna sredstva, s katerimi
naj ta v prvi vrsti doseže varstvo pravice do sojenja brez nepo‑
trebnega odlašanja, in ker torej pomeni uveljavljanje denarne
odškodnine za nepremoženjsko škodo le eno od oblik sekun‑
darnega varstva, zakonsko omejevanje te denarne odškodnine
ne pomeni posega v ustavnopravno varovano jedro pravice do
sodnega varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlaša‑
nja, ki bi ga bilo treba presojati po strogem testu sorazmerno‑
sti. Upravičeno je namreč pričakovanje zakonodajalca, da bo
dovolj skrbna stranka z uveljavljanjem pospešitvenih pravnih
sredstev lahko dosegla, da zastoji v postopku, četudi bo do njih
prišlo, ne bodo tako hudi, da odškodninska tožba (v povezavi s
pospešitvenimi pravnimi sredstvi) zaradi omejevanja denarne
odškodnine ne bi pomenila učinkovitega pravnega sredstva.
To velja še posebej ob upoštevanju dejstva, da je Republika
Slovenija v okviru Projekta Lukenda sprejela tudi druge ukrepe
Prim. 13. točko nav. odločbe.
7 Prim. sklep Ustavnega sodišča št. Up-2436/08, U-I-42/08 z
dne 26. 3. 2009, 5. točka.
8 Prav tam.
9 Sodba ESČP v zadevi Scordino proti Italiji (št. 1) z dne
29. 3. 2006, 183. in 186. točka. Tudi Odbor ministrov Sveta Evrope
pozdravlja takšno zakonodajno rešitev in jo celo šteje za najprimer‑
nejšo. Prim. Recommendation CM/Rec(2010)3 of the Committe
od Ministers to member states on effectiveremedies for excessive
lenght of proceedings. Priporočilo je objavljeno na spletni strani:
<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1590115>.
10 Sodba ESČP v zadevi Grzinčič proti Sloveniji z dne 3. 5.
2007, od 85. do 98. točke, in odločitev ESČP v zadevi Korenjak
proti Sloveniji z dne 15. 5. 2007, od 50. do 52. točke in 62. točka.
6
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(zagotovitev dodatnih sodniških mest), in ne le ZVPSBNO, za
zagotovitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja.
Glede na navedeno je zakonodajalec po oceni Ustavnega
sodišča s spornim omejevanjem denarne odškodnine ostal
v okviru določitve načina uresničevanja sodnega varstva te
človekove pravice. Zato bi bila lahko za pobudnico sporna
zakonska ureditev protiustavna le, če ne bi bila utemeljena z
razumnimi razlogi.11
8. Pobudnica utemeljuje svoje trditve o protiustavnosti
izpodbijane zakonske ureditve z očitki, da prisoja ESČP prito‑
žnikom v primeru ugotovljene kršitve pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja denarno odškodnino v bistveno višjih
zneskih, saj je EKČP ne omejuje po višini. Vendar s takšnimi
očitki samimi po sebi protiustavnosti oziroma nerazumnosti iz‑
podbijane zakonske ureditve očitno ni mogoče utemeljiti. ESČP
namreč pritožnikom prav v primeru kršitve obravnavane člove‑
kove pravice priznava višjo denarno odškodnino iz razloga, ker
jim domači pravni redi na sistemski ravni ne zagotavljajo učin‑
kovitih pravnih sredstev za varstvo te pravice. S prisojeno de‑
narno odškodnino v teh primerih torej ESČP spodbuja obsojeno
državo k ureditvi domačega varstva te pravice.12 Pri tem ESČP
tudi izpostavlja, da iz pravice do učinkovitega domačega prav‑
nega sredstva (13. člen EKČP) ne izhaja zahteva, da bi morala
domača sodišča prisojati enake zneske denarnih odškodnin,
kot jih prisoja sámo.13 Po ustaljenem stališču ESČP dejstvo,
da domača sodišča prisojajo oškodovancem zaradi kršitve
pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja nižje zneske
denarnih odškodnin, sámo po sebi tem pravnim sredstvom
še ne jemlje učinkovitosti.14 Prav v primerih, ko država uvede
dve pravni sredstvi, eno za pospešitev predolgo trajajočega
sodnega postopka in drugo za določitev denarne odškodnine,
je po stališču ESČP znesek pred domačimi organi priznane
oziroma prisojene denarne odškodnine lahko nižji – vendar pod
pogojem, da so pospešitvena pravna sredstva učinkovita in da
prisojene odškodnine niso nerazumne, ampak so v skladu s
pravno tradicijo države in življenjskim standardom v tej državi,
ter da so postopki hitri, sodne odločbe obrazložene in hitro
izvršene.15 Prav s takšnimi razlogi je zakonodajalec utemeljil
sporno omejevanje denarne odškodnine.16
9. Pobudnica zatrjuje, da ureditev po ZVPSBNO tudi sicer
ne zadosti pogojem, ki naj bi utemeljevali sklep o razumnosti
sporne zakonske ureditve. Trdi, da postopki po ZVPSBNO niso
bistveno preprostejši, cenejši in hitrejši od postopka pred ESČP.
Vendar je treba tudi te očitke kot neutemeljene zavrniti. ZVPSB‑
NO namreč vsebuje številne določbe, ki narekujejo pospešeno
odločanje v teh primerih: določa kratke roke za obravnavanje
pospešitvenih pravnih sredstev (prvi odstavek 8. člena in peti
odstavek 11. člena ZVPSBNO) kot tudi za poravnalni posto‑
pek pred državnim pravobranilstvom (prvi odstavek 20. člena
ZVPSBNO), glede odškodninskih postopkov določa, da se
vodijo po določbah zakona, ki ureja postopek v sporu majhne
vrednosti (šesti odstavek 20. člena ZVPSBNO), ki je že po svoji
naravi zasnovan tako, da poteka hitreje kot redni pravdni po‑
stopki. K pospešitvi odškodninskega sodnega varstva, ker po‑
menijo njegovo poenostavitev, prispevajo tudi materialnoprav‑
ne določbe ZVPSBNO, ki predpisujejo objektivno odgovornost
11 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-70/04 z dne 15. 2. 2007
(Uradni list RS, št. 18/07, in OdlUS XVI, 17), 8. točka.
12 Sodba ESČP v zadevi Scordino proti Italiji (št. 1), 176. toč‑
ka, in sodba ESČP v zadevi Cocchiarella proti Italiji z dne 29. 3.
2006 (veliki senat), 67. točka.
13 Sodba ESČP v zadevi Scordino proti Italiji (št. 1), 206.
točka, in odločitev ESČP v zadevi Bako proti Slovaški z dne 15. 3.
2005.
14 Sodba ESČP v zadevi Rišková proti Slovaški z dne 22. 8.
2006, 100. točka, in sodba ESČP v zadevi Jakupović proti Hrvaški
z dne 31. 7. 2007, 28. točka.
15 Sodba ESČP v zadevi Scordino proti Italiji (št. 1), 206.
točka.
16 Prim. zakonodajno gradivo k predlogu ZVPSBNO, Poroče‑
valec DZ, št. 40/06, str. 49.
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države in ki glede nepremoženjske škode vzpostavljajo domne‑
vo, da je ta v primeru kršitve podana (prvi odstavek 16. člena
ZVPSBNO), ter ki natančno predpisujejo merila za presojo
obstoja zatrjevane kršitve (4. člen ZVPSBNO). S sprejetjem
Zakona o spremembah in dopolnitvah ZVPSBNO (Uradni list
RS, št. 58/09 – v nadaljevanju ZVPSBNO-A) je zakonodajalec
v navedeni zakon vnesel še dodatne pospešitvene elemente,
vse z namenom dodatne okrepitve sodnega varstva te pravi‑
ce.17 Očitno zmotno je zato prepričanje pobudnice, da stranki s
takšno ureditvijo varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja ni zagotovljeno hitrejše in preprostejše ter s tem učin‑
kovitejše varstvo te pravice v primerjavi s tistimi oškodovanci, ki
so morali zaradi odsotnosti domače ureditve varstva te pravice
njeno kršitev uveljavljati neposredno v postopku pred ESČP.
Načelno stališče o hitrejšem varstvu te pravice pred domačimi
organi je že sprejelo tudi ESČP.18 Pobudnica pa svojega dru‑
gačnega stališča tudi ne podkrepi s trditvami o obstoju kakšnih
novih okoliščin, ki bi kazale na neučinkovitost teh pravnih sred‑
stev v praksi in ki bi zato morda lahko utemeljevale sprejetje
drugačnega stališča. Sicer pa ni pomembna le hitrost doma‑
čega odškodninskega sodnega postopka,19 pomembno je, da
domači pravni red strankam v prvi vrsti zagotavlja učinkovita
pospešitvena pravna sredstva ter da so domači sodni postopki
strankam tudi sicer dostopnejši, saj se vodijo v domačem je‑
ziku, in da ZVPSBNO oškodovancem zagotavlja hitro izplačilo
prisojenih denarnih odškodnin (22. člen).20 Pobudnica sicer
zatrjuje tudi, da postopki pred domačimi sodišči niso cenejši,
vendar teh očitkov ne podkrepi s konkretnimi izračuni, zato jih
ni mogoče podrobneje preizkusiti. Sicer pa pomeni navedeni
kriterij le enega od kriterijev za preizkus učinkovitosti domačih
pravnih sredstev.
10. Dalje je treba kot neutemeljene zavrniti tudi pobudni‑
čine očitke o nerazumnem omejevanju denarne odškodnine
prav na znesek 5.000,00 EUR. Iz zakonodajnega gradiva
izhaja, da je zakonodajalec pri določitvi tega zneska upošteval
sodno prakso domačih sodišč glede odškodnin za nepremo‑
ženjsko škodo in ekonomski položaj Republike Slovenije.21
Ti okoliščini sta tudi po stališču ESČP upoštevni pri presoji
razumnosti pred domačimi organi priznane oziroma prisojene
denarne odškodnine.22 Pobudnica pa ne trdi, še manj pa iz‑
kaže, da načelo objektivne pogojenosti denarne odškodnine23
z njeno omejitvijo na sporni znesek ne bi bilo ustrezno upo‑
števano. Trdi le, da maksimalni znesek denarne odškodnine
17 Prim. zakonodajno gradivo k predlogu ZVPSBNO-A, Po‑
ročevalec DZ, št. 64/09. Med drugim je ZVPSBNO-A uredil odško‑
dninsko sodno varstvo te pravice tudi za primer njene kršitve v
postopku pred Vrhovnim sodiščem (prim. prvi odstavek 19. člena
ZVPSBNO).
18 Sodba ESČP v zadevi Grzinčič proti Sloveniji, od 85. do
97. točke, in odločitev ESČP v zadevi Zajc in drugi proti Sloveniji z
dne 6. 5. 2008, 38. točka.
19 Da to varstvo v postopku pred ESČP ni posebej hitro, je
očitno že ob vpogledu v novejše sodbe, ki jih je ESČP sprejelo
zoper Republiko Slovenijo v zadevah zaradi kršitve pravice do
sojenja v razumnem roku: sodba ESČP v zadevi Maksimovič proti
Sloveniji z dne 22. 6. 2010 je bila namreč izdana skoraj po petih
letih, sodba ESČP v zadevi Ribič proti Sloveniji z dne 19. 10. 2010
pa po sedmih letih in štirih mesecih.
20 Odločitev ESČP v zadevi Zajc in drugi proti Sloveniji, prav
tam.
21 Prim. zakonodajno gradivo k predlogu ZVPSBNO, str. 49.
22 Sodba ESČP v zadevi Scordino proti Italiji (št. 1), 189. in
206. točka, in odločitev ESČP v zadevi Dubjakova proti Slovaški z
dne 19. 10. 2004.
23 To načelo, ki je tudi sicer sprejeto v slovenski sodni pra‑
ksi, terja upoštevanje objektivnih materialnih možnosti družbe ter
sodne prakse v primerljivih primerih nepremoženjske škode, saj
je to pogoj za enotno obravnavanje škod različnega obsega in
določanja odškodnin zanje v ustreznih razmerjih – prim. sodbo
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju VS RS)
št. II Ips 704/2004 z dne 16. 11. 2006 in sodbo VS RS št. II Ips
940/2006 z dne 2. 4. 2009.
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ne upošteva v zadostni meri sodne prakse ESČP in da zato
odškodninska tožba po ZVPSBNO v primerih hujših kršitev ne
pomeni učinkovitega pravnega sredstva. Zakaj ti očitki niso
utemeljeni, je bilo v tem sklepu deloma že pojasnjeno (prim.
8. točko obrazložitve). Res pa je, da ESČP kljub temu, da so
pred domačimi organi priznani zneski denarnih odškodnin
lahko nižji, zahteva, da ti niso očitno nerazumni.24 Zato je
Ustavno sodišče preizkusilo utemeljenost pobudničinih očit‑
kov še z vidika te zahteve.
11. ESČP razumnosti pred domačimi organi priznanega
zneska denarne odškodnine ne presoja le upoštevajoč trajanje
spornega sodnega postopka, ampak tudi učinkovitost domačih
pravnih sredstev in vrednost priznane denarne odškodnine
glede na življenjski standard v posamezni državi.25 ESČP v
vsakem primeru posebej presoja, ali so domači organi – upo‑
števaje prej navedeno – pritožniku priznali oziroma prisodili
razumni znesek denarne odškodnine. Kljub temu po ustalje‑
nem stališču ESČP znesek pred domačimi organi priznane
oziroma prisojene denarne odškodnine očitno nikoli ne more
biti sprejemljiv v primeru, ko ta ustreza le 10% zneska, kot bi
ga oškodovancu v podobnih primerih (zoper isto državo pogod‑
benico) prisodilo sámo.26 Kot nesprejemljiv je ESČP že ocenilo
tudi znesek, ki je glede na njegovo odmero denarnih odškodnin
v podobnih primerih ustrezal le 20% upoštevnega zneska.27
Po drugi strani pa je ESČP že sprejelo stališče o razumnosti
denarne odškodnine, ki bi (upoštevaje pri tem značilnosti do‑
mačega pravnega sredstva v tisti državi pogodbenici) ustrezala
45% denarne odškodnine, ki bi jo v primeru, ko takšno doma‑
če pravno sredstvo posamezniku še ne bi bilo zagotovljeno,
prisodilo sámo. Zato je tudi ESČP glede na obstoj domačega
pravnega sredstva že prisodilo pritožnikom le razliko med pred
domačimi organi priznanim zneskom denarne odškodnine in
takó znižanim (na 45%) zneskom denarne odškodnine.28 Tudi
v zadevah zoper Republiko Slovenijo je ESČP že sprejelo
stališče o razumnosti denarne odškodnine, ki jo je Državno
pravobranilstvo ponudilo pritožnikom v izplačilo ob upoštevanju
navedenega merila 45%.29
12. Pobudnica utemeljuje svoj očitek o zakonodajalčevi
nerazumni določitvi maksimalnega zneska denarne odškodni‑
ne z zatrjevanjem, da odškodnine, ki jih prisoja ESČP, tudi za
100% presegajo sporni maksimalni znesek. Pri tem se sklicuje
na prisojo denarnih odškodnin v postopku pred ESČP v zade‑
vah Vidic proti Sloveniji, CHYB proti Poljski in Frydlender proti
Franciji. Vendar s sklicevanjem na slednja primera zatrjevane
nerazumnosti spornega maksimiranja denarne odškodnine ne
more utemeljiti že zato, ker ne gre za primera, ki bi bila vode‑
na zoper Republiko Slovenijo.30 Kot že navedeno, je namreč
presoja razumnosti pred domačimi organi priznane denarne
odškodnine odvisna od življenjskega standarda v posamezni
državi pogodbenici kot tudi od tega, kakšno odškodninsko
obveznost bi ESČP naložilo tisti državi pogodbenici glede na
učinkovitost njenih domačih pravnih sredstev. Upoštevna je
zato lahko le sodba ESČP v zadevi Vidic proti Sloveniji. Ven‑
dar pobudnica tudi s sklicevanjem na navedeno sodbo ne
izkaže, da bi zakonsko maksimiranje denarne odškodnine na
znesek 5.000,00 EUR preprečevalo sodiščem prisojo razu‑
mne denarne odškodnine v njenem primeru (le v tem obsegu
izkazuje namreč pobudnica pravni interes za uveljavljanje teh
24

točka.

Odločitev ESČP v zadevi Zajc in drugi proti Sloveniji, 38.

25 Odločitev v zadevi Dubjakova proti Slovaški in odločitev
ESČP v zadevi Zajc in drugi proti Sloveniji, prav tam.
26 Sodba ESČP v zadevi Scordino proti Italiji (št. 1), 214. toč‑
ka, in sodba ESČP v zadevi Rišková proti Slovaški, 89. točka.
27 Sodba ESČP v zadevi Jakupović proti Hrvaški, 17. točka.
28 Sodba ESČP v zadevi Scordino proti Italiji (št. 1), 272.
točka.
29 Odločitev v zadevi Zajc in drugi proti Sloveniji, 20. točka.
30 Sodba ESČP v zadevi Scordino proti Italiji (št. 1), 214.
točka.
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očitkov).31 Glede na v zadevi Vidic proti Sloveniji pritožniku
priznani znesek denarne odškodnine (8.000,00 EUR)32 pomeni
namreč znesek 5.000,00 EUR 62% navedenega zneska, kar
upoštevaje zgoraj predstavljena stališča ESČP očitno ne pome‑
ni nerazumnega zneska denarne odškodnine.33 Zato je moralo
Ustavno sodišče pobudničine očitke zavrniti že iz tega razloga,
ne da bi se spuščalo v to, ali sta zadevi sploh primerljivi.
13. Pobudnica torej ni izkazala, da bi pomenilo omejeva‑
nje denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo na znesek
5.000,00 EUR nerazumno določitev načina uresničevanja pra‑
vice do sodnega varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja, ker to sodiščem ne bi puščalo dovolj prostora za
prisojo razumne denarne odškodnine v konkretnem primeru.
Pobudničini očitki so se izkazali kot očitno neutemeljeni ne
glede na to, da sodi njen primer med primere, v katerih je sodni
postopek trajal nerazumno dolgo že pred začetkom uporabe
ZVPSBNO (čeprav se je po ugotovitvah sodišč nadaljeval tudi
potem) – torej v času, ko strankam slovenski pravni red ni nudil
učinkovitih pravnih sredstev za varstvo te pravice.34 Čeprav je
mogoče domnevati, da je zato sporni sodni postopek trajal še
dlje, kot bi trajal v primeru, ko bi bila pobudnici takšna pravna
sredstva zagotovljena ves čas spornega sodnega postopka,
pobudnica ni izkazala, da bi sporni maksimalni znesek pre‑
prečeval sodiščem, da ji prisodijo razumno denarno odško‑
dnino. Sicer pa je tudi ESČP s svojo sodno prakso že večkrat
potrdilo, da pomeni odškodninska tožba po ZVPSBNO (kljub
sporni omejitvi denarne odškodnine po višini) učinkovito pravno
sredstvo,35 in sicer tudi v primerih, ko pomeni edino pravno
sredstvo stranke za varstvo pravice do sojenja brez nepotreb‑
nega odlašanja,36 ker je kršitev te pravice že prenehala pred
začetkom uporabe ZVPSBNO.37
14. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudničine
očitke o neskladju izpodbijane zakonske določbe s pravico
do učinkovitega sodnega varstva pravice do sojenja brez ne‑
potrebnega odlašanja (četrti odstavek 15. člena Ustave) kot
neutemeljene zavrnilo.
15. Pobudnica izpodbijani zakonski določbi očita tudi ne‑
skladje z 22. členom Ustave, vendar iz vsebine pobude izhaja,
da po vsebini uveljavlja kršitev drugega odstavka 14. člena
Ustave. Zato je Ustavno sodišče preizkusilo utemeljenost po‑
budničinih očitkov z vidika te ustavne določbe.
16. Po ustaljeni ustavnosodni presoji splošno načelo ena‑
kosti pred zakonom terja, da zakonodajalec bistveno enake
položaje ureja enako. Če zakonodajalec takšne položaje ureja
različno, pa mora za razlikovanje obstajati razumen razlog,
31 Po ustaljeni presoji Ustavnega sodišča pobudnik namreč
nima pravnega interesa, če ne izkaže, da bi morebitna ugoditev
pobudi privedla do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
32 Prim. 28. točko nav. sodbe.
33 Tudi sicer iz sodbe sodišča prve stopnje, ki se izpodbija z
ustavno pritožbo, izhaja, da je to sodišče pri odmeri denarne od‑
škodnine upoštevalo sodno prakso ESČP in da je zato pobudnici
prisodilo znesek 5.000,00 EUR, ki naj bi po njegovi oceni ustrezal
45 % denarne odškodnine, ki bi jo pobudnici po njegovi presoji
prisodilo ESČP.
34 Odločitev ESČP o dopustnosti pritožbe v zadevi Belinger proti Sloveniji z dne 2. 10. 2001 in sodba v isti zadevi z dne
13. 6. 2002, sodba v zadevi Lukenda proti Sloveniji z dne 6. 10.
2005 idr.
35 Tako ESČP nazadnje v sodbi v zadevi Trdan in Ć. proti
Sloveniji z dne 7. 12. 2010, 105. točka.
36 Odločitev ESČP v zadevi Zajc in drugi proti Sloveniji, od 43.
do 45. točke, odločitev ESČP v zadevi Gregl in drugi proti Sloveniji
z dne 2. 6. 2009 idr.
37 Gre torej za primere, ki sodijo pod prehodno ureditev iz
25. člena ZVPSBNO, upoštevaje pri tem tudi odločbo Ustavnega
sodišča št. U-I-207/08, Up-2168/08 z dne 18. 3. 2010 (Uradni list
RS, št. 30/10). V pobudničini zadevi glede na razloge izpodbijanih
sodnih odločb še niti ni jasno, ali njen primer sploh sodi med prime‑
re iz prehodnega obdobja, ali pa gre morda za primer, za katerega
v celoti velja ZVPSBNO.
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ki izhaja iz narave stvari.38 Načelo enakosti pred zakonom
torej ne pomeni, da predpisi ne bi smeli različno urejati enakih
položajev pravnih subjektov, ampak da tega ne smejo početi
samovoljno, brez razumnega in stvarnega razloga. Tovrstno
razločevanje, s katerim zakonodajalec sledi dopustnim ciljem,
je bistvena sestavina zakonodajne pristojnosti.39 Dopustnost
posega v pravico do enakosti pred zakonom se torej presoja
po t. i. testu arbitrarnosti.40 Do potrebe po uporabi tega testa
pa pride le v primeru posega v pravico iz drugega odstavka
14. člena Ustave. Če gre za različne pravne položaje, o posegu
ni mogoče govoriti.
17. Pobudnica trdi, da denarna odškodnina tudi v drugih
primerih odškodninske odgovornosti države, ki ne izhajajo iz
acta iure imperii, ni omejena po višini. Vendar s takšnimi očitki
zatrjevanega ustavno nedopustnega neenakega obravnavanja
ne more utemeljiti. Kot je bilo že pojasnjeno (prim. 4. točko tega
sklepa), obravnavani položaj ni enak položajem, ko država od‑
govarja za škodo zaradi protipravnih ravnanj državnih organov
neposredno na podlagi 26. člena Ustave (in ob smiselni uporabi
splošnih pravil odškodninskega prava).41 Pobudnica zato tudi s
sklicevanjem na siceršnjo neomejeno odškodninsko odgovor‑
nost povzročitelja škode po splošnih pravilih odškodninskega
prava zatrjevane protiustavne neenakosti ne more utemeljiti.
Tudi sicer Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 –
uradno prečiščeno besedilo – v nadaljevanju OZ), ki denarne
odškodnine za nepremoženjsko škodo po višini res ne omejuje,
to po drugi strani še bolj omejuje s tem, ko jo šteje za pravno
priznano le v določenih primerih (prvi odstavek 179. člena
OZ).42 Položaji oškodovancev po ZVPSBNO in po splošnih
pravilih odškodninskega prava pa niso primerljivi tudi zato, ker
pomeni pravično zadoščenje v obliki denarne odškodnine za
nepremoženjsko škodo po ZVPSBNO novo obliko nepremo‑
ženjske škode, ki je slovenski pravni red pred tem ni poznal.43
18. Pobudnica zatrjevanega ustavno nedopustnega ne‑
enakega obravnavanja tudi s primerjavo svojega položaja s
položajem tistih, ki so pravično zadoščenje zaradi kršitve pra‑
vice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja že uveljavljali v
postopku pred ESČP, očitno ne more utemeljiti. Zakonodajalec
namreč položaja slednjih ni uredil, zato mu ni mogoče očitati,
da je podobne položaje uredil neenako. Navedeni oškodo‑
vanci so morali prav zato, ker slovenski pravni red njihovega
položaja ni urejal, pravično zadoščenje uveljavljati v postopku
pred mednarodnim sodiščem. Sicer pa je ZVPSBNO v preho‑
dni določbi 25. člena uredil tudi položaje slednjih, če o njihovi
pritožbi oziroma zahtevi za izplačilo pravičnega zadoščenja v
postopku pred ESČP do začetka njegove uporabe še ni bilo
odločeno. Zato ESČP v primeru, ko Državno pravobranilstvo
tem oškodovancem ponudi v izplačilo denarno odškodnino, tudi
te napoti na predhodno izčrpanje domačih pravnih sredstev –
torej odškodninske tožbe po 25. členu ZVPSBNO, za katero
38 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-68/04 z dne 6. 4. 2006
(Uradni list RS, št. 45/06, in OdlUS XV, 26).
39 Sklep Ustavnega sodišča št. U-I-70/04 z dne 15. 2. 2007
(Uradni list RS, št. 18/07, in OdlUS XVI, 17).
40 Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-135/00 z dne 9. 10.
2002 (Uradni list RS, št. 93/02, in OdlUS XI, 211), 47. točka.
41 Takšno je tudi stališče sodne prakse (prim. sodbi VS RS
št. II Ips 591/2008 in št. II Ips 305/2009, obe z dne 24. 6. 2009,
objavljeni na spletni strani Sodstva Republike Slovenije: http://www.
sodisce.si/).
42 Prav tam.
43 Obstoj nepremoženjske škode se namreč po ZVPSBNO
ob ugotovljenem obstoju protipravnega ravnanja države domne‑
va. Gre za t. i. objektivno koncepcijo nepremoženjske škode, ki v
slovenskem odškodninskem pravu (vsaj glede fizičnih oseb) doslej
ni bila sprejeta (prim. prvi odstavek 16. člena ZVPSBNO) – tako
zakonodajalec (prim. zakonodajno gradivo k predlogu ZVPSBNO,
str. 48–49), pravna teorija (prim. L. Koman Perenič, Odškodnina po
Obligacijskem zakoniku in po Zakonu o varstvu pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja, Pravosodni bilten št. 2008/1, str. 61
in nasl.) in sodna praksa (prim. sodbo VS RS št. II Ips 305/2009).
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prav tako velja izpodbijano omejevanje denarne odškodnine.
Sicer pa ostaja možnost pritožbe na ESČP tudi oškodovancem,
katerih položaj ureja ZVPSBNO, po izčrpanju domačih pravnih
sredstev še vedno odprta, če menijo, da jim kljub prisojeni
denarni odškodnini v postopku pred domačimi sodišči ni bilo
zagotovljeno zadostno sodno varstvo pravice do sojenja brez
nepotrebnega odlašanja in da imajo zato še vedno »status
žrtve«.44
19. Glede na navedeno je treba kot neutemeljene zavrniti
tudi pobudničine očitke o neskladju drugega odstavka 16. člena
ZVPSNO z drugim odstavkom 14. člena Ustave.
20. Ker je pobuda očitno neutemeljena, jo je Ustavno
sodišče zavrnilo (1. točka izreka).
B – II.
21. Ustavno sodišče ustavne pritožbe ni sprejelo v obrav‑
navo, ker zatrjevane kršitve človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin niso podane (2. točka izreka).
C.
22. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi dru‑
gega odstavka 26. člena in drugega odstavka 55.b člena Za‑
kona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo – ZUstS) ter prve alineje drugega odstav‑
ka 46. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS,
št. 86/07 in 54/10) v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter
sodnici in sodniki dr. Mitja Deisinger, mag. Miroslav Mozetič,
Jasna Pogačar, mag. Jadranka Sovdat in Jože Tratnik. Sklep
je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
393.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi
članarine Zdravniške zbornice Slovenije

Na podlagi petega odstavka 74. člena Zakona o zdrav‑
niški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 15/08 – ZPacP in 58/08) je po predhodnem soglasju
ministra za zdravje skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na
60. seji dne 24. 11. 2010 sprejela

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi članarine
Zdravniške zbornice Slovenije
I.
V Sklepu o določitvi članarine Zdravniške zbornice Slo‑
venije (Uradni list RS, št. 4/07, 19/08 in 12/09) se V. točka
spremeni tako, da se glasi:
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Članarina članov zbornice, ki imajo pravico do delne sta‑
rostne ali invalidske pokojnine, znaša 75% zneska članarine,
ki bi jim bila odmerjena v skladu s prvim odstavkom prejšnje
točke.
Status iz prvega odstavka te točke član zbornice dokazuje
s potrdilom pristojnega organa, pri čemer se o neopravljanju
zdravniške službe izreče s pisno izjavo.
Status iz drugega in tretjega odstavka te točke član zbor‑
nice dokazuje s potrdilom pristojnega organa.«
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od odmere članarine
za leto 2011.
Št. 0070-2/2011
Ljubljana, dne 24. januarja 2011
EVA 2010-2711-0070
Uršula Salobir Gajšek, dr. med., l.r.
Predsednica
skupščine Zdravniške zbornice Slovenije

394.

Tarifa o vrednosti točke za leto 2011 za plačilo
na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo
radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo
elementov oštevilčenja

Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka
56. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 uradno prečiščeno
besedilo ZEKom-UPB1, 102/07 – ZDRad in 110/09) in 4. člena
Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za
uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevil‑
čenja (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05, 22/07 in 46/10) izdaja
direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Repu‑
blike Slovenije

TARIFO
o vrednosti točke za leto 2011 za plačilo
na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo
radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo
elementov oštevilčenja
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za leto 2011 za izračun
plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo ra‑
dijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo oštevilčenja
Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slo‑
venije (v nadaljnjemu besedilu: agencija).
2. člen
(plačilo na podlagi obvestila)

»V.
Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki ne opra‑
vljajo zdravniške službe, je 40 eurov letno.
Članarina polno upokojenih članov zbornice, ki opravljajo
zdravniško službo na podlagi pogodb civilnega prava, in čla‑
narina članov zbornice, ki so visokošolski učitelji ali znanstveni
delavci in ne opravljajo zdravniške službe, je 108,00 eurov
letno.

Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je
1,24 EUR.

Odločitev ESČP v zadevi Dubjakova proti Slovaški, sodba
ESČP v zadevi Scordino proti Italiji (št. 1), od 178. do 213. točke,
in sodba ESČP v zadevi Rišková proti Slovaški, 89. in od 109. do
111. točke.

(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja)

44

3. člen
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih
frekvenc je 1,09 EUR.
4. člen
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov
oštevilčenja je 1,13 EUR.
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5. člen
(priloga k tarifi)

Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife,
določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasle‑
duje.
6. člen
(prehodna določba)
Za postopke obračunavanja pristojbin oziroma plačil, ki
so se začeli v obdobju do uveljavitve te tarife, se uporabljajo
predpisi, ki so veljali do uveljavitve te tarife.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
						
Št. 0912-1/2010/14
Ljubljana, dne 14. februarja 2011
EVA 2010-3211-0063
Miha Krišelj l.r.
v.d. direktorja
Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije
s sklepom 42600-1/2011/3, z dne 10. 2. 2011.
Priloga k Tarifi o vrednosti točke za leto 2011 za plačilo na
podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za
plačilo za uporabo oštevilčenja:
Razlogi za sprejem tarife so:
1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil zave‑
zancev agenciji tako, da zbrana letna plačila pokrijejo stroške,
ki jih ima agencija z izvrševanjem določb Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 uradno prečiščeno
besedilo ZEKom-UPB1, 102/07 – ZDRad in 110/09; v nadalj‑
njem besedilu: zakon) in sorazmerni delež stroškov delovanja
skupnih služb agencije, pri čemer je:
– vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila
določena tako, da zbrana plačila na podlagi obvestila krijejo
načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb
zakona, razen določb V. in VI. poglavja zakona,
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih
frekvenc določena tako, da zbrana plačila za uporabo radijskih
frekvenc krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z upra‑
vljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje
zakona),
– vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov
oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila za uporabo
elementov oštevilčenja krijejo načrtovane stroške, ki jih ima
agencija z upravljanjem in nadzorom prostora elementov ošte‑
vilčenja (VI. poglavje zakona).
2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti agencije pri izva‑
janju nalog v okviru njenih pristojnosti.
3. Predvideti porabo sredstev agencije v skladu z vnaprej
opredeljenimi cilji.
Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti na‑
slednje cilje:
– dokončati gradnjo RNMS (radijski nadzorno merilni sis‑
tem) ter pričeti z nadgradnjo in posodobitvijo merilne opreme
za celovit nadzor radiofrekvenčnega spektra,
– skladno z določili prihajajočega Zakona o medijih (Zmed1) vzpostaviti inšpekcijski nadzor nad ponudniki avdiovizualnih
medijskih storitev in vsebinami v elektronskih medijih ter temu
prilagoditi tako kadrovske kot tehnične zmogljivosti,
– sodelovati pri oblikovanju podzakonskih aktov na pod‑
lagi prihajajočega Zmed-1,
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– izvajati aktivnosti v zvezi z digitalnim prehodom in koor‑
dinirati digitalno dividendo s sosednjimi državami,
– nadaljevati z analizo stroškov omrežij in storitev s po‑
udarkom na stroških storitev operaterjev s pomembno tržno
močjo ter posodabljanje in nadaljnji razvoj lastnih stroškovnih
modelov, s poudarkom na novih tehnologijah (IP, NGA, NGN),
– strateško planirati celovito in konsistentno regulacijo
trga, sodelovati z Evropsko komisijo v fazi priprave ukrepov,
pripraviti osnutke ukrepov na podlagi analiz trgov in voditi javne
razprave o njih, odzivati se na pobude zainteresirane javno‑
sti, notificirati osnutke ukrepov oziroma tržnih analiz, pripraviti
končne ukrepe regulacije trga in njihove notifikacije.
Agencija v finančnem načrtu za leto 2011 načrtuje potreb‑
na sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju
vseh z zakonom in z Zakonom o poštnih storitvah predpisanih
dejavnosti, v skupni višini 5.204.029 EUR.
Načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog
agencije izključno na podlagi zakona in sorazmerni delež stro‑
škov skupnih služb agencije, z upoštevanjem kriterija delitve
stroškov glede na število zaposlenih po posameznih področjih,
se pokrijejo s prihodki od plačil na podlagi tarif za leto 2011, ki
predstavljajo plačila na podlagi zakona:
Vrsta tarife

Plačila v EUR

Na podlagi obvestil

1.180.000

Za uporabo TK in RDF frekvenc

2.646.000

Za uporabo elementov oštevilčenja
Skupaj

395.

652.500
4.478.500

Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za
leto 2011

Na podlagi 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni
list RS, št. 51/09 in 77/10 – ZPSto-2) in četrtega odstavka
4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil
za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09) izdaja
direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Repu‑
blike Slovenije

TARIFO
o plačilih za izvajanje poštnih storitev
za leto 2011
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa višino letnega plačila izvajalcev poštnih
storitev Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republi‑
ke Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2011.
2. člen
(način izračuna plačil)
(1) Višina letnega plačila za posamezno skupino poštnih
storitev se izraža v točkah.
(2) Višina letnega plačila za posamezno skupino poštnih
storitev je zmnožek števila točk, kot so določene s Pravilnikom
o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih
storitev (Uradni list RS, št. 109/09; v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik) in vrednosti točke ob izdaji odločbe, s katerim se
zavezancu določi obveznost plačila.
(3) Zavezanec za plačilo je fizična ali pravna oseba, ki iz‑
vaja univerzalno storitev na podlagi tretjega odstavka 24. člena
Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09 in 77/10
– ZPSto-2) ter fizična ali pravna oseba, ki izvaja zamenljive
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storitve na podlagi ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka
24. člena istega zakona
3. člen
(vrednost točke in število točk)
(1) Vrednost točke znaša 10,09 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine poštnih storitev je
določeno v 3. členu Pravilnika.
4. člen
(odmera in izračun plačil)
(1) Letno plačilo za posameznega zavezanca odmeri
agencija z odločbo.
(2) Z odločbo odmeri agencija višino letnega plačila iz‑
vajalca poštnih storitev za vse skupine poštnih storitev, ki jih
izvaja, na način, določen v drugem odstavku 2. člena te tarife.
(3) Plačila se plačujejo letno, in sicer vnaprej za tekoče
leto.
(4) Plačilo na podlagi ugotovitvenega sklepa je zavezanec
dolžan plačati v 30 dneh od vročitve odločbe iz prvega odstav‑
ka tega člena, plačilo za dovoljenje pa v štirih enakih zneskih v
rokih, ki jih določi agencija z odločbo iz prvega odstavka tega
člena.
5. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi I, ki je sestavni del te tarife,
določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agen‑
cija.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0912-1/2010/15
Ljubljana, dne 14. februarja 2011
EVA 2010-3211-0064
Miha Krišelj l.r.
v.d. direktorja Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 42600-1/2011/3, z dne 10. 2. 2011.
Priloga k Tarifi o plačilih za izvajanje poštnih storitev za
leto 2011:
PRILOGA I.
Posebna obrazložitev tarife
Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev predvideva
neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v
okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
Razlogi za sprejem te tarife so:
1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil izva‑
jalcev poštnih storitev tako, da zbrana letna plačila pokrijejo
stroške delovanja področja pošte in sorazmerni delež stroškov
delovanja skupnih služb agencije.
2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti področja pošte pri
izvajanju nalog v okviru njegovih pristojnosti.
3. Predvideti porabo sredstev področja pošte ter soraz‑
mernega deleža delovanja skupnih služb agencije v skladu z
vnaprej opredeljenimi cilji.
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Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti nasle‑
dnje, v programu dela 2011 zastavljene, cilje:
1. Analizirati trg poštnih storitev.
2. Implementirati najnovejše podzakonske akte.
3. Regulirati cene in računovodski sistem.
4. Spodbujati konkurenco na liberaliziranem delu trga
poštnih storitev.
5. Izboljšati kakovost prenosa pošiljk univerzalne poštne
storitve.
Agencija v finančnem načrtu za leto 2011 načrtuje potreb‑
na sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju
vseh dejavnosti v okviru pristojnosti agencije, v skupni višini
5.204.029 EUR.
Načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog
agencije za področje pošte in sorazmerni delež stroškov sku‑
pnih služb agencije, katerih delo je neposredno povezano z
delom in aktivnostmi področja pošte, znašajo 505.000 EUR
in se pokrijejo s prihodki od plačil na podlagi tarife za leto
2011.

396.

Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in
nadomestilih

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu
finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 –
popr., 69/08, 40/09 in 88/10) izdaja Agencija za trg vrednostnih
papirjev

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
TARIFE
o taksah in nadomestilih
1. člen
V drugem odstavku 1. člena Tarife o taksah in nadomesti‑
lih (Uradni list RS, št. 54/08, 86/09 in 59/10) se v prvem stavku
na koncu besedila črta dvopičje in doda besedilo »in drugimi
predpisi:«.
V drugem odstavku 1. člena se točka j) spremeni tako,
da se glasi:
»j) Uredbo (ES) št. 1060/2009 Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 16. septembra 2009 o bonitetnih agencijah (UL L
št. 302 z dne 17. 11. 2009 in UL L št. 350 z dne 29. 12. 2009-po‑
pravek; v nadaljnjem besedilu Uredba 1060/2009/ES)«.
Za točko j) drugega odstavka 1. člena Tarife se doda nova
točka k), ki se glasi:
»k) drugim zakonom ter njihovimi spremembami in do‑
polnitvami«.
2. člen
Točka 1.7 »Odločanje o drugih posamičnih zadevah« se
spremeni tako, da se glasi:«Uredba 1060/2009/ES«.
3. člen
Pod točko 1.7 se doda novi tarifni številki 70.a in 70.b, ki
se glasita:
»Tarifna številka 70.a
(1) Za zahtevo za registracijo bonitetne agencije (15/1. člen
Uredbe 1060/2009/ES) znaša taksa 3000 točk.
(2) Za zahtevo za registracijo skupine bonitetnih agencij
(15/2. člen Uredbe 1060/2009/ES) znaša taksa za vsako od
bonitetnih agencij skupine 1800 točk.
(3) Za izdajo odločbe o razveljavitvi registracije bonitetne
agencije (20. člen Uredbe 1060/2009/ES) znaša pavšalno na‑
domestilo stroškov postopka 800 točk.
Tarifna številka 70.b
(1) Za izdajo nadzornega ukrepa na podlagi 24. in
25. člena Uredbe 1060/2009/ES,ki ga izda Agencija, znaša
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pavšalno nadomestilo stroškov postopka od 400 do 1000 točk
in sicer glede na zahtevnost posamezne zadeve.«
4. člen
Za točko 1.7 se doda nova točka 1.8 »Odločanje o dru‑
gih posamičnih zadevah« s tarifno številko 71, ki se glasi:
»Tarifna številka 71
(1) Za odločanje Agencije o drugih posamičnih zadevah
in za izdajo sklepa, s katerim Agencija zavrže zahtevo za
izdajo dovoljenja oziroma soglasja, ter za izdajo sklepa o
ustavitvi postopka zaradi umika zahteve znaša taksa 100
točk.
(2) Ne glede na določbo predhodnega odstavka te ta‑
rifne številke se ne plača taksa za izdajo sklepa o ustavitvi
postopka zaradi umika zahteve, če vlagatelj umakne zahtevo
za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posre‑
dnika, zahtevo za izdajo dovoljenja za trženje investicijskih
skladov in prodajo investicijskih kuponov oziroma delnic in‑
vesticijskih skladov oziroma zahtevo za opravljanje funkcije
člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredni‑
ške družbe oziroma družbe za upravljanje.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne šte‑
vilke se ne plača taksa za izdajo sklepa, s katerim se ustavi
postopek pregleda poslovanja (301/1. člen in 525. člen ZTFI
v zvezi z 241/5. členom ZBan-1).«
5. člen
Deseti odstavek tarifne številke 78 Tarife se spremeni
tako, da se glasi:
»(10) Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka
te tarifne številke, se v primeru, da v tekočem letu pride do
preoblikovanja vzajemnih skladov v skladu z 151.a členom
ZISDU-1, kot osnova za določitev povprečne letne čiste vre‑
dnosti sredstev prevzemnega vzajemnega sklada šteje vsota
povprečnih letnih čistih vrednosti sredstev vseh v preobliko‑
vanju udeleženih vzajemnih skladov, in sicer od prvega dne
po preteku meseca, v katerem je prišlo do preoblikovanja.«
Dosedanji deseti odstavek tarifne številke 78 postane
enajsti odstavek.
6. člen
Za točko 3.3 »Zakon o pravnih naslednicah pooblašče‑
nih investicijskih družb« se doda nova točka 3.4 »Uredba
1060/2009/ES« z novo tarifno številko 81, ki se glasi:
»Tarifna številka 81
(1) Letno nadomestilo za nadzor nad bonitetno agencijo
(19. člen Uredbe 1060/2009/ES) znaša 8400 točk oziroma
mesečno 700 točk.
(2) Letno nadomestilo za nadzor iz prvega odstavka te
tarifne številke se plačuje po dvanajstinah, in sicer v enakih
mesečnih obrokih, ki zapadejo vsakega petega v mesecu
za tekoči mesec.
(3) V primeru, da zavezanec za plačevanje letnega
nadomestila za nadzor iz prvega odstavka te tarifne številke
prične poslovati sredi leta, nastane obveznost plačevanja
nadomestila v prvem naslednjem mesecu po izdaji odločbe
o registraciji s strani Agencije. Letno nadomestilo za nadzor
se v takih primerih proporcionalno zmanjša.«
7. člen
Te spremembe in dopolnitve Tarife začnejo veljati pet‑
najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-6/2010-8
Ljubljana, dne 6. januarja 2011
EVA 2010-1611-0180
Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostni papirjev
dr. Damjan Žugelj l.r.
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DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
397.

Skupni sporazum o uporabi glasbenih
avtorskih del iz repertoarja Združenja SAZAS
v obliki javnega izvajanja glasbe v organizaciji
občin Republike Slovenije

Združenje skladateljev in avtorjev za zaščito avtorske
pravice Slovenije – Združenje SAZAS (v nadaljevanju: Zdru‑
ženje SAZAS), Špruha 19, Trzin, ki ga zastopa predsednik
Upravnega odbora Združenja SAZAS Matjaž Zupan in
1. Združenje občin Slovenije, Ulica Janeza Pavla II. 13,
1000 Ljubljana, ki ga zastopa zastopnik Robert Smrdelj,
2. Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000
Maribor, ki jo zastopa zastopnik Franc Kangler,
sklenejo na podlagi 157. člena Zakona o avtorski in soro‑
dnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno be‑
sedilo, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZASP)
in 8. člena Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Uradni list
RS, št. 138/06; v nadaljevanju Pravilnik) naslednji

SKUPNI SPORAZUM
o uporabi glasbenih avtorskih del iz repertoarja
združenja SAZAS v obliki javnega izvajanja
glasbe v organizaciji občin Republike Slovenije
1. člen
Predmet sporazuma
Stranke uvodoma ugotavljajo:
– da je Združenje SAZAS kolektivna organizacija, ki
na podlagi ZASP in dovoljenja Urada RS za intelektualno
lastnino št. 800-3/96 z dne 12. 3. 1998 upravlja in uveljavlja
avtorske pravice na avtorskih delih s področja glasbe;
– da je Združenje SAZAS v Uradnem listu RS, št. 40/10
z dne 21. 5. 2010 objavilo vabilo k pogajanjem vsem repre‑
zentativnim združenjem uporabnikov avtorskih glasbenih del
iz repertoarja Združenja SAZAS, ki organizirajo prireditve z
javnim izvajanjem in izpolnjujejo pogoje za sklenitev skupne‑
ga sporazuma o tarifah, pogojih, okoliščinah uporabe, načinu
plačila in ostalih pogojih za uporabo glasbenih avtorskih del
iz repertoarja Združenja SAZAS na področju organiziranja
prireditev z javnim izvajanjem skladno z določbami prvega in
drugega odstavka 157. člena ZASP. K pogajanjem je Zdru‑
ženje SAZAS povabilo tudi interesna združenja;
– da repertoar Združenja SAZAS sestavljajo vsa glas‑
bena neodrska dela domačih in tujih avtorjev, ki jih na
podlagi mednarodnih konvencij, ZASP, posameznih poo‑
blastil avtorjev in imetnikov avtorskih pravic ter pogodb s
tujimi kolektivnimi organizacijami, Združenje SAZAS ščiti
na ozemlju Republike Slovenije (v nadaljevanju repertoar
Združenja SAZAS);
– da sklepajo ta skupni sporazum, ki je rezultat medse‑
bojnih pogajanj, usklajevanj in kompromisov, z namenom do‑
ločitve posebnih pogojev uporabe in tarife za javno izvajanje
glasbenih del iz repertoarja Združenja SAZAS izključno in
samo za izvajanje glasbe na prireditvah v okviru organizacije
občin Republike Slovenije.
Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije
zagotavljata (v nadaljevanju podpisnika):
– da vsak posamezni podpisnik ali pa oba skupaj v
svojem članstvu združujeta večino slovenskih občin in sta
zato na področju teh dejavnosti reprezentativno združenje v
smislu 157. člena ZASP,
– da v dejavnosti vsakega posameznega podpisnika
spada tudi sklepanje skupnih sporazumov o uporabi glas‑
benih avtorskih del kot je predmetni sporazum.
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Osnova za predmetni skupni sporazum je Pravilnik,
ki je kot priloga 1 sestavni del tega skupnega sporazuma.
Kolikor ta skupni sporazum ne določa drugače, za uporabo
glasbenih avtorskih del v obliki javnega izvajanja v organi‑
zaciji občin velja in se uporablja Pravilnik.

Znižanje iz 3. oziroma 4. točke 4. člena tega sporazuma
se priznava občinam iz razloga, ker so kot nosilke razvoja,
širitve in podpornice vseobčih kulturnih dejavnosti na nivoju
lokalnih skupnosti.
Znižanje iz 5. točke četrtega člena tega sporazuma se
prizna zaradi olajševalne in povezovalne vloge, ki jo imata
podpisnika pri uveljavljanju avtorske pravice pri prireditvah
z javnim izvajanjem v okviru dejavnosti občin, kar se kaže
v dejstvu, da sta podpisnika vodila pogajanja z Združenjem
SAZAS, da sta skrbnika pogodb s svojimi člani, da sta dol‑
žna redno sporočati vsako spremembo svojih članov, da bo‑
sta svoje člane redno opozarjala na pomen avtorskopravne
zaščite, na pomen ureditve odnosov med občinami v okviru
prireditev z javnim izvajanjem in Združenjem SAZAS, kakor
tudi na vse novosti, ki se tičejo medsebojnih razmerij. Pod‑
pisnika bosta svoje člane opozarjala v primeru kršitev določb
njihovih individualnih pogodb (zamude pri plačilih, nepopolna
ali nepravočasna dostavitev podatkov …), ter oglaševala
Združenje SAZAS.

4. člen

6. člen

Osebna veljavnost in predmet skupnega sporazuma
S tem skupnim sporazumom se določijo pogoji uporabe
glasbenih avtorskih del glede na okoliščine uporabe ter rok
in način plačila avtorskega honorarja oziroma nadomestila
za uporabo glasbenih avtorskih del iz repertoarja Združenja
SAZAS.
Ta sporazum se nanaša izključno in samo na javno
izvajanje glasbenih avtorskih del v okviru organizacije občin
Republike Slovenije.
3. člen
Pogoji za uporabo glasbenih avtorskih del

Tarifa in obračun avtorskega nadomestila
Avtorsko nadomestilo oziroma honorar se izračuna na
način in v višini, kot je to določeno v Pravilniku, kolikor ta
sporazum ne določa drugače.
Kolikor posamezna občina organizira prireditev z jav‑
nim izvajanjem glasbenih avtorskih del, in s tem izpolnjuje
pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju tega sporazuma, se
višina avtorskega honorarja oziroma nadomestila za posa‑
mezno prireditev določi in obračuna kot sledi:
1. Tarifa se določi glede na vrsto prireditve, skladno s
Pravilnikom in je osnova za izračun avtorskega honorarja
oziroma nadomestila (v nadaljevanju »Osnova«).
2. Osnova se v primeru pravočasne, pravilne in popolne
dostavitve vseh potrebnih podatkov zniža za 20%.
3. Organizatorjem prireditev, ki so opredeljen v drugem
členu tega sporazuma se v primeru, da gre za prireditev z
vstopnino, osnova zniža za 10%.
4. Organizatorjem prireditev, ki so definirane v drugem
členu tega sporazuma se v primeru, da gre za neprofitno
prireditev t.j. brez vstopnine, osnova zniža za 20%.
5. Članom podpisnikov se osnova zniža za 10%.
6. Kolikor bo organizator prireditev definiranih v dru‑
gem členu tega sporazuma vse obveznosti iz 2. točke tega
člena izpolnil v predpisani elektronski obliki, objavljeni na
uradni spletni strani Združenja SAZAS, se mu osnova zniža
za 5%.
7. Znižanji iz 3. in 4. točke tega člena se med seboj
izključujeta.
8. Znižanja se ne seštevajo kumulativno, temveč se
rezultat vsakega znižanja vzame kot osnova za naslednje
znižanje.
9. Znižanja se med seboj, razen v primeru 7. točke tega
člena, ne izključujejo.
Znižanja tarife se upoštevajo izključno in samo za pri‑
reditve z javnim izvajanjem v organizaciji občin Republike
Slovenije.
5. člen
Okoliščine, zaradi katerih se plačilo
avtorskega honorarja zniža
Znižanji iz 2. in 6. točke 4. člena tega sporazuma se
priznavata uporabnikom avtorskih del iz razloga racionaliza‑
cije poslovanja Združenja SAZAS, saj se Združenju SAZAS
s pravočasno in popolno dostavitvijo podatkov v predpisani
elektronski obliki znižajo administrativni stroški poslovanja
in stroški obdelave podatkov.

Pravočasna, pravilna in popolna dostavitev
vseh potrebnih podatkov
Pogoji iz 2. točke 4. člena so izpolnjeni, če občina za
vse prireditve z javnim izvajanjem dostavi obrazca SAZAS
– 1 (spored izvedenih del za javno izvajanje del na koncertih
in prireditvah) in SAZAS – 3 (osnove za obračun avtorskega
honorarja) enkrat mesečno. Rok za dostavitev obeh obraz‑
cev za vse prireditve je do 15. dneva v mesecu za pretekli
mesec. Združenje SAZAS, kolikor pride do razlike med pro‑
danimi vstopnicami in številom obiskovalcev na prireditvi iz
3. točke 4. člena, v primeru da organizator predloži dokaz o
brezplačnih vstopnicah, osnova pa se obračunava glede na
število obiskovalcev prireditve, kot podlago za obračunava‑
nje osnove vzame najmanj 80% obiskovalcev.
Za resničnost in popolnost prijavljenih podatkov na
obrazcih SAZAS – 1 in SAZAS – 3 je odgovorna posamezna
občina kot organizator prireditve z javnim izvajanjem.
Imetniki pravic ali njihov zastopnik lahko zahtevajo
preverjanje teh podatkov.
7. člen
Plačilo avtorskega nadomestila
Združenje SAZAS bo skladno z določbami tega spora‑
zuma in Pravilnika po izvedeni prireditvi obračunalo avtorsko
nadomestilo oziroma honorar in izstavilo račun občini za
prireditev z javnim izvajanjem.
Občina je avtorsko nadomestilo oziroma honorar dol‑
žna poravnati v zakonsko določenem roku od dneva izsta‑
vitve računa.
8. člen
Pravica do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji določeni v njem se upo‑
rabljajo in veljajo izključno za občine, ki v svoji dejavnosti
uporabljajo glasbena dela, kot je to določeno v 2. in 4. členu
tega sporazuma, in imajo z Združenjem SAZAS sklenjeno
individualno pogodbo skladno s tem sporazumom. Morebitne
neporavnane pretekle obveznosti članov podpisnikov, pred
sklenitvijo predmetnega skupnega sporazuma, niso ovira
za sklenitev tega skupnega sporazuma, kakor tudi ne za
sklenitev individualne pogodbe med Združenjem SAZAS in
članom podpisnikov.
Seznama članov podpisnikov sta kot Prilogi 2 in 3 se‑
stavni del tega sporazuma. Vsak posamezni seznam mora
vsebovati uradni naziv člana, njegov uradni naslov, davčno
številko ter verodostojen elektronski naslov preko katerega
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lahko Združenje SAZAS komunicira z posameznim članom.
Podpisnika se zavezujeta, da bosta Združenju SAZAS ob vsaki
spremembi članstva (sprejem ali izstop člana), ali spremembi
zgoraj določenih podatkov v roku 15-ih dni posredovali nov
seznam svojih članov z vsemi podatki.
Posamezni član podpisnikov bo z Združenjem SAZAS
sklenil individualno pogodbo. V pogodbi bodo za vsakega člana
podpisnikov določeni pogoji za uporabo glasbe skladno s tem
sporazumom.
9. člen
Izguba pravice do posebnih pogojev
Ta sporazum in posebni pogoji po njem se ne uporabljajo
za občine glede organizacije prireditev z javnim izvajanjem, ki
jim Združenje SAZAS prekliče individualno sklenjeno pogodbo
zaradi kršitev individualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega
sporazuma (v nadaljevanju besedila: kršitelj). V primeru kršitev
Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma bo Združenje SAZAS
kršitelja pisno obvestila o kršitvi. O kršitvi člana podpisnikov
bo Združenje SAZAS obvestilo tudi posameznega podpisnika,
katerega član kršitelj bo.
V pisnem obvestilu o kršitvi bo Združenje SAZAS kršitelja
pozvalo k odpravi kršitve.
V primeru, da kršitelj, ki mu je bilo pisno obvestilo o kršitvi že
poslano, ponovno krši ZASP, Pravilnik, predmetni sporazum ali in‑
dividualno sklenjeno pogodbo, bo Združenje SAZAS individualno
sklenjeno pogodbo preklicalo z odpovednim rokom 30 dni.
Šteje se, da je individualna pogodba odpovedana pra‑
vilno, četudi kršitelj ne dvigne pisemske pošiljke, ki mu je
poslana na uradni naslov. V slednjem primeru se šteje, da je
individualna pogodba pravilno odpovedana s potekom roka
za dvig priporočene pisemske pošiljke, ki vsebuje obvestilo o
odpovedi.
Združenje SAZAS lahko prekliče podano odpoved in‑
dividualne pogodbe, če kršitelj do dneva poteka odpove‑
dnega roka odpravi kršitve, zaradi katerih je bila pogodba
odpovedana. O odpovedi individualne pogodbe člana pod‑
pisnikov, bo Združenje SAZAS obvestilo tudi posameznega
podpisnika.
Kršitve posameznega kršitelja ne vplivajo na veljavnost
tega skupnega sporazuma, niti na druge individualne pogodbe
z občinami.
10. člen
Obveznosti podpisnikov
Podpisnika bosta seznanila vse svoje člane z vsebino
tega sporazuma in jih pozvala naj z Združenjem SAZAS podpi‑
šejo individualne pogodbe v skladu s tem sporazumom.
Podpisnika bosta po svojih najboljših močeh pripomogla
k temu, da bodo člani podpisnikov spoštovali določbe v času
trajanja tega sporazuma.
Podpisnika bosta v primerih nespoštovanja določb tega
sporazuma posredovala pri svojih članih – kršiteljih avtorskih
pravic.
Podpisnika bosta svoje člane pozvala k plačilu neporav‑
nanih obveznosti do Združenja SAZAS, ki jih imajo njuni člani
v času podpisa tega sporazuma.
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Oba podpisnika sta dolžna imeti na svoji uradni spletni
strani objavljen promocijski kratki film (videospot) z naslovom
»spoštujmo avtorsko pravico«, v času trajanja skupnega spo‑
razuma.
Oba podpisnika sta dolžna po podpisu predmetnega spo‑
razuma javnosti sporočiti, da imata z Združenjem SAZAS ure‑
jene medsebojne obveznosti.
11. člen
Kršitve avtorskih pravic
Združenje SAZAS lahko tudi pred odpovedjo individualne
pogodbe pisno opomni člana podpisnikov, ki krši določbe indivi‑
dualne pogodbe, Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma.
Zoper člane podpisnikov, ki bodo večkrat kršili pogoje o
uporabi glasbenih avtorskih del, določbe individualne pogodbe,
Pravilnika, ZASP ali tega sporazuma, bo Združenje SAZAS
uporabilo vsa razpoložljiva pravna sredstva.
12. člen
Trajanje sporazuma
Ta sporazum je sklenjen z dnem podpisa vseh strank spo‑
razuma in velja do 31. decembra 2011. Sporazum začne veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S potekom roka veljavnosti tega sporazuma ali v drugih
primerih prenehanja tega sporazuma prenehajo avtomatično
veljati tudi vse individualne pogodbe, sklenjene na podlagi
tega sporazuma.
Predstavniki podpisnikov in Združenja SAZAS bodo naj‑
kasneje v mesecu oktobru 2011 preverili sodelovanje vseh
pogodbenih strank ter članov podpisnikov in učinke ter reali‑
zacijo tega sporazuma ter pričeli pogajanja o podaljšanju tega
sporazuma oziroma sklenitvi novega.
13. člen
Mirno reševanje sporov
Stranke tega sporazuma bodo reševale spore po mirni poti.
Kolikor to ne bo mogoče je pristojno redno sodišče v Ljubljani.
14. člen
Ta sporazum je sestavljen v treh izvodih, od katerih vsaka
stranka sporazuma prejme en izvod.
Ljubljana, dne 1. februarja 2011

Trzin, dne 9. februarja 2011

ZDRUŽENJE
OBČIN SLOVENIJE
Robert Smrdelj l.r.
Zastopnik

ZDRUŽENJE
SAZAS
Matjaž Zupan l.r.
Predsednik
Upravnega odbora

Trzin, dne 21. decembra 2010
SKUPNOST OBČIN
SLOVENIJE
Franc Kangler l.r.
Zastopnik
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OBČINE
AJDOVŠČINA
398.

BRASLOVČE
399.

Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev
proračunske rezerve za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT‑B, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN) ter
33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99 in
Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 4. seji dne 3. 2. 2011 sprejel

Odlok o proračunu Občine Braslovče
za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Bra‑
slovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet
Občine Braslovče na 6. redni seji dne 9. 2. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Braslovče za leto 2011

ODLOK
o spremembi Odloka o uporabi sredstev
proračunske rezerve za leto 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
2. člen Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve
za leto 2011 (Uradni list RS, št. 108/10) se spremeni tako, da
se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve v višini 1.160.000,00 evrov
se namenijo za financiranje izdatkov ukrepov odprave posledic
po naravni nesreči na javni komunalni infrastrukturi ter za odpra‑
vo posledic in sanacijo plazov Stogovce, Stomaž ter Kovači.«.

S tem odlokom se za Občino Braslovče 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. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

1. člen
(vsebina odloka)

2. člen

Št. 4102-1/2008
Ajdovščina, dne 3. februarja 2011

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov
določa v naslednjih zneskih:

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

Skupina/
Podskupina
Kontov

Besedilo

Proračun
leta 2011
v eurih

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)

5.060.205

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.117.474

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

3.351.609

700 Davki na dohodek in dobiček

2.973.499

70

703 Davki na premoženje

226.460

704 Domači davki na blago in storitve

151.650

706 Drugi davki
71

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

765.865

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

195.765

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

0

11.000
6.000
5.200
547.900

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

50.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

50.000
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721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

PREJETE DONACIJE (730+731)

30.698

730 Prejete donacije iz domačih virov

30.698

731 Prejete donacije iz tujine
74

0

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

862.033

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

439.930

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU

422.103

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.986.280

40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.213.612

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

37.000

409 Rezerve

61.000

410 Subvencije
412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam

137.550

413 Drugi tekoči domači transferi

260.840
0

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

2.366.988

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.366.988

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)

135.700

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.

57.800

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

77.900

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.‑II.

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

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

+73.925

100

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.

5.290
866.300

III.

44

1.269.980

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

414 Tekoči transferi v tujino

43

39.515
787.377

403 Plačila domačih obresti
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

42

288.720

100

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah j. p.

VI.

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

C.

RAČUN FINANCIRANJA

50
55

VII.
VIII.

100

ZADOLŽEVANJE (500)

0

500 Domače zadolževanje

0

ODPLAČILA DOLGA (550)

124.020

550 Odplačila domačega dolga

124.020

IX.

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

–49.995

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

XI.

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

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo (ocena)

–124.020
–73.925
50.000
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Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in 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 objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.
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: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,
požarna taksa, prispevek za priključitev na javni vodovodni
sistem, prispevek za priključitev na javni kanalizacijski sistem
in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski preje‑
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov in izdatkov poveča obseg proračuna.
Pravice porabe sredstev, ki so izkazane na proračunskih
postavkah za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso po‑
rabljene 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 pro‑
računa med glavnimi programi v okviru področja proračunske
porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan do
višine 40%.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o ve‑
ljavnem 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 upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegat 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.
Omejitve iz 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
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storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče
leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega
proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZFJ.
V proračunsko rezervo občine se v letu 2011 izloči
50.000,00 EUR, oziroma največ do 1,5% prejemkov proraču‑
na. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave
odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene
iz drugega odstavka 49. člena ZFJ župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno
proračunsko rezervacijo v višini 11.000,00 EUR. Sredstva splo‑
šne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene na‑
mene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za
namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena
sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni
bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev splošne proračun‑
ske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
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 300,00 EUR.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2011 se občina Braslovče ne bo zadolžila.
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine Braslovče
(javni zavodi, javna podjetja in javni skladi, katerih ustanovite‑
ljica je občina), se v letu 2011 ne smejo zadolževati, prav tako
Občina Braslovče v letu 2011 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Braslovče v
letu 2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja
ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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12. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410/01/2011
Braslovče, dne 9. februarja 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

400.

Sklep o cenah programov predšolske vzgoje
v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče
in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca
za primer počitniške odsotnosti

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
št. 100/05 – UPB2, 25/08, in 36/10), 18. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in
16. členu Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99,
55/00, 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na 6. redni seji
dne 9. 2. 2011 sprejel

SKLEP
o cenah programov predšolske vzgoje
v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče
in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca
za primer počitniške odsotnosti
I.
Cene programov v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče
znašajo za:
1. Prvo starostno obdobje (1–3 let)
421,75 EUR
2. Drugo starostno obdobje (3–6 let)
– poldnevni program 4–6 ur
324,39 EUR
– dnevni program 6–9 ur
349,40 EUR
– kombiniran oddelek
379,17 EUR.
II.
Starši otrok, za katere je Občina Braslovče po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje,
lahko uveljavijo pravico do dodatnega znižanja plačila vzgoj‑
nine. Dodatno znižanje vzgojnine se prizna za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca, v času
počitnic od 1. julija do 31. avgusta.
Starši otrok s stalnim bivališčem v Občini Braslovče v pri‑
meru neprekinjene celomesečne odsotnosti otroka plačajo 30%
prispevka, določenega na osnovi Pravilnika o plačilih staršev
za programe vrtca (Uradni list RS, št. 129/06).
Pogoji in pravila za uveljavljanje pravice do dodatnega
znižanja plačila vzgojnine so podrobneje urejeni z notranjim
aktom Občine Braslovče.
III.
Sklep začne veljati s 1. 3. 2011 in se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-3/2010-1
Braslovče, dne 9. februarja 2011
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

401.

Odlok o porabi koncesijske dajatve
za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
v Občini Črnomelj

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi
in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US in 17/089
je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. redni seji dne 27. 1.
2011 sprejel

ODLOK
o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Črnomelj
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih je ob‑
čina prejela na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o
divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US
in 17/08).
NAMENSKA PORABA SREDSTEV
2. člen
Sredstva se namensko porabijo za izvajanje varstva in
vlaganj v naravne vire v Občini Črnomelj kot so: čistilne akcije
občine, čiščenje divjih odlagališč, ohranjanje in vzdrževanje
gozdnih jas, grmišč, mokrišč in remiz za malo divjad, vzdrže‑
vanje gozdnega roba, izdelava in vzdrževanje kaluž, sadnja
in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja, postavitev in
vzdrževanje gnezdilnic, solnic in prež, urejanja gozdnih učnih
poti, ozaveščanja javnosti o pomenu ohranjanja narave.
3. člen
Sredstva iz tega odloka se upravičencem dodelijo v skla‑
du z Zakonom o javnem naročanju oziroma na podlagi Javnega
razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja
z divjadjo v primeru, da se sredstva dodelijo društvom oziroma
nevladnim organizacijam.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 341-4/2010
Črnomelj, dne 27. januarja 2011
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

DOBRNA
402.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta Občine
Dobrna

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09) in 29. člena Statuta Ob‑
čine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04,
134/06) je župan Občine Dobrna sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
Občinskega prostorskega načrta Občine Dobrna
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega pro‑
storskega načrta Občine Dobrna (v nadaljevanju: dopolnjen
osnutek OPN), ki ga je izdelalo projektivno podjetje Urbanisti
d.o.o., Aškerčeva 14, 3000 Celje.
2. člen
Dopolnjen osnutek OPN bo javno razgrnjen v prostorih
Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, ogled bo možen v
času uradnih ur.
Javna razgrnitev bo trajala od vključno 25. 2. 2011 do
vključno 28. 3. 2011.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN bo potekala
v sredo, dne 16. 3. 2011, v prostorih Kulturnega doma na Dobr‑
ni, Dobrna 1/a, 3204 Dobrna, s pričetkom ob 16.00 uri.
4. člen
Zainteresirane stranke lahko v času javne razgrnitve in
obravnave na razgrnjen dopolnjen osnutek OPN podajo pri‑
pombe in predloge. Pripombe in predlogi se lahko, do konca
javne razgrnitve, podajo kot zapis v knjigo pripomb, ki se naha‑
ja na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
5. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, na spletni strani občine ter na krajevno
običajen način.
Št. 35000-0016/2006-183(6)
Dobrna, dne 10. februarja 2011
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

GROSUPLJE
403.

Odlok o začasnem zavarovanju območja
naravne vrednote na območju Gajnič in Tlak

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS‑UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) v po‑
vezavi s 37., 45. in 50. členom Zakona o ohranjanju narave
– ZON‑UPB2, Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno
besedilo) in na podlagi 18. člena Statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na
3. redni seji dne 2. februarja 2011 sprejel

ODLOK
o začasnem zavarovanju območja naravne
vrednote na območju Gajnič in Tlak
1. člen
(cilji in nameni)
(1) S ciljem, da se ohrani območje naravne vrednote iden‑
tifikacijska številka 8036 Šmarje Sap – mokrotni travniki, košeni
mokrotni travniki pri Puciharju, jugozahodno od Šmarja Sap,
ekosistemska naravna vrednota, s statusom naravne vrednote
lokalnega pomena njena biotska raznovrstnost ter krajinska
pestrost, se širše območje potoka Graben zavaruje kot širše
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območje naravne vrednote na območju naselij Gajniče in Tlake
(v nadaljnjem besedilu: zavarovano območje).
(2) Varstveni cilji za ohranitev zavarovanega območja
so: ohranitev naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, ohra‑
nitev ugodnega stanja ogroženih in varovanih prosto živečih
rastlinskih in živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: rastlinske in
živalske vrste) in njihovih habitatov (v nadaljnjem besedilu: ha‑
bitatni tipi), geomorfoloških in hidroloških značilnosti območja
in ohranitev pestrosti krajine.
(3) Namen tega odloka je poleg doseganja varstvenih ci‑
ljev tudi omogočanje kakovostnega bivanja prebivalcem naselij
Gajniče in Tlake. V to se vključuje tudi izboljšanje gospodarske
javne infrastrukture, zmanjševanje obstoječega in prepreče‑
vanje dodatnega obremenjevanja okolja, ohranjanje kulturne
dediščine in kulturnih vrednot ter omogočanje raziskovanja,
izobraževanja, ozaveščanja, obiskovanja in celostnega doži‑
vljanja zavarovanega območja.
2. člen
(vsebina)
Ta odlok določa širše območje naravne vrednote, ki je pri‑
kazano v kartah TTN 5, in so sestavni del tega odloka, splošne
varstvene usmeritve ter podrobnejše varstvene usmeritve.
3. člen
(ustanovitelj)
Ustanovitelj zavarovanega območja je Občina Grosuplje.
4. člen
(opis zavarovanega območja)
(1) Podatki so pridobljeni iz naravovarstvenih smernic
Zavoda za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, izdela‑
ne v septembru 2006 za Strategijo prostorskega razvoja in za
Prostorski red Občine Grosuplje.
(2) Območje obsega dolino potoka Graben od pritokov v
območju naravne vrednote iden. št. 8036, celotno ravninsko in
poplavno območje potoka Graben, ki meji na ter na severu do
državne ceste G2‑106 odsek 0216, na vzhodu na kategorizi‑
rano javno pot št. 616671 Tlake–Gajniče, na zahodu do meje
z Občino Škofljica.
(3) Območje je prikazano na TTN 5.
(4) Geološka, geomorfološka in hidrološka razgibanost
zavarovanega območja pogojuje prisotnost različnih habita‑
tnih tipov, ki predstavljajo habitat različnim zavarovanim in
pomembnim živalskim in rastlinskim vrstam.
5. člen
(varstvene usmeritve)
(1) Splošne varstvene usmeritve na ekosistemski naravni
vrednoti, kot na zavarovanem območju se posegi in dejavnosti
izvajajo tako, da se kvalitete ekosistema ter naravni procesi
v njem ne spremenijo do takšne mere, da se poruši naravno
ravnovesje.
(2) Podrobnejše varstvene usmeritve na ekosistemski
naravni vrednoti, kot na zavarovanem območju se izvajajo na
način, da se prepoveduje:
1. izvajanje posegov, ki bi ogrozili populacijo rastlinskih
in živalskih vrst, posegov, dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko
poslabšale hidrološke, geomorfološke in ekološke razmere na
zavarovanem območju in vplivale na poslabšanje ugodnega
stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habi‑
tatnih tipov;
2. izvajanje posegov, dejavnosti in ravnanj na naravnih
vrednotah tako, da se uničijo, poškodujejo ali bistveno spre‑
menijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za
naravno vrednoto;
3. izvajanje posegov, dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko
spremenile za naravno vrednoto ter zavarovano območje zna‑
čilno krajinsko pestrost ter značilne krajinske in poselitvene
vzorce;
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4. vnašanje živali tujerodnih vrst, ki bi spremenile naravno
sestavo biocenoze ter urejati novih ribogojnic in komercialnih
ribnikov;
5. taboriti, šotoriti, kuriti, urejati prostorov za piknike ter
objektov in naprav za vadbo ali rekreacijo, postavljati bivalnih
prikolic oziroma drugih začasnih bivalnih vozil;
6. gradnja novih prometnih infrastrukturnih ureditev;
7. urejati novih poti, razen za potrebe kmetijstva in goz‑
darstva v obsegu, času in na način, da se ne poslabša ugodno
stanje rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habita‑
tnih tipov ter, da ne bi škodovale naravnim vrednotam;
8. odpirati novih jeder poselitve, ki bi nastale na povsem
novi lokaciji ter ne bi imele povezave z obstoječimi naselji.
(3) Ne glede na prepovedi iz druge alineje 5. člena tega
odloka, se v zavarovanem območju lahko izvaja:
– rekreacija, ki temelji na doživljanju in spoznavanju na‑
rave,
– izvajanja javne službe urejanja voda,
– vzdrževanja objektov gospodarske javne infrastrukture
in izvajanja ukrepov varstva kulturne dediščine,
– rekonstrukcija obstoječih objektov, dozidave in nad‑
zidave obstoječih objektov, rušenje obstoječih objektov ter
vzdrževalna dela, če je osnovni objekt zgrajen z veljavnim
upravnim dovoljenjem ter odstranitev objektov in vzpostavitev
dejanskega stanja,
– osnovna kmetijska in gozdarska dejavnost.
6. člen
(neposredni nadzor v naravi)
Neposredni nadzor na zavarovanem območju zagotavlja
ustanovitelj v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave.
7. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojni
inšpektorji v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave in
občinska redarska služba.
8. člen
(prehodne in končne določbe)
Akt o zavarovanju velja za obdobje dveh let, po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Šifra zadeve: 007-0001/2011
Grosuplje, dne 2. februarja 2011
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

404.

Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Kekec
Grosuplje

Na podlagi določb 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB, 25/08 in 36/10) in Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda VVZ Kekec Grosu‑
plje (Uradni list RS, št. 6/97, 68/98, 94/00, 19/04, 61/05, 57/08)
je Občinski svet Občine Grosuplje na 3. seji dne 2. 2. 2011
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o sprejemu otrok V VVZ Kekec Grosuplje
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom Občina Grosuplje kot ustanoviteljica
podrobneje ureja postopek vpisa in sprejema otrok v VVZ
Kekec Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: vrtec), sestavo in
način dela Komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
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
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z
dela.
3. člen
Vrtec v mesecu februarju tekočega leta objavi vpis no‑
vincev za naslednje šolsko leto. Javni vpis objavi vrtec tudi v
primeru odprtja novega oddelka vrtca med šolskim letom, če ni
dovolj otrok na čakalni listi.
Javni vpis novincev s prvega in prejšnjega odstavka mora
biti usklajen z občino ustanoviteljico ter se objavi na spletni
strani vrtca, v občinskem glasilu, na oglasnih deskah vseh
enot vrtca.
4. člen
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši)
vpišejo otroka v vrtec tako, da izpolnijo in oddajo vlogo za vpis
otroka v vrtec, ki jo določi vrtec in jo objavi na svoji spletni
strani. Starši dobijo vlogo na upravi vrtca in na spletni strani
vrtca.
Vlogo za vpis otroka vložijo starši na upravi vrtca osebno
ali po pošti vse leto.
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, da
ob vključitvi otroka v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdra‑
vstvenem stanju otroka in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če
se sprejema otroka s posebnimi potrebami.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti občino ustanovite‑
ljico, občino zavezanko za plačilo in pristojno ministrstvo.
5. člen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo norma‑
tivi za oblikovanje oddelkov.
6. člen
V primeru sprostitve prostega mesta med šolskim letom,
se v vrtec sprejme najprej otroka s čakalne liste pod pogojem,
da je dopolnil 11 mesecev starosti in da izpolnjuje ustrezno
starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.
Čakalna lista velja za tekoče šolsko leto, za katerega je
bila oblikovana.
Če na čakalni listi ni otrok ustrezne starosti glede na
prosto mesto v vrtcu, vrtec lahko sprejme otroka, za katerega
je bila podana vloga za tekoče šolsko leto, glede na datum
oddaje vloge.
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7. člen
Otroci, ki so že sprejeti v vrtec in katerih starši oddajo
pisno vlogo za premestitev otroka v drugo enoto vrtca, otrok
pa ima ustrezno starost za strukturo oddelka, imajo prednost
pred še ne sprejetimi otroci. Pisna vloga mora biti vložena do
konca februarja tekočega leta.
8. člen
Če je število prispelih vlog za sprejem v vrtec manjše,
kot je število prostih mest, odloča o sprejemu otroka v vrtec
ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba.
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih
mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok (v nadalj‑
njem besedilu: komisija) na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
9. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta
vrtca.
Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komi‑
sija) sestavljajo:
– predstavnik ustanovitelja,
– predstavnik staršev,
– predstavnik strokovnih delavcev,
– predstavnik Zdravstvenega doma Grosuplje ter
– predstavnik Centra za socialno delo Grosuplje.
10. člen
Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko
ponovno imenovani. Mandat predstavnika staršev je vezan na
status otroka v vrtcu.
Ravnatelj vrtca pozove ustanovitelja, svet staršev, zdra‑
vstveni dom, center za socialno delo najmanj 60 dni pred
potekom mandata članom komisije, da imenujejo kandidate za
nove člane komisije. Predstavnika strokovnih delavcev imenuje
ravnatelj.
Ravnatelj vrtca skliče prvo konstitutivno sejo komisije
najkasneje v 15‑ih dneh po imenovanju vseh članov komisije
in prenehanju mandata članov prejšnje komisije.
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrt‑
ca.
Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega uprav‑
nega postopka.
11. člen
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik ali
njegov namestnik, ki ju člani izvolijo izmed sebe.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije,
oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih vsaj polovica
vseh članov.
Komisija odloča z večino glasov prisotnih članov.
12. člen
Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki se piše v skladu
z ZUP‑om in mora vsebovati:
– ime in sedež vrtca, kjer deluje komisija,
– kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o
sprejemu otrok,
– poimensko prisotnost članov komisije in drugih uradnih
oseb,
– število prostih mest v vrtcu, v posamezni enoti ter sta‑
rostnih skupinah,
– število vlog za sprejem otrok v vrtec,
– sprejete sklepe komisije, katerih obvezni del je pred‑
nostni vrstni red s številom zbranih točk. Podatki o otrocih se
objavijo pod šifro otroka.
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Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in je sestavni del
dokumentacije vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. Vodenje
zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika
ustanovitelju.
13. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno,
z delom prične v mesecu aprilu. Komisija mora obravnavati vse
vloge za vpis v vrtec, ki so vložene do 31. marca tekočega leta,
za sprejem otrok v vrtec za naslednje šolsko leto.
Komisija ne obravnava vlog za vpis otrok v vrtec, ki niso
predmet obravnave za naslednje šolsko leto.
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
14. člen
Kriteriji se določijo s točkami.
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke s
posebnimi potrebami, v skladu z odločbo pristojnega organa,
in otroke, za katere so vlagatelji predložili 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
socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot so‑
cialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je
razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz drugega odstavka tega člena vrtec prednostno
sprejme.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija obravnava
in točkuje po naslednjih kriterijih:
Prednost pri vpisu v vrtec oziroma razvrstitvi na čakalno
listo po prednostnem vrstnem redu imajo otroci, ki imajo skupaj
z vsaj enim od staršev (vlagateljem) kraj stalnega bivališča v
Občini Grosuplje.
1. Družina z več otroki – predšolski otroci, šolski otroci,
dijaki, študenti, posvojenci, pastorki – vpiše se ime, priimek
otroka in rojstni podatki (dokazilo o družinski skupnosti ali
stalnem bivališču):
– 2 otroka
3 točke
– 3 otroci in več
5 točk
2. Otrok, ki je bil 1x odklonjen v VVZ Kekec
Grosuplje
3 točke
2x ali večkrat odklonjen v VVZ Kekec Gro‑
suplje
5 točk
3. Težko zdravstveno in socialno stanje v
družini
– oče, mati, otroci … (potrdilo)
do 5 točk
4. Otrok zaposlenih staršev (navedba trenu‑
tnega delodajalca) ali staršev s statusom študenta
(potrdilo):
– enega starša
4 točke
– obeh staršev
8 točk
5. Stalno bivališče staršev v Občini Grosuplje
(dokazilo)
Točke se upoštevajo za vsakega od staršev
posebej, nato pa se seštejejo:
– za posameznega od staršev (do 31. marca
eno leto ali manj)
3 točke
– za posameznega od staršev (do 31. marca
več kot eno leto)
4 točke
6. Otrok živi v enostarševski družini (doka‑
zilo) (v primeru uveljavljanja točk tega kriterija, se
lahko uveljavljajo točke 4. in 5. kriterija le za enega
od staršev)
8 točk
Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje sku‑
pnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev
neznan ali je pogrešan, ali
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– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravno‑
močne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji
otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za
odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
Pridobljene točke po posameznih kriterijih se seštevajo.
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija
pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje
dodatne kriterije:
– starost otroka – prednost ima starejši otrok,
– datum oddaje vloge v vrtec.
V. ODLOČITEV KOMISIJE
15. člen
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 vsebuje vloga.
Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določ‑
bami Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 36/10).
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so
navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljav‑
cu 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, določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
Komisija določi na podlagi kriterijev 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
posamezni enoti in prosto mesto v posameznem oddelku.
16. 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
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim
vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vr‑
stni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni
seznam, ki se objavi na oglasnih deskah enot in na spletnih
straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro, pod kate‑
ro se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok in je vlagatelj z njo
pisno seznanjen.
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‑ih dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem
zakonom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
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.
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17. člen
Starši otrok, ki so bili zavrnjeni, morajo, če želijo otroka
vpisati naslednje šolsko leto, ne glede na njihovo uvrstitev na
prednostni seznam, vložiti novo vlogo za vpis otroka v vrtec.
18. člen
Zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu lahko starši
v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo
ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu
ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB, 25/08 in 36/10) in s smiselno uporabo zakona, ki
ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi
nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo
posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki
ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem,
kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca lahko starši
sprožijo upravni spor.
19. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled
v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec.
VI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI, ODKLONITEV
SPREJEMA IN UMIK VLOGE
20. 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.
Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v
pogodbi.
Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa. Starši
morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o
zdravstvenem stanju otroka.
Otroke, katerih starši so prejeli obvestilo o sprejemu otro‑
ka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz tekočega predno‑
stnega seznama, v tem primeru obvestilo preneha veljati.
21. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja
otrok v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko.
Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku 8. dan od odpreme
na pošto.
VII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH
22. člen
Vrtec na svojih spletnih straneh praviloma sproti objavi in‑
formacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke,
o številu prostih mest, ki so na razpolago med šolskim letom po
posameznih oddelkih in enotah vrtca ter o predvideni čakalni dobi,
od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v vrtec.
VIII. IZPIS OTROK IZ VRTCA
23. člen
Otroka se izpiše iz vrtca v letu, v katerem bo vključen v
osnovno šolo.
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Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca kadarkoli to
želijo skladno z odpovednim rokom:
– izstop zaradi zdravstvenih razlogov – ob predložitvi
zdravniškega spričevala brez odpovednega roka,
– prestop v drug vrtec – 14‑dnevni odpovedni rok,
– ostalo – enomesečni odpovedni rok.
Starši izpišejo otroka tako, da izpolnijo in oddajo vrtcu
obrazec o izpisu, ki je dostopen v vseh enotah in na spletni
strani vrtca.
Izpisani otrok nima pri ponovnem sprejemu prednosti.
Za ponoven vpis morajo starši oddati novo vlogo za sprejem
otroka v vrtec.
Otroka ni možno začasno izpisati iz vrtca.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Grosuplje. Pra‑
vilnik je dostopen na spletni strani Občine Grosuplje ter na
oglasnih deskah posameznih enot vrtca, na upravi vrtca in na
spletni strani vrtca.
25. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Pravilnik, preneha velja‑
ti Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje z dne
7. 10. 2009.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

HRPELJE - KOZINA
405.

Pravilnik o sofinanciranju programov
na področju socialnih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS‑UPB2, 76/08, 79/09, 51/10)
in 16. člena Statuta Občine Hrpelje ‑ Kozina (Uradni list RS,
št. 34/99, 65/02, 24/03, 75/06) je Občinski svet Občine Hrpelje
‑ Kozina na 3. redni seji dne 27. 1. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju programov na področju
socialnih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Hrpelje - Kozina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbiro
in vrednotenje ter razdelitev finančnih sredstev za izvajanje
neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju
socialno‑humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko ob‑
vezo Občine Hrpelje ‑ Kozina, predstavljajo in zagotavljajo pa
specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez, ki
delujejo na območju Občine Hrpelje ‑ Kozina, imajo v Občini
Hrpelje ‑ Kozina sedež ali so njihovi člani občani Občine Hr‑
pelje ‑ Kozina.
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2. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev finančnih sredstev, ki
jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja
Občina Hrpelje ‑ Kozina iz sredstev proračuna.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso
namenjena za sofinanciranje investicij v prostore društev.
3. člen
Izvajalci programov s področja socialno‑humanitarnih de‑
javnosti (v nadaljevanju izvajalci) so lahko:
– javni socialno‑varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne
organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z za‑
konom,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in ne‑
profitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo
posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne
potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne or‑
ganizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skla‑
du z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki,
ki izvajajo programe na področju sociale, varstva otrok in mla‑
dine, starejših občanov ter druge humanitarne in neprofitne
programe.
4. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Hrpelje ‑ Kozina
oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen
tako, da aktivno vključuje občane Občine Hrpelje ‑ Kozina,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da so registrirani za izvajanje socialno‑humanitarnih
dejavnosti in delujejo najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro‑
vske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa.
II. POSTOPEK RAZDELITVE SREDSTEV
5. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo v skladu z raz‑
položljivimi proračunskimi sredstvi na podlagi javnega razpisa
za tekoče proračunsko leto, ki se objavi najmanj na spletni
strani Občine Hrpelje ‑ Kozina.
Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– naziv naročnika,
– predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– višino sredstev, ki so na razpolago za javni razpis,
– rok za prijavo,
– seznam vseh prilog, ki jih je potrebno priložiti prijavi,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvi‑
gnejo razpisno dokumentacijo oziroma pridobijo dodatne in‑
formacije.
6. člen
Obrazce za prijavo na razpis pripravi strokovna služba
občinske uprave in so v času razpisa na voljo v prostorih Od‑
delka za družbene dejavnosti in na spletnih straneh Občine
Hrpelje ‑ Kozina.
Izvajalci morajo oddati vlogo na predpisanih obrazcih in jim
predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih zahtevajo obrazci.
Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih
sredstev, pošljejo svoje vloge v zaprti kuverti z oznako »Za
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sofinanciranje socialno‑humanitarnih društev – ne odpiraj« na
naslov Občina Hrpelje ‑ Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje, 6240
Kozina.
7. člen
Postopek dodelitve finančnih sredstev izvede komisija, ki
jo imenuje za tekoče proračunsko leto župan in jo sestavljajo
trije člani. Član komisije ne more biti iz vrst izvajalcev.
8. člen
Prepozno prispele vloge direktor občinske uprave s skle‑
pom zavrže.
Komisija v roku osem dni od odpiranja vlog, pisno pozove
tiste predlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih
najkasneje v roku osmih dni od prejema poziva dopolnijo. Koli‑
kor predlagatelj v tako postavljenem mu roku, vloge ne dopolni,
se vloga s sklepom zavrže.
9. člen
Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev direktor
občinske uprave izda predlagateljem odločbo o sofinanciranju
programov. Na odločbo je dovoljena pritožba v roku petnajstih
dni od prejema odločbe. O pritožbi odloči župan. Njegova od‑
ločitev je dokončna.
10. člen
Komisija pripravi predlog delitve razpoložljivih sredstev na
podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov organizacij
in društev na področju socialno‑humanitarnih dejavnosti.
Župan z izbranimi izvajalci sklene letno pogodbo o sofi‑
nanciranju programov. Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov izvajalca,
– navedbo programa, ki se sofinancira,
– višino dodeljenih sredstev, namen in način financiranja,
– način nadzora,
– določilo o vračilu sredstev v primeru njihove nenamen‑
ske porabe.
O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci pre‑
dložiti poročilo občinski upravi Občine Hrpelje ‑ Kozina najka‑
sneje do 24. decembra tekočega leta.
11. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci
podpisani izvod pogodbe vrniti občinski upravi. Če podpisana
pogodba s strani izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od iz‑
daje pisnega poziva za podpis, se zadeva obravnava, kot da je
izvajalec odstopil od zahteve po financiranju in sofinanciranju
predloga projekta oziroma programa.
12. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu
s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni
v pogodbi.
Občina Hrpelje ‑ Kozina lahko od izvajalcev programov
zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje
izvajanja dogovorjenih projektov in programov.
Kolikor Občina Hrpelje ‑ Kozina ugotovi nenamensko
porabo sredstev s strani izvajalca, se financiranje ali sofinanci‑
ranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v
občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati
na naslednjem javnem razpisu Občine Hrpelje ‑ Kozina.

Uradni list Republike Slovenije
1. Sedež izvajalca
– sedež v Občini Hrpelje ‑ Kozina
– podružnica v Občini Hrpelje ‑ Kozina
– sedež v drugi občini (člani iz Občine
Hrpelje ‑ Kozina)

10 točk
7 točk
5 točk

2. Število članov iz Občine Hrpelje ‑ Kozina
5 točk
Od 1 do 20 članov
10 točk
Od 21 do 40 članov
15 točk
Nad 40 članov
* Pogoj za pridobitev točk na število članov je izpisek iz
evidence o članstvu (ime, priimek in naslov).
3. Vsebina programa
3.1. Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja
za člane ali širšo okolico, ki se izvede na območju Občine
Hrpelje ‑ Kozina
– vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s 5 točkami –
največje možno število točk je 20,
3.2. organiziranje dobrodelnih prireditev na območju Ob‑
čine Hrpelje ‑ Kozina
– vsaka prireditev 10 točk, največje možno število točk
je 20,
3.3. program zajema izdajanje glasila, biltena, druge obli‑
ke promocije dejavnosti
– vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s 3 točkami –
največje možno število točk je 9,
3.4. program vključuje strokovne izlete, ekskurzije stro‑
kovno vodene pohode
– vsaka posamezna aktivnost se ovrednoti s 5 točkami –
največje možno število točk je 10,
3.5. program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali
zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov
Občine Hrpelje ‑ Kozina, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz
potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa
pa je v interesu Občine Hrpelje ‑ Kozina
– do 15 točk,
3.6. program omogoča udeležencem lažje komuniciranje
z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost one‑
mogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno
vključeval v okolje)
– do 15 točk,
3.7. najem športnega objekta za redno vadbo
– do 15 točk,
4. Stalnost izvajanja programa na območju Občine Hr‑
pelje ‑ Kozina

– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje pro‑
grama
– tedensko izvajanje programa
– mesečno izvajanje programa
– občasno

20 točk
15 točk
10 točk
5 točk

14. člen
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu
s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina
sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega
števila zbranih točk in vrednosti točke.
Izvajalci, ki ne dosežejo najmanj 30 točk niso upravičeni
do sofinanciranja.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

III. KRITERIJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE
PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA
PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI

15. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil‑
nik o sofinanciranju programov humanitarnih organizacij (Ura‑
dni list RS, št. 136/04 z dne 20. 12. 2004).

13. člen
Za določitev višine sofinanciranja bodo uporabljena na‑
slednja merila:

16. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se uveljavljajo
po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.

Uradni list Republike Slovenije
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2011-2
Hrpelje, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.

406.

Pravilnik o spremembah Pravilnika
o sofinanciranju dejavnosti društev
na področju turizma v Občini Hrpelje - Kozina

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje ‑ Kozina
(Uradni list RS, št. 34/99, 65/02, 24/03 in 75/06) je Občinski
svet Občine Hrpelje ‑ Kozina na 3. redni seji dne 27. 1. 2011
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o sofinanciranju
dejavnosti društev na področju turizma
v Občini Hrpelje - Kozina
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju dejavnosti društev na podro‑
čju turizma v Občini Hrpelje ‑ Kozina (Uradni list RS, št. 18/08)
se 3. točka 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»3. Program dela za razpisano leto:
3.1. Aktivnosti za urejanje in varstvo okolja, lepšanje okolja
a) Čistilne akcije in urejanje okolja ter
druge akcije, ki spodbujajo k urejanju okolja
2 točki/akcijo
b) Urejanje in vzdrževanje tematskih
poti
2 točki/akcijo.
3.2. Organiziranje in izvedba turističnih in promocijskih
prireditev
a) Prireditve z enim dogodkom ob do‑
ločenem prazniku (pustovanje, prireditev za
otroke v času božiča in novega leta, kreso‑
vanje in podobno)
2 točki/prireditev.
Sem ne spadajo dogodki z izrazitim značajem kulturne‑
ga dogodka, za katera občina razpisuje sredstva po drugih
pravilnikih.
b) Kompleksnejše prireditve (npr. opasila), namenjene
promociji/prazniku kraja, in s tem občine (točke se sešteva po
dogodkih in vrsti dogodka):
– pohod, tek, kolesarjenje
5 točk/dogodek
– turnir iz rekreativnih panog
5 točk/dogodek
– razstava, predstava, predavanje,
delavnica
5 točk/dogodek
– kulturni program (pevski/glasbeni/
plesni nastop in drugo)
10 točk/dogodek
– ples z glasbo ansambla v živo
(brez vstopnine)
5 točk/dogodek
– koncert več skupin
5 točk/dogodek
– program za otroke (organizirana
animacija, delavnica)
7 točk/dogodek
– drugo (kar ni mogoče uvrstiti pod
do 10 točk/dogo‑
navedene dogodke)
dek
Kolikor prijavitelj prijavi prireditev na razpis po tem pravil‑
niku, iste prireditve ali posamezne dele te prireditve ne more
prijaviti na druge razpise občine (primer: opasilo se lahko prijavi
v celoti na razpis po tem pravilniku), o tem prijavitelj pri prijavi
na razpis poda izjavo.
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c) Prireditev je širšega pomena za
do 70 točk/prire‑
občino
ditev
Komisija lahko društvu določi dodatne točke na prire‑
ditev in pri tem upošteva tradicionalnost prireditve (da se
ta odvija že več kot 5 let neprekinjeno), večdnevno trajanje
prireditve, obiskanost prireditve, število vključenih prebival‑
cev glede na pretekla leta, sodelovanje gostov, udeležba
občine in drugo.
č) Prireditev je pomembna za ohranja‑ do 10 točk/prire‑
nje kulturne dediščine, izročila
ditev
Te točke lahko prijavitelj prireditve pridobi, če je edinstven
namen prireditve obujati stare navade in običaje, obeležiti po‑
membne obletnice in drugo (če je ista prireditev prijavljena pod
točko a ali b, ni upravičen do teh točk).
d) Prireditve namenjene rekreaciji ali
ogledu znamenitosti (npr. množično orga‑
nizirani pohodi, ki promovirajo kraj in s tem
občino)
20 točk/dogodek.
3.3. V okviru prireditve sodeluje več
društev
2 točki/prireditev
Prijavitelj lahko pridobi te dodatne točke, če je k sode‑
lovanju pritegnil še druga društva. Točke pridobi samo orga‑
nizator.
3.4. Prireditev je mednarodna
5 točk/prireditev
Te točke prijavitelj pridobi dodatno, če na prireditvi aktivno
sodelujejo tudi društva/posamezniki iz tujih držav. Točke pridobi
samo organizator.
3.5. Predstavitev (izvajanje promocijske aktivnosti lokal‑
nega in širšega pomena) občine in društva na raznih sejmih,
razstavah in drugih prireditvah
– v Sloveniji
2 točki/prireditev
– v tujini
4 točke/prireditev.
3.6. Izdajanje promocijskega materiala
– Razglednica
10 točk/razgle‑
dnico
– Zgibanka
10 točk/zgibanko
– Brošura
15 točk/brošuro
– Internetna stran
– postavitev nove internetne strani
8 točk
– vzdrževanje obstoječe strani
4 točke.
3.7. Izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za
delovanje na področju turizma
– Organizacija delavnic, srečanj za
otroke in mladino
10 točk/delavnico.
3.8. Izobraževanje s področja turizma in spodbujanje
lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospe‑
ševanja turizma
– Izobraževanje članov društva
5 točk/izobraže‑
vanje
Organiziranje raznih delavnic, nate‑
čajev in predavanj, namenjenih tudi lokal‑ do 10 točk/delavni‑
nemu prebivalstvu
co, predavanje.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije in se začne uporabljati za
sofinanciranje programov za leto 2011.
Št. 007-4/2007-4
Hrpelje, dne 27. januarja 2011
Župan
Občine Hrpelje - Kozina
Zvonko Benčič Midre l.r.
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IVANČNA GORICA

407.

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid
pri Stični III/1, III/2 in III/3

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura‑
dni list RS, št. 89/04, 36/07) je Občinski svet Občine Ivančna
Gorica na 3. seji dne 31. 1. 2011 na predlog župana Občine
Ivančna Gorica sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1,
III/2 in III/3
(Uradni list RS, št. 22/06)
Glede uporabe določil, če je lokacija posega po Odloku
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč‑
nega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje ter dolgoroč‑
nega in srednjeročnega plana Občine Litija, vseh za obdobje
1986–2000, za območje Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik
Občine Ivančna Gorica, št. 5/98, 6/98, 7/99 in 3/00, in Uradni
list RS, št. 75/04 in 124/04) razpršena gradnja, po Odloku o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri
Stični III/1, III/2 in III/3 (Uradno prečiščeno besedilo, Uradni list
RS, št. 22/06) pa se nahaja v ureditveni enoti »V – vas«, se tak
primer razlaga tako, da za navedeno lokacijo veljajo določila
»Merila in pogoji za vrste posegov v prostor« kot tudi »Merila in
pogoji za oblikovanje posegov v prostor« za urejevalno enoto
»V – vas«.
Št. 3506-0002/2010
Ivančna Gorica, dne 31. januarja 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

408.

Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor
Nogometnega kluba Ivančna Gorica
in Nadzorni odbor Nogometnega kluba
Ivančna Gorica

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Ura‑
dni list RS, št. 89/04 in 36/07) ter na predlog Komisije za man‑
datna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja je Občinski
svet Občine Ivančna Gorica na 3. seji dne 31. 1. 2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-0002/2011
Ivančna Gorica, dne 31. januarja 2011
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

KAMNIK
409.

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 101/07, 57/08), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 14/10 Odl. US:
U‑I‑267/09‑19, 51/10, 84/10 Odl. US: U‑I‑176/08‑10), 32. člena
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10) in
5. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Kamnik (Uradni
list RS, št. 34/09) je župan Občine Kamnik dne 31. 1. 2011
sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za obračun občinskih
taks za leto 2011 v Občini Kamnik
I.
Vrednost točke za obračun občinskih taks za leto 2011
znaša 0,057 €.
II.
Višina vrednosti točke za obračun občinskih taks za leto
2011 je bila določena na podlagi povprečne letne stopnje infla‑
cije za preteklo leto, ki ga je objavil Statistični urad Republike
Slovenije.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0015/2011-6/2
Kamnik, dne 31. januarja 2011
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

SKLEP
o imenovanju člana v Upravni odbor
Nogometnega kluba Ivančna Gorica in Nadzorni
odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica
1. člen
V Upravni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica se
imenuje:
Janko Zadel, Dedni Dol 26, Višnja Gora – Občinski sve‑
tnik.
V Nadzorni odbor Nogometnega kluba Ivančna Gorica
se imenuje:
Dušan Artač, Gabrje pri Stični 46, Ivančna Gorica – Ob‑
činski svetnik.
2. člen
Mandat imenovanih članov traja do imenovanja članov
občinskega sveta, izvoljenih na volitvah dne 10. 10. 2010.

Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun
občinskih taks za leto 2011 v Občini Kamnik

KOBARID
410.

Odlok o rabi in varovanju vstopno-izstopnih
mest za športno plovbo ob reki Soči
in njenih pritokih na območju od izvira Soče
do Volčanskega mostu

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samo‑
upravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10),
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07
– UPB4, 17/08 in 108/09) ter 5. člena Odloka o ustanovitvi or‑
gana skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bo‑
vec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 51/10,
58/10, 104/10 in 106/10) in 16. člena Statuta Občine Bovec
(Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10), 18. člena Statuta Občine
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Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) ter 21. člena Statuta
Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09) so Občinski svet Ob‑
čine Bovec na 23. seji dne 16. 7. 2009, Občinski svet Občine
Kobarid na 3. seji dne 9. 2. 2011 in Občinski svet Občine Tolmin
na 25. seji dne 7. 7. 2009 sprejeli

(4) Za potrebe vrhunskega športa v organizirani obliki
je, ob ustrezni prijavi javne prireditve, dovoljena uporaba tudi
drugih začasnih vstopno‑izstopnih mest.

ODLOK
o rabi in varovanju vstopno-izstopnih mest
za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih
na območju od izvira Soče
do Volčanskega mostu

(1) Uporaba vstopno‑izstopnih mest je dovoljena:
1. S plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe:
– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji
Log Čezsoški nižja od 75 cm, od vstopnega mesta Srpenica 1
do izstopnega mesta Trnovo 1,
– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji
Log Čezsoški višja od 75 cm, od vstopnega mesta Zmuklica do
izstopnega mesta Trnovo 1,
– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji
Log Čezsoški višja od 150 cm, od vstopnega mesta Velika
korita do izstopnega mesta Srpenica 2,
– na reki Soči, pri višini vode, ki je pri vodomerni postaji
Napoleonov most višja od 150 cm, od vstopnega mesta Napo‑
leonov most do izstopnega mesta Volčanski most.
2. S plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe:
– z napihljivimi plovili na reki Soči od vstopnega mesta
Velika korita do izstopnega mesta Trnovo 2 ter od vstopnega
mesta Otona dalje,
– s togimi plovili od vstopnega mesta Napoleonov most
dalje,
– z napihljivimi plovili na reki Koritnici od vstopnega mesta
Kluže do izliva v reko Sočo.
3. Z rečnim bobom (»hydrospeed«) je dovoljeno na reki
Soči od vstopnega mesta Zmuklica do izstopnega mesta Trno‑
vo 2 ter od vstopnega mesta Otona dalje.
4. Za izvajanje soteskanja (»canyoninga«) na pritoku
Sušec – vstopno‑izstopno mesto Srpenica 1.
(2) Uporaba-vstopno izstopnih mest iz prejšnjih odstavkov
je dovoljena od 15. marca do 31. oktobra, z vstopom na reko
od 9. ure in izstopom iz reke do 18. ure.
(3) Ne glede na določbo iz drugega odstavka tega člena,
je na odseku od vstopnega mesta Srpenica 2 do izstopnega
mesta Trnovo 2 dovoljena uporaba vstopno‑izstopnih mest s
plovili, ki lahko prevažajo največ dve osebi zaradi treningov
članov državnih reprezentanc ali registriranih tekmovalcev ka‑
jakaških društev, in sicer v času od 9. do 18. ure.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena je pooblašče‑
nim izvajalcem nadzora plovne poti, za namen pregleda plovne
poti, dovoljena plovba tudi pred 9. uro in po 18. uri.

1. člen
(obseg urejanja)
(1) Ta odlok ureja rabo in varovanje vstopno‑izstopnih
mest za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih, na ob‑
močju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Odlok ureja tudi način
dostopa in varovanja okolja ob vstopno‑izstopnih mestih.
(2) Nosilec dejavnosti po tem odloku je Medobčinska
uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči (v nada‑
ljevanju: Medobčinska uprava).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Vstopno‑izstopno mesto je določeno in označeno
mesto ob reki, ki je namenjeno dostopu in izstopu iz reke za
opravljanje športne plovbe.
(2) Športna plovba je plovba s plovili, ki so namenjena
športni plovbi (raft, miniraft, kanu, kajak, rečni bob – »hydro‑
speed«, druga plovila) ter soteskanje.
(3) Plačnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki upora‑
blja vstopno‑izstopno mesto za opravljanje športne plovbe iz
3. člena tega odloka.
(4) Dovolilnica je potrdilo o plačilu pristojbine.
3. člen
(vstopno izstopna mesta)
(1) Dostop k reki Soči in njenim pritokom, na območju iz
1. člena tega odloka za športno plovbo, je dovoljen le na za to
določenih vstopno‑izstopnih mestih. Ta vstopno‑izstopna mesta
so predstavljena v pregledni karti in informativnem gradivu, ki
je brezplačno na razpolago na informacijskih točkah lokalne
turistične organizacije in pri turističnih ponudnikih.
(2) Vstopno izstopna mesta za športno plovbo so:
V Občini Bovec:
– Velika korita
– Bunkerji
– Kršovec
– Zmuklica
– Kluže
– Sotočje - Vodenca
– Čezsoča
– Boka
– Srpenica 1
– Sušec.
V Občini Kobarid:
– Srpenica 2
– Trnovo 1
– Trnovo 2
– Otona
– Napoleonov most.
V Občini Tolmin:
– Kamno
– Volarje
– Gabrje
– Volčanski most.
(3) Vsaka občina je na svojem območju dolžna urediti
lastniška oziroma najemniška razmerja za vstopno‑izstopna
mesta iz prejšnjega odstavka.

4. člen
(zaščita naravnega okolja)

5. člen
(varnost)
(1) Uporaba vstopno‑izstopnih mest za dejavnosti na
področju športa, ki se opravljajo kot pridobitna dejavnost, je
dovoljena, če pravne osebe in podjetniki posamezniki izpolnju‑
jejo pogoje, določene v Zakonu o plovbi po celinskih vodah v
povezavi z Zakonom o varstvu pred utopitvami in v Zakonu o
spodbujanju razvoja turizma ter tem odlokom. Zaradi varstva
človeškega življenja in okolja mora uporabnik plovila oziroma
vodnik pri nakupu dovolilnic za plovila, ki prevažajo več kot tri
osebe (dnevnih ali letnih) oziroma za plovila, ki prevažajo več
kot eno in manj kot tri osebe (letnih), z ustreznim dokumentom
dokazati izpolnjevanje pogojev, sicer mora najeti vodnika, ki
ima ustrezne licence in te pogoje izpolnjuje.
(2) V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah
lahko podjetja (pravna ali fizična oseba) opravlja dejavnost iz‑
vajanja športne plovbe za svoje goste le pod pogojem, da ima
registriran sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji in izpolnjuje
pogoje iz 43. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.
6. člen
(parkiranje in odlaganje odpadkov)
(1) Parkiranje in dostop do reke za športno plovbo je
dovoljen le na vstopno‑izstopnih mestih. Odlaganje odpadkov
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je dovoljeno le na za to urejenih mestih. Na drugih mestih
parkiranje, odlaganje odpadkov, vstop in izstop zaradi športne
plovbe niso dovoljeni.
(2) Vstopno‑izstopna mesta je mogoče uporabljati le v
okviru režima določenega na podlagi nacionalnih predpisov
(Zakon o plovbi po celinskih vodah).
7. člen
(vzdrževanje)
Vzdrževanje vstopno‑izstopnih mest ter zagotavljanje
čistoče, odstranjevanje odpadkov in druge potrebne naloge
zagotavlja Medobčinska uprava ali izvajalci po pogodbah o
sodelovanju s to organizacijo.
8. člen
(pristojbina)
(1) Za uporabo vstopno‑izstopnih mest se pobira pristoj‑
bino, ki je namenjena za stroške vzdrževanja in nadzor režima,
predvidenega s tem in drugimi predpisi.
(2) Potrdilo za plačilo pristojbine je dovolilnica, ki jo prej‑
me plačnik.
(3) Na dovolilnici mora biti navedeno:
– zaporedna številka
– namen plačila
– območje uporabe
– čas uporabe
– navodilo za uporabo.
(4) Dovolilnico mora plačnik oziroma drug uporabnik upo‑
rabljati skladno z navodili in jo na zahtevo pooblaščene osebe
pokazati. Dovolilnica mora biti nalepljena na plovilu oziroma jo
mora uporabnik imeti pri sebi od vstopa na vstopno mesto do
izstopa na izstopnem mestu. Brez dovolilnice se ne sme upo‑
rabljati vstopno‑izstopnih mest za športno plovbo.
(5) Letne dovolilnice za območje občin Bovec, Kobarid
in Tolmin se prodajajo na sedežu Medobčinske uprave samo
podjetjem in samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izpol‑
njujejo pogoje iz 5. člena tega odloka. Plovila, ki lahko preva‑
žajo več kot tri osebe in so upravičena do letne dovolilnice, pa
morajo biti tudi posebej označena s številko.
9. člen
(tarifa)
(1) Za uporabo vstopno‑izstopnih mest za plovbo z na‑
pihljivimi plovili, ki lahko prevažajo več kot tri osebe, znašajo
pristojbine po plovilu:
– 50 € na dan,
– 500 € na sezono.
Dovolilnica mora biti nalepljena na vidnem mestu na
plovilu.
(2) Za uporabo vstopno‑izstopnih mest za plovbo z na‑
pihljivimi plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe, znašajo
pristojbine po plovilu:
– 15 € na dan,
– 150 € na sezono.
Dovolilnica mora biti nalepljena na vidnem mestu na
plovilu.
(3) Za uporabo vstopno‑izstopnih mest za plovbo s togimi
plovili, ki lahko prevažajo največ tri osebe, znašajo pristojbine
po plovilu:
– 5 € na dan,
– 15 € na teden,
– 25 € na štirinajst dni.
Dovolilnica mora biti nalepljena na vidnem mestu na
plovilu.
(4) Za uporabo vstopno‑izstopnih mest za plovbo s plovili,
ki lahko prevažajo največ eno osebo, znašajo pristojbine po
osebi:
– 2,50 € na dan,
– 10 € na teden,
– 30 € na mesec.
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Dovolilnico mora imeti oseba pri sebi ves čas uporabe
vstopno‑izstopnih mest.
(5) Za uporabo vstopno‑izstopnih mest za soteskanje
(pritok Sušec) znašajo pristojbine po osebi:
– 4,50 € na dan.
Dovolilnico mora imeti oseba pri sebi ves čas uporabe
vstopno‑izstopnih mest.
10. člen
(oprostitve in popusti)
(1) Ne glede na drugi odstavek 8. člena in 9. člen tega od‑
loka, lahko izvajalci po pogodbah o sodelovanju z Medobčinsko
upravo, registrirani člani kajakaških klubov in društev ter občani
uporabljajo vstopno‑izstopna mesta iz 3. člena tega odloka
pod drugačnimi pogoji, opredeljenimi v Pravilniku o načinu in
pogojih sodelovanja zunanjih izvajalcev, kajakaških društev in
prostovoljcev z Medobčinsko upravo.
(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena pridobijo na
sedežu Medobčinske uprave v ta namen posebej označeno
dovolilnico. To dovolilnico pa lahko nadomešča tudi veljavna
izkaznica Kajakaške zveze Slovenije, ki jo vsako leto potrjuje
KZS aktivnim tekmovalcem. Tudi za te dovolilnice (oziroma
izkaznice) veljajo določbe četrtega odstavka 8. člena tega
odloka.
(3) O teh dovolilnicah se na sedežu Medobčinske uprave
vodi evidenca po številki dovolilnice, enotni matični številki ob‑
čana ali matični številki pravne osebe in času veljavnosti.
(4) Pravilnik o načinu in pogojih sodelovanja zunanjih
izvajalcev, kajakaških društev in prostovoljcev z Medobčinsko
upravo, navedenih v prvem odstavku tega člena, sprejmejo
na predlog Medobčinske uprave občinski sveti občin Bovec,
Kobarid in Tolmin, v 60 dneh od uveljavitve tega odloka.
11. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
občinske in medobčinske nadzorne službe (medobčinski redar)
in druge pooblaščene osebe (informatorji, nadzorniki).
(2) Osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega od‑
loka, morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za
izvajanje določb odloka.
(3) Medobčinski redar mora biti uniformiran. Uniforma,
označbe in ustrezna oprema je predpisana v Pravilniku o opre‑
mi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev.
(4) Informatorji morajo imeti izkaznico, iz katere je jasno
razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Informatorji so lahko
uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake.
(5) Nadzorniki morajo imeti izkaznico, iz katere je jasno
razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Nadzorniki so lahko uni‑
formirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake. Občine lahko po‑
oblastijo za izvajanje nadzorne službe ribiške in lovske čuvaje.
12. člen
(pooblastila)
(1) Medobčinski redar ima pri opravljanju nadzora nad iz‑
vajanjem tega odloka, ko ugotovi kršitev, pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitve predpisov,
– legitimirati kršitelja in priče,
– mandatno kaznovati in izterjati izrečeno mandatno ka‑
zen,
– v skladu z določbami Zakona o prekrških začasno
odvzeti dokumente, prevozna sredstva, plovilo in druge pre‑
mičnine, ki jih ima kršitelj pri sebi,
– izdati plačilni nalog, predlagati uvedbo postopka o pre‑
kršku, naznanjati gospodarske prestopke oziroma kazniva de‑
janja, ki jih zazna,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim or‑
ganom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni
pristojen,
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– opravljati dejanja in strokovne naloge v zvezi z izvaja‑
njem pooblastil ministrstev.
(2) Informator ima pri opravljanju nadzora nad izvajanjem
tega odloka, ko ugotovi kršitev, pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitve predpisov,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim or‑
ganom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni
pristojen.
(3) Nadzornik ima pri opravljanju nadzora nad izvajanjem
tega odloka, ko ugotovi kršitev, pravico in dolžnost:
– opozoriti na kršitve predpisov,
– dati ustne in pisne naloge za odpravo nepravilnosti,
– s poročili sporočati zaznane podatke pristojnim or‑
ganom, če meni, da so potrebni ukrepi, za katere sam ni
pristojen.
(4) Zaradi dokazovanja prekrška sme medobčinski redar,
informator oziroma nadzornik kršitelja in plovilo tudi fotografirati
ali posneti.
(5) Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posame‑
zniki so dolžni medobčinskemu redarju:
– na njegovo zahtevo pokazati dokumente, na podlagi
katerih se nedvoumno legitimirajo,
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzora ter izvajanje
posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem
nadzora po pooblastilu ministrstev,
– dajati potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v
zvezi z opravljanjem nadzora.
(6) Organi, organizacije, podjetja, skupnosti ali posame‑
zniki so dolžni informatorju oziroma nadzorniku:
– omogočiti nemoteno opravljanje nadzora ter izvajanje
posameznih dejanj in strokovnih nalog v zvezi z izvajanjem
nadzora,
– dajati potrebno pomoč, dajati podatke in obvestila v
zvezi z opravljanjem nadzora.
(7) Občinski sveti občin Bovec, Kobarid in Tolmin v
60 dneh od uveljavitve tega odloka sprejmejo Pravilnik o po‑
gojih in postopku začasnega odvzema predmetov ter tarifi za
prevoz in hrambo odvzetih predmetov.
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– ki uporablja vstopno izstopna mesta kjer in ko je ta pre‑
povedana (prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 4. člena),
– ki nima veljavne dovolilnice za uporabo vstopno izsto‑
pnih mest (četrti odstavek 8. člena).
(3) Za prekrške iz prvega odstavka tega člena se z globo
500,00 EUR kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(4) Za prekrške iz drugega odstavka tega člena se z globo
1.000,00 EUR kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori
prekršek v zvezi z samostojnim opravljanjem dejavnosti.
(5) Za prekrške iz prvega in drugega odstavka tega čle‑
na se z globo 100,00 EUR kaznuje odgovorno osebo pravne
osebe.
14. člen
(prehodne in končne določbe)
(1) Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati Odlok o
rabi in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
(Uradni list RS, št. 68/03, Uradno glasilo, št. 3/04), Odlok o rabi
in varovanju dostopnih mest za športno plovbo ob reki Soči
na območju Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 47/98, 33/02),
peta, šesta in sedma alineja 2. točke 5. člena in 19. člen Odloka
o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
(Uradni list RS, št. 53/05 in 61/05) ter 1., 2. in 4. točka prvega
odstavka 9. člena, 1., 2. in 3. točka prvega odstavka 10. člena,
drugi odstavek 10. člena, 13., 14., 15. in 16. člen ter 7. točka
prvega odstavka 20. člena Odloka o ureditvi plovbe v Občini
Tolmin (Primorske novice, Uradne objave, št. 8/01).
(2) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/08
Kobarid, dne 9. februarja 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

13. člen
(kazenske določbe)
znik:

(1) Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek posame‑

– ki parkira vozilo izven za to določenih dostopnih mest
(prvi odstavek 6. člena),
– ki odlaga odpadke na mestih, ki za to niso namenjena
(prvi odstavek 6. člena),
– ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže dovolilnice
(četrti odstavek 8. člena in 9. člen),
– ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže osebnega
dokumenta v primeru, da uporablja posebno dovolilnico iz dru‑
gega odstavka 10. člena.
(2) Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek posa‑
meznik:
– ki se noče legitimirati medobčinskemu redarju ali noče
dati potrebnih obvestil osebi, ki opravlja nadzor, ali se nedo‑
stojno vede do osebe, ki izvaja nadzor, ob uradnem postopku
(četrti odstavek 8. člena, peti odstavek 12. člena in šesti od‑
stavek 12. člena),
– ki preprečuje osebi, ki izvaja nadzor, izvrševanje ura‑
dne naloge, za katero je pooblaščena, ali jo pri tem ovira
(12. člen),
– ki za dostop do reke Soče in njenih pritokov uporablja
mesta, ki temu niso namenjena (3. člen),
– ki uporablja vstopno‑izstopna mesta v času pred 9. uro
dopoldne in po 18. popoldne (drugi odstavek 4. člena),
– ki uporablja vstopno‑izstopna mesta v času pred
15. marcem ali po 31. oktobru, razen izjem iz tretjega in četrte‑
ga odstavka 4. člena (drugi odstavek 4. člena),

411.

Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Kobarid

Na podlagi 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa
(Uradni list RS, št. 56/08 – UPB5, 58/09, 36/10) in 68. člena
Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) je
Občinski svet Občine Kobarid na 3. redni seji dne 9. 2. 2011
sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo
in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Občine Kobarid (v nadaljnjem besedilu:
Svet), s sedežem na naslovu Trg svobode 2, Kobarid, in določi
njegova sestava ter delovno področje.
2. člen
Svet je skupno delovno telo župana in Občinskega sveta
Občine Kobarid, ki deluje na območju Občine Kobarid, na po‑
dročju ugotavljanja ter ocenjevanja stanja varnosti v cestnem
prometu, vzgoje, preventive in izobraževanja ter je pristojen
za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v
cestnem prometu.
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3. člen
(1) Svet šteje osem članov, ki jih na predlog komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Občinski
svet Občine Kobarid, najkasneje v roku 90 dni po opravljeni
konstitutivni seji.
(2) Svet sestavljajo po en predstavnik iz vrst:
– Občinskega sveta Občine Kobarid,
– medobčinske uprave,
– avtomoto društev,
– šolstva,
– policije,
– zdravstva,
– izvajalca izgradnje in vzdrževanja cest.
(3) Člani Sveta so imenovani za mandatno dobo štirih
let in so lahko ponovno imenovani. Mandat članom Sveta pre‑
neha s potekom mandata članom Občinskega sveta Občine
Kobarid.
4. člen
(1) Prvo sejo Sveta skliče in vodi župan do izvolitve pred‑
sednika Sveta, ki ga člani Sveta izvolijo izmed sebe.
(2) Predsednik Sveta predstavlja in zastopa Svet, pripra‑
vlja, sklicuje in vodi seje Sveta ter skrbi za izvajanje sprejetih
odločitev.
(3) Svet ima tudi tajnika, ki ga na prvi seji imenujejo člani
Sveta izmed sebe.
(4) Svet lahko sklepa, če je na seji navzoča večina članov.
Svet sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
5. člen
Svet skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo
varnost, za dvig varnostno prometne kulture vseh udeležencev
v cestnem prometu ter za razvijanje humanih in solidarnih od‑
nosov med udeleženci v cestnem prometu, zlasti pa:
– izvaja in usklajuje naloge s področja preventive in vzgo‑
je v cestnem prometu v občini,
– pripravlja predloge občinskega programa za varnost v
cestnem prometu ter ukrepe za izvajanje tega programa,
– koordinira izvajanje občinskega programa za varnost
v cestnem prometu, predvsem pa skrbi za izvajanje prometne
vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev v
prometu,
– izdaja in razširja prometno vzgojne publikacije kot tudi
druga gradiva pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu,
– s svojim delovanjem vpliva na prometno varnost, vzgojo
in izobraževanje vseh udeležencev v cestnem prometu,
– sodeluje s sredstvi obveščanja,
– proučuje in obravnava problematiko varnosti v cestnem
prometu,
– daje pobude in predlaga pristojnim občinskim organom
in strokovni službi ustrezne tehnične ali normativne rešitve ter
ukrepe za izboljšanje stanja na področju varnosti v prometu,
– sodeluje z organi, zavodi in drugimi na področju prome‑
tne vzgoje in izobraževanja,
– organizira vzgojno‑preventivne in druge akcije za večjo
varnost v prometu,
– razvija in pospešuje dejavnosti šolske prometne službe
ter zagotavlja ustrezne materialno tehnične in druge pogoje,
– na različnih področjih prometne vzgoje, preventive, izo‑
braževanja in varnosti v prometu sodeluje s Sveti drugih občin v
Sloveniji, s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Republike Slovenije, AMZS kot tudi z mednarodnimi in drugimi
organizacijami na tem področju,
– organizira in pripravlja načrte varnih poti v šolo in vodi
evidenco izdelanih načrtov,
– vzpodbuja in usmerja usposabljanje otrok, mladostnikov
in občanov za njihovo varno vključevanje v promet, kot pešcev,
kolesarjev in drugih vrst udeležencev v prometu,
– skrbi za usposabljanje mentorjev (koordinatorjev) pro‑
metne vzgoje na šolah,

Uradni list Republike Slovenije
– opravlja druge naloge, povezane s prometno varnostjo
udeležencev v cestnem prometu.
6. člen
(1) Svet sodeluje s pristojnimi organi občine in države ter
strokovnimi službami.
(2) Strokovno pomoč Svetu zagotavljata občinska uprava
in župan.
7. člen
Svet pripravi poročilo o delu za preteklo leto in program
dela za naslednje leto ter ju predloži Občinskemu svetu Občine
Kobarid v obravnavo.
8. člen
Sredstva za financiranje Sveta kot tudi za izvajanje nalog
preventive in vzgoje v cestnem prometu in za zagotavljanje
tehnične podpore za izvajanje programov, se zagotavljajo iz
občinskega proračuna, donacij in iz drugih virov.
9. člen
Nadzor nad delovanjem Sveta in nad smotrno porabo
sredstev v ta namen izvaja Nadzorni odbor Občine Kobarid.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-2/11
Kobarid, dne 9. februarja 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

412.

Sklep o imenovanju podžupanov

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 51/09, 38/10), in 33.a člena Zakona o lokalni samoupra‑
vi (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08
in 79/10) je županja Občine Kobarid dne 1. 2. 2011 sprejela

SKLEP
o imenovanju podžupanov
1. člen
Za podžupana Občine Kobarid se imenujeta:
1. Darko Smrekar, roj. 21. 8. 1961, stanujoč Smast 30,
5222 Kobarid in
2. Danica Hrast, roj. 19. 4. 1951, stanujoča Podbela 19,
5223 Breginj.
2. člen
Podžupana bosta svojo funkcijo opravljala nepoklicno.
3. člen
Podžupana pomagata županji pri njenem delu ter opra‑
vljata posamezne naloge iz pristojnosti županje, za katere ju
županja pooblasti.
4. člen
V primeru odsotnosti ali zadržanosti županje jo nadome‑
šča tisti podžupan, ki ga določi županja, kolikor tega ne stori
pa starejši izmed podžupanov. V času nadomeščanja opravlja
podžupan tekoče naloge iz prisojnosti županje in tiste naloge,
za katere ga županja pooblasti.
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5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine
Kobarid.

Št.

II.
40

Št. 024-1/2011
Kobarid, dne 1. februarja 2011
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.
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KRANJSKA GORA
413.

Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Kranjska Gora
za leto 2011

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, z vsemi spremembami in dopolnitvami), 16. člena Sta‑
tuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07), 87. člena
Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/07), je
Občinski svet Občine Kranjska Gora na 4. redni seji dne 9. 2.
2011 sprejel

ODLOK
o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011
(Uradni list RS, št. 106/10) se višina proračuna spremeni tako,
da se glasi:

42
43

III.
B.
IV.
75
V.
44

»2. VIŠINA PRORAČUNA
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
konto
PLAN 2011
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 9.402.491
70
DAVČNI PRIHODKI
5.320.067
700 Davki na dohodek in dobiček
3.470.295
703 Davki na premoženje
1.242.148
704 Domači davki na blago in storitve
607.624
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.558.917
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
2.075.024
711 Takse in pristojbine
3.000
712 Denarne kazni
28.393
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
280.000
714 Drugi nedavčni prihodki
172.500
72
KAPITALSKI PRIHODKI
111.320
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
11.320
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
100.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.412.187
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
1.412.187

VI.
C.
VII.
50

55
IX.
X.
XI.
let.«
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SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi domači tekoči transferi
INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi PU
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.‑V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBE STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.‑IX.)
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11.659.489
2.483.575
487.360
76.153
1.893.184
0
26.878
2.927.843
61.200
1.093.445
401.849
1.371.349
5.437.070
5.437.070
811.001
587.023
223.978
–2.256.998

0
0
0

0
0
0

–2.256.998
–2.256.998

Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410/1-4/2010
Kranjska Gora, dne 9. februarja 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.
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Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi, uradno
prečiščeno besedilo (ZLS‑UPB2, Uradni list RS, št. 94/07, 27/08
– odločba US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US), 21. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno
prečiščeno besedilo, 14/05 – popravek, 92/05 – ZJC‑B, 111/05
– odločba US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – odločba US, 126/07,
108/09, 61/10 – ZRud‑1) in 16. člena Statuta Občine Kranjska
Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10) je Občinski svet
Občine Kranjska Gora na 4. redni seji dne 9. 2. 2011 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena prido‑
bijo naslednje nepremičnine, ki predstavljajo občinske ceste v
Občini Kranjska Gora:
– parc. št. 870, 830/4, 830/3, 885/77, 885/76, 862/1,
854/3, 854/1, 850/1, 849/4, 849/3, 946/2, 849/1, 848/1, 847/1,
845, 842/2, 841/1, 840, 839/1, 828, 833, 885/15, 830/12,
871/2, 842/1, 853/7, 853/2, 871/3, 830/10, 830/8, 830/7, 830/6,
865/1, 865/2, 830/2, 830/9, 859/2, 860/5, 860/2, 853/5, 858/4,
853/19, 853/18, 853/17, 853/13, 853/8, 832, 848/2, 885/142,
885/146, 885/149, 831, 846/5, 830/19, 830/22, vse vpisane pri
vl. št. 1465, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 197/12, 403/1, obe vpisani pri vl. št. 12, k.o.
Kranjska Gora,
– parc. št. 503/2, 501/2, obe vpisani pri vl. št. 124, k.o.
Kranjska Gora,
– parc. št. 275/6, vpisana pri vl. št. 157, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 184/3, 397/8, 438/5, 459/4, 464, 401/17, 912,
913, 885/9, 803/50, 885/152, 462/3, vse vpisane pri vl. št. 432,
k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 485/8, vpisana pri vl. št. 441, k.o. Kranjska
Gora,
– parc. št. 891/7, 891/8, 891/10, 891/18, vse vpisane pri
vl. št. 871, k.o. Kranjska Gora,
– parc. št. 262/1, 277/3, obe vpisani pri vl. št. 1300, k.o.
Kranjska Gora,
– parc. št. 808/135, 808/161, 808/190, 224/16, 55/3, 54/4,
54/6, 54/5, 55/4, vse vpisane pri vl. št. 1310, k.o. Kranjska
Gora,
– parc. št. 183/3, vpisana pri vl. št. 1771, k.o. Kranjska
Gora,
– parc. št. 353/8, 372/23, 372/64, 372/70, vse vpisane pri
vl. št. 1781, k.o. Kranjska Gora.
II.
Nepremičnine iz I. točke tega sklepa se vpišejo v poseben
zemljiškoknjižni vložek pri k.o. Kranjska Gora, pri katerem se
zaznamuje grajeno javno dobro v lasti Občine Kranjska Gora.
III.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re‑
publike Slovenije. Po uveljavitvi sprejetega sklepa izda Občin‑
ska uprava Občine Kranjska Gora po uradni dolžnosti ugotovi‑
tveno odločbo o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na
nepremičninah iz tega sklepa, ki jo po pravnomočnosti pošlje
Okrajnemu sodišču na Jesenicah.
Št. 478/75-3/2010-EK
Kranjska Gora, dne 10. februarja 2011
Župan
Občine Kranjska Gora
Jure Žerjav l.r.
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KRŠKO
415.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
(v nadaljevanju OPPN) za Raya center
na območju bivšega Novolesa – enota 6

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 80/10),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,
27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10) ter 35. člena
Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno be‑
sedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je župan Občine Krško dne 4. 2.
2011 sprejel

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN)
za Raya center na območju bivšega
Novolesa – enota 6
1. Ocena stanja in razlogi za izdelavo občinskega
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za
Raya center na območju bivšega Novolesa – enota 6
Za območje industrijske cone Žadovinek je bil v letu
1985 sprejet zazidalni načrt, ki je bil kasneje, glede na spre‑
membe gospodarskih trendov, lastnikov zemljišč in njihovih
potreb, večkrat spremenjen in dopolnjen (Skupščinski Dolenjski
list št. 12/85, Uradni list RS, št. 4/97, 73/00, 38/06, 70/07, 24/08
in 47/10). Na območju enote 6 (Novoles bor) se nahaja bivši
proizvodni obrat, za katero je izražen investicijski interes in ki
danes predstavlja degradirano zahodno fasado mesta, opazno
le redkim uporabnikom večnamenske poti, vzhodno od obmo‑
čja. Območje se nahaja v bližini večjih, načrtovanih ureditev,
ki vplivajo na pomen lokacije – nova obvozna cesta mesta s
krožiščem in mostom čez reko Savo ter športno rekreacijske
površine v okviru načrtovanega državnega prostorskega načrta
za HE Brežice.
Z novo obvoznico bo zahodna fasada mesta bistveno bolj
izpostavljena in pomembna; ob krožišču, kjer bo novi vstop v
mesto, bo območje načrtovanega OPPN tako predstavljalo
novo mestno fasado, reprezentativnega značaja. Območje,
namenjeno drugim centralnim dejavnostim, bo s svojo vsebino,
lego, oblikovanjem ter prometnimi povezavami, vplivalo na
razvoj in delno že spremenjeni značaj bivše industrijske cone
Žadovinek.
Za navedeno se, po obravnavi pobude investitorja, izdela
nov občinski podrobni prostorski načrt v skladu z določili Zako‑
na o prostorskem načrtovanju, katerega predmet bo določitev
urbanističnih, oblikovalskih, gradbeno tehničnih in drugih pogo‑
jev na območju enote 6 (bivši Novoles), s prikazom vplivov in
povezav s sosednjimi območji.
2. Območje urejanja in obseg priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta
Območje urejanja se nahaja na vzhodnem robu poselitve‑
nega območja somestja Krškega‑Leskovca in Žadovinka.
Območje na SZ meji na vodotok Pašnik (Vejarček), na
SV meji na javno pot JP 693812 Pokopališče – Žadovinek, ki
se danes uporablja kot kolesarska steza, na vzhodu na njive,
na J na pozidano območje, na zahodu pa na krajevno cesto,
Cesto Krških žrtev LK 192057. V neposredni bližini se nahajajo
trgovine in objekti proizvodnih dejavnosti. Vzhodno od območja
teče reka Sava, severno od območja se nahaja pokopališče.
Območje OPPN zajema zemljišča, na katerih je izražen
konkreten interes in sicer na parc.št. 1014/3, 1014/5, 1014/6,
1246/13, 1011/16, 1014/1 vse k.o. Leskovec, ki so tudi v lasti
naročnika in zemljišča, ki so potrebna za zagotavljanje ustre‑
zne infrastrukturne opremljenosti zemljišča ter povezave na so‑
sednja območja. Območje urejanja z je velikosti cca 1,95 ha.
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Št.

3. Dokumentacija, seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna
planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upošte‑
vati pri pripravi OPPN‑ja, so:
– DPN HE Brežice v fazi osnutka;
– Strokovne podlage za umestitev objekta v območje
športnega centra v DPN HE Brežice, št. 09010‑00, Savaprojekt
d.d., maj 2009;
– Odlok o lokacijskem načrtu prečna povezava glavne ce‑
ste G1/5 (prej M 10/3) z regionalno cesto R 1/220 (prej R‑362),
kot preložitev obstoječe regionalne ceste skozi Krško – prva
faza – most, Uradni list RS, št. 84/98;
– Projekt »Gradnja križišča ob mostu na desnem bre‑
gu Save na novi cestni povezavi od Krškega do Brežic, od
G1‑5/366 Krško‑Drnovo do R1‑220/1334 Krško‑Brežice ter
cestna povezava od mostu do mestne ceste št. 192005 (Mer‑
kur) dolžine cca 250 m«, GPI d.o.o. Novo mesto, št. proj.
P‑15/2010, april 2010;
– Občinski prostorski načrt občine Krško, osnutek;
– geodetski načrt območja;
– strokovna gradiva in podatki nosilcev urejanja prostora
ter drugih udeležencev;
– podatki o obstoječih in planiranih infrastrukturnih vodih
in napravah;
– podatki o naravnih lastnostih prostora;
– podatki in programi zainteresiranih investitorjev.
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi iz‑
delane idejne zasnove, prikaza stanja prostora, občinskega
prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika OPPN,
upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prosto‑
ra. Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati
dodatne strokovne podlage, se jih pripravi med postopkom.
4. Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih
faz
Postopek priprave, izdelave in sprejema OPPN za Raya
center na območju bivšega Novolesa – enota 6, bo potekal po
naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faza
Sprejem ter objava Sklepa o izdelavi
OPPN
Osnutek OPPN za pridobitev smernic
Pridobitev smernic
Dopolnjen osnutek OPPN
Javno naznanilo o 30‑dnevni javni razgr‑
nitvi in javni obravnavi dop. osnutka
Javna obravnava z javno razgrnitvijo
Priprava in sprejem stališč do podanih
pripomb na dopolnjen osnutek OPPN
Predlog OPPN za pridobitev mnenj
Pridobitev mnenj
Usklajen predlog OPPN
Sprejem usklajenega predloga OPPN
na seji OS

Rok izdelave
Februar 2011
Maj 2011
Junij 2011
Avgust 2011
September 2011
September 2011
Oktober 2011
November 2011
Januar 2012
Februar 2012
Marec 2012

Navedeni roki predstavljajo oceno in so odvisni od zahtev
nosilcev urejanja prostora oziroma od vseh sodelujočih v po‑
stopku izdelave OPPN. V kolikor bo potrebna izvedba celovite
presoje vplivov na okolje, bo naročnik to zagotovil; postopek bo
potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se bodo prilagodili
zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave in izdelave
OPPN sodelujejo z dajanjem smernic za načrtovanje, strokovnih
podlag urejanja prostora in mnenj k predlogu OPPN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48,
1000 Ljubljana,
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– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Vojkova 1b, p.p. 2608, 1102 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save,
Novi trg 9, p.p. 104, 8000 Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične
ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Ob‑
močje Novo mesto, Ljubljanska 36, 8000 Novo mesto,
– Geoplin d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11,
1000 Ljubljana,
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Lju‑
bljana,
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško,
– Kostak d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško,
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
in drugi udeleženci:
– Telekom Slovenije d.d, RE TK omrežja Zahod,
Novi trg 7a, 8000 Novo mesto,
– Ansat d.o.o., Dolenja vas 50c, 8270 Krško,
– KS mesta Krško, CKŽ 23, 8270 Krško,
– KS Leskovec pri Krškem, Ul. 11. novembra 24, 8273
Leskovec pri Krškem,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
Cankarjeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ul. 10, 1000 Ljubljana
(v vednost Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana, Tržaška 4, p.p. 398, 1001 Ljubljana).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja
prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so
potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostor‑
ske ureditve.
Nosilci urejanja prostora morajo, v skladu z drugim od‑
stavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt, podati
smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta
v roku 30 dni.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem in načrtovanjem
OPPN
Finančna sredstva za pripravo, izdelavo ter sprejem
OPPN načrta zagotovi naročnik in investitor JOB CENTER
d.o.o., Ljubljanska c. 13g, 1000 Ljubljana; pripravljavec je Ob‑
čina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Načrtovalca OPPN, ki je
registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja,
izbere in financira naročnik.
Načrtovalec je dolžan izdelati predmetno dokumentacijo
v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo, v skladu s tem
sklepom ter drugimi predpisi in zakonodajo s posameznih
področij.
Načrtovalec pripravi vse tekstualne in grafične vsebine,
potrebne za izdelavo OPPN za območje bivšega Novolesa –
enota 6.
Načrtovalec je dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve
k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javni in drugih obrav‑
navah v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju
s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do
pripomb iz javne razgrnitve oziroma druge usmeritve, oprede‑
ljene skozi postopek.
Po objavi odloka v Uradnem listu RS načrtovalec pripravi
končno gradivo v analogni (v petih izvodih) in digitalni obliki, ki
ga dostavi pripravljavcu prostorskega akta.
7. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-21/2010 O502
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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KUZMA
416.

Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09
in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah ZJF (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –
ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in
15. ter 29. člena Statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07
in 52/10) je Občinski svet Občine Kuzma na 3. redni seji dne
3. 2. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kuzma za leto 2011
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Kuzma za leto 2011 določajo
proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževa‑
nja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v
nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se do‑
loča v naslednjih zneskih:
A.

I.
70

71

72

73

74

78

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov Besedilo
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

Proračun leta
2011
v EUR
1.917.772
1.320.102
1.158.471
1.068.551
56.720
33.200
0
161.631
16.687
11.300
0
0
133.644
145.394
0
0
145.394
3.500
3.500
0
165.726
165.726
283.050
283.050

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in dodatki – zaposleni
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
430 Investicijski transferi drugim ravnem
države
431 Investicijski transferi pravnim
in fiz. osebam
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.‑II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(I.‑7102)‑(II.‑403‑404)
(SKUPAJ PRIHODKI BREH PRIHODKOV
OD OBRESTI MINUS SKUPAJ ODHODKI
BREZ PLAČIL OBRESTI)
III/2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
(70+71) – (40+41) (TEKOČI PRIHODKI
MINUS TEKOČI ODHODKI IN TEKOČI
TRANSFERI)
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ.
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751
752
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.
DELEŽEV (440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV
(IV.‑V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

1.917.772
634.595
144.412
49.310
407.097
16.766
17.000
558.977
0
366.967
144.720
47.290
0
694.200
694.200
30.000
0
30.000
0

15.576

126.530

1.500
1.500
1.500

1.500
40.000
40.000
40.000
92.750
92.750
92.750

Uradni list Republike Slovenije
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.‑II.‑V.‑VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.‑VIII.‑IX.=‑III.)
Stanje sredstev na računih dne preteklega
leta

Št.

–51.250
–52.750
0
74

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti nepo‑
srednih uporabnikov občinskega proračuna (občinskih organov
in občinske uprave), ki so razdeljeni na naslednje program‑
ske dele: področje proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni proračunskih postavk –
kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku
in se objavita na oglasni deski Občine Kuzma.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do‑
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi
naslednji prihodki: pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, po‑
žarna taksa, prispevki občanov, odstopljena državna taksa za
obremenjevanje okolja, prihodki iz naslova okoljske dajatve za
odlaganje odpadkov, ki se namenjajo za investicije na področju
ravnanja z odpadki, prejeta sredstva državnega proračuna za
investicije in druge predpisane namenske dajatve.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski preje‑
mek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu
ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (postavke) v
proračun.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun tekočega leta.
5. člen
Župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe v poseb‑
nem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporab‑
niku med glavnimi programi v okviru posameznega področja
proračunske porabe.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o ve‑
ljavnem proračunu za leto 2011 in o njegovi realizaciji.
Župan odloča o vlogah za pokroviteljstva in sofinanciranja
različnih prireditev ter za vloge s podobno vsebino do višine
400,00 € po vlogi znotraj zmožnosti, ki mu jih dovoljuje prora‑
čunska postavka za te namene.
6. člen
Obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v prihodnjih
letih za investicijske odhodke, bo potekal skladno z načrtom
razvojnih programov za namene, za katere je že načrtovana
pravica porabe na postavki proračuna v tekočem letu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic
porabe po sprejetem finančnem načrtu neposrednega upo‑
rabnika.
Omejitve iz tega člena ne veljajo za prevzemanje ob‑
veznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanje obveznosti
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za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in
drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih
uporabnikov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvoj‑
nih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več
kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto,
se uvrstijo v načrt razvojnih programov uveljavljenega prora‑
čuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
V proračunsko rezervo občine se v letu 2011 izloči največ
do 1,5% prihodkov proračuna. Rezerva se uporablja za finan‑
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in drugih
nesreč, ki jih povzročijo naravne nesreče.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
do višine oblikovanih in razpoložljivih sredstev rezerv in o tem
obvešča občinski svet pri polletnem izvrševanju proračuna in
ob zaključnem računu.
9. člen
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno
proračunsko rezervacijo v višini do 0,5% prihodkov proraču‑
na.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovlje‑
na sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da
niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pri‑
pravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi sredstev
splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovo‑
ren župan.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sred‑
stev ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev
opravlja nadzorni odbor.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
V letu 2011 se Občina Kuzma ne bo dolgoročno zadol‑
ževala.
13. člen
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se v letu
2011 ne smejo zadolževati, prav tako Občina Kuzma v letu
2011 ne bo izdajala poroštev.
14. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicij‑
sko vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu
s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
15. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in
namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
Uporabniki proračuna so dolžni predložiti vse zahtevane
podatke potrebne za analizo porabe sredstev.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ravnajo v naspro‑
tju s posameznimi določbami tega odloka, lahko župan delno
ali v celoti začasno ustavi proračunsko financiranje, dokončno
pa občinski svet na predlog župana.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kuzma v letu
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011
dalje.
Št. 900-0001/2011-3
Kuzma, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

Uradni list Republike Slovenije
– stroški nakupa opreme in naprav za dopolnilne in nekme‑
tijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– stroški materiala za gradnjo ali obnovo objekta za dopol‑
nilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih
proizvodov,
– stroški nakupa strojev in opreme za delo v gozdarstvu,
– stroški obresti kreditov za naložbe v dopolnilne in nek‑
metijske dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospo‑
darstvih.
5. Pogoji za pridobitev sredstev:
– potrdilo o registraciji dopolnilne oziroma nekmetijske
dejavnosti ali dokazilo, da postopek registracije poteka, razen
za upravičence, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo,
– poslovni načrt,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za
katere se uveljavlja pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu
obresti«.
3. člen
Vse ostale določbe iz pravilnika ostanejo nespremenjene.

417.

Pravilnik o spremembi Pravilnika
o dodeljevanju državnih pomoči na področju
razvoja kmetijstva in podeželja
v Občini Kuzma

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Statu‑
ta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski
svet Občine Kuzma na 3. redni seji dne 3. 2. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o dodeljevanju državnih
pomoči na področju razvoja kmetijstva
in podeželja v Občini Kuzma
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju državnih pomoči na področju
razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kuzma (Uradni list
RS, št. 93/07), se v celoti črta besedilo 15. člena in se glasi:
»– 2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006
Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de
minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski
člani, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali
trženjem kmetijskih proizvodov in z nekmetijsko dejavnostjo
na kmetijskih gospodarstvih, ter upravičenci, ki se ukvarjajo z
gozdarsko dejavnostjo«.
2. člen
V celoti se črta besedilo 17. člena navedenega pravilnika
in se glasi:
»Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
dopolnilno in nekmetijsko dejavnost
1. Cilj pomoči je diverzifikacija kmetijskih gospodarstev s
širjenjem dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelavo
kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih.
2. Upravičenci do pomoči:
– nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski čla‑
ni, ki se ukvarjajo z dopolnilno in nekmetijsko dejavnostjo,
predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem
gospodarstvu in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev
ter imajo sedež na območju občine in
– upravičenci, ki se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo.
3. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov.
4. Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo
v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje
kmetijskih proizvodov,

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0001/2011-4
Kuzma, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

418.

Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini
na domu in določitvi subvencioniranja cene
storitve pomoč družini na domu za leto 2011

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB 2), 38. člena Pravilnika o meto‑
dologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05, 88/05 – popr.,
121/05, 87/06 in 5/09) ter 15. člena Statuta Občine Kuzma
(Uradni list RS, št. 33/07 in 52/10) je Občinski svet Občine
Kuzma na 3. redni seji dne 3. februarja 2011 sprejel

SKLEP
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2011
1. člen
Občinski svet Občine Kuzma soglaša, da bo ekonomska
cena storitve Pomoči družini na domu od 1. 1. 2011 znašala
17,90 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni stroški
storitve pomoči na domu do uporabnika storitev (stroški nepo‑
sredne socialne oskrbe) v višini 14,47 EUR na uro in stroški
strokovnega vodenja v višini 3,43 EUR.
2. člen
Cena socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu,
zmanjšana za subvencijo občine v višini 10,67 EUR, znaša za
uporabnika 7,23 EUR za efektivno uro.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva
za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala me‑
sečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep k določitvi
cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencionira‑
nja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2011 (Uradni
list RS, št. 102/10).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 900-0001/2011-2
Kuzma, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l.r.

LJUBLJANA
419.

Odlok o oglaševanju

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o gospodar‑
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPO,
127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), 9. člena Zakona o financira‑
nju občin (Uradni list RS, št. 123/06 in 57/08), 8. člena Zakona
o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07,
103/07 – ZPolS‑D in 105/08 – odl. US), Zakona o javno‑zaseb‑
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 27. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) in 60. člena Odloka o občinskem prostor‑
skem načrtu MOL – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10)
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 31. 1.
2011 sprejel

ODLOK
o oglaševanju
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način pridobitve dovoljenj za
oglaševanje na javnem mestu, občinsko takso za oglaševanje
na javnem mestu (v nadaljnjem besedilu: taksa), oglaševanje
na avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov (v nadalj‑
njem besedilu: avtobusi) in plakatiranje za potrebe volilne ter
referendumske kampanje na območju Mestne občine Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: MOL).
2. člen
Vrste objektov za oglaševanje ter lokacije oziroma ob‑
močja za njihovo postavitev so določene v Odloku o občin‑
skem prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del (v nadaljnjem
besedilu: OPN) in odlokih o podrobnih prostorskih načrtih (v
nadaljnjem besedilu: OPPN).
Na območju MOL je dovoljeno postaviti na javnih mestih
naslednje število objektov za oglaševanje:
– velike samostoječe ali stenske table: 1000,
– male samostoječe ali stenske table: 250,
– velike samostoječe ali stenske svetlobne vitrine: 35,
– vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table: 17,
– male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine: 94,
– plakatni stebri: okrogli in tristrani: 154,
– obešanke na drogovih javne razsvetljave: 530.
V število objektov za oglaševanje iz drugega odstavka
tega člena niso všteti objekti za oglaševanje, ki so postavljeni
na območjih trgovskih centrov, bencinskih servisov, svetlobne
vitrine, postavljene v povezavi z avtobusnimi nadstrešnicami in
objekti postavljeni na podlagi 12. člena tega odloka.
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3. člen
Oglaševanje kot gospodarsko dejavnost na javnih mestih
lahko izvajajo:
– pravne osebe,
– samostojni podjetniki posamezniki,
– posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost,
ki so registrirani za to dejavnost (v nadaljnjem besedilu: stran‑
ka) in so pridobili dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu
po tem odloku.
II. POGOJI IN NAČIN PRIDOBITVE DOVOLJENJ
ZA OGLAŠEVANJE NA JAVNEM MESTU
1. Pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaševanje
4. člen
Pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaševanje na javnem
mestu so:
– lokacija za oglaševanje v skladu z OPN in OPPN, razen
za oglaševanje na avtobusih,
– da je objekt za oglaševanje v skladu z OPN in OPPN,
razen za oglaševanje na avtobusih,
– dokazilo o registraciji dejavnosti oglaševanja,
– da ima stranka poravnane obveznosti do MOL v zadnjih
treh letih,
– da stranka ni postavila objekta za oglaševanje na jav‑
nem mestu brez dovoljenja ali pogodbe v zadnjih treh letih,
– da je stranka odstranila objekt za oglaševanje na javnem
mestu, ki ni bil postavljen v skladu z določili OPN in OPPN,
– da je stranka odstopila MOL plakatna mesta za potrebe
volilne ali referendumske kampanje.
5. člen
Dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu se lahko
pridobi po vrstah objektov za naslednje obdobje oglaševanja,
in sicer:
a) za dobo petih let:
– velike samostoječe ali stenske table,
– male samostoječe ali stenske table,
– velike samostoječe ali stenske svetlobne vitrine,
– vrtljive lamelne samostoječe ali stenske table,
– samostoječe ali stenske svetlobne prikazovalnike (di‑
spleje),
– male samostoječe ali stenske svetlobne vitrine,
– male svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih,
– plakatni stebri: okrogli ali tristrani,
– obešanke na drogovih javne razsvetljave,
– objekti s platni na slepih fasadah stavb in na gradbenih
odrih,
– objekti s slikovno ali pisno obdelanimi stenami stavb;
b) za čas trajanja prireditve:
– objekti za obešanje transparentov;
c) za čas trajanja vzdrževanja ali gradnje:
– velike in male stenske table na gradbiščnih ograjah,
– objekti s poslikavami na platnih gradbenih odrov;
č) za čas trajanja kulturnih prireditev, humanitarnih akcij
in drugih prireditev:
– prenosni ulični panoji tipa A.
Dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu se lahko
pridobi tudi za nove tipe objektov za oglaševanje, ki morajo biti
umeščeni v prostor glede na velikost, značaj in druge pogoje,
določene z OPN in OPPN.
Dovoljenje za oglaševanje na avtobusih se lahko pridobi
za dobo petih let.
2. Način pridobitve dovoljenja za oglaševanje
6. člen
Prosto lokacijo na javnem mestu za postavitev objekta za
oglaševanje, ki jo odda MOL, za dobo petih let pridobi stranka
na podlagi javnega razpisa. Postopek javnega razpisa vodi
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komisija, ki jo imenuje direktor mestne uprave. Ponudba ponu‑
dnika, ki sodeluje na javnem razpisu, mora vsebovati:
– navedbo lokacije za oglaševanje z navedbo parcele,
katastrske občine in prostorskih koordinat,
– navedbo vrste objekta za oglaševanje in načrt objekta,
– dokazilo o registraciji iz 4. člena tega odloka.
Ali stranka izpolnjuje pogoje iz pete, šeste in sedme
alineje 4. člena tega odloka, ugotovi organ mestne uprave,
pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu:
pristojni organ).
Javni razpis predvidi način rešitve primera, če za isto
lokacijo prispe več ponudb, ki izpolnjujejo zahteve iz javnega
razpisa. Javni razpis lahko vnaprej določi posebne kriterije, na
podlagi katerih se v opisanem primeru izbere ponudnik ali pa
se lokacije licitirajo. V primeru licitacije je izbran ponudnik, ki
ponudi najvišje nadomestilo za posamezno lokacijo, pri čemer
je izklicna vrednost enaka višini predpisane takse. V primeru
izbire ponudnika na licitaciji, pristojni organ izbranemu po‑
nudniku izda dovoljenje za oglaševanje, s katerim se določi
lokacija za oglaševanje, vrsta objekta za oglaševanje, obdobje
oglaševanja, način plačila električne energije za svetlobne
objekte za oglaševanje ter z njim sklene posebno pogodbo, s
katero določi pogoje in način plačila na licitaciji izglasovanega
nadomestila. Tako določen način plačila nadomestila predsta‑
vlja »drug način plačila« v skladu s tretjim odstavkom 9. člena
Zakona o financiranju občin.
Obdobje oglaševanja petih let se lahko na predlog stranke
podaljša za največ pet let, če so izpolnjeni vsi pogoji iz tega
odloka.
7. člen
Prosto lokacijo na javnem mestu, ki jo odda MOL za
postavitev objekta za oglaševanje iz točk b), c) in č) 5. člena
tega odloka stranka pridobi na podlagi vloge. Stranka mora
za pridobitev dovoljenja za oglaševanje izpolnjevati pogoje iz
4. člena tega odloka. Pristojni organ izda dovoljenje po predho‑
dnem soglasju organa mestne uprave, pristojnega za urejanje
prostora. V dovoljenju se določi lokacijo za oglaševanje, vrsto
objekta za oglaševanje, obdobje oglaševanja ter višino in način
plačila takse.
Vloga stranke pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka
mora vsebovati:
– navedbo lokacije za oglaševanje z navedbo parcele,
katastrske občine in prostorskih koordinat,
– navedbo vrste objekta za oglaševanje in načrt objekta,
– dokazilo o registraciji iz 4. člena tega odloka.
Ali stranka izpolnjuje pogoje iz pete, šeste in sedme aline‑
je 4. člena tega odloka, ugotovi pristojni organ.
8. člen
V primerih, ko lokacijo za postavitev objekta za oglaševa‑
nje na javnem mestu ne odda MOL, stranka pridobi dovoljenje
za oglaševanje na objektih iz 5. člena tega odloka na podlagi
vloge. Stranka mora za pridobitev dovoljenja za oglaševanje iz‑
polnjevati pogoje iz tega odloka. Pristojni organ izda dovoljenje
po predhodnem soglasju organa mestne uprave, pristojnega
za urejanje prostora. V dovoljenju se določi lokacijo za oglaše‑
vanje, vrsto objekta za oglaševanje, obdobje oglaševanja ter
višino in način plačila takse.
Vloga stranke za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega od‑
stavka mora vsebovati:
– navedbo lokacije za oglaševanje z navedbo parcele,
katastrske občine in prostorskih koordinat,
– navedbo vrste objekta za oglaševanje in načrt objekta,
– dokazilo o registraciji iz 4. člena tega odloka,
– dokazilo o pravici rabe lokacije za oglaševanje.
Dovoljenje za oglaševanje na avtobusih stranka pridobi
na podlagi vloge, ki mora vsebovati dokazilo o registraciji iz
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4. člena tega odloka in dokazilo o pravici rabe avtobusa za
oglaševanje. Stranka mora za pridobitev dovoljenja za ogla‑
ševanje izpolnjevati pogoje iz tega odloka. Pristojni organ izda
dovoljenje za oglaševanje, v katerem določi obdobje plačeva‑
nja ter višino in način plačila takse.
Ali stranka iz prvega in tretjega odstavka izpolnjuje pogoje
iz pete, šeste in sedme alineje 4. člena tega odloka, ugotovi
pristojni organ.
3. Obveznosti strank
9. člen
Stranka, ki pridobi dovoljenje iz tega odloka, mora:
– postaviti objekt za oglaševanje skladno z dovoljenjem
iz tega odloka,
– uporabljati lokacije za posamezne vrste objektov za
oglaševanje skladno z dovoljenjem iz tega odloka,
– sama izvajati oglaševanje po tem odloku,
– plačevati električno energijo za osvetlitev svetlobnih
objektov za oglaševanje skladno z dovoljenjem iz tega odloka,
– označiti vsak objekt za oglaševanje s svojim logotipom
in številčno oznako, ki jo izda MOL,
– redno vzdrževati objekte za oglaševanje,
– poškodovana oglasna sporočila odstraniti v najkrajšem
možnem času, najkasneje pa v roku dveh dni, ko je izvedela
za poškodbo,
– vzdrževati čistočo v neposredni okolici objekta za ogla‑
ševanje,
– plačevati takso,
– zagotoviti MOL plakatna mesta za potrebe volilne in
referendumske kampanje v skladu s tem odlokom,
– odstraniti objekt za oglaševanje najkasneje v roku tri‑
desetih dni po preteku obdobja, določenega v dovoljenju za
oglaševanje ali pogodbi,
– na avtobusih oglaševati skladno s tem odlokom in do‑
voljenjem iz tega odloka,
– skrbeti, da je vsebina oglaševanja v skladu z zakono‑
dajo.
4. Prepovedi
10. člen
Prepovedano je:
– oglaševati brez dovoljenja za oglaševanje iz tega odloka
ali v nasprotju z njim,
– nenamensko uporabljati objekte za oglaševanje,
– poškodovati objekte za oglaševanje,
– poškodovati ali zakriti vsebino oglaševanja na objektih
za oglaševanje,
– trositi ali razdeljevati reklamni material ali ga zatikati ali
lepiti na avtomobile,
– lepiti male ali velike plakate na zunanje površine izložb,
sten, oken, vrat, zidov, ograj, gradbiščnih ograj, elektro in tele‑
fonskih omaric in podobno,
– oglaševati na vozilih ali prikolicah z majhnimi ali velikimi
plakati ali drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni,
vrtljivi).
III. OBČINSKA TAKSA
11. člen
Po tem odloku je zavezanec za plačilo takse stranka, ki
pridobi dovoljenje za oglaševanje iz tega odloka.
Taksa se obračuna od velikosti oglaševalske površine
objekta za oglaševanje ali avtobusa.
Takso je treba plačati, ko nastane taksna obveznost,
to je od dneva postavitve objekta za oglaševanje ali začetka
oglaševanja na avtobusih. Taksa se plačuje mesečno do pet‑
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najstega v mesecu za pretekli mesec na transakcijski račun
MOL. Taksna obveznost preneha z dnem odstranitve objekta
za oglaševanje ali prenehanja oglaševanja na avtobusih.
Taksa se plačuje vnaprej po taksni tarifi, ki je določena
v točkah in je sestavni del tega odloka. Vrednost točke znaša
0,17 eura/m2/dan. Če Mestni svet MOL ne spremeni vrednosti
točke, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalori‑
zira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi
Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom,
za katero se ugotovi vrednost točke. Ugotovitveni sklep o reva‑
lorizaciji vrednosti točke izda župan.
Višina takse se izračuna tako, da se vrednost točke po‑
množi s številom točk taksnega predmeta, površino taksnega
predmeta in številom dni.
Zavezancu za plačilo takse za dovoljenje za oglaševanje
na lokaciji, ki jo odda MOL, se taksa poveča za 20 odstotkov.
Taksa se ne plača za kulturno, humanitarno, socialno in
okoljevarstveno vsebino oglaševanja. Za oprostitev plačila ta‑
kse mora zavezanec predložiti pristojnemu organu dokument,
iz katerega je razviden čas oglaševanja in vrsta objekta, na
katerem se oglašuje s kulturno, humanitarno, socialno in oko‑
ljevarstveno vsebino.
IV. PRIDOBIVANJE LOKACIJ
NA PODLAGI JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
12. člen
Ne glede na določbe tega odloka je pridobitev lokacij za
postavitev objektov za oglaševanje mogoča tudi v razmerju
javno‑zasebnega partnerstva. Pravice in obveznosti izvajalca
javno‑zasebnega partnerstva se uredijo s pogodbo o javno‑za‑
sebnem partnerstvu, pri čemer se ne uporabljajo določbe tega
odloka o postopku pridobivanja lokacij in obveznosti plačila
takse.
Gospodarnost uporabljene izjeme iz prejšnjega odstavka
mora biti ugotovljena v investicijskem dokumentu.
Ob spremembi takse iz prvega odstavka se mora ponov‑
no ugotavljati gospodarnost izjeme iz drugega odstavka tega
člena. V primeru, da gospodarnost izjeme ni podana, mora
zasebni partner plačati takso.
V. OGLAŠEVANJE NA AVTOBUSIH
13. člen
Oglaševanje na avtobusih pridobi najboljši ponudnik
skladno z določili predpisov, ki urejajo ravnanje s stvarnim
premoženjem lokalnih skupnosti. Postopek izvede izvajalec
javne službe organizacije in načina izvajanja mestnih linijskih
prevozov potnikov. Izbrani ponudnik mora pred začetkom ogla‑
ševanja na avtobusih pridobiti dovoljenje za oglaševanje na
javnem mestu po tem odloku.
14. člen
Oglaševalska sporočila so dovoljena na največ polovici
zunanjih površin avtobusov vključno s steklenimi površinami.
Oglaševanje je dovoljeno na stranskih in zadnji zunanji površini
avtobusa, razen na prvem levem bočnem steklu pri vozniku,
vhodnih in izhodnih vratih avtobusa in celotnem desnem boč‑
nem steklu za prvimi vstopnimi vrati. Ostati morajo vidne vse
oznake »vhod« in »izhod« ter oznake izvajalca javne službe
organizacije in načina izvajanja mestnih linijskih prevozov po‑
tnikov. Oglaševalska sporočila na stranskih površinah avtobu‑
sa namenjenih oglaševanju morajo biti na levi in desni strani
razporejena simetrično.
Oglaševalska sporočila je dovoljeno nameščati tudi v no‑
tranjosti avtobusov tako, da ta ne ovirajo voznika in potnikov pri
vožnji. Prednost pred oglaševalskimi sporočili v avtobusu imajo
sporočila, ki so namenjena potniku kot informacija o izvajanju
javne službe.
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VI. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE
IN REFERENDUMSKE KAMPANJE
15. člen
Za potrebe volilne in referendumske kampanje mora
MOL brezplačno zagotoviti vsem organizatorjem volilne in
referendumske kampanje (v nadaljnjem besedilu: organiza‑
tor) osnovno obveščanje volivcev v MOL o listi kandidatov ali
kandidatu oziroma o referendumskem vprašanju.
Za osnovno obveščanje iz prejšnjega odstavka se šte‑
je, za enega organizatorja, predstavitev na sedmih plakatnih
mestih za plakatiranje malih plakatov in sedmih plakatnih
mestih za plakatiranje velikih plakatov za čas sedmih dni za
en krog volitev in to zadnji teden pred dnevom volitev.
Organizatorji pridobijo plakatna mesta na podlagi jav‑
nega razpisa. Plakatna mesta se razdelijo med organizatorje
z žrebanjem lokacij za oglaševanje, ki so razdeljene v tri
skupine po pomembnosti lokacij.
16. člen
Stranke, ki so pridobile dovoljenje za oglaševanje na
lokacijah, ki jih odda MOL na podlagi tega odloka, morajo
za potrebe volilne in referendumske kampanje odstopiti pla‑
katna mesta, ki jih določi pristojni organ.
Stranke morajo zagotoviti za prvi krog volilne kampanje
plakatna mesta za sedem dni, za drugi krog volilne kampanje
pa še za sedem dni, za referendumsko kampanjo pa le za
sedem dni.
MOL povrne stranki izpadli dohodek na zagotovljenih
plakatnih mestih v višini petdeset odstotkov za štirinajst dni
za volilno in za sedem dni za referendumsko kampanjo. Vi‑
šina izpadlega dohodka se določi na podlagi dokumentacije
stranke o ustvarjenem dohodku na odstopljenem plakatnem
mestu za obdobje zadnjih treh mesecev pred odstopom
plakatnega mesta. Če stranka ne predloži dokumentacije v
roku enega meseca od končane volilne ali referendumske
kampanje, MOL stranki ne poravna izpadlega dohodka.
17. člen
Pristojni organ mora z javnim razpisom objaviti pogoje
za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest. Organi‑
zatorji morajo svoje potrebe po plakatnih mestih priglasiti v
roku osem dni od objave javnega razpisa.
Postopek javnega razpisa izvede komisija, ki ima tri
člane in tri namestnike ter jo imenuje župan.
18. člen
Na javni razpis se mora organizator priglasiti pisno v
roku, določenim z javnim razpisom. Vloga, ki ne prispe v
roku iz javnega razpisa, se ne upošteva pri dodelitvi plaka‑
tnih mest.
19. člen
Če organizator ne namerava uporabiti vseh dodeljenih
plakatnih mest, mora o tem pisno obvestiti pristojni organ v
štiriindvajsetih urah po prejemu obvestila o dodeljenih pla‑
katnih mestih. Komisija teh plakatnih mest ne sme dodeliti
ostalim organizatorjem.
VII. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere
je predpisana globa, opravlja Inšpektorat Mestne uprave
MOL.
Če organ iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je objekt
za oglaševanje postavljen na javnem mestu brez dovoljenja
iz tega odloka, odredi takojšnjo odstranitev objekta.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE
21. člen
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna ose‑
ba, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali tretjo ali četrto ali
peto ali šesto ali sedmo ali osmo ali deveto ali deseto ali enaj‑
sto ali dvanajsto alinejo 9. člena tega odloka.
Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega od‑
stavka odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo ali drugo ali
tretjo ali četrto ali peto ali šesto ali sedmo ali osmo ali deveto ali
deseto ali enajsto ali dvanajsto alinejo 9. člena tega odloka.
Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo
ali drugo ali tretjo ali četrto ali peto ali šesto ali sedmo ali osmo
ali deveto ali deseto ali enajsto ali dvanajsto alinejo 9. člena
tega odloka.
22. člen
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna ose‑
ba, ki stori dejanje iz prve alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega od‑
stavka odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz prve alineje 10. člena
tega odloka.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz prve alineje
10. člena tega odloka.
Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki
stori dejanje iz prve alineje10. člena tega odloka.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna ose‑
ba, ki stori dejanje iz druge ali tretje ali četrte ali pete ali šeste
ali sedme alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz druge ali tretje ali četrte
ali pete ali šeste ali sedme alineje 10. člena tega odloka.
Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori dejanje iz druge ali
tretje ali četrte ali pete ali šeste ali sedme alineje 10. člena
tega odloka.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki stori dejanje iz druge ali tretje ali četrte ali pete ali šeste ali
sedme alineje 10. člena tega odloka.
IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
23. člen
Določbe prvega odstavka 14. člena tega odloka se začne‑
jo uporabljati po prenehanju veljavnosti pogodbe o oglaševanju
na avtobusih, sklenjene med izvajalcem javne službe organi‑
zacije in načina izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov in
izbranim ponudnikom.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o
oglaševanju (Uradni list RS, št. 87/99, 69/04 in 66/07) in Pra‑
vilnik o merilih za določitev lokacij in o lokacijah za oglaševanje
(Uradni list RS, št. 72/08).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-21/2010-33
Ljubljana, dne 31. januarja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

Uradni list Republike Slovenije
Priloga – TAKSNA TARIFA
Vrste objektov za oglaševanje – taksni
predmet:
1. velike samostoječe ali stenske table
na m2
2. male samostoječe ali stenske table

Število točk

1 točka

na m2

1 točka

3. velike samostoječe ali stenske
svetlobne vitrine na m2

2 točki

4. vrtljive lamelne samostoječe
ali stenske table na m2

3 točke

5. samostoječe ali stenske svetlobne
prikazovalnike (displeje) na m2

3 točke

6. male samostoječe ali stenske
svetlobne vitrine na m2

2 točki

7. male svetlobne vitrine na avtobusnih
postajališčih na m2

2 točki

8. plakatni stebri: okrogli ali tristrani
na m2

1 točka

9. obešanke na drogovih javne
razsvetljave na m2

1 točka

10. objekti s platni na slepih fasadah
stavb in na gradbenih odrih na m2

1 točka

11. objekti s slikovno ali pisno
obdelanimi stenami stavb na m2

0,5 točke

12. objekti za obešanje transparentov

na m2

1 točka

13. velike in male stenske table
gradbiščnih ograjah na m2

1 točka

14. objekti s poslikavami na platnih
gradbenih odrov na m2
15. prenosni ulični panoji tipa A na

m2

16. novi tipi objektov za oglaševanje
17. avtobusi mestnega linijskega
prevoza potnikov

420.

1 točka
1 točka
2 točki
1 točka

Odlok o spremembah Odloka o tirni vzpenjači
na Ljubljanski grad

Na podlagi 20. člena, drugega odstavka 21. člena in
27. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni
list RS, št. 126/03) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljublja‑
na (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 31. 1. 2011
sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o tirni vzpenjači
na Ljubljanski grad
1. člen
V Odloku o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad (Uradni list
RS, št. 68/05 in 99/07) se črta peti odstavek 2. člena.
2. člen
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »Parkirišča javno
podjetje d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana« nadomesti z bese‑
dilom »Javnemu zavodu Ljubljanski grad, Grajska planota 1,
Ljubljana«.

Uradni list Republike Slovenije
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
3. člen
Javni zavod Ljubljanski grad mora zahtevo za izdajo
odločbe o prenosu koncesije vložiti v 15 dneh po uveljavitvi
tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-48/2010-4
Ljubljana, dne 31. januarja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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– druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Prireditvena poslovalnica »Festival«, Koseskega ulica 11,
Ljubljana, katastrska občina Trnovsko predmestje, parcelni šte‑
vilki 301/1 in 301/3.«;
– črta tretja alineja.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Direktor zavoda poskrbi za vpis sprememb v sodni regi‑
ster skladno z veljavnimi predpisi.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 610-321/2010-3
Ljubljana, dne 31. januarja 2011

421.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in
127/06 – ZJZP), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno preči‑
ščeno besedilo, 56/08 in 4/10) in 27. člena Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno
besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne
31. 1. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
(Uradni list RS, št. 73/04, 68/05, 16/07, 99/07 in 105/08) se v
3. členu v drugem stavku prvega odstavka za besedilom »kot
osrednjo prireditev organizira« doda beseda »mednarodni«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
2. člen
V 4. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sedež zavoda je: Ljubljana, Trg francoske revolucije 1.«.
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku v enajsti alineji beseda
»opravlja« nadomesti z besedo »upravlja«; vejica na koncu
enajste alineje nadomesti s piko in črta dvanajsta alineja.
V drugem odstavku se črtata tretja in četrta alineja.
V četrtem odstavku se črtata vrstici z besedilom »R/91.020
Dejavnost muzejev« in »R/91.030 Varstvo kulturne dediščine«.
4. člen
V 10. členu se četrti odstavek dopolni tako, da se glasi:
»Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem po‑
godbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik.
Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi daje župan. Delovno
razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas traja‑
nja mandata.«.
5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Križanke, Trg francoske revolucije 1in 2, Ljubljana,
katastrska občina Ljubljana mesto, parcelni številki 136/1 in
373.S,«;

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

422.

Sklep o imenovanju Mestne volilne komisije

Na podlagi 35 in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB3 in 45/08 – odločba US) ter
21. in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet
Mestne občina Ljubljana na 3. seji dne 31. 1. 2011 sprejel

SKLEP
o imenovanju Mestne volilne komisije
I.
V Mestno volilno komisijo se imenujejo:
1. Breda RAZDEVŠEK, predsednica, roj. 1964, Krivec 24,
Ljubljana
Marko DROBEŽ, namestnik predsednice, roj. 1953, Alja‑
ževa ulica 7, Ljubljana
2. Lidija COLJA ROTH, članica, roj. 1959, Kropova 17,
Ljubljana
Sašo MATAS, namestnik, roj. 1974, Tivolska 38, Ljublja‑
na
3. Blaž KOŠOROK, član, roj. 1972, Ulica bratov Učakar 36,
Ljubljana
Jože RUPARČIČ, namestnik, roj. 1966, Tugomerjeva 2,
Ljubljana
4. dr. Tjaša STROBELJ, članica, roj. 1949, Puhova 3,
Ljubljana
Katarina KRIVIC, namestnica, roj. 1947, Raičeva 65b,
Ljubljana.
II.
Mandat Mestne volilne komisije traja štiri leta.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-30/2010-25
Ljubljana, dne 31. januarja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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Uradni list Republike Slovenije
Sklep o obrazcu vloge za vpis otroka v vrtec

Na podlagi prvega odstavka 8. člena Odloka o sprejemu
otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 76/10) in 51. člena Statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno
prečiščeno besedilo) izdaja župan Mestne občine Ljubljana

SKLEP
o obrazcu vloge za vpis otroka v vrtec
1. člen
Ta sklep določa vsebino in obliko obrazca vloge za vpis
otroka v vrtec, katerega ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana,
vrste dokazov, ki jih morajo priložiti vlagatelji zaradi dokazo‑
vanja prednosti pri sprejemu otroka v vrtec in ugotavljanja
izpolnjevanja kriterijev za sprejem otroka v vrtec, in navodila
za izpolnjevanje vloge.
2. člen
Vloga za vpis otroka v vrtec se vloži na obrazcu VZV, ki je
sestavni del tega sklepa.
3. člen
Vlagatelj mora obrazec iz prejšnjega člena tega sklepa
izpolniti v celoti, razen tistih podatkov, ki jih izpolni vrtec.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-218/2010-2
Ljubljana, dne 14. februarja 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
Priloga

Uradni list Republike Slovenije
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MIRNA PEČ

424.

Sklep o imenovanju podžupana Občine Mirna
Peč

V skladu s 33.a členom Zakona o lokalni samoupravi
– (uradno prečiščeno besedilo) (ZLS-UPB2, Uradni list RS,
št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), na podlagi 34. člena Statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) in
4. člena Pravilnika o plačah in delih plač funkcionarjev Občine
Mirna Peč, članov delovnih teles občinskega sveta in župana
ter nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 48/07, 124/07)
izdajam

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Mirna Peč
1.
Za podžupana Občine Mirna Peč se imenuje člana občin‑
skega sveta: Andreja Kastelica, roj. 7. 11. 1957, stanujočega
Goriška vas 1a, Mirna Peč, ki bo funkcijo podžupana opravljal
nepoklicno.
2.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan
pooblašča.
3.
Ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil se do‑
loči 34. plačni razred.
Podžupanu, ki to funkcijo opravlja nepoklicno, pripada
plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% dela plače, ki bi jo
prejemal, če bi opravljal funkcijo poklicno.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od seznanitve ob‑
činskega sveta.
Št. 011-01/2011-1
Mirna Peč, dne 7. februarja 2011
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l.r.

MOKRONOG - TREBELNO
425.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev
proračuna Občine Mokronog - Trebelno

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Za‑
kona o socialnem varstvu – UPB (Uradni list RS, št. 3/07) in
19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno – UPB (Uradni
list RS, št. 66/10) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno
na 4. seji dne 19. 1. 2011 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih denarnih pomočeh iz sredstev
proračuna Občine Mokronog - Trebelno
1. člen
V 4. členu Odloka o občinskih denarnih pomočeh iz
sredstev proračuna Občine Mokronog - Trebelno se črta dvo‑

Uradni list Republike Slovenije
pičje in v celoti prvih sedem točk ter številka osem tako, da
se člen glasi:
»Občinska denarna pomoč je namenjena za kritje dru‑
gih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne
ogroženosti, ki niso kriti iz morebitnih drugih virov občinskega
proračuna«.
2. člen
V 6. členu se v prvem in drugem odstavku črta besedna
zveza »za več kot 80%«.
Prvi odstavek 6. člena se glasi:
»(1) Do dodelitve občinske denarne pomoči je upravičen
posameznik oziroma posamezni družinski člani, če dohodek
posameznika oziroma družinskega člana ne presega cen‑
zusa za denarno socialno pomoč po Zakonu o socialnem
varstvu.«
Drugi odstavek 6. člena se glasi:
»(2) Ne glede na določbo iz prvega odstavka je občinsko
denarno pomoč možno izjemoma dodeliti posamezniku ali
družini tudi v primeru, da presega dohodek zgoraj omenje‑
nega cenzusa, iz razlogov, na katere upravičenec ni mogel
vplivati in se je znašel v položaju težje materialne ogroženosti,
in sicer v primerih težje bolezni v družini, starosti oziroma
nesposobnosti za pridobitno delo, smrti hranitelja, letovanja,
šole v naravi ter drugih stroškov, vezanih na šolanje, ter dru‑
gih izjemnih okoliščinah«.
3. člen
V 14. členu se v prvem in drugem odstavku črtajo vse
alinee, tako, da se prvi odstavek glasi:
»(1) Upravičencem, ki so brez lastnega dohodka, in
upravičencem, ki z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalne‑
ga dohodka za posameznega družinskega člana po Zakonu o
socialnem varstvu, se denarna pomoč dodeli največ do višine
100% osnovnega zneska«.
Drugi odstavek pa se glasi:
»(2) Za upravičence, ki presegajo minimalni dohodek
za posameznega družinskega člana po Zakonu o socialnem
varstvu, se denarna pomoč dodeli največ do višine 50%
osnovnega zneska«.
4. člen
15. člen se v celoti črta.
5. člen
V 16. členu se v drugem odstavka briše del besedila,
in sicer »ter tudi predhodno pozitivno mnenje strokovnega
tima delavcev Centra za socialno delo Trebnje«, tako, da se
glasi:
»(2) Občinska uprava mora v ugotovitvenem postopku
pridobiti pridobi vse potrebne podatke o premoženjskem
in socialnem stanju prosilca od vseh za to pristojnih orga‑
nov.«
6. člen
V 19. členu se briše pika in se jo nadomesti z vejico ter
doda besedilo »do višine sprejetih sredstev v proračunu«.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno in začne
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 7-0001/2011
Mokronog, dne 19. januarja 2011
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.

Uradni list Republike Slovenije
MORAVSKE TOPLICE
426.

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč
družini na domu in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoč družini na domu za leto
2011

Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/0 – popr. in 122/07 –
Odl. US: U-I-11/07-45), 38. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09) ter 16. člena Statuta
Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01,
69/02 in 28/03) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na
4. seji dne 24. 1. 2011 sprejel

Št.

Št. 410-00030/2010-5
Moravske Toplice, dne 24. januarja 2011
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

NOVA GORICA
427.

Odredba o spremembi Odredbe o določitvi
javnih parkirišč, na katerih se plačuje
parkirnina

Št. 371-149/2009
Nova Gorica, dne 2. februarja 2011
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

POLJČANE
428.

1.
V prvi točki Odredbe o določitvi javnih parkirišč, na katerih
se plačuje parkirnina (Uradni list RS, št. 71/09) se spremeni
točka 7 tako, da glasi:

Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto
2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 in 79/09),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99
– ZJF in vse sledeče spremembe) in 100. člena Statuta Obči‑
ne Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine
Poljčane na 3. redni seji dne 1. 2. 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Poljčane za leto 2011
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Poljčane za leto 2011 do‑
ločajo proračun, postopki izvrševanja proračuna, posebnosti
upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na
ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdat‑
ki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin – kontov
določa v naslednjih zneskih:
Konto

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena Odloka o ureditvi
prometa v naseljih mestnega značaja Mestne občine Nova Go‑
rica (Uradno glasilo, št. 5/96) in 28. člena Statuta Mestne občine
Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02, 25/02, Uradni list RS,
št. 38/05, 24/06) je župan Mestne občine Nova Gorica sprejel

ODREDBO
o spremembi Odredbe o določitvi javnih
parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina
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2.
Ta odredba stopi v veljavo petnajst dni po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2011
dalje.

2. člen
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu,
zmanjšana za 50% subvencijo občine za neposredno socialno
oskrbo ter 100% stroškov vodenja v skupni višini 10,67 EUR,
znaša za uporabnika 7,23 EUR za efektivno uro.
3. člen
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva
za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala me‑
sečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.

Stran

»Gregorčičeva ulica: od križišča z Ulico Tolminskih pun‑
tarjev prvih sedem parkirnih mest na levi strani ulice.«

SOGLASJE
k določitvi cene storitve pomoč družini na domu
in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2011
1. člen
Občinski svet Občine Moravske Toplice soglaša, da bo
ekonomska cena storitve pomoč družini na domu od 1. 1. 2011
znašala 17,90 EUR na uro. V ekonomsko ceno so vključeni
stroški storitve pomoči na domu do uporabnika storitve (stroški
neposredne socialne oskrbe) v višini 14,47 EUR na uro in stro‑
ški strokovnega vodenja v višini 3,43 EUR.
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Opis

Proračun
leta 2011

A

BILANCA PRIHODKOV
IN ODHKODKOV

I.

SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74+78)

5.275.744

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.234.102

70

DAVČNI PRIHODKI
(700+703+704)

2.947.652

700

Davki na dohodek in dobiček

2.516.018

703

Davki na premoženje

207.200

704

Domači davki na blago in storitve

224.434

71

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

286.450

Stran
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Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

Uradni list Republike Slovenije
200.700

750

711

Takse in pristojbine

2.250

712

Denarne kazni

8.000

713

Prihodki od prodaje blaga
in storitev

10.000

50

714

Drugi nedavčni prihodki

65.500

500

72

KAPITALSKI PRIHODKI
(720+722)

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih
sredstev

324.047
24.047

300.000

74

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

1.717.595

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.717.595

SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

5.533.528

40

TEKOČI ODHODKI
(40+41+42+43)

1.069.003

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

22.000

409

Rezerve

43.865

41

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

693.514

412

Transferi neprofitnim
organizacijam in ustanovam

155.129

413

Drugi tekoči domači transferi

311.775

42

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

3.206.247

420

Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

3.206.247

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI
(430)

86.860

431

Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam, ki niso
proračunski uporabniki

35.300

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

51.560

II.

432

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) = (I.-II.)
III./1 PRIMARNI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
((I.-7102)-(II.-403-404)
III./2 TEKOČI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ)
((70+71)-(40+41))

75

224.220
45.029
677.315

1.171.418
11.000

–257.784

–240.284

993.681

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

0

IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL IN PRODAJA KAPIT.
DELEŽEV

0

Prejeta vračila danih posojil

0

VI. PREJETA MINUS DANA
POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPIT. DELEŽEV

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

105.000

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

105.000

Domače zadolževanje

105.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA
550

65.000

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

65.000

–217.784

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

40.000

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

257.784

XII. STANJE SREDSTEV
NA RAČUNIH KONEC
PRETEKLEGA LETA
(31. 12. 2010)

217.784

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre‑
dnih proračunskih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne pro‑
grame in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo
izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na
proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte,
določene s predpisanim kontnim načrtom.
Odlok je objavljen v Uradnem listu RS na nivoju pod‑
skupine kontov. Posebni del proračuna do ravni proračunskih
postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k
temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Poljčane –
www.poljcane.si.
Načrt razvojnih programov odraža razvojno politiko ob‑
čine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih
pomoči za naslednja štiri leta (od 2011 do 2014). V načrt
razvojnih programov v občini so vključeni vsi izdatki za nakup
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev neposre‑
dnih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna oziroma
vsi investicijski odhodki in investicijski transferi. Načrt razvojnih
programov v okviru sestavljajo investicijski projekti, investicije
manjših vrednosti in investicijsko vzdrževanje.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
konta.
4. člen
Namenski prejemki proračuna občine so poleg prihodkov,
določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF,
štejejo tudi prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za
določene namene, prihodki iz naslova okoljske dajatve onesna‑
ževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki iz naslova
okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih vod, prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o
varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ko‑
munalni prispevek, vrnjena sredstva vlaganj v JTO ter sredstva
za odpravo plačnih nesorazmerij po Zakonu o sistemu plač v
javnem sektorju.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta nepo‑
srednega uporabnika in proračuna.

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja pro‑
računske porabe proračuna odloča župan, v višini največ 20%
sredstev na posameznih področjih porabe.
Župan s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna in
konec leta z zaključnim računom, poroča občinskemu svetu o
veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi realizaciji.
6. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke, investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika, od tega:
– v letu 2011 70% navedenih pravic porabe in
– ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnike, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in
storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic
porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporab‑
nika.
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.
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 porabnikov.
7. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu ra‑
zvojnih programov. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih
programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
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.
8. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
Proračunska rezerva se v letu 2011 oblikuje v višini 0,5%
iz naslova prihodkov občine iz dohodnine in 8% DPO. Del sred‑
stev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po
zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske upra‑
ve, o uporabi sredstev proračunske rezerve, za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF, odloča župan.

Št.

10. člen
Župan sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja za
nepremičnine do vključno vrednosti 9.000 EUR in za nepremič‑
nine, za katere občina uveljavlja predkupno pravico ter o tem
obvesti občinski svet ob zaključnem računu.
Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka je župan poobla‑
ščen tudi za podpis pogodbe.

Stran
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5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov iz‑
vrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži do višine 5% sprejetega proračuna.
O obsegu poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Polj‑
čane, v vsakem posamičnem primeru odloča občinski svet.
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do
višine 105.000 EUR, in sicer za financiranje investicije izgra‑
dnje vrtca v Poljčanah.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Poljčane v letu
2011, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Poljčane, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

429.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju programov društev
na področju kmetijstva v Občini Poljčane

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 45/08), 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS,
št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 3. redni seji ob‑
činskega sveta dne 1. 2. 2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov društev na področju
kmetijstva v Občini Poljčane
1. člen
Drugi člen se spremeni tako, da se črta tretja alineja.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
9. 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 210 EUR.
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glasi:

2. člen
V 4. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se sedaj

»Razpisna dokumentacija se objavi na spletni strani Ob‑
čine Poljčane. Obvestilo o javnem razpisu se objavi v enem
javnem mediju in pošlje po pošti društvom, ki so se preteklo
leto prijavila na razpis.«
3. člen
Za 3. členom se doda 3.a člen, ki se glasi:
»Društvo, ki je po tem pravilniku upravičeno do sofinanci‑
ranja letnega programa društva in mora za svojo dejavnost na‑
jemati poslovne prostore, je upravičeno do povračila dela upra‑
vičenih stroškov, ki s tem najemom nastanejo; najemnina.

Stran
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Po tem pravilniku so društva opravičena do povračila dela
upravičenih stroškov najemnine, vendar ne več kot v deležu
50 odstotkov.«
4. člen
Ostali členi ostanejo nespremenjeni.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-0005/2011-1-202
Poljčane, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

430.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih
društev iz proračuna Občine Poljčane

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi –
UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in vse nadaljnje spremembe
in dopolnitev) in 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni
list RS, št. 5/07 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve)
je Občinski svet Občine Poljčane na 3. redni seji dne 1. 2.
2011 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju humanitarnih društev
iz proračuna Občine Poljčane
1. člen
1. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za sofi‑
nanciranje programov humanitarnih društev, ki delujejo v
javnem interesu, vključujejo občane Občine Poljčane in jih
iz vsakoletnega občinskega proračuna sofinancira Občina
Poljčane.«
2. člen
V 3. članu se zadnja alineja spremeni tako, da se na
novo glasi:
»– drugi programi, ki vsebujejo elemente skrbi za zdravje
in reševanje socialnih stisk in težav občanov.«
3. člen
V 5. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Humanitarno društvo, ki je pridobilo sredstva za prija‑
vljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more uve‑
ljavljati te pravice ponovno preko javnega razpisa na podlagi
tega pravilnika.«
4. člen
6. člen s spremeni tako, da se na novo glasi:
»Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Pregled
ustreznosti vlog in vrednotenje prijavljenih programov pa v
skladu s tem pravilnikom opravi strokovna tričlanska komisija,
ki jo s sklepom imenuje župan, in je sestavljena iz:
– predstavnika Občinskega sveta Občine Poljčane,
– predstavnika občinske uprave Občine Poljčane, oddelka
za družbene dejavnosti,
– predstavnika centra za socialno delo Slovenska Bistri‑
ca.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki vodi
delo komisije.«

Uradni list Republike Slovenije

glasi:

5. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se na novo

»Obvestilo o javnem razpisu se pošlje vsem tistim dru‑
štvom, ki so bila sofinancirana iz občinskega proračuna v
preteklem proračunskem obdobju, razpisna dokumentacija pa
se objavi na uradni spletni strani Občine Poljčane. Obvestilo o
javnem razpisu se objavi najmanj v enem javnem mediju.«
6. člen
8. člen se premeni tako, da se na novo glasi:
»Prijave, ki so pravočasno prispele na razpis, pregleda
komisija. O delu komisije se vodi zapisnik.
Prijave, ki niso prispele v razpisanem roku, se neodprte
vrnejo pošiljatelju.
Upoštevajo in ocenjujejo se prijave, ki izpolnjujejo nasle‑
dnje pogoje:
– so ustanovljene v skladu z veljavnim zakonom in imajo
registrirano vsaj eno od dejavnosti iz 3. člena tega pravilnika,
– imajo sedež v Občini Poljčane ali imajo sedež v drugi
občini in vključujejo najmanj 7 članov s prebivališčem na ob‑
močju Občine Poljčane,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje
za izvajanje dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in uporabnikih njiho‑
ve dejavnosti,
– delujejo najmanj eno leto.
Komisija posameznega kandidata, ki je oddal nepopolno
vlogo, pisno pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo
vlogo dopolniti najkasneje v 5 dneh od prejema poziva. Nepo‑
polna vloga, ki jo izvajalec v tako določenem roku ne dopolni,
se sklepom zavrže.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandida‑
turo na razpisu, komisija pristopi k vrednotenju vlog (popolnih in
dopolnjenih) v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik in pripravi
predlog razdelitve sredstev, ki ga predloži županu.
Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu
razpisa. Zoper ta sklep je možna pritožba županu osem dni od
vročitve sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Z upravičenci sklene župan pogodbo o sofinanciranju. V
pogodbi se opredeli višina in namen sofinanciranja, roke za
zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko
porabo proračunskih sredstev in sankcije v primeru nenamen‑
ske porabe.
V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodb v za to do‑
ločenem roku, se šteje, da od pogodbe odstopa. Nerealizirana
sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.«
7. člen
11. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Merila za točkovanje:
Razred

Število članov

Število točk

1.

7–50

40

2.

51–100

60

3.

101–200

80

4.

201 in več

100

Humanitarno društvo, ki vključuje člane iz območja Obči‑
ne Poljčane z motnjami v duševnem razvoju, pridobi 1 dodatno
točko za vsakega takega člana. Društvo, ki ima pridobljen
status društva v javnem interesu, pridobi dodatno 10 točk. Dru‑
štvo, ki ima sedež v Občini Poljčane, pridobi dodatno 250 točk
za delovanje.«
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Izbor programov, ki se točkujejo po tem pravilniku, opravi
komisija, pri čemer upošteva enakomerno zastopanost vseh
kandidatov in ocenjene stroške programov. Programi morajo
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Št.

imeti vsebino, ki jo določa dejavnost društva, morajo biti jasno
vsebinsko in časovno opredeljeni, stroškovno ocenjeni in z
izdelano finančno konstrukcijo.
Kandidat lahko pridobi točke za:
1. Organizacijo prireditev
Kot prireditve se upoštevajo dobrodelne, športne, kultur‑
ne in druge neprofitne prireditve ali prireditve za predstavitev
dejavnosti društva širši javnosti.
2. Organizacijo seminarjev in drugih izobraževalnih pro‑
gramov
Kot seminarji in drugi izobraževalni programi se upošteva‑
jo strokovno vodeni programi, namenjeni izobraževanju članov
in njihovih svojcev ter širše javnosti.
3. Udeležba na seminarjih in drugih izobraževalnih pro‑
gramih
Točkuje se udeležba članov in njihovih svojcev, po napo‑
tilu pristojnega organa na seminarjih in drugih izobraževalnih
programih.
4. Organizacija izletov in ekskurzij
Točkuje se udeležba članov in njihovih svojcev.
5. Izvedba rednih srečanj skupin za samopomoč
Kot redna srečanja skupin za samopomoč se štejejo sre‑
čanja članov in voditeljev skupin, najmanj v obsegu 20 srečanj
na leto.
6. Organizacija rednih srečanj članov
Kot redna srečanja se upoštevajo organizirana druženja
članov, kot so sestanki, občni zbori, srečanja, delavnice, dru‑
žabne igre in drugo po izboru komisije. Točkuje se udeležba
članov in njihovih svojcev.
7. Izdaja biltenov, časopisov in drugih publikacij
Točkujejo se izdaje rednih in priložnostnih biltenov, časo‑
pisov in drugih publikacij.
8. Drugi programi, kot je nakup osnovnih sredstev za po‑
trebe društva, ortopedski pripomočki, računalniška oprema in
programi, ki vključujejo stalno osebno asistenco, vzdrževanje
oziroma najem prostorov, ki se sofinancirajo do 50% upraviče‑
nih stroškov ter drugi programi po izboru komisije, ki jih zgornja
merila ne zajemajo.
Merila za točkovanje:
Kriterij

Izračun št. točk

Organizacija prireditve

15 točk x št. prireditev

Organizacija seminarja
ali drugega izobraževalnega
programa

5 točk x št. organizacij

Udeležba na seminarju
ali drugem izobraževalnem
programu

5 točk x št. udeležencev

Organizacija izleta
ali ekskurzije

3 točke x št. udeležencev

Izdaja biltenov, časopisov
in drugih publikacij

5 točk x št. izdaj

Organizacija rednega srečanja
članov

3 točke x št. udeležencev

Izvedba rednih srečanj skupin
za samopomoč

5 točk x št. srečanj

Drugi programi

Po predlogu komisije

Pri humanitarnih društvih, ki ne vključujejo samo članov s
prebivališčem v Občini Poljčane, se pri udeležbah na strokov‑
nih seminarjih in drugih izobraževalnih programih, izletih ali
ekskurzijah ter organizaciji rednega srečanja članov upošteva
dejansko število udeležencev iz Občine Poljčane.«
9. člen
Drugi in tretji odstavek 15. člena se spremenita tako, da
se na novo glasita:
»Upravičenci programov morajo najkasneje do 1. 3. tekoče‑
ga leta podati Občini Poljčane poslovno poročilo preteklega leta.

10 / 18. 2. 2011 /

Stran
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Ne glede na določila prejšnjega odstavka morajo upravi‑
čenci podati poročilo vedno, kadar to zahteva župan.«
10. člen
Ostale določbe Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih dru‑
štev iz proračuna Občine Poljčane ostanejo nespremenjene.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2011-2(T7-3)
Poljčane, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

431.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sofinanciranju programov društev
na področju turizma v Občini Poljčane

Na podlagi Zakona o vzpodbujanju razvoja turizma (Ura‑
dni list RS, št. 2/04), 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni
list RS, št. 5/07 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve) je
Občinski svet Občine Poljčane na 3. redni seji dne 1. 2. 2011
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov društev na področju
turizma v Občini Poljčane

glasi:

1. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se na novo

»S tem pravilnikom se določijo pogoji, merila in postop‑
ki za vrednotenje in razdelitev sredstev namenjenih za sofi‑
nanciranje programov turističnih društev na območju Občine
Poljčane.«

glasi:

2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se na novo

»Obvestilo o javnem razpisu se pošlje vsem društvom s
področja turizma na območju Občine Poljčane, razpisna doku‑
mentacija se objavi na spletni strani občine. Obvestilo o javnem
razpisu se objavi v enem javnem mediju.«
3. člen
7. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Postopek javnega razpisa vodi občinska uprava. Pregled
ustreznosti vlog in vrednotenje prijavljenih programov pa v
skladu s tem pravilnikom opravi strokovna tričlanska komisija,
ki jo s sklepom imenuje župan in je sestavljena iz:
– predstavnika občinskega sveta,
– predstavnika občinske uprave Občine Poljčane,
– predstavnika turističnega društva.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki vodi
delo komisije.«
4. člen
8. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Prijave, ki so pravočasno prispele na razpis, pregleda
komisija. O delu komisije se vodi zapisnik.
Prijave, ki niso prispele v razpisanem roku, se neodprte
vrnejo pošiljatelju.

Stran
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Upoštevajo in ocenjujejo se prijave društev, ki izpolnjujejo
pogoje 3. člena pravilnika.
Komisija posameznega kandidata, ki je oddal nepopolno
vlogo, pisno pozove k dopolnitvi vloge. Kandidat mora svojo
vlogo dopolniti najkasneje v 5 dneh od prejema poziva. Nepo‑
polna vloga, ki jo izvajalec v tako določenem roku ne dopolni,
se sklepom zavrže.
Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev za kandida‑
turo na razpisu, komisija pristopi k vrednotenju vlog (popolnih in
dopolnjenih) v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik in pripravi
predlog razdelitve sredstev, ki ga predloži županu.
Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu
razpisa. Zoper ta sklep je možna pritožba županu osem dni od
vročitve sklepa. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.«

glasi:

Zap. št.
4.

5.

5. člen
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se na novo

»Z upravičenci sklene župan pogodbo o sofinanciranju.
V pogodbi se opredeli višina in namen sofinanciranja, roke za
zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko
porabo proračunskih sredstev in sankcije v primeru nenamen‑
ske porabe.«

6.

6. člen
13. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:»Izbor
programov, ki se točkujejo po tem pravilniku, opravi komisija,
pri čemer upošteva enakomerno zastopanost vseh kandidatov.
Programi morajo biti jasno vsebinsko in časovno opredeljeni,
stroškovno ocenjeni in z izdelano finančno konstrukcijo.
Zap. št.
1.

Program

– Predstavitev občine in društva
na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah v tujini
– Izdajanje promocijskega
materiala
2.

50/predstavitev

– Organizacija oz. sodelovanje
pri projektih, ki pri skupni izvedbi
povezujejo več turističnih in drugih
društev ter drugih subjektov v
občini in izven občine

8.

100/prom.
material
9.

120/prireditev

– Ostale manjše prireditve (sejmi,
razstave …)

50/prireditev

– Dodatne točke za sodelovanje
večih društev na prireditvi.

50/prireditev

Sodelovanje na prireditvah
lokalnega in širšega pomena
– Prireditev (pri večdnevnih
prireditvah se točke seštevajo)

50/prireditev

– Izključno etnografska, etnološka
prireditev

50/prireditev

– Ostale manjše prireditve (sejmi,
razstave …)

50/prireditev

Aktivnosti za zagotavljanje
ozaveščenosti mladine za
delovanje na področju turizma
100/delavnico

Izobraževanje in izpopolnjevanje
kadrov za namene pospeševanja
turizma
100/delavnico

do 100/letno

Oblikovanje nove turistične
ponudbe
– Oblikovanje turističnih izdelkov
(spominek)

100/letno

– Oblikovanje nove turistične
ponudbe kraja – programi (npr.
tematska pot …)

100/letno

Drugi programi, kot je nakup
osnovnih sredstev in materiala
za potrebe društva, računalniška
oprema in programi, stroški
vzdrževanja oz. najem prostorov
ter drugi programi po izboru
komisije, ki jih zgornja merila ne
zajemajo. Sofinancira se do 50%
upravičenih stroškov.

Po predlogu
komisije

100/projekt

«

7. člen
Ostale določbe Pravilnika o sofinanciranju programov
društev na področju turizma v Občini Poljčane ostanejo ne‑
spremenjene.

Akcija ne področju ohranjanja
naravne in kulturne dediščine,
urejanja in olepšanja okolja …
– Urejanje in vzdrževanje
sprehajalnih in ostalih tematskih
poti

do 50/letno

– Urejanje in vzdrževanje
razgledišč, javnih površin,
vzdrževanje turistične signalizacije
…

do 50/letno

– Čistilna akcija (zaselkov, naselij,
ulic, trgov …) največ do 3 akcije
v letu

– Izključno etnografska, etnološka
prireditev

– Organizacija strokovnih
ekskurzij, ki se nanašajo na
področje delovanja društva (razen
društvenih izletov)

100/predstavitev

100/projekt

200/prireditev

– Organizacija drugih delavnic,
predavanja, predstavitev

Št. točk

Spodbujanje lokalnega
prebivalstva za sodelovanje pri
aktivnostih pospeševanja turizma:
– Organizacija in izvedba raznih
natečajev

3.

7.

Št. točk

– Prireditev (pri večdnevnih
prireditvah se točke seštevajo)

– Delavnice za otroke in mladino

Izvajanje promocijskih aktivnosti
lokalnega in širšega pomena:
– Predstavitev občine in društva
na raznih sejmih, razstavah in
drugih prireditvah v Sloveniji

Program
Organizacije prireditev lokalnega
in širšega pomena

30/akcija

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2011-3(T8-3)
Poljčane, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.
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Št.

Sklep o letnem načrtu pridobivanja in
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Poljčane za leto 2011

Na podlagi 7. točke 11. člena Zakona o stvarnem pre‑
moženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07
in 55/09), Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in
občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07 in 100/09), Statuta Ob‑
čine Poljčane (Uradni list RS, št. 5/07 in 53/10) in Poslovnika
Občinskega sveta Občine Poljčane (Uradni list RS, št. 15/07
in 53/10) je Občinski svet Občine Poljčane na 3. redni seji dne
1. 2. 2011 sprejel naslednji

Vrsta grobnega
mesta

Stran

8,00

žarni zid

8,00

dvojni (družinski)

Vzdrževanje
pokopališča

13,00

žarni grob
Zakup novega grobnega
mesta
enojni (navadni)

I.
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja in razpola‑
ganja s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto 2011.

1081

Cena v EUR
brez DDV

grobnica

SKLEP

II.
Osnova za izvedbo posameznih prodaj oziroma zamenjav
občinskega nepremičnega premoženja je posamičen program
prodaje, katerega sprejme župan Občine Poljčane.
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35,00
40,00

žarni grob –
s spomenikom

800,00

žarni grob –
brez spomenika

200,00

žarni zid

800,00

redno letno
vzdrževanje

10,00

Najemnikom grobov, ki so najem groba plačali za 10 let
skupaj, se jim ob predložitvi dokazila obračuna sorazmerni del.

III.
Občinski svet Občine Poljčane pooblašča župana Občine
Poljčane za podpis vseh pogodb v prometu z nepremičninami,
ki so predmet načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem.

2. člen
Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 40,00 EUR
za več dni uporabe pa 60,00 EUR.
S ceno se pokrivajo stroški ogrevanja, električne energije
in ostale komunalne storitve in so v zneskih brez DDV.

IV.
O nakupu in prodaji nepremičnin je župan Občine Poljča‑
ne dolžan obvestiti občinski svet na prvi naslednji redni seji.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011.

V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 013-0004/2011-1
Poljčane, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

Št. 013-0002/2011-6-401
Poljčane, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

433.

434.

Sklep o določitvi cen najema grobnih mest
in mrliških vežic v Občini Poljčane za leto 2011

Na podlagi 28. člena Odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Poljčane (Uradni
list RS, št. 2/08) in 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni
list RS, št. 17/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Poljčane na
3. redni seji dne 1. 2. 2011 sprejel

SKLEP
o določitvi cen najema grobnih mest in mrliških
vežic v Občini Poljčane za leto 2011
1. člen
Cena groba in vzdrževanja na pokopališčih, ki jih ureja
Občina Poljčane, za leto 2011 znašajo:
Vrsta grobnega
mesta
Najem grobnega mesta

Cena v EUR
brez DDV

enojni (navadni)

8,00

dvojni (družinski)

11,00

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list
RS, št. 5/07) in 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet
Občine Poljčane na 3. redni seji dne 1. 2. 2011 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnih zemljišč
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb‑
nih zemljišč na območju Občine Poljčane znaša 0,0020348
EUR/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011.
Št. 013-0003/2011-1-201
Poljčane, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

Stran
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435.
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Sklep o financiranju političnih strank
iz sredstev proračuna Občine Poljčane

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo ter naslednje
spremembe in dopolnitve), 26. člena Zakona o političnih stran‑
kah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in
103/07) ter 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list RS,
št. 5/07 in 53/10) je Občinski svet Občine Poljčane na 3. redni
seji dne 1. 2. 2011 sprejel

SKLEP
o financiranju političnih strank iz sredstev
proračuna Občine Poljčane
I.
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma
kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sred‑
stva iz proračuna Občine Poljčane sorazmerno številu glasov,
ki jih je posamezna stranka dobila na volitvah.
II.
Politična stranka pridobi sredstva iz proračuna, če je
dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana
občinskega sveta.
III.
Višina zneska za financiranje političnih strank ne sme
presegati 0,6% sredstev (primerna poraba), ki jih ima občina
opredeljene po predpisih o financiranju občin in s katerimi obči‑
na lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.
IV.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih
strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko
leto in znaša 0,38 EUR mesečno za dobljen glas na volitvah
za člane Občinskega sveta Občine Poljčane.
V.
Sredstva se političnim strankam nakazujejo štirikrat letno,
in sicer ob koncu vsakega četrtletja na njihove račune.
VI.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financira‑
nju političnih strank v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 61/07).
VII.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnevom sprejema
Odloka o proračunu Občine Poljčane za leto 2011.
Št. 013-0002/2011-5-401
Poljčane, dne 1. februarja 2011
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

PREBOLD
436.

Sklep o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta
za območje P4/4 Kovačev hrib

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
– ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 29. člena Sta‑
tuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 81/06) župan Občine
Prebold sprejme

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku postopka priprave sprememb
in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta
za območje P4/4 Kovačev hrib
1.0 Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in
dopolnitev občinskega lokacijskega načrta (v nadaljevanju
SDOLN)
V naselju Prebold je na območju Kovačev hrib bil spre‑
jet Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje P4/4
Kovačev hrib (Uradni list RS, št. 48/07, v nadaljevanju LN), s
katerim so bili podani pogoji za gradnjo individualnih stanovanj‑
skih objektov in potrebno spremljajočo prometno, energetsko,
telekomunikacijsko in komunalno infrastrukturo. Do sedaj še ni
prišlo do realizacije gradnje na tem območju. Lastnik zemljiških
parcel v severozahodnem delu območja LN je podjetje Harpa‑
go, d.o.o., Vrečerjeva cesta 14, 3310 Žalec, ki je zainteresirano
za gradnjo stanovanjskih hiš.
Pri izdelavi projektne dokumentacije za severozahodni
del območja LN so se na določenih parcelah, na katerih je z
LN predvidena infrastruktura pojavili problemi lastništva zaradi
postopka denacionalizacije in dedovanja zemljišča, kar je zain‑
teresiranemu investitorju onemogočilo pridobivanje gradbenega
dovoljenja. Zaradi tega je potrebno predvideno cestno infrastruk‑
turo v tem delu LN umakniti s spornih parcel in poiskati novo tra‑
so po zemljišču investitorja, kar je osnovni razlog za spremembo
LN. Drugi razlog za spremembo je določilo etapnosti gradnje, ki
sedanjemu investitorju onemogoča gradnjo v prvi fazi.
2.0 Območje SDOLN
Območje SDOLN se nanaša na parc. št. 561/2, 561/26,
561/31, 561/22, 587/3, 561/19, 561/30, 561/29, 561/56, 561/38,
561/33, 561/32, 367/5, 367/13 k.o. Prebold. Skupna površina
SDOLN je ca. 1,5 ha.
Na severu območje meji na obstoječo pozidavo in javno
pot ter obsega območje predvidenega in spremenjenega pri‑
ključka interne napajalne stanovanjske ceste iz območja LN z
obstoječo javno potjo, na zahodu meja poteka po meji stavbne‑
ga zemljišča, na jugu po meji zemljiških parcel 561/19 in 561/29
k.o. Prebold, na vzhodu po meji zemljiških parcel 561/29 in
561/30 k.o. Prebold ter seka parcele 561/2 in 651/38, na katerih
je v osnovnem LN predviden potek napajalne stanovanjske
ceste, meja obsega območje priključevanja prestavljene trase
napajalne stanovanjske ceste na traso predvideno z osnovnim
LN, v severovzhodnem delu meja poteka po obrobju trase
napajalne stanovanjske ceste, predvidene po osnovnem LN,
obsega zemljišče, kjer se bo ukinil del te ceste.
Če se v postopku izdelave SDOLN ugotovi potreba po
razširitvi ali zožitvi predlaganega območja urejanja se skladno
temu v območje urejanja vključijo nove parcele ali opustijo v
tem Sklepu že navedene.
3.0 Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za SDOLN se pridobijo na podlagi
prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in
investicijskih namer pobudnika SDOLN, upoštevajoč smernice
za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Prostorske ureditve
se po potrebi pripravijo variantno.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti pro‑
storskega načrtovanja izbere in financira pobudnik/naročnik.
Izbrano je bilo podjetje PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Kovi‑
narska 9, 8270 Krško.
4.0 Roki za pripravo SDOLN in njegovih posameznih
faz
Faza

Rok izdelave

Nosilec

Sklep o začetku priprave
SDOLN in objava Sklepa

februar 2011

občina

Osnutek SDOLN za
pridobitev smernic

februar 2011

izdelovalec

Pridobivanje in
usklajevanje smernic

marec 2011

izdelovalec

Uradni list Republike Slovenije
Faza

Rok izdelave

Št.

Nosilec

Dopolnjen osnutek
SDOLN

april 2011

izdelovalec

Javno naznanilo javne
razgrnitve in javne
obravnave SDOLN

april maj 2011

občina

Javna razgrnitev in javna
obravnava

maj 2011

občina,
izdelovalec

Stališča do pripomb in
uskladitev stališč

junij 2011

izdelovalec,
občina

Priprava gradiva in 1.
obravnava na seji OS

junij 2011

izdelovalec,
občina

Obvestilo lastnikom
o stališčih do njihovih
pripomb

junij 2011

občina

Predlog SDOLN za
pridobitev mnenj

julij 2011

izdelovalec

Pridobivanje in
usklajevanje mnenj

avgust 2011

izdelovalec

Predlog SDOLN za
sprejem

september
2011

izdelovalec

Priprava gradiva in
sprejem na Občinskem
svetu

september
2011

Izdelovalec,
občina

Izdelava končnega
dokumenta

september,
oktober 2011

izdelovalec

Objava odloka o SDOLN v september,
Ur. listu RS
oktober 2011

občina

Navedeni roki, ki se nanašajo na obravnave občinskega
sveta (OS), se prilagodijo časovnim terminom zasedanja OS.
Če bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skla‑
du z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo
SDOLN, čemur se prilagodijo v tabeli navedeni roki izdelave
SDOLN.
5.0 Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi SDOLN morajo s svojimi smernicami za na‑
črtovanje in mnenji k predlogu SDOLN sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje,
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000
Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše‑
vanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Dona‑
ve, oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (vode);
4. Javno komunalno podjetje Žalec, Nade Cilenšek 5,
3310 Žalec (vodovod, kanalizacija, odvoz odpadkov);
5. Elektro Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna
energija);
6. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje (te‑
lekomunikacije);
7. UPC Telemach, Cesta ljubljanske brigade 21, 1000
Ljubljana;
8. Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Kolodvorska
2, 6000 Koper (plin);
9. Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold
(javne površine).
Če se v postopku priprave SDOLN ugotovi, da je potreb‑
no pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja
prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo
v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstav‑
kom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice
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k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh
od prejema poziva.
6.0 Obveznosti financiranja SDOLN
Pripravljavec SDOLN je:
Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold.
Naročnik SDOLN je:
HARPAGO, d.o.o., Vrečerjeva cesta 14, 3310 Žalec
Finančna sredstva za izdelavo SDOLN zagotovi naroč‑
nik.
7.0 Začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na
spletni strani Občine Prebold in pošlje Ministrstvu za okolje in
prostor.
Št. 350/2/2011
Prebold, dne 10. februarja 2011
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

RAVNE NA KOROŠKEM
437.

Obvezna razlaga tretje alineje točke 2 v 22.,
23., 25., 33. in 34. členu in četrte alineje točke
2 v 24., 26., 27., 29., 31., 32. in 35. členu Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje Ravne; območij, ki obsegajo prostor med
mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica,
Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij
naselij, določenih z družbenim planom občine
Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990
in območja Stražišče - Breznica, za katerega
v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena
izdelava PIA

Na podlagi 88. člena Poslovnika Občine Ravne na Ko‑
roškem (Uradni list RS, št. 52/99 in 61/01) je Občinski svet
Občine Ravne na Koroškem na 4. redni seji dne 2. 2. 2011
sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
tretje alineje točke 2 v 22., 23., 25., 33. in
34. členu in četrte alineje točke 2 v 24., 26., 27.,
29., 31., 32. in 35. členu Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje matičnih
okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne;
območij, ki obsegajo prostor med mejo
urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje
- Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,
določenih z družbenim planom Občine Ravne
na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja
Stražišče - Breznica, za katerega
v tem srednjeročnem obdobju
ni predvidena izdelava PIA
(MUV št. 20/86, št. 9/93, Uradni list RS, št. 64/04)
V NASLEDNJEM BESEDILU:
Tretja alineja točke 2 v 22., 23., 25., 33. in 34. členu in
četrta alineja točke 2 v 24., 26., 27., 29., 31., 32. in 35. členu
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje ma‑
tičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij,
ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,
Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,
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določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče - Breznica, za
katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izde‑
lava PIA (MUV št. 20/86, št. 9/93, Uradni list RS, št. 64/04)
se razlaga tako, da se besedilo nanaša na stanovanjske
objekte.
Št. 032-0002/2011
Ravne na Koroškem, dne 2. februarja 2011
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

438.

Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih organov Občine Ravne na
Koroškem

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura‑
dni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji,
v nadaljevanju: ZLS) in 16. člena Statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski
svet Občine Ravne na Koroškem na 4. redni seji dne 2. 2.
2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
SEMIČ
439.

Obvezna razlaga 10. člena Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Semič

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 57/10) in 71. člena Poslovnika Občine Semič (Uradni
list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 4. redni
seji dne 10. 2. 2011 sprejel

OBVEZNO RAZLAGO
10. člena Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Semič
(Uradni list RS, št. 90/04, 84/09)
1.
V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Semič (Uradni list RS, št. 90/04, 84/09) je peto alinejo
10. člena razumeti tako:
»Kot energetsko omrežje se smatra tudi postavitev sonč‑
nih elektrarn na terenu, skladno s presojo strokovne službe
Občine Semič«.
2.
Ta razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-16/2010-14
Semič, dne 11. februarja 2011

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih organov Občine Ravne na Koroškem

Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

1. člen
(plačilo za opravljanje dela v svetih javnih zavodov)
Drugi odstavek 11. člena Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občin‑
skega sveta ter članov drugih organov Občine Ravne na Koro‑
škem (Uradni list RS, št. 30/07, 47/07 in 46/08, v nadaljevanju:
Pravilnik) se spremeni in na novo glasi:
»Plačilo za opravljanje dela člana sveta javnega zavoda
znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se čla‑
nu sveta javnega zavoda določi plačilo za posamezni mesec,
glede na delo, ki ga je opravil:
– za predsedovanje seji sveta javnega zavoda – do 15%
– za udeležbo na seji sveta javnega zavoda – do 10%.«
2. člen

440.

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list
RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 4. redni seji
dne 10. 2. 2011 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enkratni denarni pomoči mladim družinam
pri prvem reševanju stanovanjskega problema

(pričetek uporabe)
Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je Občina Ravne na
Koroškem, morajo uskladiti svoje akte z določili tega Pravilnika
v roku dveh mesecev od začetka njegove veljavnosti. Kolikor
svojih aktov v navedenem roku ne uskladijo, se uporabljajo
določila tega Pravilnika.
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2011
Ravne na Koroškem, dne 2. februarja 2011
Župan
Občine Ravne na Koroškem
mag. Tomaž Rožen l.r.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o enkratni denarni pomoči mladim družinam
pri prvem reševanju stanovanjskega problema

glasi:

1. člen
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se na novo

»Mlada družina po tem pravilniku je družina z najmanj
enim otrokom, pri čemer se kot mlade družine upoštevajo ne
samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak vse
druge oblike družine.«
Tretji odstavek 2. člena navedenega pravilnika se briše.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3520-01/2010-25
Semič, dne 11. februarja 2011
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

ŽALEC
441.

Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 –
ZUKN in 107/10) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05,
94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 4. redni seji
dne 3. februarja 2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Žalec za leto 2011

78

41

43

v EUR
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

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

21.181.041

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

16.181.084

DAVČNI PRIHODKI

13.144.889

700 Davki na dohodek in dobiček

11.257.227

73

518.112
3.036.195

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

1.969.191
7.000

712 Globe in druge denarne kazni

36.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

29.280

714 Drugi nedavčni prihodki

994.724

KAPITALSKI PRIHODKI

623.330

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

623.330

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74

1.369.550

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

Proračun
leta 2011

TRANSFERNI PRIHODKI

26.633.240
4.221.792
912.000
146.465
2.340.354

403 Plačila domačih obresti

182.150

409 Rezerve

640.823

TEKOČI TRANSFERI

8.525.185
490.040

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

4.056.270

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

1.042.143

413 Drugi tekoči domači transferi

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:

71

19.900

410 Subvencije

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

704 Domači davki na blago in storitve

787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

402 Izdatki za blago in storitve

42

703 Davki na premoženje

19.900

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

2. člen

70

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

TEKOČI ODHODKI

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

I.

2.369.952

40

(vsebina odloka)

Skupina/podskupina kontov

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

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

1085

1.962.600

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1. člen

Stran

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

II.

1. SPLOŠNA DOLOČBA

A.

10 / 18. 2. 2011 /

2.936.732

INVESTICIJSKI ODHODKI

13.396.408

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

13.396.408

INVESTICIJSKI TRANSFERI

489.855

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

398.655

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

91.200

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

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

16.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

16.000

752 Kupnine iz naslova privatizacije

16.000

75
V.

44

–5.452.199

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

100

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

100

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

100

VI.

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

24.175

C.

RAČUN FINANCIRANJA

7.000

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

4.300.000

17.175

50

ZADOLŽEVANJE

4.300.000

500 Domače zadolževanje

4.300.000

4.332.552

15.900

Stran

1086 /

Št.

10 / 18. 2. 2011

Uradni list Republike Slovenije

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

644.724

55

ODPLAČILA DOLGA

644.724

550 Odplačila domačega dolga

644.724

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

3.655.276

XI.

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

5.452.199

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2010

1.781.023

–1.781.023

Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem
obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema
in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma
razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem
letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto za isti namen.
Za obseg prenesenih namenskih sredstev se povečata
obseg izdatkov finančnega načrta uporabnika na postavkah –
podkontih, na katere se nanašajo in proračun.
5. člen

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposre‑
dnih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele:
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme,
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih prora‑
čunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa
na 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 objavita na spletni strani Občine Žalec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke –
podkonta.
Za izvrševanje proračuna organov občine in občinske
uprave (neposrednih uporabnikov, opredeljenih po institu‑
cionalni klasifikaciji: 1000 Občinski svet, 2000 Župan, 3000
Nadzorni odbor, 4001 Občinska uprava – oddelek za premo‑
ženje in splošne zadeve, 4002 Občinska uprava – oddelek za
finance, 4003 Občinska uprava – oddelek za gospodarske in
negospodarske dejavnosti in 4004 Občinska uprava – oddelek
za varstvo okolja in urejanje prostora) je kot odredbodajalec
odgovoren župan občine.
Za izvrševanje finančnega načrta ožjega dela občine (kra‑
jevne skupnosti oziroma mestne skupnosti) je kot odredbodaja‑
lec odgovoren predsednik sveta ožjega dela občine.
Za sklepanje pravnih poslov investicijskega značaja nad
zneskom 3.000 EUR potrebujejo krajevne skupnosti in mestna
skupnost soglasje župana občine.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so donacije, prihodki stano‑
vanjskega gospodarstva (prihodki od najemnin za stanovanja,
prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj, prejeta
sredstva kupnin iz naslova privatizacije), prihodki od prodaje ali
zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine
iz naslova zavarovanj le-tega, pristojbina za vzdrževanje goz‑
dnih cest, požarna taksa, turistična taksa, prihodki po zakonu
o rudarstvu, prihodki od komunalnih prispevkov, prihodki od
najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo, okoljska daja‑
tev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov ter druge predpisane namenske dajatve.
Prihodki krajevnih skupnosti in mestne skupnosti, ki niso
zagotovljeni iz občinskega proračuna, so namenski prejemki
posamezne krajevne oziroma mestne skupnosti in jih krajevna
skupnost oziroma mestna skupnost razporeja v svoj finančni
načrt skladno z zakonom.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta upo‑
rabnika in proračun.

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji spreje‑
ti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa – finančnih načrtih organov občine in občinske uprave
med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na pre‑
dlog neposrednega uporabnika župan do višine 40% sredstev,
namenjenih glavnemu programu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu pro‑
računa – finančnih načrtih ožjih delov občine med podprogrami
v okviru glavnih programov odloča posamezni svet krajevne
skupnosti oziroma mestne skupnosti do višine 40% sredstev,
namenjenih glavnemu programu.
Prerazporeditev pravic porabe iz drugega in tretjega od‑
stavka tega člena se opravi s pisnim sklepom, iz katerega je
razvidno, na katerem programu, podprogramu, proračunski
postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri
se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
avgustu in konec leta z zaključnim računom poroča občin‑
skemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2011 in njegovi
realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme
proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno
naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt
razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo‑
rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investi‑
cijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporab‑
nika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in stori‑
tve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne ve‑
ljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen
če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma
lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje
obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov.
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 ter posamezni svet krajevne skupnosti oziroma
mestne skupnosti lahko spreminja vrednost projektov v načrtu
razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za
več kot 20%, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto,
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
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Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na
podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF,
2. račun stanovanjskega sklada, ustanovljenega na pod‑
lagi Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega skla‑
da (Uradni list RS, št. 88/01).
V proračunsko rezervo se v letu 2011 ne izločajo sredstva.
Proračunska rezerva leta 2011 znaša 145.823 evrov (nepo‑
rabljena sredstva rezerv leta 2010). Sredstva proračunske
rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne
sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz
drugega odstavka 49. člena ZJF odloča župan in o tem s pisni‑
mi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF,
lahko župan v letu 2011 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do
občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v ra‑
čunu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do
višine 4.300.000 EUR.
Občina Žalec v letu 2011 ne bo izdajala poroštev za iz‑
polnitev obveznosti javnih zavodov in javnega podjetja, katerih
ustanoviteljica je.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih
uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij,
katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih
ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na
upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podje‑
tje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje, se v letu 2011 ne smejo zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javno podje‑
tje, katerega ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe,
v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv
na upravljanje, v letu 2011 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2012)
V obdobju začasnega financiranja Občine Žalec v letu
2012, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
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13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 40302-0001/2011
Žalec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

442.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Arnovski gozd

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 29. člena Zakona o lokalni sa‑
moupravi (Uradni list RS, št. 100/05, 94/07, 76/08, 79/09, 51/10)
in 16. ter 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99,
43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je
Občinski svet Občine Žalec na seji dne 3. februarja 2011 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
– Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Arnovski gozd
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se skladno s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90,
34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96,
43/96, 72/97, 7/98, 17/99 in 28/99) in spremembami in dopol‑
nitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
– za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 98/00 in
94/02) sprejme občinski podrobni prostorski načrt Spremembe
in dopolnitve zazidalnega načrta Arnovski gozd (v nadaljeva‑
njem besedilu: OPPN).
(2) OPPN je izdelal IUP d.o.o. Inštitut za urejanje prostora
iz Celja pod št. proj. 106/08 – avgust 2009.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa območje OPPN, prostorske ureditve,
ki se načrtujejo z OPPN, umestitev načrtovane ureditve v
prostor, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de‑
diščine, varovanje okolja in naravnih virov ter za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, zasnovo projektnih rešitev in
pogojev priključevanja objektov na gospodarsko javno infra‑
strukturo in grajeno javno dobro, etapnost izvedbe prostorskih
ureditev in dopustna odstopanja.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so prikazane v gra‑
fičnem delu podrobnega načrta, ki je skupaj z obvezno prilogo
na vpogled na Občini Žalec.
II. OBMOČJE OPPN
3. člen
(območje podrobnega načrta)
(1) Območje OPPN povzema obstoječo parcelacijo in
zajema površine, na katerih so načrtovane prostorske ureditve,
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vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo
ter ureditve, ki so potrebne za delovanje prostorskih ureditev,
in površine, na katerih so načrtovane ureditve, ki so potrebne
zaradi prilagoditev obstoječih ureditev.
(2) Ureditveno območje vključuje površine med interven‑
cijsko cesto C in cesto Arja vas–Žalec ter Črnova–Arja vas na
jugu in vzhodu, avtocesto A1 Arja vas–Šentrupert na severu,
ter potokom Vršco na zahodu.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN Arnovski
gozd vključuje zemljišča parc. št. 271/1, 264/12, 266/4, 379/6,
480/3, 264/16, 264/13, 469, 483, 264/5, 481, 264/17, 480/3,
480/4, 264/19, 264/18, 268/5, 264/8, 264/9, 264/15, 264/10,
264/11, 268/3, 264/12, 469, 483, vse k. o. Gorica in zemljišča
parc. št. 1455/200, 1455/197, 1455/198, 1455/215, 1455/216,
1520/2, 1455/213, 1455/217, 1455/211, 1455/212, 1455/201,
1455/202, 1455/203, 1455/206, 1518, 1465/1, 1455/112,
1455/111, 1455/110, 1455/109, 1455/108, 1455/107, 1455/106,
1455/105, 1455/104, 1455/103, 1455/102, vse k. o. Levec.
Ureditveno območje meri 20,9 ha.
Parcele sodijo med stavbna zemljišča, ki še niso pozida‑
na, gozdne površine (v varovalnem pasu avtoceste in ob Vršci
ter Arnovskem potoku) in vodne površine.
III. PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO
Z OPPN
4. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)
(1) Z OPPN so načrtovane prostorske ureditve, ki vklju‑
čujejo naslednje spremembe veljavnega prostorskega izvedbe‑
nega akta Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd (Uradni
list RS, št. 78/03):
– združitev območij posameznih karejev z oznako A2-1,
A2-2, A2-3 in A1-3,
– sprememba lokacijskih in drugih pogojev glede umešča‑
nja objektov na parcelo,
– gradnja večjega objekta s površino do 40.000 m2 v ob‑
močju združenih karejev A2-1, A2-2, A2-3, A1-3,
– združitev območij posameznih karejev z oznakami A1-1,
A1-2 in B1,
– fazna gradnja objektov v karejih A1-1, A1-2 in B1,
– gradnja objektov površine do 7.000 m2 v združenih
karejih z oznakami A1-1 in A1-2,
– gradnja objektov površine do 27.000 m2 in gradnja viso‑
koregalnega skladišča – VRS v kareju z oznako B1,
– gradnja bencinskega servisa (BS) s trgovino in barom
v območju kareja D1,
– gradnjo objekta ekoplin (za skladiščenje jeklenk gospo‑
dinjskega plina in ekoloških odpadkov) v območju kareja D1,
– gradnja ročne avtopralnice, nadstrešnice nad točilnimi
otoki in rezervoarjev za potrebe BS v območju kareja D1,
– izvedba novega vzhodnega cestnega priključka za po‑
trebe BS na območje kareja D1,
– izgradnjo bencinske črpalke za tovorna vozila v območju
kareja C2,
– gradnjo avtomatske pralnice za tovorna vozila in ure‑
ditev ploščadi za servisiranje pralnega avtomata v območju
kareja C3,
– gradnjo gostinsko nastanitvenega objekta s spremljajo‑
čimi prostori v območju kareja C3,
– gradnjo servisno oskrbnega objekta za potrebe avtodo‑
mov in bivalnih prikolic v kareju C3,
– manjše ureditve v sklopu parkirišča kareja C3 ter
– potrebne uskladitve prometne, energetske, komunalne
ter ostale infrastrukture v ureditvenem območju.
(2) V skladu z veljavnim zazidalnim načrtom Arnovski
gozd je izveden dovozni priključek na Žalsko obvoznico RII
– 451/1448 in zgrajeni objekti med cesto C, potokom Vršco
ter obvoznico. Nakazani so tudi priključki za ceste, ki so bile
načrtovane v smeri sever–jug.
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Urbanistično-arhitektonska zasnova ohranja zasnovano
prometno omrežje z glavnimi cestami C, D, E in J, ki potekajo
v smeri vzhod–zahod in dolgoročno omogočajo navezavo na
območje proizvodnih in servisnih dejavnosti zahodno od poto‑
ka Vršca. V smeri sever-jug povezujeta cesti C in E cesti A in
H, ohranjeni pa so tudi koridorji za trase internih cest v smeri
sever-jug.
Predviden je nov priključek za dovoz na bencinski servis v
kareju D1 z regionalne ceste RII-451/1448 Arja vas–Žalec.
Ohranjajo se varovalni zeleni pasovi med avtocesto in
cesto E, ob Žalski obvoznici in ob potoku Vršca.
Prav tako se ohranjajo komunalni koridorji ter zgrajena
gospodarska javna infrastruktura.
(3) Z OPPN so načrtovane prostorske ureditve znotraj
ureditvenega območja, ki vključuje prostorsko zaokrožena ob‑
močja – kareje – določene namenske rabe:
A1 – ERA: poslovna, trgovska, skladiščna, obrtno-servi‑
sna, proizvodna dejavnost;
A2 – VEGRAD: poslovna, trgovska, skladiščna, obrtnoservisna, mirna proizvodna dejavnost;
B1 – ERA: poslovna, trgovska, skladiščna, obrtno-servi‑
sna dejavnost;
C2 – CAMLOH: poslovna, turistična, trgovska, servisna
dejavnost, parking za tovorna vozila;
D1 – PETROL: trgovska, servisna dejavnost.
(4) V posameznih območjih, ki predstavljajo zaokrožene
prostorske in funkcionalne celote, so načrtovane naslednje
prostorske ureditve:
A1 – ERA
– Na delu kareja A1, ki je urejen s cestami E, H in J ter
servisno cesto, je načrtovana gradnja poslovno-trgovsko-obr‑
tno-servisnega-proizvodnega-skladiščnega objekta s pripada‑
jočimi parkirnimi in manipulacijskimi površinami.
– Ob vzhodnem robu objekta A1-1 poteka interna servi‑
sna cesta s priključkoma na cesti A in E. Dovozni priključki so
predvideni tudi s ceste H.
– Na delu kareja A1, ki ga omejujejo ceste A, C, H in J, je
načrtovana gradnja poslovno-trgovsko-obrtno-servisnega-pro‑
izvodnega-skladiščnega objekta. Kare A1-2 bo napajan s ceste
J, mogoče pa je izvedba priključkov na ceste A, C in H.
A2 – VEGRAD
– Kare A2 je omejen s cestami C, E in H ter zelenimi
gozdnimi površinami na zahodu. Na zahodnem delu kareja je
načrtovana gradnja poslovno-proizvodnega objekta in vratar‑
nice, ureditev parkirnih površin z dovozoma s cest C in E in
glavnega dovoznega priključka s ceste H.
– Ob poslovno-proizvodnem objektu bodo urejene mani‑
pulacijske površine in dovozne ceste, ostale površine pa bodo
urejene kot zelenice.
B1 – ERA
– Kare B1 se navezuje z interno servisno cesto na javni
cesti C in D. Kompleks je namenjen gradnji poslovno-skladišč‑
no-trgovskega objekta (B1-1, B1-2 in B1-3).
– Površine ob objektu so namenjene manipulaciji. Na
južnem delu kompleksa je predvidena ureditev centralnega
parkirišča.
– Območje med interno servisno cesto in Arnovskim po‑
tokom je predvideno za ureditev manipulacijskih in parkirnih
površin.
C2 – CAMLOH
– Na območju kareja C2 med Arnovskim potokom in cesto
D je načrtovana ureditev večjega parkirišča za tovorna vozila
in avtodome ter gradnja spremljajočih objektov: turistično-tr‑
govskega objekta, poslovno-skladiščno-servisnega objekta s
črpalko za tovorna vozila, turističnega objekta in ploščadi za
pranje tovornjakov.
– Parkirišče bo priključeno na cesto D z dvema dovozni‑
ma priključkoma.
D1 – PETROL
– V kareju D1 med cestama D in regionalno cesto RII451/1448 Arja vas–Žalec je načrtovan bencinski servis z nad‑

Uradni list Republike Slovenije
strešnico, objektom za EKO-plin in parkirnimi ter manipulacij‑
skimi površinami.
– Dovoz na bencinski servis bo enosmerni z regionalne
ceste in ceste D na območje cone Arnovski gozd.
– Bencinski servis bo od javnih prometnic ločen z zele‑
nicami.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
1. Vplivi in povezave prostorskih ureditev
s sosednjimi območji
5. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
(1) Poslovna cona Arnovski gozd je locirana južno od av‑
toceste Arja vas–Šentrupert v neposredni bližini avtocestnega
priključka Arja vas. Ob južnem robu poteka Žalska obvoznica
RII-451/1448, na katero sta izvedena dva cestna priključka za
napajanje cone, ki omogočata dobre povezave s sosednjimi
območji in preko avtoceste tudi s širšim območjem.
Na zahodu je industrijska cona Juteks.
Osnutek občinskega prostorskega načrta Občine Žalec
predvideva širitev območja gospodarske dejavnosti proti zahodu
do ceste Ložnica–Velika Pirešica, tako predstavlja poslovna cona
Arnovski gozd del celotnega kompleksa namenjenega gospodar‑
skim dejavnostim na severovzhodnem delu naselja Žalec.
(2) Območje obdelave je del poslovne cone Arnovski gozd
in zajema centralni del med Vršco in cesto Žalec–Arja vas ter
vzhodni del med avtocesto in cesto Arja vas–Črnova.
Umestitev objektov za proizvodno, servisno, obrtno, tr‑
govsko, skladiščno in gostinsko dejavnost na severnem in
vzhodnem delu cone Arnovski gozd zagotavlja funkcionalno
povezavo načrtovanih objektov z obstoječo izgrajeno cono
Arnovski gozd in gravitacijskim območjem ter preko priključka
na avtocesto tudi s širšim območjem države.
2. Rešitve načrtovanih objektov in površin s pogoji
za projektiranje in gradnjo
6. člen
(priključki na regionalno cesto)
(1) Za napajanje obrtne cone Arnovski gozd je izveden
priključek na regionalno cesto RII-451/1448 Arja vas–Žalec.
(2) Za dostop na kompleksa C2 – CAMLOH in D1 – PE‑
TROL je načrtovano novo križišče na cesto RII-451/1448 Arja
vas–Žalec in nov desni uvozni priključek na bencinski servis z
navedene regionalne ceste.
(3) Pogoji za projektiranje križišča in priključka skladno s
smernicami Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste so:
– K projektni dokumentaciji PGD, PZI, ki mora upoštevati
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06), Zakon o var‑
nosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 25/06) in vse veljav‑
ne predpise s področja cestogradnje in varstva cest, mora biti
priložena analiza križišč v skladu s Pravilnikom o projektiranju
cest (Uradni list RS, št. 91/05).
– Pred pričetkom izvedbe OPPN je potrebno predložiti na
Direkcijo RS za ceste v pregled in potrditev PGD, PZI ureditev
državne ceste.
– Za priključevanje območij je potrebno na osnovi pred‑
hodno pridobljenih projektnih pogojev Direkcije RS za ceste
izdelati poseben projekt PGD, PZI ter si nanj pridobiti soglasje
Direkcije RS za ceste.
7. člen
(občinske ceste)
(1) Obrtna cona Arnovski gozd ima delno zgrajeno cestno
omrežje. Območje obdelave se navezuje na zgrajeno cesto C.
(2) Načrtovana je dograditev cestnega omrežja s cesta‑
ma E in D ob severnem delu ureditvenega območja. Ceste, ki
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potekajo v smeri vzhod–zahod povezujeta javni cesti A in H v
smeri sever–jug. V kareju A je načrtovana javna cesta J v smeri
vzhod–zahod, ki povezuje cesti A in H.
Širina vozišča cest A, D, E, H in J znaša minimalno 6,00 m
(2,00 x 3,00 m). Vse ceste bodo asfaltirane in obrobničene ter
mestoma s hodniki za pešce minimalne širine 1,50 m.
(3) Pogoji za projektiranje občinskih cest skladno s pogoji
VOC Celje so:
– Pri načrtovanju občinskega podrobnega prostorskega
načrta je treba zagotoviti varno odvijanje prometa vseh udele‑
žencev v prometu.
– Predvideni objekti s celotnimi zunanjimi ureditvami,
parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami morajo biti pred‑
videni tako, da bo omogočena zadostna preglednost na cestnih
priključkih in križiščih (izračunan preglednostni trikotnik). Novo
predvideni objekti s svojimi gabariti in zunanjimi ureditvami
ne smejo ogrožati prometne ureditve in prometne varnosti na
povezovalnih cestah in ne smejo omejevati preglednosti na
cestnih priključkih in križiščih.
– Cestni priključki, križišča in njihova neposredna okolica
(zasaditev dreves, ograje ipd.) ob povezovalnih cestah morajo
biti urejeni tako, da je zagotovljena zadostna preglednost s
povezovalnih cest na cestne priključke, križišča in obratno.
– Na novih povezovalnih cestah, zunanjih ureditvah, par‑
kiriščih ipd. je potrebno urediti odvodnjavanje po predpisih.
– Na celotnem območju sprememb in dopolnitev ZN Arno‑
vski gozd se mora predvideti ustrezna vertikalna in horizontalna
prometna signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni signali‑
zaciji in prometni opremi na javnih cestah in Zakonom o varnosti
cestnega prometa. Postavljanje drogov z reklamnimi tablami, to‑
temov ter zastavnih drogov v pasu za postavitev prometne signa‑
lizacije ter v preglednem trikotniku križišč in cestnih priključkov je
na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
javnih cestah ter Pravilnika o projektiranju cest prepovedana.
(4) Pogoji za projektiranje cest skladno s smernicami
Ministrstva za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
upravljanje z vodami, Oddelek območje Savinje so naslednji:
– Posegi v vodno in priobalno zemljišče vodotokov, ki
so skladno z zgoraj navedenim 37. členom Zakona o vodah
izjemoma dovoljeni (javna infrastruktura), morajo biti načrtovani
v skladu z 84. členom Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS,
št. 67/02 in ZV-1A, št. 57/08), in sicer tako, da ne bo ogrožena
stabilnost vodnega in priobalnega zemljišča, da bo zagotovlje‑
na varnost pred škodljivim delovanjem voda, da ne bo oviran
normalen pretok vode, plavin in plavja, ter da ne bo onemogo‑
čen obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov.
– Premostitve preko vodotokov so skladno s 37. členom
Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, št. 67/02 in ZV-1A,
št. 57/08) možne samo kot objekti javne infrastrukture. Načrto‑
vane in kasneje izvedene pa morajo biti tako, da ne bodo imele
negativnega vpliva na vodni režim in stanje voda.
8. člen
(pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov)
(1) Razmestitev posameznih objektov je določena z:
– gradbenimi linijami, črtami v oddaljenosti minimalno
3,00 m od parcelne meje, ki je načrtovani objekti ne smejo
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni
v notranjost parcele;
– horizontalnim gabaritom okvirnih dimenzij načrtovanih
objektov, ki so jih posredovali posamezni investitorji z dopu‑
stnim odstopanjem, detajlno opredeljenim v poglavju »Dopu‑
stna odstopanja«;
– točne dimenzije objektov bodo določene na podlagi po‑
treb investitorjev ob upoštevanju tehnoloških in logističnih zahtev
v fazi izdelave projektov za pridobitev dovoljenja za gradnjo;
– izvedbo internih prometnih in manipulacijskih površin
vključno s parkirnimi površinami za zaposlene in obiskovalce v
mejah gradbene parcele.
(2) Pogoji glede lege, velikosti in oblikovanja objektov v
karejih so:
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Kare A1
Objekt A1-1:

– poslovni, trgovski, obrtno-servisni, proizvodni, skladiščni objekt;
– tlorisne dimenzije: 96,00 m x 75,00 m;
– etažnost: K+P+1 (h = 16,50 m);
– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu;
– dovozi: ureditev dovozov s ceste H ali preko interne servisne ceste v smeri sever–jug s cest A in E;

Objekt A1-2

– poslovni, trgovski, obrtno-servisni, proizvodni, skladiščni objekt;
– tlorisne dimenzije: v gradbenih mejah, opredeljenih v grafičnih prilogah, v tlorisnih dimenzijah,
usklajenih s potrebami investitorjev ob upoštevanju tehnoloških in logističnih zahtev;
– etažnost K+P+1 (h = 16,50 m);
– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu;
– dovozi: ureditev dovozov z obstoječe ceste C ali načrtovanih cest A in H;

Kare A2
Objekt A2-1:

– poslovni, proizvodni objekt;
– tlorisne dimenzije: 216,50 m x 45,00 m + 15,55 m x 32,90 m;
– etažnost: P+1, P+2 (h = 20,00 m);
– oblikovanje: sodobno, z ravno in delno dvokapno streho v minimalnem naklonu;
– dovozi: glavni dovoz do proizvodne hale bo s ceste H, dovozi na parkirišče pa s ceste C in E;

Objekt A2-2

– vratarnica;
– tlorisne dimenzije: 9,90 m x 6,60 m;
– etažnost: P;
– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu;
– dovozi: glavni dovoz bo s ceste H.

Kare B1
Objekt B1-1:

– poslovni, skladiščni, trgovski objekt;
– tlorisne dimenzije: 170,00 m x 40,00 m;
– etažnost: K+P+1 (P) (h = 20,20 m);
– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu;
– dovozi: dovozov bo urejen s ceste A;

Objekt B1-2

– poslovni, skladiščni, trgovski objekt;
– tlorisne dimenzije: 170,00 m x 20,00 m + 75,00 m x 20,00 m;
– etažnost K+P+1 (P) (h = 16,20 m);
– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu;
– dovozi: glavna dovoza sta predvidena preko interne servisne ceste, ki se navezuje s cest C in D;

Objekt B1-3

– poslovni, skladiščni, trgovski objekt;
– tlorisne dimenzije: 170,00 m x 75,00 m;
– etažnost K+P+1 (P) (h = 28,00 m);
– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu;
– dovozi: glavna dovoza sta predvidena preko interne servisne ceste, ki se navezuje na cesti C in D.

Kare C2
Objekt C2-1:

– turistično trgovski objekt;
– tlorisne dimenzije: 25,00 (10,00) m x 60,00 m;
– etažnost: K+P+3;
– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu usklajeno z ostalimi objekti v kareju;
– dovoz do objekta je predviden s parkirišča za tovornjake, ki se navezuje na cesto D;

Objekt C2-2:

– poslovno-skladiščno-servisni objekt;
– tlorisne dimenzije: v gradbenih mejah, opredeljenih v grafičnih prilogah v tlorisnih dimenzijah,
usklajenih s potrebami investitorja ob upoštevanju tehnoloških in logističnih zahtev;
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– etažnost: K+P ( K+P+3) (h=16,00m);
– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu usklajeno z ostalimi objekti v kareju;
– dovoz do objekta je predviden s parkirišča za tovornjake, ki se navezuje na cesto D;
Objekt C2-3:

– turistični objekt;
– tlorisne dimenzije: 10,00 m (6,00) x 12,00 m;
– etažnost: P;
– oblikovanje: sodobno, z ravno streho v minimalnem naklonu usklajeno z ostalimi objekti v kareju;
– dovoz do objekta je predviden s parkirišča za tovornjake, ki se navezuje na cesto D;

Objekt C2-4:

– ploščad za pranje tovornjakov;
– tlorisne dimenzije: 4,00 m x 20,00 m;
– dovoz do objekta je predviden s parkirišča za tovornjake;

Objekt C2-5:

– črpalka za tovorna vozila;
– tlorisne dimenzije: po projektu;
– etažnost: P.

Kare D1
Objekt D1-1:

– bencinski servis;
– tlorisne dimenzije: 16,00 m x 12,80 m;
– etažnost: P;
– oblikovanje: sodobno oblikovan bencinski servis z ravno streho v »hišnem slogu« investitorja;
– dovoz: bencinski servis je prometno povezan s cesto Arja vas–Velenje in cesto D;

Objekt D1-2:

– nadstrešnica;
– tlorisne dimenzije: 25,60 m x 9,60 m;
– etažnost: P;
– oblikovanje: sodobno oblikovan objekt z ravno streho v »hišnem slogu« investitorja;
– dovoz: bencinski servis je prometno povezan z cesto Arja vas–Velenje in cesto D;

Objekt D1-3:

– eko plin;
– tlorisne dimenzije: 6,60 m x 2,60 m.

Pred izvajanjem del je treba pridobiti geotehnične pogoje
za gradnjo;
Objekti morajo biti načrtovani varno glede na stopnjo
potresne ogroženosti območja.
9. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih utrjenih površin)
(1) Utrjene površine znotraj posameznih karejev so name‑
njene za izvedbo internih servisnih cest, ureditev parkirišč za
zaposlene in goste ter manipulacijskih površin.
(2) V primeru, da pogoji za varovanje objektov pogojujejo
postavitev varovalnih ograj, morajo biti te oblikovane usklajeno
z arhitekturo objektov in obvezno transparentne; maksimalna
dovoljena višina je 2,00 m.
10. člen
(zelene površine)
(1) Splošni pogoji za urejanje zelenih površin so:
– Zemljino iz izkopa je treba uporabiti pri urejanju zelenih
površin in brežin.
– Pri izbiri drevesnih vrst je treba upoštevati klimatske in
specifične rastiščne razmere ter zahteve za zadrževanje prahu,
zmanjšanju hrupa in velikosti habitata.

– Pred izvedbo zunanje ureditve je treba izdelati načrte,
ki morajo upoštevati usmeritve tega OPPN in uskladiti trase
komunalnih vodov z načrtom zasaditve.
– Postavitev objektov za oglaševanje je dovoljena na
lokacijah (parcelah), za katere poda občina pisno soglasje.
(2) Ureditev javnih zelenih površin obsegajo:
– Obvezna je ohranitev in ponovna zasaditev (tam, kjer so
bili izvedeni nedovoljeni poseki) varovalnih zelenih pasov:
– južno od avtoceste,
– severno od Žalske obvoznice,
– ob vodotokih Vršca in Arnovski potok.
– Obvezna je zasaditev drevoredov v zelenih pasovih ob
glavnih prometnicah, cestah C, D, E in A, H in ob Arnovskem
potoku.
(3) Ureditev zelenih površin v karejih obsega:
– Obvezna je zasaditev drevja ob parkiriščih ter glavnih in
internih servisnih cestah. Z zelenimi pasovi naj bodo poudarjene
meje med posameznimi kareji. Zelene površine v mejah posa‑
meznih parcel bodo zasajene s pokrovnim grmičevjem in zatra‑
vljene, večje pa z neformalnimi skupinami avtohtonega drevja.
– Zemljino iz izkopa je treba uporabiti pri urejanju zelenih
površin in brežin. Pri izbiri drevesnih vrst je treba upoštevati
klimatske in specifične rastiščne razmere ter zahteve za zadr‑
ževanje prahu, zmanjšanju hrupa in velikosti habitata.
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V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
(splošni pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko
infrastrukturo in grajeno javno dobro)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, ener‑
getske in telekomunikacijske infrastrukture na območju podrob‑
nega načrta so:
– vsi objekti znotraj območja podrobnega načrta mo‑
rajo biti priključeni na obstoječe in predvideno komunalno
in energetsko infrastrukturno omrežje, in sicer kanalizacij‑
sko, vodovodno in elektroenergetsko omrežje. Priključitev
se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih
vodov,
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi poteka‑
ti po prometnih in intervencijskih površinah oziroma površinah
v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih
objektov in naprav,
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec
posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika
pridobiti služnost,
– pred predvideno gradnjo je treba zakoličiti obstoječo
komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo
na kraju samem,
– trase komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih
objektov, vodov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naravnih in grajenih struktur,
– pri pripravi projektne dokumentacije je treba podrobno
obdelati vsa križanja in vzporedne poteke predvidenega kana‑
lizacijskega sistema s komunalnimi, energetskimi in telekomu‑
nikacijskimi vodi in podati ustrezne tehnične rešitve,
– gradnja infrastrukturnih objektov mora potekati uskla‑
jeno,
– dopustna je gradnja pomožnih infrastrukturnih objek‑
tov,
– dopustne so spremembe tras posameznih infrastruktur‑
nih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše
in racionalnejše izrabe prostora,
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev infrastrukturnih vodov in morajo
biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ure‑
ditve posameznega infrastrukturnega voda po izdelavi idejnih
rešitev za to območje,
– obstoječe infrastrukturne vode, ki se nahajajo v obmo‑
čju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in
jim povečati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi
možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov.
12. člen
(vodovodno omrežje)
(1) Za zagotavljanje zadostne količine pitne in požarne
vode je na območju poslovne cone ZN Arnovski gozd že izgra‑
jen javni glavni vodovod v izvedbi NL DN 200, ki na zahodni
strani vstopa na predvideno območje ZN Arnovski gozd in se
zaključuje z vozliščem v betonskem jašku na parcelni št. 268/5.
V tem jašku je izveden odcep DN 125, ki je predviden za oskr‑
bovanje obravnavanega območja ZN.
(2) Za oskrbo predvidene zazidave bo zgrajen vodovod iz
nodularne litine, katerega potek je razviden iz situacije.
(3) Za zagotovitev požarne varnosti bodo izvedeni nadze‑
mni hidranti DN 80. Vsi odcepi in jaški se izvedejo z vgradnjo
cestnih zapornih ventilov. Predviden vodovod bo izveden skla‑
dno s pogoji upravljavca vodovoda.
(4) Vodovod se zgradi iz atestiranih materialov in v skladu
z geotehničnimi pogoji.
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(5) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
vodovodov morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi, predvsem podzakonski akt, ki ureja oskrbo
z vodo. Upoštevati je treba veljavni pravilnik glede tehnične
izvedbe in uporabe vodovodnih naprav.
13. člen
(kanalizacijsko omrežje)
(1) Za odvod fekalnih, tehnoloških in meteornih vod je pre‑
viden ločen sistem kanalizacije, ki se vodi preko obstoječega
črpališča na ČN Kasaze.
(2) Fekalne odplake območja zahodno od Arnovskega
potoka se vodijo preko fekalnih kanalov I in II v fekalno kana‑
lizacijo v cesti C. Območje vzhodno od Arnovskega potoka se
vodi preko fekalnega kanala III na obstoječo fekalno kanaliza‑
cijo v cesti C.
(3) Uporabniki tehnološke vode morajo pred priključitvijo
na zbirni kanal zgraditi merilno mesto, skladno z zakonodajo
in očistiti tehnološke vode do stopnje, ki dovoljuje nadaljnje
čiščenje na centralni čistilni napravi.
(4) Za območje je predvidena izgradnja meteorne kanali‑
zacije, ki se na vzhodnem delu navezuje na obstoječo meteor‑
no kanalizacijo v cesti. Ta se preko zadrževalnega bazena vodi
s prelivom v potok Vršco. Na vseh karejih je potrebno izvesti
lokalno zadrževanje in ponikanje (če teren dovoljuje) odpadnih
meteornih vod pred izpustom na javne meteorne kanale.
Odvodnjavanje manipulativnih, voznih površin ter površin‑
skih vod s parkirišč in objektov je predvideno preko peskolovov
in požiralnikov. Vse vode s parkirišč in ceste D so speljane
preko lovilca olj in maščob v zbirni meteorni kanal.
Očiščene meteorne vode območja vzhodno od Arnovske‑
ga potoka se vodijo po meteorni kanalizaciji do zadrževalnega
bazena potem pa v Arnovski potok na južnem delu ureditve.
(5) Kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in v skladu
z geotehničnimi pogoji. Dimenzije kanalov se določi na podla‑
gi podatkov o obremenitvah v posameznem objektu oziroma
funkcionalni enoti.
(6) Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije se mora upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni prepisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o
odvajanju komunalnih in padavinskih odpadnih vod.
(7) Posamezni objekti se lahko priključijo na kanaliza‑
cijsko omrežje samo preko jaška z enim priključkom. Interna
kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem terena, mora
biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, ki bi lahko pov‑
zročale povratno zaplavitev objekta.
(8) V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki
ustrezajo Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz
postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrže‑
vanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila
(Uradni list RS, št. 10/99 in 40/04) in Pravilnikom o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni
list RS, št. 105/02), ter Uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 47/05 in 45/07).
14. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Energija za napajanje predvidenih objektov je na voljo
na predvidenih SN elektroenergetskih podzemnih vodih predvi‑
dene razdelilne transformatorska postaje Žalec.
(2) Za zagotovitev kvalitetnega napajanja in priključeva‑
nja objektov je načrtovana izgradnja transformatorskih postaj
(TP).
(3) Priključki morajo biti izvedeni kot kabelski priključki
položeni v zemljo ali kabelsko kanalizacijo.
(4) Pri vseh nadaljnjih fazah načrtovanja je treba upo‑
števati Spremembe in dopolnitve ZN Arnovski gozd – OPPN
– Idejni projekt Vegrad projektivni biro d.o.o., št. 106/8 – no‑
vember 2010.
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15. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) TK priključki so na razpolago na že zgrajenem ob‑
močju poslovne cone Arnovski gozd.
(2) Za priključevanje načrtovanih objektov na javno TK
omrežje je treba v fazi projektne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja izdelati projekt TK priključka na javno
TK omrežje in pridobiti nanj soglasje upravljavca Telekom
Slovenije d.d.
(3) Postavitev baznih postaj sistema mobilne telefoni‑
je za zagotavljanje zadostnega ter kvalitetnega signala je
potrebno izvesti v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevano
dokumentacijo.
16. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Na zahodnem delu izven ureditvenega območja,
ob desnem bregu predvidene regulacije potoka Vršca, je
načrtovana tudi prestavitev obstoječega prenosnega plino‑
voda R23A. Zato je treba za vse posege v 100 m varovalni
pas pri nadaljnjem načrtovanju pridobiti pogoje in soglasje
operaterja.
(2) Meja ureditvenega območja na jugozahodnem delu
se približa obstoječemu prenosnemu plinovodu R23A na cca
70 m, zato je treba za vse posege v varovalni pas prenosne‑
ga plinovoda (100 m na vsako stran plinovoda) pri nadalj‑
njem načrtovanju pridobiti pogoje in soglasje operaterja.
(3) Srednjetlačno plinovodno omrežje PEHD Ø 90 in
Ø 180 tlak 4 bar poteka v cesti. Novo plinovodno omrežje
za napajanje predvidenih objektov se navezuje na obstoječe
in dogradi skladno s pogoji upravljavca, kot je prikazano na
grafičnem načrtu št. 6 grafičnega dela OPPN.
(4) Upoštevati je vzporedne odmike in odmike pri kri‑
žanjih z drugo gospodarsko infrastrukturo v skladu s Pravil‑
nikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdr‑
ževanje plinovodov z največjim tlakom do vključno 16 bar
(Uradni list RS, št. 26/02), in sicer minimalno 0,4 m z ustre‑
zno zaščito tudi 0,3 m.
(5) Pri posegih nad plinovodno cevjo se zahteva stalen
nadzor s strani upravljavca.
17. člen
(javna razsvetljava)
Javno razsvetljavo je treba urediti na celotnih trasah
glavnih servisnih cest.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
18. člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne
dediščine)
(1) Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN
Arnovski gozd se nahaja izven območij pomembnejše kul‑
turne dediščine, zato niso predvideni ukrepi za ohranjanje
kulturne dediščine.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja splošni
arheološki režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitor‑
ja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu
odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira
v skladu z določili arheološke stroke.
Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni
osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omo‑
gočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska
dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE
19. člen
(varstvo pred hrupom)
V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) je na
območju OPPN določena stopnja varstva pred hrupom:
– Območja proizvodnih dejavnosti, prometne in komu‑
nikacijske infrastrukture so razvrščena v IV. stopnjo varstva
pred hrupom, kjer veljajo mejne dnevne vrednosti hrupa
75 dBA in nočne 65 dBA.
– Ravni hrupa ne smejo presegati mejnih dnevnih in
nočnih vrednosti hrupa, ki veljajo za posamezna območja,
kar je pogoj pri izboru dejavnosti oziroma morajo investitorji
zagotoviti ukrepe varstva pred hrupom za preprečevanje ali
zmanjšanje ravni hrupa na najmanjšo možno mero.
– Strokovna ocena obremenitve s hrupom mora biti
sestavni del vloge za pridobitev dovoljenja za gradnjo objek‑
tov.
20. člen
(varstvo zraka)
(1) Zrak, ki se izpušča v ozračje, ne sme presegati za‑
konsko določenih mejnih količin vsebnosti snovi.
(2) Za zagotovitev nižje stopnje onesnaženosti zraka je
kot energetski vir ogrevanja načrtovan zemeljski plin. Realizi‑
rati je treba načrtovane prometne ureditve in urejene zelene
površine vključno z zelenimi pasovi ob državnih cestah, ki
imajo zaščitno funkcijo.
(3) Glede na vrsto posega je upoštevati okoljevarstveno
zakonodajo in za vsak poseg, ki bi lahko pomembno vplival na
obremenitev okolja izdelati presojo vplivov na okolje.
21. člen
(varstvo voda)
(1) Ob vodotokih Arnovski potok in Vršca mora biti zago‑
tovljen 5 m odmik od vodnega zemljišča oziroma zgornjega
roba brežine za izvajanje vzdrževalnih in sanacijskih del na
vodotoku.
(2) Prekrivanje struge je strogo prepovedano. Investitor
ne sme z nobenimi posegi posegati v vodotok, v kolikor bi
imeli le-ti za posledico zmanjšanje ali spreminjanje pretočne‑
ga profila oziroma zmanjšanje pretočne prevodnosti.
(3) Premostitev vodotoka na javni cesti D se mora izvesti
kot objekt javne infrastrukture tako, da ne bo negativnega
vpliva na vodni režim in stanje voda.
(4) Pri križanju vodotoka s komunalnimi vodi morajo biti
ukrepi načrtovani tako, da prevodna sposobnost struge ne bo
zmanjšala. Pri križanju je treba upoštevati usmeritve:
– teme cevi mora biti na globini minimalno 1,5 m pod
dnom vodotoka,
– na tej globini mora cev potekati na razdalji med spo‑
dnjima robovoma brežine in še 3,00 m–5,00 m na vsako
stran,
– v primeru posega v brežino vodotoka z izvedbo križa‑
nja, morajo biti dno struge in brežine ustrezno zavarovana.
(5) Komunalne in padavinske odpadne vode morajo biti
obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem po izgradnji
kanalizacije v strogo ločenem sistemu skladno s 13. členom
tega odloka.
(6) Odvod komunalnih odpadnih vod mora biti urejen
po fekalni kanalizaciji s priključkom na čistilno napravo – ČN
Kasaze.
(7) Vse padavinske vode morajo biti speljane v ločeno
meteorno kanalizacijo in preko zadrževalnikov v potok Vr‑
šca in Arnovski potok, kjer mora biti izpustna glava kanala
oblikovana pod naklonom brežine in ne sme segati v svetli
profil vodotoka. Na območju iztoka mora biti struga vodotoka
ustrezno zavarovana.
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(8) Padavinske vode s streh objektov morajo biti spelja‑
ne v meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Vse padavinske
vode s cest, parkirišč, manipulacijskih in drugih utrjenih povr‑
šin je dopustno speljati v meteorno kanalizacijo samo preko
ustrezno dimenzioniranih lovilcev olja in maščob.
(9) V vseh karejih je treba izvesti lokalno zadrževanje in
ponikanje (če teren dovoljuje) odpadnih meteornih vod pred
izpustom v javne meteorne kanale.
(10) Vse morebitne odpadne tehnološke vode je treba
pred priključkom na javno kanalizacijo očistiti do stopnje kot
to določa Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05).
22. člen
(odpadki)
(1) Vsi objekti se morajo vključiti v sistem gospodarjenja z
odpadki skladno z občinskim odlokom. Pri načrtovanih objektih
bodo na manipulacijskih dvoriščih pri dovoznih cestah določena
mesta za zabojnike sortiranih odpadkov-ekološki otoki.
(2) Komunalni odpadki se bodo zbirali v posodah za
odpadke in bodo povzročitelji zanje zagotavljali predpisane
obveznosti (ločeno zbiranje vseh vrst odpadkov in predaja
pooblaščenim zbiralcem).
(3) Z morebitnimi posebnimi odpadki je potrebno ravnati
v skladu z veljavno zakonodajo.
23. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, za‑
varovanih območij ali območij pomembnih za biotsko razno‑
vrstnost.
(2) Pri predvidenih zasaditvah je treba uporabljati izključ‑
no avtohtone grmovnice in drevesne vrste s prevladujočimi
listavci, ki so rastišču v tem območju primerni.
(3) Za varstvo tal veljajo naslednji ukrepi:
– Površine, namenjene zelenim površinam, ki bodo v
času gradnje razgaljene, je potrebno ponovno zatraviti ozi‑
roma zasaditi.
– Rodovitni del prsti se ustrezno odstrani in deponira
tako, da se ohrani njena rodovitnost in količina, ter uporabi za
rekultivacijo razgaljenih ali manj kakovostnih tal.
– Z odpadki in drugim materialom, vključno z odpadnim
ali gradbenim materialom, je potrebno ravnati skladno z ve‑
ljavnimi področnimi predpisi.
– Pri gradnji je potrebno uporabiti transportna sredstva
in gradbene stroje, ki so tehnično brezhibni, ter le z dokazili o
neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin
ter deponij gradbenih materialov je potrebno preprečiti emi‑
sije prahu z vlaženjem teh površin v sušnem in vetrovnem
vremenu. S teh površin je preprečiti tudi odtekanje voda na
obdelovalne površine.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO Z VARSTVOM
PRED POŽAROM
24. člen
(naravne omejitve)
(1) Območje OPPN se ne nahaja na erozijskem, plazlji‑
vem in poplavnem območju.
(2) Geološko-geotehnični elaborat je obvezen sestavni
del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega do‑
voljenja za objekte in ureditev skladno s predpisi o graditvi
objektov.
(3) Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost one‑
snaženja tal in voda zaradi razlitja nevarnih snovi, je treba
predvideti tehnične rešitve in načine gradnje, ki bodo prepre‑
čili razlitje nevarnih snovi.
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25. člen
(potresna ogroženost)
Območje podrobnega načrta se nahaja na seizmičnem
območju z intenziteto sedme stopnje s povratno periodo 500
let, pri projektiranju je upoštevati karto potresnega pospe‑
ška tal in zagotoviti pri gradnji potresno varnost v skladu z
zakonodajo.
26. člen
(varstvo pred požarom)
(1) V podrobnem načrtu so upoštevani prostorski ukrepi
varstva pred požarom, v skladu z določili 22. člena Zakona
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01,
105/06 in 3/07) in Pravilnika o požarni varnosti v stavbah
(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07).
(2) Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi in premo‑
ženja na zunanje manipulacijske površine, dovoze, parkiri‑
šča in zelene površine.
(3) Odmiki med posameznimi objekti presegajo 10 m
in preprečujejo širjenje požara, v primeru večje pozidanosti
parcele se izvedejo ustrezni gradbeni ukrepi.
(4) Do vseh objektov je omogočen dovoz urgentnim vo‑
zilom vsaj iz treh strani po glavnih in dovoznih cestah, širine
dovozov, dostopov in obseg manipulativnih površin ob objek‑
tih omogočajo interventnim vozilom nemoteno delovanje.
(5) Načrtovano je vodovodno in hidrantno omrežje z
zagotovljeno zadostno količino vode za gašenje požarov
skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91),
na vodovodnem omrežju morajo biti nameščeni nadzemni
hidranti DN 80 oziroma DN 100.
(6) Na osnovi izračuna požarne obremenitve je pri
projektiranju in izvedbi objektov upoštevati takšne materiale
in naprave, ki ustrezajo varnosti objekta in njegovih naprav
pred požarom.
27. člen
(varstvo pred drugimi nevarnostmi)
Za dopolnilno zaščito zaposlenih in obiskovalcev pred
vojnimi in drugimi nevarnostmi je potrebna izvedba ojačitve
prve plošče.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV
28. člen
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)
(1) Ureditve cest in omrežja gospodarske javne infra‑
strukture v prvi etapi so pogoj za izvedbo prostorskih uredi‑
tev na območjih z oznako A, B, C in D.
(2) Regulacija potoka Vršca na zahodnem delu obmo‑
čja se izvede skupaj z osnovnimi komunalno infrastrukturni‑
mi ureditvami potrebnimi za pričetek realizacije ZN Arnovski
gozd. Mora pa biti izvedena najkasneje do izgradnje objekta
A2-1.
(3) VT plinovod, ki bo potekal na desnem bregu potoka
Vršca v njegovem varovalnem pasu mora biti položen istoča‑
sno, ko se bo izvedla preostala regulacija potoka Vršca.
(4) Pred izvedbo objektov ležečih severno od ceste
»J« ter objektov ležečih vzhodno od Arnovskega potoka,
morata biti izvedeni cesti »D in E« ter štirikrako križišče na
regionalni cesti.
(5) Notranje intervencijske ceste se morajo izvesti pred
ali istočasno z izgradnjo prvih objektov ležečih v območju, ki
je definirano kot območje severno od ceste »C« in zahodno
od ceste »A«.
(6) Zbirni kanalizacijski kolektor iz območja Arnovski
gozd s priključitvijo na obstoječi kolektor v Arji vasi mora
biti v celoti izveden še pred izgradnjo objektov ležečih v
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celotnem območju severno od ceste »C« in vzhodno od
ceste »A«.
(7) Izvajanje OPPN lahko poteka v etapah v skladu s
potrebami in finančnimi možnostmi investitorja. Posamezna
etapa OPPN mora biti izvedena v celoti z vsemi elementi
ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja.
Komunalne, energetske, prometne in vodnogospodarske
ureditve, ki lahko vplivajo na varovanje okolja, morajo biti
dokončno urejene s posamezno etapo gradnje.
(8) Začasna namembnost zemljišč, ki niso predvide‑
na za izgradnjo oziroma spremembo namembnosti v prvih
fazah, ostane do začetka ustrezne faze nespremenjena s
tem, da se na teh zemljiščih dovoljujejo posegi, ki so nujni
za nemoteno realizacijo predhodne etape.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH
OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
29. člen
(dopustna odstopanja)
(1) OPPN določa okvirne namembnosti objektov, tlo‑
risne in višinske gabarite. V grafičnih prilogah so določeni
tlorisni gabariti, ki upoštevajo odmik med objekti in od pro‑
metnic. Odmiki od prometnic so obvezujoči.
(2) Kot tolerance so dovoljene:
– spremembe parcelnih mej ob soglasju mejašev,
– spremembe dimenzij tlorisnih gabaritov objektov do
gradbenih linij določenih v grafičnih prilogah in višinskih
gabaritov objektov v skladu s tehnološkimi potrebami, in
sicer na podlagi prostorske preveritve v fazi pridobitve grad‑
benega dovoljenja ter pod pogojem, da spremembe dimenzij
ne bodo ovirale kasnejših izvajanj in realizacije OPPN in da
bodo spremembe v skladu s predpisi, zakoni, navodili in
pravilniki, ki se nanašajo na posege v prostor ter varovanje
okolja,
– spremembe namembnosti posameznih delov objektov
ali objektov v celoti, vendar le v primeru, da nova namemb‑
nost ne bo prekomerno obremenjevala okolja,
– na podlagi ustrezne projektno-tehnične dokumenta‑
cije so dopustne tolerance pri prometnem, komunalnem in
energetskem urejanju, če to pogojujejo primernejši obrato‑
valni parametri, bolj ekonomična investicijska vlaganja in
kolikor te spremembe oziroma prestavitve ne spreminjajo
vsebinskega koncepta OPPN,
– spremembe tras in objektov prometne, komunalne in
energetske infrastrukture so mogoče na podlagi predhodne
prostorske preveritve v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja
in ob soglasju vseh tangiranih nosilcev urejanja prostora.
(3) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega od‑
stavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje
katerih posegajo ta odstopanja.
(4) Spremembe, dovoljene s tolerancami, ne smejo
ovirati realizacije OPPN, spreminjati vplivov objektov in na‑
prav na okolje ter na načrtovani videz območja. Prav tako ne
smejo poslabšati bivalne in delovne razmere obravnavanega
območja.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
30. člen
(obveznosti med gradnjo)
Med gradnjo je potrebno izpolniti predvsem naslednje
pogoje:
– zavarovati gradbišča tako, da bosta zagotovljena var‑
nost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– na območjih, kjer bi bila lahko prizadeta tla, izvajati
gradbene posege s težkimi gradbenimi stroji v suhem vre‑
menu,
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– med gradnjo zagotoviti vse potrebne varnostne ukre‑
pe in organizacijo na gradbišču, da se prepreči onesna‑
ževanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta in
skladiščenja,
– na gradbišču je dovoljeno skladiščiti le najmanjšo ko‑
ličino nevarnih snovi na za to primerno urejenih skladiščnih
površinah,
– med gradnjo je zagotoviti nemoteno komunalno in
energetsko oskrbo objektov po obstoječih infrastrukturnih
objektih in napravah.
31. člen
(dodatne obveznosti po gradnji)
Po gradnji je potrebno izpolniti predvsem naslednje
pogoje:
– Investitor posameznih objektov je dolžan sočasno z
izgradnjo objektov zaključiti zunanjo ureditev objekta.
– Investitor zagotovi sanacijo vseh začasno uporablje‑
nih kmetijskih zemljišč.
– Investitor zagotovi sanacijo poškodovanih delov lokal‑
nih cest in drugih infrastrukturnih objektov zaradi poškodb,
ki nastanejo zaradi prevozov pri izvedbi del.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA
NAČRTA
32. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po prenehanju veljavnosti OPPN je za območje OPPN
v OPN določena enota urejanja prostora, v kateri so dovo‑
ljeni posegi v prostor skladno z določili OPN.
XIII. KONČNE DOLOČBE
33. člen
(veljavnost določb)
Za območje ZN Arnovski gozd, ki ni zajeto v te spre‑
membe in dopolnitve OPPN, veljajo določbe Odloka o spre‑
membah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Arno‑
vski gozd (Uradni list RS, št. 78/03, 30/09).
34. člen
(seznanitev javnosti)
Dokumentacije Spremembe in dopolnitve OPPN iz
1. člena odloka je stalno na vpogled na Občini Žalec, Od‑
delku za varstvo okolja in urejanje prostora in pri Upravni
enoti Žalec, Oddelku za okolje in prostor.
35. člen
(nadzorstvo nad izvajanjem)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri‑
stojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
36. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0004/2008
Žalec, dne 3. februarja 2011
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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VLADA
443.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o plačah direktorjev v javnem sektorju

Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno bese‑
dilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10 in 85/10)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi 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 in 88/10) se v Prilogi I črta vrstica:
»
Zavod za obvezne rezerve naf‑
B017390 te in njenih derivatov (ZORND) direktor JZ

57

vrstica:
»
B017391 Filmski sklad RS (FSRS)

direktor SKL 53

se nadomesti z vrstico, ki se glasi:
»
Slovenski filmski center, javna
agencija Republike Slovenije direktor
B017392 (SFC)
AGEN
«,
za vrstico:
»
B017390 Zavod za ribištvo (ZR)

direktor JZ

Muzej za arhitekturo
in oblikovanje (MAO)

«

53

50

pa se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
B017362

«,

direktor JZ 50

«

«.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura‑
dnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-2/2011
Ljubljana, dne 17. februarja 2011
EVA 2011-3111-0010
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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POPRAVKI
444.

Popravek Odloka o proračunu Občine
Jesenice za leto 2011

Popravek
V Odloku o proračunu Občine Jesenice za leto 2011, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107/10, dne 29. 12. 2010,
se popravi drugi odstavek 19. člena tako, da se glasi:
»V letu 2011 se Občina Jesenice lahko zadolži za izvedbo
naslednjih projektov:
– Celostna obnova urbanega središča Stara Sava do
višine 700.678,00 €,
– Komunalna infrastruktura – Cesta Cirila Tavčarja do
višine 580.000,00 €,
– Športna dvorana Podmežakla do višine 650.000,00 €.«
Št. 410-1/2010
Jesenice, dne 9. februarja 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

445.

Popravek Sklepa o določitvi višine
subvencioniranja cene storitev odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov za leto 2011

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Velika Polana (Ura‑
dni list RS, št. 44/99 in 52/03) je Občinski svet Občine Velika
Polana na 3. seji dne 17. 1. 2011 sprejel

POPRAVEK
Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2011
1. člen
Spremeni se 3. člen sklepa in se glasi:
»Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2011 naprej.«
Št. 2-3/11 OS
Velika Polana, dne 17. januarja 2011
Župan
Občine Velika Polana
Damijan Jaklin l.r.

446.

Tehnični popravek Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko
ureditev skupnega pomena za obvoznico
Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 – odsek 1346
in 1347

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji
(Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04 – popr.) je Občinski
svet Občine Šmartno pri Litiji na 5. redni seji dne 9. 2. 2011
sprejel

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena
za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416 –
odsek 1346 in 1347
(Uradni list RS, št. 78/08)
Zaradi uskladitve tekstualnega dela z grafičnim delom
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pro‑
storsko ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri
Litiji na cesti R2‑416 – odsek 1346 in 1347 se:
– v prvi alineji drugega odstavka 3. člena dodajo parcelne
številke: 406, 407/2, 85/7, 107/1, 546/30, 114/1;
– v drugi alineji drugega odstavka 3. člena briše parcelno
številko: 933/16;
– v prvi alineji točke a) tretjega odstavka 3. člena dodata
parcelni številki: 425/3, 1054/20;
– v prvi alineji točke b) tretjega odstavka 3. člena dodajo
parcelne številke: 394/16, 394/17, 91/2, 1047/13, 95/2, 97, 96,
98/2, 98/1, 99/2, 99/1, 135/2, 136/2, 1056/9, 103/4, 104/1, 108,
109, 110/2, 86/2, 475/3, 475/15, 1034/1;
– v prvi alineji točke d) tretjega odstavka 3. člena doda
parcelna številka: 93/16;
– v prvi alineji točke d) tretjega odstavka 3. člena črtata
parcelni številki: 1021, 1024/2;
– doda drugo alinejo točke d) tretjega odstavka 3. člena z
naslednjo vsebino: »– k.o. Vintarjevec: 1021, 1024/2.
Št. 350-004/2003
Šmartno pri Litiji, dne 9. februarja 2011
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.
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374.
375.
376.

377.
378.

379.
443.

380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o prostovoljstvu (ZProst)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
potnih listinah (ZPLD-1D)
Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o Za‑
konu o malem delu (OdZMD)

989
997
1000

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega ve‑
leposlanika Republike Slovenije v Republiki Alba‑
niji
Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Federativni
demokratični republiki Nepal

1000
1001

393.
394.

1001
1096

395.
396.

MINISTRSTVA

Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz
geodetske stroke
Pravilnik o pogojih in postopkih za točkovanje,
spremljanje, potrjevanje in evidentiranje obvezne‑
ga strokovnega izobraževanja geodetov
Pravilnik o zagotavljanju informacij prejemnikom
storitev
Pravilnik o strokovnem nadzoru izvajanja progra‑
ma preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih
okužb
Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o pogojih za
pripravo in izvajanje programa preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in
načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evi‑
denc in zbirk geodetskih podatkov
Navodilo o dopolnitvi Navodila o razporejanju in
pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora
v zavode za prestajanje kazni zapora
Odločba o enakovrednosti razmnoževalnega in
sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena,
pridelanega v Republiki Bosni in Hercegovini
Odločba o prenehanju priznanja naravna mineral‑
na voda za blagovno znamko »Juliana«
Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za po‑
gonski namen v januarju 2011

391.
392.

VLADA

Uredba o državnem prostorskem načrtu za nave‑
zovalno cesto Jeprca–Stanežiče–Brod
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju

390.

1015
397.
1021
1022

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o katego‑
rizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina, kolikor
kategorizira javno pot »Vrtovče po vasi«, v delu, ki
poteka po zemljiščih s parc. št. 140/1.S in 372/4,
obe k.o. Šmarje, z odložnim rokom
Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v
Ljubljani in o zavrženju pobude
Sklep o zavrnitvi pobude in o nesprejemu ustavne
pritožbe

1027
1028
1030

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi članarine
Zdravniške zbornice Slovenije
Tarifa o vrednosti točke za leto 2011 za plačilo na
podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih
frekvenc in za plačilo za uporabo elementov ošte‑
vilčenja
Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto
2011
Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nado‑
mestilih

1035

1035
1036
1037

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Skupni sporazum o uporabi glasbenih avtorskih
del iz repertoarja Združenja SAZAS v obliki javne‑
ga izvajanja glasbe v organizaciji občin Republike
Slovenije

1038

OBČINE
1022

Odlok o spremembi Odloka o uporabi sredstev
proračunske rezerve za leto 2011

399.
400.

Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2011
Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ
OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu
znižanju plačila programov vrtca za primer poči‑
tniške odsotnosti

1024
1025
1025
1026
1026
1026

AJDOVŠČINA

398.

BRASLOVČE

1041
1041

1044

ČRNOMELJ

401.

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno
gospodarjenje z divjadjo v Občini Črnomelj

402.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Ob‑
činskega prostorskega načrta Občine Dobrna

1044

DOBRNA

1044

Stran

1099

Odredba o spremembi Odredbe o določitvi javnih
parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina

1075
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403.
404.

405.
406.

407.
408.

409.

410.
411.
412.
413.
414.

415.

416.
417.
418.

419.
420.
421.
422.
423.
424.

425.

426.

Št.

GROSUPLJE

Odlok o začasnem zavarovanju območja naravne
vrednote na območju Gajnič in Tlak
Pravilnik o sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosu‑
plje

1045
1046

HRPELJE - KOZINA

Pravilnik o sofinanciranju programov na področju
socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Hrpe‑
lje - Kozina
Pravilnik o spremembah Pravilnika o sofinanciranju
dejavnosti društev na področju turizma v Občini
Hrpelje - Kozina

1049
1051

IVANČNA GORICA

Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1,
III/2 in III/3
Sklep o imenovanju člana v Upravni odbor Nogo‑
metnega kluba Ivančna Gorica in Nadzorni odbor
Nogometnega kluba Ivančna Gorica

1052
1052

KAMNIK

Sklep o določitvi vrednosti točke za obračun občin‑
skih taks za leto 2011 v Občini Kamnik

1052

427.

428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.

KOBARID

Odlok o rabi in varovanju vstopno-izstopnih mest
za športno plovbo ob reki Soči in njenih pritokih na
območju od izvira Soče do Volčanskega mostu
Odlok o ustanovitvi in delovanju Sveta za preven‑
tivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kobarid
Sklep o imenovanju podžupanov

436.
1052
1055
1056

KRANJSKA GORA

Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2011
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

437.

1057
1058

KRŠKO

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) za Raya
center na območju bivšega Novolesa – enota 6

KUZMA

Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2011
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in
podeželja v Občini Kuzma
Sklep k določitvi cene storitve pomoč družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2011

LJUBLJANA

Odlok o oglaševanju
Odlok o spremembah Odloka o tirni vzpenjači na
Ljubljanski grad
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana
Sklep o imenovanju Mestne volilne komisije
Sklep o obrazcu vloge za vpis otroka v vrtec

1058
1060

438.

1062
1062

439.
440.

1063
1066
1067
1067
1068

441.
442.

MIRNA PEČ

Sklep o imenovanju podžupana Občine Mirna
Peč

1074

MOKRONOG - TREBELNO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ob‑
činskih denarnih pomočeh iz sredstev proračuna
Občine Mokronog - Trebelno

445.
1074

MORAVSKE TOPLICE

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na
domu in določitvi subvencioniranja cene storitve
pomoč družini na domu za leto 2011

444.

446.
1075
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POLJČANE

Odlok o proračunu Občine Poljčane za leto 2011
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov društev na področju
kmetijstva v Občini Poljčane
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna
Občine Poljčane
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o sofinanciranju programov društev na področju
turizma v Občini Poljčane
Sklep o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja
s stvarnim premoženjem Občine Poljčane za leto
2011
Sklep o določitvi cen najema grobnih mest in mrli‑
ških vežic v Občini Poljčane za leto 2011
Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnih zemljišč
Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev
proračuna Občine Poljčane

1075
1077
1078
1079
1081
1081
1081
1082

PREBOLD

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in
dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za ob‑
močje P4/4 Kovačev hrib

1082

RAVNE NA KOROŠKEM

Obvezna razlaga tretje alineje točke 2 v 22., 23.,
25., 33. in 34. členu in četrte alineje točke 2 v 24.,
26., 27., 29., 31., 32. in 35. členu Odloka o pro‑
storskih ureditvenih pogojih za območje matičnih
okolišev: Črna, Mežica, Prevalje - Ravne; območij,
ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov
Črna, Mežica, Prevalje - Ravne in mejo ureditvenih
območij naselij, določenih z družbenim planom ob‑
čine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990
in območja Stražišče - Breznica, za katerega v
tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdela‑
va PIA
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih organov
Občine Ravne na Koroškem

1083

1084

SEMIČ

Obvezna razlaga 10. člena Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Občine Semič
Sklep o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
enkratni denarni pomoči mladim družinam pri pr‑
vem reševanju stanovanjskega problema

ŽALEC

Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2011
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr‑
tu – Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Arnovski gozd

1084
1084
1085
1087

POPRAVKI

Popravek Odloka o proračunu Občine Jesenice za
leto 2011
Popravek Sklepa o določitvi višine subvencioni‑
ranja cene storitev odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto
2011
Tehnični popravek Odloka o občinskem podrob‑
nem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev
skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji
na cesti R2-416 – odsek 1346 in 1347

1097

1097

1097

Stran
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Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 10/11
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
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