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VLADA

3148. Uredba o državnem lokacijskem načrtu 
za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje

Na podlagi prvega odstavka 46. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 
in 33/07 – ZPNačrt) v zvezi z drugim odstavkom 94. člena in 
tretjim odstavkom 103. člena Zakona o prostorskem načrtova-
nju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) izdaja Vlada 
Republike Slovenije

U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto  

na odseku Koseze–Kozarje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)

(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji pro-
storskega razvoja Slovenije (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 lokacijski 
načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje (v nadaljnjem 
besedilu: državni lokacijski načrt).

(2) Državni lokacijski načrt je izdelal Projektivni atelje – 
Prostor, d.o.o., Ljubljana, pod številko projekta 1265/05, junij 
2009.

(3) Oznake ureditev, navedene v 6., 7., 8., 16., 18., 19., 
20., 22., 24. in 32. členu te uredbe, so oznake objektov in ure-
ditev iz kartografskega dela državnega lokacijskega načrta.

(4) Dimenzije in umestitev posameznih ureditev in objek-
tov so razvidne iz kartografskega dela državnega lokacijskega 
načrta.

2. člen
(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa: ureditveno območje, zasnovo pro-
jektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih re-
šitev za krajinsko in arhitekturno oblikovanje, pogoje glede 
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo 
in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, 
ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe 
naravnih dobrin ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-
čami, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, 
odstopanja ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.

(2) Umestitev in načrt parcelacije in sestavine iz prejšnje-
ga odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem 
lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpo-
gled pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor 
in pri službah, pristojnih za urejanje prostora v Mestni občini 
Ljubljana.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen
(obseg ureditvenega območja)

(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta 
obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo 
trajni objekti (območje trase avtoceste Koseze–Kozarje), in 
parcele oziroma dele parcel na katerih so načrtovani objekti, 
potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta, po njegovi 
izvedbi pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območje pre-
stavitve, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske 
in telekomunikacijske infrastrukture, območje dodatnih vodnih 
ureditev), ki jih zahteva gradnja avtoceste Koseze–Kozarje.

(2) Območje trase avtoceste Koseze–Kozarje obsega 
naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrskih občinah:

– k.o. Grič: 870/2, 870/3, 870/4, 870/5, 870/6, 871/2, 876, 
877/4, 877/5, 880/6, 880/8, 1503/1, 1503/2, 1504/1 in 1504/2;

– k.o. Dravlje: 1630/6, 1632/2, 1633/3, 1633/7, 1634/2, 
1634/4, 1634/7, 1634/9, 1635/3, 1635/6, 1635/7, 1635/8, 
1635/9, 1636/16, 1636/17, 1636/20, 1636/22, 1639/5, 1639/6, 
1639/7, 1641/2, 1642, 1643/4, 1678/6, 1678/7, 1678/9, 1678/11, 
1678/15, 1678/16, 1850, 1865 in 1866;

– k.o. Brdo: 1238/2, 1241/4, 1241/6, 1241/9, 1241/10, 
1241/11, 1241/12, 1243/2, 1243/3, 1244/5, 1244/6, 1245/1, 
1245/4, 1245/7, 1245/9, 1245/11, 1461, 1481, 1482/2, 1482/3, 
1482/4, 1483/2, 1496/1, 1496/2, 1497/2, 1498/2, 1500/2, 1505, 
1506/2, 1532/5, 1532/7, 1532/8, 1533/2, 1535, 1536, 1537, 
1538, 1539, 1540/1, 1540/6, 1567/1, 1567/3, 1587/1, 1588/1, 
1588/2, 1622/1, 1622/2, 1623, 1624, 1866/2, 1866/6, 1866/7, 
1866/10, 1866/11, 1866/12, 1866/14, 1889/3, 1889/4, 1889/5, 
1889/8, 1891/4, 1891/5, 1891/6, 1891/9, 1891/10, 1891/11, 
1892/4, 2196/2, 2196/3, 2196/5, 2196/6, 2196/7, 2198, 2200/1, 
2200/2, 2201, 2202, 2203 in 2204;

– k.o. Šujica: 302/1, 302/2, 302/4, 302/7, 308, 2166/5, 
2166/6, 2166/8, 2172/6, 2172/29, 2195, 2196;

– k.o. Dobrova: 1780/1, 1780/2, 1783/1, 1783/2, 1788/2, 
1788/3, 1805/1, 1805/2, 1813/1, 1813/2, 1813/3, 1815/2, 
1816/1, 1826/1, 1826/3, 1826/7, 1826/8, 1826/9, 1826/12, 
1829/4, 1829/5, 1835/1, 1846/1, 3081/1, 3081/4, 3081/5, 
3081/8, 3081/9, 3083/1, 3085/1, 3084/3, 3084/4, 3085/2, 
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3086/1, 3088/3, 3096/4, 3096/6, 3096/7, 3108/1, 3108/2, 
3108/4, 3184 in 3185.

(3) Območje prestavitev komunalne in energetske infra-
strukture ter naprav in omrežja zvez, ki jih zahteva gradnja 
avtoceste Koseze–Kozarje, obsega naslednje dodatne parcele 
oziroma dele parcel po katastrskih občinah:

a) vodovod:
– k. o. Brdo: 1589/9;
b) srednjenapetostni električni vod:
– k.o. Brdo: 1570/2, 1571/4, 1889/6 in 1889/7;
– k.o. Šujica: 305/2;
– k.o. Dobrova: 1815/4, 1815/5 in 3084/5;
c) nizkonapetostni električni vodi:
– k.o. Brdo: 1557/3, 1567/2, 1570/2 in 1571/4;
d) javna razsvetljava:
– k.o. Dravlje: 1678/10;
e) telekomunikacijski vod:
– k.o. Glince: 853/1;
– k.o. Dravlje: 1630/5 in 1634/6;
f) plin:
– k.o. Brdo: 1582;
– k.o. Šujica: 305/4;
g) kanalizacija:
– k.o. Brdo: 1567/2.

4. člen
(funkcije ureditvenega območja)

Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
– območje izključne rabe avtoceste Koseze–Kozarje 

z vsemi objekti in ureditvami,
– območje ureditve obcestnega prostora, vključno z re-

kultivacijo zemljišč,
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in na-

prav,
– območje okoljevarstvenih ukrepov,
– območje ureditve obstoječih vodotokov in ureditve re-

gulacij.

III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE 
INFRASTRUKTURE

5. člen
(oznaka odseka)

V državnem lokacijskem načrtu je obravnavani odsek 
avtoceste Koseze–Kozarje (v nadaljnjem besedilu: avtocesta) 
opredeljen z oznako A2 - 0014.

6. člen
(tehnični elementi avtoceste in priključka)

(1) Avtocesta se izvede kot šestpasovnica z odstavnimi 
pasovi, vmesnim ločilnim pasom ter zaviralnimi in pospeše-
valnimi pasovi.

(2) Horizontalni potek avtoceste: njena dolžina je 2 670 m. 
Trasa načrtovane avtoceste se na severu v km 0 + 000, 
navezuje na predhodni avtocestni odsek Šentvid–Koseze. V 
nadaljevanju se usmeri proti jugu po obstoječi štiripasovni av-
tocesti do km 2 + 670, kjer se naveže na obstoječo avtocesto 
v razcepu Kozarje.

(3) Vertikalni potek avtoceste: začne se na južni strani 
avtocestnega odseka Šentvid–Koseze, kjer se trasa spušča, 
prehaja pod nadvoz, do najnižje točke v km 0 + 405 in prečka 
z mostom potok Glinščico. V nadaljevanju se vzpenja, mimo 
priključka Brdo, preko podvoza, mimo motela Mons in Lesnine 
ter doseže v km 1 + 371 najvišjo točko, nato se prične spuščati 
proti razcepu Kozarje, s potekom pod nadvozom Ceste na 
Bokalce, preko podvoza ceste na Vrhovce, mosta čez potok 
Gradaščico in pod nadvozom Ceste Dolomitskega odreda, do 
km 2 + 670. Niveleta trase sledi niveleti obstoječe ceste.

(4) Vertikalni in horizontalni tehnični elementi upoštevajo 
računsko hitrost 100 km/h. Naj manjši polmer horizontalnih kri-
vin znaša 700 m, največji vzdolžni nagib pa 2,33%. Konkavni 
polmer vertikalne krivine je 21 000 m, konveksni polmer pa 
15 000 m.

(5) Projektirani normalni prečni profil avtoceste znaša 
31,40 m in ga sestavljajo: šest voznih pasov širine 3,50 m, 
dva robna pasova širine 0,50 m in srednji ločilni pas širine  
4,00 m, dva odstavna pasova širine 2,70 m in dve bankini širine  
1,50 m. Zaviralni in pospeševalni pasovi so dolgi 250 m in 
široki 3,00 m.

(6) Enosmerni priključni kraki imajo normalni prečni profil 
5,70 m.

(7) Priključek Brdo je lociran v km 0 + 880, kjer avtocesta 
prečka cesto Pot za Brdom. Vzhodni del priključka je oblikovan 
kot del deteljice. Zahodni del priključka ostaja nespremenjen. 
Cesta Pot za Brdom bo potekala v podvozu. Priključek obse-
ga:

– krak A v okvirni dolžini 50 m,
– krak B v okvirni dolžini 20 m,
– krak C v okvirni dolžini 140 m,
– krak D v okvirni dolžini 90 m,
– izključevalno-vključevalni krak priključka Brdo v okvirni 

dolžini 630 m.
(8) Priključek Brdo se naveže na Pot za Brdom v krožnem 

križišču.

7. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)
Zaradi gradnje avtoceste se izvedejo naslednje deviacije 

kategoriziranih in nekategoriziranih cest:
– deviacija 1-1, cesta za Grič, v km 0 + 80 m avtoceste, 

okvirna dolžina 160 m, normalni prečni profil 8,50 m asfalt;
– deviacija 1-1a, dostopna pot do zadrževalnika LO1, med 

km 0 + 160 in km 0 + 465 avtoceste, okvirne dolžine 320 m, 
normalni prečni profil 4,00 m makadam;

– deviacija 1-2, Pot za Brdom, v km 0 + 925 avtoceste, 
okvirne dolžine 170 m, normalni prečni profil 10,00 m asfalt;

– deviacija 1-2a, dostopna pot do zadrževalnika LO2, med 
km 0 + 620 in km 0 + 940 avtoceste, okvirne dolžine 440 m, 
normalni prečni profil 4,00 m makadam;

– deviacija 1-3, Ceste na Bokalce, v km 1 + 505 avtoce-
ste, normalni prečni profil 12,30 m, okvirne dolžine 140 m;

– deviacija 1-4, Ceste na Vrhovce, v km 1 + 847 avtoce-
ste, normalni prečni profil 8,00 m, okvirne dolžine 120 m;

– deviacija 1-4a, dostopna pot do zadrževalnika LO3, med 
km 1 + 850 in km 2 + 125 avtoceste, okvirne dolžine 260 m, 
normalni prečni profil 4,00 m makadam;

– deviacija 1-5, Ceste Dolomitskega odreda, v km  
2 + 263 avtoceste, normalni prečni profil 11,80 m, okvirne 
dolžine 150 m asfalt.

8. člen
(cestni objekti)

(1) Nadvozi se izvedejo v dolžinah od 85,0 m do 
106,0 m:

– nadvoz 4-1 za lokalno cesto Koseze–Grič,
– nadvoz 4-2 za cesto na Bokalce,
– nadvoz 4-3 za cesto Dolomitskega odreda.
(2) Podvoza se izvedeta v dolžinah od 9,40 m do 30,00 m 

in širinah do 35,00 m:
– podvoz 3-2 za Pot za Brdom,
– podvoz 3-3 za cesto na Vrhovce.
(3) Mostova se izvedeta v dimenzijah od 9,50 m do  

50,60 m:
– most 5-1 čez potok Glinščico,
– most 5-2 čez Gradaščico dolžine.
(4) Na trasi avtoceste se zgradi podvoz 3-1 za Pot za 

Brdom v kraku C, okvirne dolžine 30,00 m in okvirne širine 
9,20 m.



Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 11. 9. 2009 / Stran 9591 

9. člen
(spremljajoči objekt – bencinski servis Brdo)

(1) Za priključkom Brdo je načrtovan spremljajoči objekt 
tipa 2 (v nadaljnjem besedilu: bencinski servis Brdo).

(2) Bencinski servis Brdo na vzhodni strani avtoceste 
obsega:

– bencinsko črpalko,
– pritličen objekt z bifejem in trgovino s površino okvirno 

320 m2,
– parkirišče 23 + 62 parkirnih mest za osebna vozila, 

9 parkirnih mest za avtobuse ter prostor za avtodome (4 par-
kirnih mest),

– prostor za počitek in rekreacijo.

10. člen
(varovalne, varnostne ograje in signalizacija)

(1) Ob avtocesti in priključnih krakih priključka se posta-
vi obojestranska zaščitna varovalna ograja. Ograja je visoka 
najmanj 1,80 m in je odmaknjena od pete nasipa, vrha nasipa 
oziroma od roba jarka od 1,00 m do 2,00 m. Potek ograje je od-
visen od horizontalnega in vertikalnega poteka trase avtoceste, 
priključnih krakov in konfiguracije terena.

(2) Istočasno se ob sami avtocesti, deviacijah in priključ-
nih krakih postavi enostranska varnostna odbojna ograja z 
distančniki z zaključnimi elementi in opremljena s svetlobnimi 
odbojniki. Od roba asfalta je odmaknjena najmanj 0,50 m, viši-
na njenega zgornjega roba pa se prilagaja tipu ograje.

(3) Na območju mostov in nad podpornimi zidovi je do-
pustna izvedba betonskih varnostnih ograj na zunanji strani 
vozišča v kombinaciji z vzdrževalnim hodnikom in kovinsko 
ograjo. Betonska varnostna ograja ob srednjem ločilnem pasu 
z vzdrževalnim hodnikom in kovinsko ograjo pa je dopustna 
samo tam, kjer sta leva in desna polovica objekta razmaknjeni. 
Betonske varnostne ograje naj ne presegajo višine 0,81 m.

(4) Platoji za klic v sili, ki so na nasipih, višjih od 2,00 m, 
se na zunanji strani zaščitijo z varnostno ograjo.

11. člen
(nasipi in vkopi)

Del trase avtoceste poteka v nasipu, višine od 1,00 m do 
6,0 m. Nasipi se oblikujejo v nagibu 1 : 1,5 in z blago zaokro-
žitvijo na dnu. Med bencinskim servisom Brdo in cesto Pot za 
Brdom se izvede nasip z armirano zemljino, višine do 9,0 m.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRAJINSKO  
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

12. člen
(objekti na avtocesti in deviacijah)

(1) Pri vseh objektih se upoštevajo sodobna načela obli-
kovanja ter urbana in krajinska podoba prostora tako, da se 
čimbolj vključujejo v okolje.

(2) Nadvozi morajo biti oblikovani tako, da je vzpostavljen 
vizualni stik s prostorom. V ta namen se podporni stebri obliku-
jejo tako, da se ohrani odprtost prostora.

(3) Oporni in podporni zidovi se izvedejo tako, da so 
strukturirani ali obloženi s kamnito oblogo, njihova višina in 
agresivnost pa ublaženi z uporabo vegetacije.

(4) Varovalne in protihrupne zaščite se izvedejo tako, da 
ne poudarjajo avtocestnega telesa pri pogledih iz okolice.

(5) Območje priključka Brdo se arhitekturno in krajinsko 
oblikuje, vmesni prostor med priključnimi kraki in avtocesto mora 
biti v največji možni meri zapolnjen in ustrezno ozelenjen.

(6) Na območju bencinskega servisa se načrtuje ureditev 
objekta ob avtocesti, ki je posebej izstopajoča, zato se v na-
daljnjih fazah projektiranja in v skladu s projektnimi pogoji in to 
uredbo zagotovi kvalitetno in podrobnejšo ter celovito arhitek-
turno in krajinsko oblikovanje objekta in zunanje ureditve.

(7) Najemnik bencinskega servisa mora morebitne tipizi-
rane arhitekturne in krajinske izvedbe podrediti ali prilagoditi 
zasnovi celotnega območja postaje ter arhitekturnim in kra-
jinskim značilnostim prostora. Značilna podoba družbe oziro-
ma podjetja se lahko ohranja v mikrourbani opremi, napisih, 
izveskih in ostalih sestavinah celostne podobe. Praviloma se 
bencinska črpalka, bife in trgovina uredijo v enem objektu.

(8) Celotno območje bencinskega servisa se zavaruje z 
varovalno ograjo.

(9) Protihrupne zaščite iz 32. člena te uredbe se zaradi 
kratke dolžine odseka oblikovno navezujejo na že izvedene tipe 
protihrupnih ograj v obravnavanem območju, nasipi pa na kar 
se da naravno oblikovanost terena.

(10) Na mestih, kjer se izvede vkop ali nasip, se brežina 
zasadi z ustrezno vegetacijo, skladno z načrtom krajinske ar-
hitekture. Brežina iz armirane zemljine ob bencinskem servisu 
Brdo se gosto zasadi.

13. člen
(obcestni prostor)

(1) Obcestni prostor se poveže z reliefnimi značilnostmi 
prostora, s krajinskimi vzorci, s sonaravno ureditvijo vodotokov, 
z obsaditvijo protihrupnih zidov in z obnovo gozdnih robov.

(2) Na trasi avtoceste se izvede naslednja ureditev obce-
stnega prostora:

– vse brežine v vkopu se oblikujejo v naklonu 1 : 1,5 ali 
položnejšem, z zaokroženim iztekom v obstoječi teren (brežine 
se uredijo samo z zemljino, urejanje z betonskimi elementi, 
razen izjem, pa ni dopustno);

– vse brežine v nasipu se oblikujejo v naklonu 1 : 1,5 ali 
položnejšem, s konkavnim iztekom v teren;

– na zunanji strani netransparentnih protihrupnih ograj 
se zasadijo drevesa in vzpenjavke, ki jih je treba usmerjati po 
ograji navzgor tako dolgo, da se prevesijo na drugo stran;

– površine ob avtocesti se uredijo kot trata;
– točkovne zasaditve se izvedejo sklenjeno v kombinaciji 

dreves in grmovnic;
– gozdni robovi se obnovijo z uporabo grmovnih in pone-

kod drevesnih vrst. Uporabijo se vrste rastlin, ki imajo široko 
ekološko amplitudo;

– zadrževalni bazeni meteornih voda z avtoceste se ob-
sadijo z grmovnicami, ponekod tudi z drevjem.

V. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV  
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO  

IN GRAJENO JAVNO DOBRO

14. člen
(skupne določbe)

Zaradi gradnje avtoceste se prestavijo, zamenjajo ozi-
roma zaščitijo komunalne, energetske in telekomunikacijske 
naprave in objekti. Njihovo projektiranje in gradnja morata pote-
kati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh 
objektov in naprav v skladu s projektnimi pogoji posameznih 
upravljavcev teh objektov in naprav in v skladu s to uredbo.

15. člen
(vodovod)

(1) Na trasi avtoceste se:
– zgradi cevovod za oskrbo bencinskega servisa Brdo od 

km 1 + 60 do km 1 + 140 v okvirni dolžini 96 m;
– prestavi obstoječi cevovod od km 1 + 530 do km 1 + 556 

avtoceste v okvirni dolžini 144 m, križanje z avtocesto se izvede 
v zaščitni cevi v km 1 + 556, kot križanja 900.

(2) Vsa križanja vodovodov z avtocesto se izvajajo z 
zaščitnimi cevmi in z obojestranskimi jaški z vgrajenimi zasuni. 
Vsa križanja vodovoda s plinovodom se izvajajo v skladu s 
pogoji upravljavca plinovoda.
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16. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)

(1) Onesnažene vode z vozišča se zajemajo s kanaliza-
cijo, z odprtimi jarki in muldami.

(2) S cestnih površin zbrane onesnažene vode se pred iz-
pustom v naravni recipient ustrezno očistijo. Na celotnem odseku 
avtoceste se v struge naravnih odvodnikov spušča le voda, ki po 
kakovosti ustreza predpisom s področja varovanja voda.

(3) Na celotni trasi se izdelajo trije zadrževalni bazeni za 
čiščenje, opremljeni z lovilci olja, skladno s predpisi o izpu-
stih snovi in toplote pri odvodnjavanju odpadnih voda iz virov 
onesnaženja. Zagotovi se njihovo redno vzdrževanje. Mulj v 
usedalnikih se obravnava kot posebni odpadek.

(4) Kanalizacija se zgradi z vodotesnimi cevmi od 
DN 250 mm do DN 800 mm. Za odvodnjavanje ceste se izve-
dejo požiralniki iz PEHD DN 500 mm in vezne cevi iz PEHD 
DN 200 mm. Material se dokončno določi pri izdelavi projekta 
za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(5) Kanalizacija avtoceste je namenjena izključno pa-
davinskim odpadnim vodam s cestnih površin. Priključevanje 
odpadnih voda iz drugih objektov ni dovoljeno.

(6) Po izgradnji objektov se brežine zatravijo in obsadijo. 
Vsi armiranobetonski ali betonski deli (prelivni jaški, cevovodi) 
se izvedejo vodotesno. Vsi objekti morajo biti dostopni za či-
ščenje in vzdrževanje.

17. člen
(kanalizacija)

(1) Zgradi se odpadni kanal za bencinski servis Brdo med 
km 1 + 036 in km 1 + 312 avtoceste, okvirne dolžine 290 m.

(2) Križanje odpadnega kanala z avtocesto se izvaja 
z zaščitnimi cevmi, pod prometnimi površinami parkirišč pa 
se cevi obbetonirajo. Pokrovi obstoječih jaškov se prilagodijo 
ureditvam.

18. člen
(elektroenergetsko omrežje in objekti  

ter javna razsvetljava)
(1) Na območju avtoceste se izvedejo naslednje ureditve 

na elektroenergetskem omrežju in objektih:
1. nadomesti se obstoječi kablovod (v nadaljnjem bese-

dilu: SNKB) 10(20) kV transformatorske postaje (v nadaljnjem 
besedilu: TP) Bokalce, z oznako Vk1, z novim v konstrukciji 
nadvoza 4-2, v okvirni dolžini 230 m;

2. nadomesti se obstoječa kabelska kanalizacija in obsto-
ječi SNKB 10(20) kV razdelilne postaje (v nadaljnjem besedilu: 
RP) Kozarje–daljnovod 20 kV Črnuče–RP Kozarje, z oznako 
Vk3, ki križa avtocesto v km 2 + 335, v okvirni dolžini 225 m;

3. zgradi se nov SNKB 10(20) kV z oznako Vk4, od RP 
Kozarje do jaška na parceli številka 1635/7 k. o. Dravlje, z od-
cepom do TP bencinski servis Brdo, v okvirni dolžini 3173 m;

4. zgradi se nov SNKB 10(20) kV z oznako Vk5, od RP 
Kozarje do jaška v km 2 + 660 in do predvidene TP razsvetljava 
Kozarje, z oznako TP1, v okvirni dolžini 540 m;

5. zgradi se kabelska kanalizacija z oznako KK1:
– PVC-cevi 4 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm od obsto-

ječega jaška na parceli številka 1635/7 k. o. Dravlje do km  
0 + 925 avtoceste, v okvirni dolžini 895 m,

– PVC-cevi 4 x 160 mm in dvojčka PEHD 2 x 50 mm na 
deviaciji 1-1 ceste Koseze–Grič, v dolžini 140 m;

6. zgradi se kabelska kanalizacija z oznako KK2:
– PVC-cevi 4 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm od km  

0 + 925 avtoceste do km 2 + 303 avtoceste, v okvirni dolžini 
1400 m,

– PVC-cevi 6 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm od km  
2 + 310 avtoceste do RP Kozarje, v okvirni dolžini 67 m,

– PVC-cevi 6 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm na deviaciji 
1-3 Ceste na Bokalce, v dolžini 105 m,

– PVC-cevi 6 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm od jaška v 
km 2 + 230 do RP Kozarje, v dolžini 155 m;

7. zgradi se kabelska kanalizacija z oznako KK3:
– PVC-cevi 4 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm od km  

0 + 925 avtoceste do odcepa za bencinski servis Brdo, v okvirni 
dolžini 130 m,

– PVC-cevi 8 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm od jaška v 
krožišču v smeri ceste Pot za Brdom, v dolžini 65 m;

8. zgradi se kabelska kanalizacija z oznako KK4, in sicer 
PVC-cevi 6 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm od km 0 + 920 avto-
ceste do bencinskega servisa Brdo, v okvirni dolžini 82 m;

9. zgradi se kabelska kanalizacija z oznako KK5, in sicer 
PVC-cevi 12 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm v km 2 + 230 av-
toceste, v okvirni dolžini 150 m;

10. zgradi se kabelska kanalizacija z oznako KK6, in sicer 
PVC-cevi 4 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm od km 2 + 310 avto-
ceste do jaška v km 2 + 660, v okvirni dolžini 360 m;

11. zgradi se transformatorska postaja TP1 Razsvetljava 
Kozarje 20/0,4 kV, v km 2 + 635 avtoceste;

12. zgradi se transformatorska postaja TP bencinski servis 
Brdo 20/0,4 kV na območju servisa v km 1 + 000 avtoceste;

13. obstoječi kabel 2 x NN 683/A, z oznako NN1, NN2, 
se nadomesti z novim v konstrukciji nadvoza 4-2, v okvirni 
dolžini 140 m;

14. nadomesti se obstoječi kabel 3 x NN 0,4 kV, z oznako 
NN3, NN4 in NN5, ki križa avtocesto v km 2 + 336, v okvirni 
dolžini 150 m.

(2) Na območju avtoceste se izvedejo še:
1. kabelska kanalizacija z oznako KK1, in sicer  

1 x PVC-cevi 6 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm od obstoječega 
jaška na parceli številka 1635/7 k.o. Dravlje, do km 0 + 925 
avtoceste, v okvirni dolžini 895 m;

2. kabelska kanalizacija z oznako KK2:
– PVC-cevi 9 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm od obsto-

ječega jaška na parceli številka 1635/7 k.o. Dravlje, do km  
0 + 925 avtoceste, v okvirni dolžini 895 m,

– kabelska kanalizacija 6 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm 
na deviaciji 1-4 Ceste na Vrhovce v dolžini 95 m,

– kabelska kanalizacija 12 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm 
od jaška v km 2 + 230 avtoceste do RP Kozarje, v dolžini 
155 m;

3. kabelska kanalizacija z oznako KK3, in sicer PVC-cevi 
8 x 160 mm in PEHD 2 x 50 mm od km 0 + 925 avtoceste do 
odcepa za bencinski servis Brdo, v okvirni dolžini 130 m;

4. kabelska kanalizacija z oznako KK6, in sicer PVC-cevi 
6 x 160 mm + PEHD 2 x 50 mm, od km 2 + 310 avtoceste do 
TP1 v km 2 + 635 avtoceste, v dolžini 455 m.

(3) Na celotni trasi avtoceste in priključka Brdo se izvede 
javna razsvetljava. Izvede se tudi na celotnem razcepu Kozar-
je. Odstranjena javna razsvetljava zaradi gradnje objektov se 
nadomesti z novo.

(4) Vsa križanja kablovodov s plinovodom se izvajajo v 
skladu s pogoji upravljavca plinovoda.

19. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Vsi posegi se izvedejo med pripravljalnimi deli. Kabli 
se položijo glede na končne višine nivelete cest in deviacij 
cest. Če to ni mogoče, je treba pred začetkom zemeljskih in 
gradbenih del izvesti začasno prestavitev telekomunikacijskih 
(v nadaljnjem besedilu: TK) kablov z območja gradbišča.

(2) Na območju načrtovane avtoceste je treba zgraditi 
nadomestno TK-kanalizacijo:

– kabelsko kanalizacijo s PVC (PE)-cevmi ob zahodni 
strani avtoceste od jaška na parc. št. 1610/5 k. o. Dravlje, v 
dolžini 330 m;

– kabelsko kanalizacijo s PVC (PE)-cevmi ob deviaciji 1-3, 
križanje z avtocesto v km 1 + 540, v skupni dolžini 236 m;

– kabelsko kanalizacijo s PVC (PE)-cevmi ob deviaciji 1-5, 
križanje z avtocesto v km 2 + 236, v dolžini 130 m;

– kabelsko kanalizacijo s PVC (PE)-cevmi na vzhodni 
strani avtoceste, od km 1 + 140 avtoceste do bencinskega 
servisa Brdo, v skupni dolžini 145 m.
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20. člen
(plinovod)

(1) Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih 
s to uredbo, se izvede:

– prestavitev nizkotlačnega plinovoda DN 200 0,1 bar, od 
km 1 + 476 do km 1 + 549 avtoceste, v okvirni dolžini 200 m, 
križanje avtoceste v km 1 + 560;

– zaščita srednjetlačnega plinovoda DN 250 10 bar na 
križanju avtoceste v km 2 + 290;

– zaščita magistralnega plinovoda M3 DN 500 67 bar na 
prečkanju deviacije ceste 1-1a.

(2) Vsa križanja nizkotlačnega in srednjetlačnega plino-
voda z avtocesto in deviacijami cest se izvajajo z zaščitnimi 
cevmi.

(3) Med gradnjo se obstoječi plinovodi zaščitijo z ograjo v 
pasu do 20 m od gradbišča.

21. člen
(klic v sili)

(1) Klic v sili odseka avtoceste se funkcionalno naveže na 
klic v sili odseka avtoceste Šentvid–Koseze.

(2) Ob celotni trasi avtoceste se izvede kabelska kanaliza-
cija s pripadajočimi kabelskimi jaški in drugo opremo, potrebno 
za postavitev sistema klica v sili. Kabelska trasa poteka na 
desni strani avtoceste v odstavnem pasu.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, 
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE  

TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN  
TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI  

IN DRUGIMI NESREČAMI

22. člen
(posegi v obstoječe objekte)

(1) Na trasi avtoceste se porušijo naslednji objekti:
– stanovanjski objekt (9) in trije gospodarski objekti (10), 

Cesta Dolomitskega odreda 163, od km 2 + 340 do km 2 + 430, 
na vzhodni strani avtoceste, na parcelah številka 1826/1, 
1826/7 in 1826/8 k. o. Dobrova;

– stanovanjski objekt (11) v gradnji, Cesta Dolomitskega 
odreda 165, v km 2 + 325, na vzhodni strani avtoceste, na 
parceli številka 3083/1 k. o. Dobrova;

– stanovanjski objekt (8) in gospodarski objekt (12), Ce-
sta Na ključ 98, v km 2 + 300, na zahodni strani avtoceste, na 
parcelah številka 1829/4 in 1829/5 k. o. Dobrova.

(2) Na trasi avtoceste se delno ali v celoti odstranijo 
trije nadvozi (1, 4 in 7), dva mostova (2 in 6) in dva podvoza  
(3 in 5).

23. člen
(tla)

Med gradnjo se izvedejo naslednji ukrepi za varovanje tal:
– posegi v tla morajo potekati na območjih, ki so oprede-

ljena pred začetkom del, in se ne smejo razširiti na dodatne 
površine, ne da bi bili vplivi na tla in rastline na teh območjih 
ustrezno ovrednoteni;

– odkrivanje tal v kar najmanjšem možnem obsegu;
– zamočvirjena zemljišča se ne smejo zasipavati;
– nasipe je treba prilagajati konfiguraciji terena;
– čim hitrejše ozelenjevanje brežin za preprečitev erozij-

skih procesov;
– smotrna uporaba izkopanega nenosilnega materiala;
– dovoz nosilnega gradbenega materiala po najkrajši 

možni poti;
– med izvajanjem del se priporočajo čim manjši posegi v 

relief za objekte, ki so začasni;
– za začasne prometne in gradbene površine je treba 

prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge mani-
pulativne površine, ki morajo biti določene pred začetkom del;

– utrjevanje brežin vkopov in nasipov;
– odvodnjavanje padavinske odpadne vode s trase avto-

ceste mora biti urejeno po ustrezno načrtovanem drenažnem 
sistemu. Odtoki in sprejemniki morajo biti natančno določeni že 
v projektni dokumentaciji;

– pri vkopih in oblikovanju brežin nasipanega terena je 
treba upoštevati zaokrožitev zgornjega roba in pete nasipov, 
da bo prehod v teren zvezen;

– uporaba deponiranega humusa za sonaravno urejeva-
nje brežin;

– odpadni material, ki nastane pri razlitju pogonskega 
goriva, mazalnega in drugega olja, hidroizolacijski in drug 
material, ki se uporablja na območju gradbišča in ostane pri 
gradbenih delih na obstoječih objektih ali prometnih površi-
nah, se mora odstraniti skladno s predpisi, ki urejajo varstvo 
okolja;

– na celotnem vplivnem območju je treba zagotoviti zbi-
ranje in odstranjevanje odpadne embalaže, ki vsebuje ostanke 
hidroizolacijskega materiala, ter drugih sredstev, s katerimi se 
izvajajo gradbena dela;

– če oskrba transportnih vozil in drugih naprav poteka na 
območju gradbišča, na transportnih in drugih manipulativnih 
površinah, morajo biti te površine utrjene.

24. člen
(vodne ureditve)

(1) Zaradi gradnje avtoceste se vodni režim, posebno 
pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne sme 
poslabšati.

(2) Struge obstoječih vodotokov se ohranijo v kar največji 
možni dolžini.

(3) Pri regulaciji vodotokov se profili oblikujejo čim bolj 
sonaravno in zasadijo z avtohtono obvodno vegetacijo. Vodo-
toki se uredijo tako, da se njihova narava bistveno ne spremeni 
(pretok vode, njena kakovost in biološka raznovrstnost).

(4) Prečkanje vodotokov se izvede tako, da svetli profil 
zagotavlja pretok 100-letne visoke vode pri varnostni višini, ki 
praviloma ne sme biti manjša od 1,0 m.

(5) Objekti pod avtocesto morajo zagotavljati tudi prehod 
za male živali in dvoživke.

(6) Na trasi avtoceste se uredijo naslednji vodotoki in 
odvodniki:

– regulacija 7-1 – potok Glinščica se na območju prečka-
nja avtoceste uredi v okvirni dolžini 10 m gor- in dolvodno,

– regulacija 7-2 – potok Glinščica, v okvirni dolžini 
166 m,

– regulacija 7-3 – potok Gradaščica se na območju preč-
kanja avtoceste uredi v okvirni dolžini 10 m gor- in dolvodno,

– jarek 1 – zgraditev jarka od zadrževalnika LO 1 z izlivom 
v potok Glinščico, v okvirni dolžini 24 m,

– jarek 2 – zgraditev jarka od zadrževalnika LO 2 z izlivom 
v potok Glinščico, v okvirni dolžini 40 m,

– jarek 3 – zgraditev jarka od zadrževalnika LO 3 z izlivom 
v potok Gradaščico, v okvirni dolžini 20 m.

25. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)

Na celotnem ureditvenem območju je treba izvajati nasle-
dnje ukrepe in izpolnjevati naslednje pogoje:

– gradbena dela na vplivnem območju vodotokov se 
izvajajo, ko je voda nizka;

– med gradnjo se morajo preprečiti neposredni posegi v 
strugo potoka z materialom, ki vsebuje nevarne spojine, ka-
kršne so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge 
sestavine. Prav tako ne sme biti razlitja cementnih in apnenih 
mešanic v vodo (pranje gradbenih strojev z vodo iz potoka ni 
dovoljeno);

– pri gradnji ni dovoljeno uporabljati materiala, ki vsebu-
je nevarne spojine, urejeno mora biti odvajanje odpadnih in 
izcednih vod;
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– transportni in gradbeni stroji, ki se uporabljajo pri gra-
dnji, morajo biti tehnično brezhibni in ustrezno vzdrževani. 
Potrebni so nadzor gradbene mehanizacije in gradbenega 
materiala ter terenske meritve na potokih zaradi ugotavljanja 
stanja onesnaženosti med izvajanjem gradbenih del;

– za morebitno razlitje večje količine goriva, olja in drugih 
za vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in podobnega mate-
riala je treba pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi 
v vodotoke in za njihovo odstranitev ter onesnaženi material 
preiskati s strani pooblaščene institucije, zato da se opredeli 
pravilno deponiranje;

– komunalne in padavinske odpadne vode iz premičnih 
naprav je treba pred odvajanjem v vode očistiti skladno s pred-
pisi, ki urejajo področje izpustov snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih voda;

– odvodnjavanje cestnega telesa se mora izvajati v skladu 
s predpisi, ki urejajo odvajanje padavinskih vod z javnih cest, 
tako da ni mogoče neposredno odtekanje vode v površinske 
vodotoke. Zbiralni vodi, odtočni žlebovi in drugi gradbeni ele-
menti na cestišču morajo biti dimenzionirani tako, da lahko 
sprejmejo tudi večjo količino padavinskih vod ali drugih tekočin 
ob prometni nesreči;

– redno vzdrževanje zadrževalnikov tako, da je njihovo 
delovanje (čiščenje) kar najboljše;

– zadrževalni čas vode v zadrževalnikih mora omogočiti 
učinkovito usedanje trdnih delcev in vsaj delno razgradnjo or-
ganskih snovi. Volumen zadrževalnikov je treba načrtovati tako, 
da bo ob razlitju zadržal celotno količino nevarne snovi;

– mulj, ki se nabira v zadrževalnikih, je treba obravnavati 
kot poseben odpadek.

26. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)

(1) Investitor zagotovi varovanje kmetijskih zemljišč s 
primerno organizirano gradnjo, zaščito zemljišč pred onesna-
ževanjem v času gradnje in obratovanja avtoceste.

(2) Dostopi na kmetijske površine morajo biti ohranjeni 
oziroma zagotovljeni med gradnjo avtoceste in v času obrato-
vanja avtoceste. Med gradnjo se za gradbeni prevoz uporabi 
obstoječa cesta. Začasni objekti in deponije se ne postavljajo 
na kmetijskih zemljiščih, razen če ni drugih primernejših rešitev, 
gibanje strojev pa je treba omejiti na območje same trase in na 
opuščene dele cestnega omrežja. Zagotovi se sodelovanje z 
lastniki zemljišč v začasni uporabi.

(3) Med gradnjo se zagotovi ustrezno ravnanje z rodovitno 
zemljo, tako da sta ohranjeni njeni rodovitnost in količina ter jo 
bo mogoče uporabiti za rekultivacijo poškodovanih zemljišč 
na gradbišču avtoceste. Preprečiti je treba mešanje živice z 
mrtvico in rodovitno zemljo začasno odlagati na največ 1,5 m 
visoke nasipe.

(4) Na območjih kakovostnih kmetijskih tal se opuščene 
vozne poti in zemljišča, ki se poškodujejo zaradi različnih grad-
benih posegov in začasne rabe med gradnjo, zravnajo na nivo 
okoliškega terena, se humuzirajo in uredijo kot obdelovalne 
površine.

(5) Investitor zagotovi spremljanje izvajanja ukrepov, po-
vezanih z organizacijo gradbišča.

27. člen
(varovanje gozdnih zemljišč)

(1) Odstrani se le drevje do roba obcestnega prostora. 
Sečnja mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsa-
ditev in novo oblikovanje gozdnega roba. Prepreči se vsako 
nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti. Odstranjen, 
uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob in na novo ustvar-
jeni preseki se v globini ene do dveh drevesnih višin začnejo 
sanirati že med gradnjo in zasadijo z avtohtonimi vrstami, pri 
čemer je treba poskrbeti tudi za ustrezno vertikalno zgradbo 
oziramo zastopanost vseh slojev gozda. Poseg v gozd je treba 
izvajati zunaj paritvene in vzrejne dobe ptic (marec–junij). Na 

območju gozdov se gradbišče omeji na širino avtocestnega te-
lesa in gradbiščne poti naj ne potekajo zunaj že utrjenih cest.

(2) Investitor zagotovi spremljanje izvajanja ukrepov, po-
vezanih s sečnjo dreves.

28. člen
(ohranjanja narave)

(1) Na vplivnem območju lokacijskega načrta ni evidenti-
ranih naravnih vrednot.

(2) Gradbišče mora biti organizirano na čim manjši povr-
šini. Na kraju prečkanja vodotokov morajo biti posegi v strugo 
čim manjši.

29. člen
(varstvo živali)

(1) Za omogočenje varnega prehajanja živali prek avtoce-
ste se izvedejo naslednji ukrepi:

– most čez Glinščico v km 0 + 567; zagotovi se prehod 
(podhod) za živali ob strugi potoka s primerno ureditvijo suhe 
površine širine 3,0 m do 5,0 m, svetla višina nad pohodnim 
delom najmanj 2,0 m;

– most čez Gradaščico v km 2 + 148; zagotovi se suhi 
prehod za živali v enakih danostih, kakršne so obstajale prej;

– avtocesta mora biti na celotni dolžini ograjena s stan-
dardno varovalno ograjo;

– dodatne ograje za usmerjanje dvoživk niso potrebne.
(2) Posege v vodotoke je treba izvajati zunaj drstne dobe 

ribjih vrst (marec–junij in avgust–oktober). Pristojna ribiška 
družina, ki po potrebi izvede intervencijski izlov rib, se obvesti 
14 dni pred gradnjo.

30. člen
(varovanje kulturne dediščine)

(1) V zvezi z arheološko dediščino mora investitor zago-
toviti:

– rezervatno varstvo arheološke dediščine na celotnem 
območju avtoceste in spremljajočih ureditev,

– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav, ki opredelijo 
možno zaščitno izkopavanje,

– stalen arheološki nadzor med gradnjo,
– gradbišča, odlagališča materiala, gradbiščne poti, obvo-

zne poti in podobne ureditve se na območjih kulturne dediščine 
ne načrtujejo in ne urejajo. Med gradnjo je treba fizično zava-
rovati kulturno dediščino, če dela potekajo v njeni neposredni 
bližini,

– pri nujnih prestavitvah in novogradnjah podzemnih vo-
dov na območjih arheološke dediščine se upoštevajo usmeritve 
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(2) Investitor obvesti regionalni zavod, pristojen za varstvo 
kulturne dediščine, o začetku del deset dni prej.

(3) Na vplivnem območju lokacijskega načrta je varovan 
kompleks graščine Bokalce (EŠD 8773), doma starejših ob-
čanov Bokalce (EŠD 18737) in vaškega jedra Kozarje (EŠD 
18695). Varuje se veduta z avtoceste na graščino Bokalce. V 
protihrupne ograje je treba vstaviti prosojne elemente ustrezne 
dolžine, ki omogočajo primerno dolge sekvence pogleda.

31. člen
(varstvo zraka)

Za zmanjševanje onesnaževanja zraka s prašnimi izpusti 
in izpusti plinov gradbenih strojev med gradnjo mora izvajalec 
upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:

– predpise, ki urejajo emisijske norme pri gradbeni meha-
nizaciji in transportnih sredstvih,

– primerno razporeditev in ureditev začasnih in drugih 
dovoznih poti na gradbišče (asfaltiranje, omejitev hitrosti),

– predvideti zadostno močenje transportnih poti in od-
kritih površin ob sušnih in vetrovnih dnevih zaradi zmanjšanja 
prašenja,
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– predvideti zadostno pranje dostopnih asfaltiranih poti,
– preprečevati prašenje odkritih delov trase in gradbi-

šča,
– vlaženje sipkega materiala in nezaščitenih površin, pre-

prečevanje raznosa materiala z gradbišča in sprotno rekultivi-
ranje območij velikih posegov,

– servisiranje gradbenih strojev in naprav zaradi prepre-
čitve nepotrebnih dizelskih izpuhov.

32. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Na podlagi napovedi prometa za leto 2027 se izve-
dejo ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmernim 
hrupom, ob upoštevanju konfiguracije terena in opredeljenih 
stopenj varstva pred hrupom glede na obstoječo namensko 
rabo prostora.

(2) Osnovni ukrep je uporaba absorpcijske obrabne plasti 
vozišča, ki zmanjša oddajanje hrupa za 2 dB(A), dodatno pa 
je za preobremenjena območja predvidena aktivna in pasivna 
protihrupna zaščita.

(3) Na trasi avtoceste se izvede naslednja aktivna proti-
hrupna zaščita:

– absorpcijska protihrupna ograja AOP-1 med km  
1 + 356 in km 1 + 520 na vzhodni strani avtoceste, na vrhu 
vkopa v višini 2,5 m in dolžini 170 m,

– absorpcijska protihrupna ograja AOP-2 med km  
1 + 542 in km 1 + 654 na vzhodni strani avtoceste, na vrhu 
vkopa v višini 2,5 m in dolžini 120 m,

– absorpcijska protihrupna ograja AOP-3 med km  
1 + 640 in km 1 + 970 na vzhodni strani avtoceste, v višini  
5,0 m in dolžini 325 m,

– absorpcijska protihrupna ograja AOP-4 med km  
1 + 820 in km 2 + 249 na zahodni strani avtoceste, v višini  
2,5 m in dolžini 440 m.

(4) Obstoječa protihrupna zaščita na trasi avtoceste se 
prestavi in po potrebi zviša, in sicer:

– prestavitev in zvišanje obstoječe absorpcijske protihru-
pne ograje AOP-5 med km 2 + 280 in km 2 + 373 na vzhodni 
strani avtoceste, v skupni višini 4,5 m in dolžini 93 m,

– prestavitev obstoječe absorpcijske protihrupne ograje 
AOP-6 med km 2 + 373 in km 2 + 670 na vzhodni strani avto-
ceste, v višini 4,5 m in dolžini 297 m,

– prestavitev obstoječe absorpcijske protihrupne ograje 
AOP-7 med km 2 + 259 in km 2 + 379 na zahodni strani avto-
ceste, v višini 5,0 m in dolžini 120 m,

– prestavitev in zvišanje obstoječe absorpcijske protihru-
pne ograje AOP-8 med km 2 + 379 in km 2 + 587 na zahodni 
strani avtoceste, v skupni višini 4,0 m in dolžini 210 m,

– prestavitev obstoječe absorpcijske protihrupne ograje 
AOP-9 med km 2 + 587 in km 2 + 670 na vzhodni strani avto-
ceste, v višini 4,5 m in dolžini 83 m.

(5) Preveri se potrebnost izvedbe pasivne protihrupne 
zaščite za stanovanjske objekte:

– stanovanjski objekt Pot za Brdom 3,
– stanovanjski objekt Koreninova ulica 23,
– stanovanjski objekt Koreninova ulica 25,
– stanovanjski objekt Koreninova ulica 21,
– stanovanjski objekt Koreninova ulica 11,
– stanovanjski objekt Koreninova ulica 9,
– stanovanjski objekt Koreninova ulica 7,
– dom starejših občanov Cesta na Bokalce 51,
– stanovanjski objekt Snojeva ulica 8,
– stanovanjski objekt Snojeva ulica 6,
– stanovanjski objekt Snojeva ulica 5,
– stanovanjski objekt Snojeva ulica 4,
– stanovanjski objekt Snojeva ulica 3,
– stanovanjski objekt Snojeva ulica 2,
– stanovanjski objekt Cesta na Bokalce 28,
– stanovanjski objekt Cesta na Bokalce 39,
– stanovanjski objekt Cesta na Bokalce 39a,

– stanovanjski objekt Cesta na Bokalce 39b,
– stanovanjski objekt Cesta na Bokalce 41,
– stanovanjski objekt Cesta na Bokalce 49,
– stanovanjski objekt Cesta na Bokalce 45,
– stanovanjski objekt Vregova ulica 9,
– stanovanjski objekt Vregova ulica 7,
– stanovanjski objekt Vregova ulica 7a,
– stanovanjski objekt Vregova ulica 5,
– stanovanjski objekt Vregova ulica 1a,
– stanovanjski objekt Vregova ulica 1,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXVI 4,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXX 1,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXX 4,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXX 5,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXX 6,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXX 7,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXX 8,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXX 9,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXX 10,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXXII 1,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXXII 2,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXXII 3,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXXII 3a,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXXII 4,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXXII 5,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXXII 7,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXXII 9,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXXII 11,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXVIII 1,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXVIII 2,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXVIII 3,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXVIII 5,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXVIII 6,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXVIII 7,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXVIII 8,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXVIII 9,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXVIII 10,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXVIII 12,
– stanovanjski objekt Vrhovci cesta XXVIII 16,
– stanovanjski objekt Cesta Dolomitskega odreda 163,
– stanovanjski objekt Španova pot 6,
– stanovanjski objekt Španova pot NH,
– stanovanjski objekt Španova pot 10,
– stanovanjski objekt Španova pot 11,
– stanovanjski objekt Španova pot 8,
– stanovanjski objekt Kozarska cesta 17,
– stanovanjski objekt Kozarska cesta 15,
– stanovanjski objekt Kozarska cesta 2,
– stanovanjski objekt Jožeta Japlja 25,
– stanovanjski objekt Jožeta Japlja 23,
– stanovanjski objekt Jožeta Japlja 21,
– stanovanjski objekt Jožeta Japlja 19.
(6) Investitor med gradnjo zagotovi izvedbo protihrupne 

zaščite za desetletno plansko obdobje na podlagi izračuna 
obremenitev hrupa in jih dograjuje skladno z ugotovitvami 
obratovalnega monitoringa. V skladu s tem so možni odmiki 
od zgoraj navedenih lokacij in dimenzij.

(7) Izvajalec mora zagotoviti izvedbo monitoringa hrupa 
med gradnjo in ukrepe ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti, 
določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo na podlagi 
načina organizacije gradbišča za naseljena območja v neposre-
dni bližini gradbišča in cest, po katerih poteka transport.

(8) Skladno z usmeritvami za oblikovanje, določenimi v 
12. členu te uredbe, se lahko absorpcijske protihrupne ograje 
postavijo v kombinaciji s transparentno ograjo. V fazi izdelave 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se zago-
tovi izvedba pasivne protihrupne zaščite za objekte, ki so v 
načrtovanem desetletnem obdobju čezmerno obremenjeni s 
hrupom.

(9) Prve meritve hrupa in obratovalni monitoring hrupa se 
izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo te meritve in obratovalni 
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monitoring hrupa glede na vire slednjega in pogoje za njegovo 
izvajanje. Na podlagi monitoringa mora investitor izvesti more-
bitne potrebne dodatne ukrepe.

33. člen
(zaščita pred požarom)

(1) Požarna varnost se zagotovi z urejenimi obstoječimi 
in predvidenimi dovozi za intervencijska vozila ter po potrebi z 
zamenjavo, prestavitvijo ali zaščito zadevnih vodovodov, tako 
da bo omogočena preskrba s požarno vodo.

(2) Zaradi požarne ogroženosti objektov in naravnega 
okolja mora izvajalec med gradnjo upoštevati predpise, ki ure-
jajo varstvo pred požarom, in druge predpise, ki urejajo načr-
tovanje, projektiranje in gradnjo objektov in naprav ter njihovo 
uporabo.

34. člen
(odvzemi in deponije viškov materiala)

(1) Na celotnem odseku je predvideno okvirno 250.000 m3 
viškov materiala, ki se odlaga na odlagališča, ki so opredeljena 
s prostorskimi akti.

(2) Manko 165.000 m3 nasipnega materiala se zagotavlja 
iz kamnolomov, ki imajo pridobljena potrebna dovoljenja.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

35. člen
(etape)

(1) Ureditve, ki jih določa državni lokacijski načrt, se lahko 
izvedejo v naslednjih etapah:

– trasa avtoceste z ureditvijo obcestnega prostora ter 
vodne ureditve,

– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih 
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav, ki so potrebne za 
realizacijo načrtovanih posegov,

– deviacije cest in poti,
– ureditev platoja bencinskega servisa,
– bencinski servis,
– drugi ukrepi in ureditve,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu 

z rezultati monitoringa.
(2) Etape gradnje avtoceste, spremljajočih objektov in 

ureditev predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se 
lahko gradijo ločeno ali sočasno.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

36. člen
(pasivna protihrupna zaščita)

Območje preveritve potrebnosti izvedbe pasivne proti-
hrupne zaščite:

– k.o. Grič: 935/4, 937/3, 938/1, 938/2, 938/3, 938/4, 943/1, 
943/3, 943/6, 944/1, 944/2, 944/3, 944/4, 945 in 967/10;

– k.o. Šujica: 285/25, 305/4, 305/5, 366/1, 366/2, 366/3, 
366/5, 366/6, 367/2, 367/3, 367/4, 367/6, 367/8, 367/9, 367/10, 
367/11, 368/1, 368/2, 368/3, 368/5, 368/8, 368/9, 368/10, 
369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 369/6, 369/7, 369/8, 369/9, 369/10, 
369/11, 369/15, 369/18, 396/14 in 369/26;

– k.o. Brdo: 1588/1, 1588/2, 1589/4, 1589/6, 1589/7, 
1589/12, 1589/14, 1589/15, 1589/16, 1589/17, 1589/18, 
1590/1, 1590/2, 1590/5, 1591/3, 1594, 1596/1, 1612/4, 1613/2, 
1613/4, 1613/8, 1613/9, 1614/1, 1614/3, 1614/6, 1615/1, 
1615/2, 1615/3, 1616/1, 1616/2, 1617/1, 1617/2, 1618/1, 
1619/1, 1620/1, 1621/1, 1621/2, 1621/3 in 1622/3;

– k.o. Dobrova: 1769/1, 1769/2, 1769/3, 1769/5, 1788/1, 
1807, 1809, 1812/2, 1816/1, 1816/4,1826/9, 1904/4, 1901/5, 
1901/7, 1904/3, 3081/10, 3083/1, 3085/2 in 3086/1.

37. člen
(monitoring)

(1) Investitor zagotovi celosten načrt monitoringa v času 
obratovanja avtoceste v skladu s Poročilom o vplivih na oko-
lje.

(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo 
točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer 
je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z 
drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj 
kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja 
(površinske vode, živalstvo) je treba zagotoviti vsaj tolikšno 
število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o 
stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja 
se zasnujejo tako, da omogočajo kontinuirano pridobivanje 
podatkov. Monitoring se izvede v skladu s predpisi o varstvu 
okolja ter usmeritvami, ki izhajajo iz Poročila o vplivih na 
okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor je dolžan 
poskrbeti za dostopnost podatkov.

(3) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih mora investitor 
izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:

– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatna zasaditev in vegetacijska zgostitev,
– sanacija poškodovanih območij, naprav ali drugih pro-

storskih sestavin,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.

38. člen
(organizacija gradbišča)

Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega. 
Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije 
in se ureja čim manj novih dovoznih poti. Obveznosti investitor-
ja in izvajalca med gradnjo so:

– zagotovitev ustreznega poteka motornega in peš pro-
meta po obstoječem omrežju cest in poti;

– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi eventualno služile ob-
vozu ali transportu, transport med gradnjo pred začetkom del, 
po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb;

– za ceste, ki se uporabljajo kot gradbiščne poti, se izvede 
posnetek ničelnega stanja, nato pa se ustrezno uredijo in proti-
prašno zaščitijo, če pa nastanejo poškodbe, se odpravijo, tako 
da se vzpostavi takšno stanje, kakršno je bilo pred gradnjo;

– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in 
drugih objektov, po gradnji pa odprava morebitnih poškodb;

– ob nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to 
usposobljenih delavcev.

39. člen
(dodatne obveznosti)

Obveznosti investitorja in izvajalca so še:
– uporabljati material, skladno s predpisi, ki urejajo grad-

bene proizvode,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo 

objektov po obstoječih infrastrukturnih omrežjih, objektih in 
napravah,

– obnoviti in popraviti vse infrastrukturne vode in naprave 
ter druge objekte, če bi se poškodovali zaradi prevelikih obre-
menitev ali tresljajev, povzročenih z gradnjo avtoceste in z njo 
povezanih ureditev,

– v najkrajšem možnem času odpraviti morebitne ne-
gativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja 
avtoceste,

– zgraditi dostop do zemljišč in objektov, ki v državnem 
lokacijskem načrtu niso opredeljeni, se pa pri nadaljnjem pro-
jektiranju in gradnji izkažejo kot nujno potrebni,

– vzdrževati varovalne ograje in vegetacijo ob avtocesti,
– vzdrževati vse vodne ureditve, zgrajene izključno za 

potrebe avtoceste,
– vzdrževati celoten obcestni prostor.



Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 11. 9. 2009 / Stran 9597 

40. člen
(razmejitve in primopredaja)

(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter pre-
dati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter po-
skrbeti za primopredajo vseh odsekov cest in poti, vodnih 
ureditev, vodov gospodarske javne infrastrukture in drugih 
naprav, ki jih v skladu s predpisi o javnih cestah ne bo prevzel 
v upravljanje.

(2) Po končani gradnji morajo upravljavci tiste infrastruk-
ture, ki ni avtocesta (deviacije cest in poti, komunalnih vodov 
in drugih naprav, vodnih ureditev), le-te prevzeti v upravljanje 
in vzdrževanje.

41. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)

(1) Investitor avtoceste in vseh drugih ureditev, določe-
nih s to uredbo, razen obveznosti iz tretjega odstavka tega 
člena in drugega odstavka 18. člena te uredbe, je Republika 
Slovenija.

(2) Za spremljajoči objekt Brdo mora investitor avtoceste 
odkupiti vsa potrebna zemljišča.

(3) Ureditev zgornjega ustroja platoja, objektov, zunanje 
ureditve in pripadajoče infrastrukture na spremljajočem objektu 
Brdo so strošek najemnika.

(4) Ureditve, navedene v drugem odstavku 18. člena te 
uredbe, so strošek Elektra Ljubljana, d.d.

IX. ODSTOPANJA

42. člen
(dovoljena odstopanja)

(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopu-
stna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, 
če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, 
geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo 
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-
tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, pri čemer se ne smejo 
poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

(2) Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v 
nasprotju z javnim interesom. Z njimi morajo soglašati nosilci 
urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja mo-
rajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. 
Dopustna so odstopanja od stacionaž, navedenih v tej uredbi, 
ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov.

(4) Širina odstavnega pasu 3,0 m se šteje kot dopustno 
odstopanje.

(5) Pri zasnovi objekta so dopustna odstopanja od povr-
šine objekta ± 15%.

(6) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo 
tudi druga križanja gospodarske javne infrastrukture s traso 
avtoceste, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi 
tega križanja mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje 
k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja investitorja 
oziroma upravljavca avtoceste.

(7) Vse prestavitve, nove povezave in zaščita se izvedejo 
pred začetkom gradnje avtoceste skladno s pogoji upravljavcev 
in tehničnimi predpisi.

43. člen
(gradnja enostavnih objektov)

Na območju državnega lokacijskega načrta se v skladu s 
predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoli postavitev nasle-
dnjih pomožnih infrastrukturnih objektov:

– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti.

44. člen
(cestninjenje)

Ureditveno območje po tej uredbi vključuje tudi možnost 
postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja 
v prostem prometnem toku. Postavitev teh naprav in ureditev 
se šteje za dopustna odstopa nja v območju urejanja, ki so v 
javnem interesu.

X. NADZOR

45. člen
(nadzor)

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

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
(občinski prostorski akti)

Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje 
državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so 
spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:

– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
vin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 
1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, 
št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 
13/99, 28/99, 26/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 
75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04 in 69/04),

– Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja VR 
7/1-1, VR 7/1-2 in VR 3/4 – Bokalce (Uradni list RS, št. 8/95 
in 34/97),

– Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 
plansko celoto V7 Kozarje (Uradni list SRS, št. 6/88 in 18/88 
ter Uradni list RS, št. 40/92, 11/95 in 63/99),

– Odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za 
plansko celoto V3 Vič (Uradni list SRS, št. 6/88 in 18/88 ter 
Uradni list RS, št. 40/92, 49/96, 63/99 in 98/99),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko 
celoto Š3 Podutik (Uradni list SRS, št. 20/89 ter Uradni list RS, 
št. 58/92, 17/97, 37/98, 63/99 in 44/02),

– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 
Š1 Šiška (Uradni list SRS, št. 28/89 ter Uradni list RS, št. 24/91-II., 
58/92, 5/94, 24/96, 40/97, 43/00, 18/02, 55/04 in 28/05).

47. člen
(državni prostorski akti)

(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba 
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze 
(Uradni list RS, št. 72/02, 110/02 – ZUreP-1, 33/07 – ZPNačrt 
in 70/07) v delu, ki se nanaša na zemljišča ali dele zemljišč z 
naslednjimi parcelnimi številkami:

– 1630/6, 1632/2, 1633/3, 1633/7, 1634/2, 1634/4, 
1634/7, 1634/9, 1635/3, 1635/7, 1635/9, 1636/16, 1636/17, 
1636/20, 1636/22, 1639/6, 1639/7, 1641/2, 1643/4, 1678/6, 
1678/7, 1678/9, 1678/11, 1678/16, 1850, 1865 in 1866, vse  
k. o. Dravlje;

– 877/5, 880/8, 1503/2 in 1504/2, vse k. o. Grič;
– 1238/2, 1241/6, 1241/9, 1241/10, 1241/11, 1241/12, 

1243/2, 1243/3, 1244/5, 1244/6, 1245/4, 1245/7, 1245/9, 
1245/11, 1866/9, 1866/10, 1866/12, 1866/14, 2196/2 in 2198, 
vse k. o. Brdo.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se Uredba 
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze 
(Uradni list RS, št. 72/02, 110/02 – ZUreP-1, 33/07 – ZPNačrt 
in 70/07) uporablja za potrebe dokončanja postopkov pridobi-
vanja lastninske pravice v korist Republike Slovenije, začetih 
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pred uveljavitvijo te uredbe, in sicer na zemljiščih oziroma delih 
zemljišč iz prejšnjega odstavka.

48. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 00719-36/2009/5
Ljubljana, dne 3. septembra 2009
EVA 2007-2511-0234

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

3149. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe 
o vzdrževalnih delih v javno korist na področju 
energetike

Na podlagi četrtega odstavka 61. člena Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe  

o vzdrževalnih delih v javno korist na področju 
energetike

1. člen
V Uredbi o vzdrževalnih delih v javno korist na področju 

energetike (Uradni list RS, št. 125/04) se v 2. členu za napo-
vednim stavkom dodajo nove prva, druga, tretja, četrta in peta 
alinea, ki se glasijo:

»– podaljšanje konzol na posameznih stojnih mestih 
omrežij vseh napetostnih nivojev z namestitvijo dodatnih nad-
zemnih kablovodov, golih in izoliranih linijskih vodnikov, stikal-
nih elementov omrežja, zaščitnih vrvi, izolatorjev in izolatorskih 
verig, upoštevajoč predpisane varnostne višine in oddaljenosti 
ter predpisane mejne vrednosti elektromagnetnih sevanj;

– nadvišanje posameznih stojnih mest omrežij vseh nape-
tostnih nivojev z namestitvijo dodatnih nadzemnih kablovodov, 
golih in izoliranih linijskih vodnikov, stikalnih elementov omrež-
ja, zaščitnih vrvi, izolatorjev in izolatorskih verig, upoštevajoč 
predpisane varnostne višine in oddaljenosti ter predpisane 
mejne vrednosti elektromagnetnih sevanj;

– ojačitev s hkratno nadgradnjo posameznih stojnih mest 
omrežij vseh napetostnih nivojev, vključno s popravili temeljev 
in namestitvijo dodatnih vodnikov, upoštevajoč predpisane var-
nostne višine in oddaljenosti ter predpisane mejne vrednosti 
elektromagnetnih sevanj;

– nadomestitev posameznih stojnih mest omrežij vseh 
napetostnih nivojev z novimi konstrukcijami, upoštevajoč mo-
žnosti iz prejšnjih točk;

– odstranitev posameznih stojnih mest omrežij vseh na-
petostnih nivojev s hkratno odstranitvijo kablovodov, linijskih 
vodnikov, stikalnih elementov omrežja, zaščitnih vrvi, izolator-
jev in izolatorskih verig, zaradi trajnega prenehanja obratovanja 
daljnovoda;«.

2. člen
V 4. členu se za napovednim stavkom dodajo nove prva, 

druga, tretja, četrta in peta alinea, ki se glasijo:
»– vgradnja naprav oziroma kotlovnic za proizvodnjo tople 

in vroče vode, ki so vključene v sistem opravljanja javne go-
spodarske službe na področju distribucije toplote in namenjene 
ogrevanju prostorov v posameznih stavbah, vseh vrst in kapa-

citet ter izvedba njihovih priključkov na vročevode, parovode in 
toplovode, različnih tlačnih stopenj in materialov;

– odstranitev naprav iz prejšnje točke zaradi zamenjave 
z novimi;

– vgradnja hladilnih naprav, ki so vključene v sistem 
opravljanja javne gospodarske službe na področju distribucije 
toplote in namenjene za hlajenje prostorov v posameznih stav-
bah, vseh vrst in kapacitet ter izvedba njihovih priključkov na 
razvode hladu in kondenzacijske vode, različnih tlačnih stopenj 
in materialov;

– odstranitev naprav iz prejšnje točke zaradi zamenjave 
z novimi;

– prestavitev posameznih glavnih in priključnih vročevo-
dov, parovodov, kondenzacijskih vodov, toplovodov in razvodov 
hladu, različnih tlačnih stopenj in materialov ter drugih delov 
vročevodov, parovodov, kondenzacijskih vodov, toplovodov in 
razvodov hladu, vključno s spremembo dimenzije in materiala, 
vendar samo če so vključene v sistem opravljanja javne gospo-
darske službe na področju distribucije toplote;«.

3. člen
V 6. členu se v prvem odstavku besedilo »služnosti iz-

vajalca javne gospodarske službe« nadomesti z besedilom 
»služnosti na nepremičninah, na katerih so zgrajeni oziroma 
stoje objekti, naprave in omrežja iz prvega odstavka 1. člena 
te uredbe«.

4. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »od 500.000 

do 20,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 2.000 do 
80.000 eurov«.

V drugem odstavku se besedilo »od 300.000 do 
15,000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 5.000 do 
15.000 eurov«.

V tretjem odstavku se besedilo »od 100.000 do 5,000.000 
tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.000 do 5.000 eurov«.

V četrtem odstavku se besedilo »od 100.000 do 5,000.000 
tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.000 do 5.000 eurov«.

V petem odstavku se besedilo »od 200.000 do 1,000.000 
tolarjev« nadomesti z besedilom »od 500 do 5.000 eurov«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. člen
Izvajalci gospodarske javne službe morajo v šestih mese-

cih po uveljavitvi te uredbe uskladiti s to uredbo interne akte, 
s katerimi so opredeljena dela, ki se lahko izvajajo kot vzdrže-
valna dela v javno korist na področju energetike.

6. člen
Vzdrževalna dela, začeta pred uveljavitvijo te uredbe, se 

zaključijo v skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist 
na področju energetike (Uradni list RS, št. 125/04).

7. člen
Inšpekcijski postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, 

se dokončajo v skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno 
korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 125/04).

8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 00713-31/2009/6
Ljubljana, dne 3. septembra 2009
EVA 2009-2111-0233

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
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3150. Sklep o imenovanju generalne konzulke 
Republike Slovenije v Trstu

Na podlagi 23. in 27. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 
– ZNOMCMO in 76/08) ter šestega odstavka 21. člena Zakona 
o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno 
prečiščeno besedilo in 109/08) Vlada Republike Slovenije na 
predlog ministra za zunanje zadeve izdaja

S K L E P
o imenovanju generalne konzulke  

Republike Slovenije v Trstu

I.
Za generalno konzulko Republike Slovenije v Trstu se 

imenuje Vlasta Valenčič Pelikan.

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 50101-51/2009/8
Ljubljana, dne 28. maja 2009
EVA 2009-1811-0131

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3151. Pravilnik o priznavanju skupin proizvajalcev 

iz shem kakovosti

Na podlagi tretjega odstavka 89. člena in za izvajanje 
148. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja 
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K 
o priznavanju skupin proizvajalcev  

iz shem kakovosti

1. člen
(vsebina)

(1) S tem pravilnikom se določajo podrobnejši pogoji 
priznavanja skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti 
hrane (v nadaljevanju: skupina proizvajalcev) s ciljem načrto-
vanja in usklajevanja proizvodnje s povpraševanjem, pospeše-
vanja koncentracije ponudbe, skupnega trženja proizvodov ter 
povečanja konkurenčnosti.

(2) Ta pravilnik se ne nanaša na poklicne in panožne 
organizacije, ki zastopajo enega ali več sektorjev.

2. člen
(vrste shem kakovosti)

Sheme kakovosti Skupnosti oziroma Republike Sloveni-
je, ki so podlaga za priznavanje skupin proizvajalcev po tem 
pravilniku, so:

– ekološka pridelava in predelava,
– zajamčena tradicionalna posebnost,
– zaščitena označba porekla,
– zaščitena geografska označba,
– integrirana pridelava,

– dobrote z naših kmetij,
– višja kakovost.

3. člen
(vlagatelj in vloga za priznanje skupine proizvajalcev)
(1) Vlagatelj je skupina proizvajalcev, ki vloži vlogo za 

priznanje skupine proizvajalcev iz shem kakovosti hrane.
(2) Vloga za priznanje skupine proizvajalcev mora vse-

bovati podatke oziroma dokazila iz Priloge I, ki je kot priloga 
sestavni del tega pravilnika.

4. člen
(odločba)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v na-
daljnjem besedilu: Ministrstvo) v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijstvo, izda odločbo o priznanju skupine proizvajalcev in 
priznano skupino vpiše v evidenco zaščitenih in certificiranih 
kmetijskih pridelkov in živil ter priznanih mineralnih vod.

5. člen
(spremljanje)

(1) Skupina proizvajalcev mora po tem pravilniku Ministr-
stvu vsako leto do 15. aprila tekočega leta sporočiti podatke 
za preteklo leto o:

– številu članov v skupini proizvajalcev,
– obsegu proizvodnje certificiranih proizvodov iz shem 

kakovosti (obseg prodaje, prodajna cena – euro/enoto, vre-
dnost proizvodnje),

– poslovanju (poročilo o poslovanju) in vseh bistvenih 
spremembah notranjih pravil oziroma operativnega programa.

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka služijo za potrebe 
preverjanja pogojev za priznanje skupin proizvajalcev s strani 
Ministrstva in statistične obdelave podatkov.

(3) Če priznana skupina proizvajalcev Ministrstvu ne po-
sreduje zahtevanih podatkov oziroma ne more dokazati, da je 
v shemi kakovosti, jo Ministrstvo izbriše iz evidence zaščitenih 
in certificiranih kmetijskih pridelkov in živil ter priznanih mine-
ralnih vod.

6. člen
(prehodni določbi)

(1) Skupine proizvajalcev, ki so bile priznane po Pravil-
niku o priznavanju skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih 
pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 33/05), se štejejo kot 
skupine proizvajalcev po tem pravilniku.

(2) Postopki priznavanja skupin proizvajalcev, začeti po 
Pravilniku o priznavanju skupin proizvajalcev posebnih kme-
tijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 33/05), se 
končajo v skladu s tem pravilnikom.

7. člen
(končna določba)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o priznanju skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih pridel-
kov oziroma živil (Uradni list RS, št. 33/05).

8. člen
(uveljavitev)

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

Št. 007-72/2009
Ljubljana, dne 8. julija 2009
EVA 2009-2311-0059

prof. dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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Priloga

PRILOGA I 
 

(Ko je vloga izpolnjena, se besedilo v oklepajih izpusti) 
 
 

 
VLOGA ZA PRIZNANJE SKUPINE PROIZVAJALCEV IZ SHEM KAKOVOSTI 

 
 
1. Ime, naslov in status skupine proizvajalcev 

- Ime skupine ali organizacije: 
(Navedite celotno pravno ime skupine proizvajalcev) 
 
- Pravni zastopnik: 
(Navedite ime pravnega zastopnika skupine proizvajalcev in njegovo funkcijo) 
 
- Kontaktna oseba: 
(Navedite ime kontaktne osebe, ki bo kontakt za dodatna pojasnila in vprašanja) 
 
- Naslov: 
(Navedite popoln naslov skupine proizvajalcev) 
 
- Telefon: 

 
- E-naslov: 

 
 
2. Navedba shem kakovosti, za katere skupina proizvajalcev združuje svoje člane (vsaj ena 

shema kakovosti) 
(Navedite sheme kakovosti, za katere skupina proizvajalcev združuje svoje člane.Potrebno je 
navesti vsaj eno shemo kakovosti. Upravičene sheme kakovosti so:  Ekološka pridelava in 
predelava, Zajamčena tradicionalna posebnost, Zaščitena označba porekla, Zaščitena geografska 
označba, Integrirana pridelava, Dobrote z naših kmetij, Višja kakovost) 

 
 
3. Navedba kategorije proizvoda(ov) oz. ime zaščitenega kmetijskega pridelka ali živila, katere 

skupina proizvajalcev iz shem kakovosti proizvaja 
(Če predstavlja skupina proizvajalcev več proizvodov iz shem kakovosti je treba jasno definirati 
katere kategorije proizvodov so v okviru določene sheme. Če so proizvodi še dodatno zaščiteni je 
potrebno navesti ime zaščitenega proizvoda) 

 
 
4. Navedba vrste proizvodnje (pridelava in/ali predelava in/ali trženje) 

(Skupina proizvajalcev jasno definira vse stopnje proizvodnje, ki se izvajajo v okviru skupine 
proizvajalcev.) 
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5. Navedba števila članov skupine proizvajalcev vključenih v shemo kakovosti z razmejitvijo 
po posameznih panogah proizvodnje (kmetijsko gospodarstvo, predelovalni obrat, trgovina, 
skladišče itd.); 
(skupina proizvajalcev mora navesti skupno število članov in posebej navesti število članov še za 
vsako fazo proizvodnje posebej). 
 

- Skupno št. članov na dan __________ je: ________________ 
- Št. kmetijskih gospodarstev je :_________________________ 
- Itd. 

 
6. Dokazilo o pridobitvi statusa pravne osebe skupine proizvajalcev za izvajanje sheme   

kakovosti pri pristojnem organu RS, ki ga pridobi upravni organ (MKGP), ki vodi postopek.  
 
7.  Obseg pridelave ali predelave ali prodaje proizvodov iz sheme kakovosti na dan 31.12. za 

predhodno leto. Novo ustanovljene skupine proizvajalcev javijo obseg pridelave ali 
predelave ali prodaje proizvodov iz sheme kakovosti po enem letu od pravne ustanovitve 
skupine proizvajalcev; 
(Za vsak proizvod in kategorijo proizvodov se navede obseg pridelave, predelave ali prodaje 
proizvodov iz sheme kakovosti na dan 31.12. za predhodno leto. Novo ustanovljene skupine 
proizvajalcev napišejo izjavo, da bodo sporočile obseg pridelave, predelave ali prodaje po enem 
letu od pravne ustanovitve skupine proizvajalcev). 

 
8. Pravila o delovanju skupine proizvajalcev iz sheme kakovosti in o enotnem trženju 

proizvodov iz sheme kakovosti; 
(Za to točko skupina proizvajalcev priloži pravila delovanja skupine proizvajalcev iz sheme 
kakovosti. Iz pravil o delovanju mora biti razvidno, da je skupina proizvajalcev ustanovljena z 
namenom združevanja proizvajalcev, ki aktivno sodelujejo v shemi kakovosti. Prav tako mora biti 
razvidno, da je namen skupine proizvajalcev tudi tržna usmeritev svojih proizvajalcev z namenom, 
da se izboljšanja enotno trženje proizvodov iz shem kakovosti). 

 
9. Operativni program dejavnosti za obdobje najmanj petih let in mora vsebovati aktivnosti, ki 

bodo izpolnjevale namene iz 3. člena tega pravilnika; 
(za to točko skupina proizvajalcev priloži operativni program dejavnosti skupine proizvajalcev za 
obdobje najmanj petih let. Operativni program dejavnosti mora vsebovati natančen opis, kako bo 
skupina v petih letih izpolnila namene iz 3. člena tega pravilnika). 

 
10. Poročilo o poslovanju za preteklo leto oziroma za novo ustanovljene skupine proizvajalcev 

po enem letu od priznanja. 
(Za to točko priložite poročilo o poslovanju za preteklo leto. V primeru novoustanovljene skupine 
proizvajalcev se podpiše izjava, da bo skupina proizvajalcev priložila poročilo po enem letu od 
priznanja skupine proizvajalcev). 
 
Poročilo mora vsebovati: 
- Organigram skupine proizvajalcev – organizacija skupine, 
- Število članov (člane je treba razdeliti na tiste s pridobljenim certifikatom in tiste, ki so v 

postopku pridobivanja certifikata), 
- Oblike trženja (tržne poti) svojih proizvodov, 
- Obseg pridelave/predelave/prodaje, 
- Število izdanih zaščitnih znakov / nadzor nad uporabo zaščitnih znakov / ugotovljene kršitve / 

sprejeti ukrepi za odpravo kršitev, 
- Delovanje sheme kakovosti (opis vizije, problemov itd.). 
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3152. Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih 
strokovnih šolah

Na podlagi 54. člena Zakona o višjem strokovnem izo-
braževanju (Uradni list RS, št. 86/04) minister za šolstvo in 
šport izdaja

P R A V I L N I K 
o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik ureja ocenjevanje znanja študentov višjih 
strokovnih šol (v nadaljnjem besedilu: študenti), izpitni red v 
višjih strokovnih šolah in določanje kreditnih točk.

II. OCENJEVANJE ZNANJA

2. člen
(cilji ocenjevanja)

Z ocenjevanjem znanja se ugotavlja uspešnost študentov 
pri izpolnjevanju obveznosti, določenih z višješolskim študijskim 
programom (v nadaljnjem besedilu: študijski program).

Z ocenjevanjem znanja se ugotavlja tudi, kako študent 
obvlada zmožnosti, ki so potrebne za njegovo poklicno delo in 
reševanje problemov pri opravljanju nalog vodenja, načrtovanja 
in nadzora v delovnih procesih z uporabo strokovnih spoznanj 
in principov.

III. IZPITI IN DRUGE OBLIKE OCENJEVANJA ZNANJA

3. člen
(izpitne enote)

Izpitne enote v skladu s študijskim programom so:
– predmeti,
– moduli,
– laboratorijske in seminarske vaje,
– praktično izobraževanje.

4. člen
(oblike ocenjevanja)

Znanje se ocenjuje z zagovorom vaj, seminarskih nalog, 
lahko pa tudi izdelkov, projektnih del, nastopov in storitev ali 
drugače, če je tako določeno s študijskim programom, ter z 
izpiti.

5. člen
(izpiti)

V višjih strokovnih šolah (v nadaljnjem besedilu: šola) se 
opravljajo predmetni izpiti in diplomski izpit.

Študentu, ki želi med študijem zamenjati študijski program 
ali prestopiti v drugo šolo, se lahko določijo diferencialni izpiti.

6. člen
(definicije izpitov)

Pri predmetnem izpitu se ocenjuje znanje, določeno s 
študijskim programom za posamezni predmet. Predmetni izpit 
se lahko opravlja po delih z delnimi izpiti.

Pri diplomskem izpitu se posebej ocenjuje diplomsko delo 
in zagovor diplomskega dela.

Pri diferencialnem izpitu se ocenjuje znanje, potrebno za 
nadaljevanje študija na drugi šoli oziroma v drugem študijskem 
programu.

7. člen
(ocene)

Znanje pri predmetnem izpitu, diplomskem izpitu, vajah 
in seminarskih nalogah ter pri praktičnem izobraževanju se 
ocenjuje z ocenami: odlično (10), prav dobro (9 in 8), dobro 
(7), zadostno (6) in nezadostno (1 do 5). Ocene od 1 do 5 so 
negativne, druge ocene so pozitivne.

Opravljene vaje in seminarske naloge oziroma drugi iz-
delki so s študijskim programom lahko določeni kot pogoj za 
opravljanje izpita.

Ocene, dosežene pri delnih izpitih, posameznih vajah in 
seminarskih nalogah, se upoštevajo pri izračunu končne ocene. 
Če je vsak od delnih izpitov oziroma če so posamezne vaje 
ali seminarske naloge pozitivno ocenjene, je končna ocena 
povprečna ocena, izračunana iz posameznih ocen. Če rezul-
tat deljenja ni celo število, se upošteva matematično pravilo 
zaokroževanja.

Diferencialni izpiti se ocenjujejo z ocenama: opravil(a), 
ni opravil(a).

Končna ocena diplomskega izpita se določi na podlagi 
pozitivnih ocen posameznega dela diplomskega izpita. Me-
rila za določitev končne ocene določi na predlog študijske 
komisije direktor oziroma ravnatelj (v nadaljnjem besedilu: 
ravnatelj).

Če se študentu prizna ocena, ki jo je dosegel v drugem 
študijskem programu oziroma na drugi šoli, ali če se mu pri-
zna ocena na podlagi neformalno pridobljenega znanja, se 
v dokumentacijo vpiše namesto ocene oznaka »priznano«. 
Priznajo se tudi kreditne točke, ki so predvidene za izpitno 
enoto.

8. člen
(vpisovanje ocen)

Ocene se vpisujejo v predpisano dokumentacijo.
V indeks in potrdilo o opravljenih izpitih se ne vpisujejo 

negativne ocene.

9. člen
(opravljanje izpitov)

Študent ima v študijskem letu pravico trikrat opravljati 
predmetni izpit.

Če so s študijskim programom določeni delni izpiti, ravna-
telj šole določi pravila za opravljanje teh izpitov.

Študent, ki je predmetni izpit opravil, pa želi izboljšati 
oceno, ima pravico do enkratnega vnovičnega opravljanja tega 
izpita. Upošteva se boljša ocena.

10. člen
(ocenjevanje)

Znanje pri predmetnem izpitu, seminarski nalogi in vajah 
ocenjuje predavatelj šole (v nadaljnjem besedilu: predavatelj), 
ki je predmet poučeval, če s tem pravilnikom ni drugače dolo-
čeno. Pri ocenjevanju vaj sodeluje inštruktor, ki je vodil vaje, če 
je s programom določeno, da vaje izvaja inštruktor.

Diplomski izpiti so javni. Znanje pri diplomskem izpitu 
ocenjuje komisija za diplomski izpit, ki jo imenuje ravnatelj in jo 
sestavljajo trije predavatelji.

Znanje pri diferencialnem izpitu ocenjuje predavatelj, ki 
poučuje predmet, iz katerega se opravlja izpit.

Znanje pri praktičnem izobraževanju ocenjuje predavatelj, 
ki opravlja naloge organizatorja praktičnega izobraževanja. 
Pri tem upošteva študentovo poročilo o opravljenem delu in 
seminarske naloge oziroma druge izdelke, ki jih določa študij-
ski program, z zagovori. Pri ocenjevanju si pridobi tudi pisno 
mnenje mentorja študenta pri praktičnem izobraževanju in pre-
davateljev tistih modulov, s katerimi se praktično izobraževanje 
povezuje.

Ravnatelj določi sestavine, ki jih mora obsegati pisno 
mnenje mentorja in predavateljev iz prejšnjega odstavka.
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11. člen
(izpit pred komisijo)

Znanje študenta, ki izpit opravlja tretjič in naslednjič, oce-
njuje izpitna komisija, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljata 
najmanj dva predavatelja.

12. člen
(priznavanje kreditnih točk)

Kreditne točke za posamezne predmete se študentu pri-
znajo, ko opravi obveznosti za to izpitno enoto. Kreditne točke 
za modul, ki obsega več predmetov, se študentu priznajo, ko 
opravi vse obveznosti v okviru modula, vključno s praktičnim 
izobraževanjem, če je ta sestavni del modula.

Postopek in nosilce naloge pri priznavanju kreditnih točk 
določi ravnatelj.

IV. IZPITNI ROKI

13. člen
(določitev izpitnih rokov)

Roki in postopek opravljanja izpitov se določijo z letnim de-
lovnim načrtom in v skladu s študijskim programom tako, da štu-
dent lahko opravi vse obveznosti za napredovanje v drugi letnik 
do izteka študijskega leta. Pri tem je treba zagotoviti, da se:

– predmetni izpiti lahko opravljajo najmanj trikrat v študij-
skem letu, in sicer v 30 dneh po zaključku predavanj v vsakem 
semestru in avgusta ter septembra,

– predmetni izpiti v okviru določenega letnika študijskega 
programa ne smejo razpisati na isti dan,

– diplomsko delo opravlja v času praktičnega izobraževa-
nja v drugem letniku,

– diplomski izpiti opravljajo najmanj v dveh rokih do izteka 
študijskega leta zaključnega letnika in najmanj v enem roku 60 
dni po izteku študijskega leta,

– diferencialni izpiti opravljajo najmanj v dveh rokih, in 
sicer najpozneje junija in od 20. avgusta do poteka roka za 
vpis.

Če je s študijskim programom določeno, da se predava-
nja, vaje in seminarji končajo med semestrom, je treba najmanj 
en rok za opravljanje predmetnega izpita določiti v 30 dneh po 
zaključku predavanj.

Ravnatelj za študente iz 5. in 40. člena Zakona o višjem 
strokovnem izobraževanju iz utemeljenih razlogov določi izre-
dne izpitne roke.

V. IZPITNI RED

14. člen
(objava izpitnih rokov)

Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, morajo biti roki 
oziroma datumi za opravljanje izpitov objavljeni najmanj 30 dni, 
za opravljanje delnih izpitov pa sedem dni vnaprej.

15. člen
(prijava na izpit)

Študent se prijavi k predmetnemu ali diferencialnemu 
izpitu najkasneje pet dni pred izpitnim rokom, k diplomskemu 
izpitu pa v roku, ki ga določi ravnatelj. Študent se lahko odjavi 
najkasneje tri dni pred začetkom opravljanja izpita.

Razpored kandidatov za izpit mora biti objavljen najmanj 
dva dni pred rokom za opravljanje izpita, razpored kandidatov 
za ustni del izpita pa hkrati z objavo rezultatov pisnega dela 
izpita.

Za izpite v izrednih izpitnih rokih določi roke za prijavo in 
odjavo od izpita ter razpored kandidatov ravnatelj.

Študent je lahko razporejen le k enemu izpitu na dan.

16. člen
(neudeležba na izpitu)

Če se študent pravočasno ne odjavi, iz neupravičenih 
razlogov ne pride k izpitu ali izpit prekine, je neocenjen. Šteje 
se, da je izrabil enega od razpisanih rokov za opravljanje tega 
izpita.

Ravnatelj dovoli študentu, ki iz upravičenih razlogov ne 
pride k izpitu, da ga vnovič opravlja še v istem, če to ni mogoče, 
pa v izrednem izpitnem roku, če najkasneje v 30 dneh od dneva 
izpita, predloži pisno prošnjo in ustrezna dokazila.

O upravičenosti razlogov odloči ravnatelj najkasneje v 
24 urah po predložitvi prošnje in dokazil.

17. člen
(trajanje izpita)

Pisni izpit oziroma pisni del izpita traja najmanj 45 in naj-
več 90 minut. Ustni del izpita traja največ 20 minut, če je izpit 
samo usten, lahko traja največ 30 minut.

Študent ima pravico do 15-minutne priprave na ustni izpit 
oziroma ustni del izpita.

18. člen
(rezultati izpitov)

Rezultati pisnega ali pisnega dela izpita morajo biti ob-
javljeni najkasneje v desetih dneh po njegovem opravljanju, 
ocena ustnega izpita pa se študentu sporoči takoj po izpitu.

Študent ima pravico do vpogleda popravljenega oziroma 
ocenjenega pisnega izpitnega izdelka v roku in na način, ki ga 
določi predavateljski zbor.

19. člen
(ugovor zoper ocene)

Študent lahko v treh dneh po tem, ko je bil seznanjen 
z oceno pri izpitu, predloži ravnatelju ugovor zoper oceno. 
Ravnatelj mora v treh dneh od predložitve ugovora imenovati 
tričlansko komisijo, ki najkasneje v naslednjih treh dneh vnovič 
oceni študentovo znanje. V komisijo ne sme biti imenovan 
predavatelj, ki je študentovo znanje prvič ocenil.

Če študentovega znanja ni mogoče oceniti na podlagi 
dokumentacije, ga komisija vnovič oceni pri izpitu.

Odločitev ravnatelja in ocena komisije sta dokončni.

VI. NAPREDOVANJE, PONOVNI VPIS  
IN NADALJEVANJE ŠTUDIJA  

PO PREKINITVI

20. člen
(napredovanje)

Študent lahko napreduje v drugi letnik, če je do konca 
študijskega leta opravil obveznosti, določene s študijskim pro-
gramom.

21. člen
(ponavljanje in ponovno obiskovanje letnika)

Študent, ki do konca študijskega leta ni opravil obveznosti 
iz študijskega programa, lahko enkrat ponavlja letnik v istem 
študijskem programu, če je do konca študijskega leta opravil 
najmanj tretjino obveznosti oziroma 20 kreditnih točk in prak-
tično izobraževanje, določenih s študijskim programom. Ob-
veznosti določi študijska komisija šole, šola pa z njimi seznani 
študenta na začetku študijskega leta.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima študent 
pravico večkrat obiskovati letnik, če zaradi bolezni, starše-
vstva, izjemnih socialnih in družinskih okoliščin ali zaradi 
uveljavljanja pravic iz 40. člena Zakona o višjem strokovnem 
izobraževanju ni izpolnil vseh obveznosti iz študijskega pro-
grama.
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O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči 
ravnatelj.

22. člen
(pogoji za dokončanje programa)

Študent, ki po končanem drugem letniku študija ni opravil 
vseh obveznosti, ne more pa si pridobiti statusa študenta, lahko 
te obveznosti opravlja v naslednjih treh študijskih letih.

Študentu, ki je za več kot tri leta prekinil študij, ravnatelj 
določi pogoje za nadaljevanje in dokončanje študija, če se je 
študijski program medtem bistveno spremenil.

Prekinitev študija se računa od konca študijskega leta, v 
katerega je bil študent nazadnje vpisan.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen
(pravila šole)

Ravnatelj sprejme pravila iz 9., 10. in 12. člena tega 
pravilnika najkasneje v enem mesecu po uveljavitvi tega pra-
vilnika.

24. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Uradni list 
RS, št. 109/06), uporablja pa se še do konca študijskega leta 
2008/2009.

25. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 
študijskim letom 2009/2010.

Št. 0070-89/2008
Ljubljana, dne 29. julija 2009
EVA 2008-3311-0086

dr. Igor Lukšič l.r.
Minister 

za šolstvo in šport

3153. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o obrazcih javnih listin 
v srednješolskem izobraževanju

Na podlagi 71. člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 36/08 in 58/09), 75. člena Zakona o po-
klicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06), 
41. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – ura-
dno prečiščeno besedilo), 44. in 45. člena Zakona o maturi 
(Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 
49. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, 
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) minister za šolstvo 
in šport izdaja

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o obrazcih javnih listin v srednješolskem 

izobraževanju

1. člen
V prilogi Pravilnika o obrazcih javnih listin v srednješol-

skem izobraževanju (Uradni list RS, št. 44/08 in 37/09) se 
spremeni vsebina in oblika naslednjih obrazcev:

– Spričevalo o zaključnem izpitu (v italijanskem jeziku), 
Spričevalo o zaključnem izpitu s pohvalo (v italijanskem jeziku), 
Spričevalo o poklicni maturi (v italijanskem jeziku), Spričevalo 
o poklicni maturi s pohvalo (v italijanskem jeziku) in Obvestilo 
o uspehu pri poklicni maturi (v italijanskem jeziku).

Spremenjeni obrazci, ki nadomestijo obrazce iz prejšnje-
ga odstavka, so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega 
pravilnika.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-64/2009
Ljubljana, dne 25. avgusta 2009
EVA 2009-3311-0044

dr. Igor Lukšič l.r.
Minister 

za šolstvo in šport

Priloge
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R E P U B L I K A  S LOV E N I JA

R E P U B B L I C A D I  S LOV E N I A

številka spričevala / numero della pagella

kraj in datum / luogo e data ravnateljica/ravnatelj / preside

ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

SŠ-SZI-ita-09

Spričevalo Pagella
o zakl jučnem izpi tu del l ’  esame di  l icenza

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita kraj rojstva / luogo di nascita država rojstva / stato di nascita

je opravil -a zakl jučni izpi t. / ha superato l’esame di licenza.

S tem je pridobil -a
Ha concluso il grado

poklicno izobrazbo po izobraževalnem programu
d’istruzione professionale in base al programma scolastico

ime izobraževalnega programa / denominazione generale del programma scolastico

ter              kreditnih točk. 

število kreditnih točk / numero di crediti formativi

e              credit i formativi.

naziv poklicne izobrazbe / titolo dell’ istruzione professionale

in naziv
acquisendo il t i tolo di

nižjo/srednjo / inferiore/medio
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R E P U B L I K A  S LOV E N I JA

R E P U B B L I C A D I  S LOV E N I A

ravnateljica/ravnatelj / presidekraj in datum / luogo e data

številka spričevala / numero della pagella

ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

SŠ-SZIp-ita-09

Spričevalo Pagella
o zakl jučnem izpi tu s  pohvalo del l ’  esame di  l icenza con lode

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita kraj rojstva / luogo di nascita država rojstva / stato di nascita

je opravil -a zakl jučni izpi t. / ha superato l’esame di licenza.

S tem je pridobil -a
Ha concluso il grado

poklicno izobrazbo po izobraževalnem programu
d’istruzione professionale in base al programma scolastico

ime izobraževalnega programa / denominazione generale del programma scolastico

ter              kreditnih točk. 

število kreditnih točk / numero di crediti formativi

e              credit i formativi.

naziv poklicne izobrazbe / titolo dell’ istruzione professionale

in naziv
acquisendo il t i tolo di

nižjo/srednjo / inferiore/medio

Za izjemen uspeh Vam izrekamo pohvalo.
Per l’ eccellente profitto conseguito viene assegnata la lode.
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R E P U B L I K A  S LOV E N I JA

R E P U B B L I C A D I  S LOV E N I A

kraj in datum / luogo e data ravnateljica/ravnatelj / preside

številka spričevala / numero della pagella

ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

SŠ-SPM-ita-09

je opravil -a poklicno maturo. / ha superato l’esame di maturità professionale.

S tem je pridobil -a
Ha concluso

srednjo strokovno izobrazbo po izobraževalnem programu
l’ istruzione media tecnica in base al programma scolastico

Spričevalo Pagella
o pokl icni  matur i di  matur i tà  profess ionale 

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita kraj rojstva / luogo di nascita država rojstva / stato di nascita

ime izobraževalnega programa / denominazione generale del programma scolastico

naziv srednje strokovne izobrazbe / titolo di istruzione media tecnica

in naziv
acquisendo il t i tolo di

ter              kreditnih točk. 

število kreditnih točk / numero di crediti formativi

e              credit i formativi.
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R E P U B L I K A  S LOV E N I JA

R E P U B B L I C A D I  S LOV E N I A

kraj in datum / luogo e data

številka spričevala / numero della pagella ravnateljica/ravnatelj / preside

ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

SŠ-SPMp-ita-09

Spričevalo Pagella
o poklicni matur i  s pohvalo di matur i tà  professionale con lode

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita kraj rojstva / luogo di nascita država rojstva / stato di nascita

ministrica/minister za šolstvo in šport 
Ministro per l’istruzione e lo sport

Za izjemen splošni uspeh Vam izrekamo pohvalo.
Per l’eccellente profitto generale conseguito viene assegnata la lode.

je opravil -a poklicno maturo. / ha superato l’esame di maturità professionale.

S tem je pridobil -a
Ha concluso

srednjo strokovno izobrazbo po izobraževalnem programu
l’ istruzione media tecnica in base al programma scolastico

ime izobraževalnega programa / denominazione generale del programma scolastico

naziv srednje strokovne izobrazbe / titolo di istruzione media tecnica

in naziv
acquisendo il t i tolo di

ter              kreditnih točk. 

število kreditnih točk / numero di crediti formativi

e              credit i formativi.
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kreditne točke / crediti formativi

kraj in datum / luogo e data

R E P U B L I K A  S LOV E N I JA

R E P U B B L I C A D I  S LOV E N I A

ime in sedež šole / denominazione e sede della scuola

ime in priimek / nome e cognome

datum rojstva / data di nascita kraj rojstva / luogo di nascita država rojstva / stato di nascita

številka spričevala / numero della pagella

predmet / materia ocena / voto točke / punti

Dosegel  - la je uspeh:  / I l  prof i t to consegui to è i l  seguente:

ravnateljica/ravnatelj / preside

ime izobraževalnega programa / denominazione generale del programma scolastico

naziv srednje strokovne izobrazbe / titolo di istruzione media tecnica

SŠ-OPM-ita-09

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

številka obvestila o uspehu / numero della notifica di profitto

je opravljal -a izpite iz predmetov poklicne mature po izobraževalnem programu
ha sostenuto le prove d’esame di maturità professionale in base al programma scolastico

Obvestilo Notifica
o uspehu pr i  pokl icni  matur i di  prof i t to di  matur i tà  profess ionale

in pridobil -a naziv
acquisendo il titolo di

splošni uspeh / profitto generale
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3154. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku 
izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem 
registru

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena in drugega odstavka 
14. člena Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2 in 102/07) izdaja mini-
ster za gospodarstvo v soglasju z Obrtno-podjetniško zbornico 
Slovenije

P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o postopku izdaje 
obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru

1. člen
V Pravilniku o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o 

obrtnem registru (Uradni list RS, št. 59/08) se v drugem od-
stavku 9. člena v uvodnem stavku za besedo »vpišejo« doda 
beseda »najmanj«.

2. člen
V prilogi se črtata osebni imeni ter naziva »Dr. Viljem 

Pšeničny, Generalni sekretar Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije« in »Miroslav Klun, Predsednik Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije«.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-106/2008-14
Ljubljana, dne 23. junija 2009
EVA 2009-2111-0217

dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister

za gospodarstvo

Soglašam! 

Obrtno-podjetniška zbornica 
Slovenije 

Štefan Pavlinjek l.r.
Podpredsednik

3155. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o kriterijih za označevanje 
vodovarstvenega območja in območja 
kopalnih voda

Na podlagi četrtega odstavka 78. člena Zakona o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZzdrI-A, 
41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja minister za okolje in prostor

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

Pravilnika o kriterijih za označevanje 
vodovarstvenega območja  
in območja kopalnih voda

1. člen
V Pravilniku o kriterijih za označevanje vodovarstvenega 

območja in območja kopalnih voda (Uradni list RS, št. 88/04) 
se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za označeva-
nje vodovarstvenega območja za javno oskrbo s pitno vodo.«.

2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen
oznake vodovarstvenega območja

(1) Vodovarstveno območje se označi s prometnim zna-
kom za obvestila III-77 in dopolnilnima tablama IV-2 in IV-5 v 
skladu s predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno 
opremo na javnih cestah.

(2) Območje zajetja se označi s tablo za označevanje 
območja zajetja v obliki in velikosti ter za namen, ki ga določa 
ta pravilnik.

(3) Tehnični in oblikovni elementi ter način izvedbe tabel 
za označevanje območja zajetja so razvidni iz priloge 1, ki je 
sestavni del tega pravilnika.«.

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

»3.a člen
pojasnila na dopolnilnih tablah IV-2 in IV-5

(1) Z dopolnilno tablo IV-2 se označi dolžino cestnega od-
seka, ki poteka preko notranjega vodovarstvenega območja.

(2) Na dopolnilni tabli IV-5 mora biti navedena telefonska 
številka za primer nevarnosti za vodno telo in besedilo, ki se 
glasi: »112 – Razlitje sporočite takoj«.

(3) Na dopolnilno tablo IV-5 se lahko doda tudi pojasnilo 
o vrsti notranjega vodovarstvenega območja, ki je v primeru 
najožjega vodovarstvenega območja: »najožje vodovarstveno 
območje«, ali v primeru ožjega vodovarstvenega območja: 
»ožje vodovarstveno območje«, ali v primeru širšega vodovar-
stvenega območja: »širše vodovarstveno območje.«.

4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:

»4. člen
besedilo na tabli za označevanje območja zajetja

(1) Besedilo na tabli za označevanje območja zajetja 
mora biti v slovenskem jeziku. Na območju, kjer živita naro-
dnostni manjšini, mora biti besedilo tudi v madžarskem oziroma 
italijanskem jeziku.

(2) Besedilo na tabli za označevanje območja zajetja 
mora vsebovati:

– napis, s katerim se označuje zajetje: »območje zaje-
tja«,

– naslov predpisa, ki določa vodovarstveno območje s 
podatki o objavi tega predpisa,

– napis: »upravljavec vodovodnega sistema:«,
– znak upravljavca (logo), če ta obstaja,
– uradno ime upravljavca vodovodnega sistema,
– naslov,
– telefonska številka,
– naslov elektronske pošte,
– internet naslov, če ta obstaja,
– napis: »razlitje sporočite takoj!«,
– telefonska številka: »112« za klic v primeru nevarnosti 

za vodno telo.
(3) Besedilu na tabli za označevanje območja zajetja v 

slovenskem jeziku se na območju, kjer živi madžarska naro-
dnostna manjšina, doda besedilo v madžarskem jeziku, ki se 
glasi:

– napis, s katerim se označuje zajetje: »vízgyűjtő 
terület«,

– naslov predpisa, ki določa vodovarstveno območje s 
podatki o objavi tega predpisa v madžarskem jeziku,

– napis: »vízművek üzemeltetője:«,
– naslov v madžarskem jeziku,
– napis: »a veszélyes anyag kiömlése esetén értesítse az 

illetékes hatóságot!«.
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(4) Besedilu na tabli za označevanje območja zajetja v 
slovenskem jeziku se na območju, kjer živi italijanska narodno-
stna manjšina, doda besedilo v italijanskem jeziku, ki se glasi:

– napis, s katerim se označuje zajetje: »area di captazi-
one dell' acqua«,

– naslov predpisa, ki določa vodovarstveno območje s 
podatki o objavi tega predpisa v italijanskem jeziku,

– napis: »gestore acquedotti:«,
– naslov v italijanskem jeziku,
– napis: »fuoriuscite o perdite comunicare immediata-

mente!«.

5. člen
V drugem in tretjem odstavku 5. člena se beseda »table« 

nadomesti z besedami »prometne znake iz prvega odstavka 
3. člena tega pravilnika«.

6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen
načrt za označevanje vodovarstvenega območja

(1) Označevanje vodovarstvenega območja se izvede na 
podlagi načrta postavitve prometnih znakov in tabel za ozna-
čevanje območja zajetja ob upoštevanju določb iz prejšnjega 
člena tako, da se zagotovi smotrno opozarjanje ljudi na vodo-
varstveni režim.

(2) Načrt za označevanje vodovarstvenega območja pri-
pravi izvajalec obvezne lokalne javne službe za oskrbo s pitno 
vodo (v nadaljevanju: upravljavec vodovodnega sistema).

(3) Z načrtom za označevanje vodovarstvenega obmo-
čja se določi mesta postavitve prometnih znakov in tabel za 
označevanje območja zajetja ob strokovni pomoči upravljavca 
ceste.«.

7. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen
obveznost označevanja vodovarstvenega območja
(1) Upravljavec vodovodnega sistema na podlagi načr-

ta iz prejšnjega člena zagotovi izvedbo postavitve oznak za 
označevanje vodovarstvenega območja, s katerim se zavaruje 

vodno telo, ki se uporablja ali je namenjeno za javno oskrbo 
s pitno vodo.

(2) Upravljavec vodovodnega sistema mora table za 
označevanje območja zajetja vzdrževati in skrbeti zanje kot 
dober gospodar ter jih po potrebi tudi zamenjati.

(3) Upravljavec vodovodnega sistema je dolžan skrbeti, 
da so na tablah za označevanje območja zajetja podatki o 
predpisu, ki določa vodovarstveno območje in podatki o objavi 
tega predpisa, posodobljeni ob vsaki morebitni spremembi. 
Če so spremembe tako obsežne, da je tabla za označevanje 
območja zajetja zaradi popravkov nečitljiva, je treba ustrezen 
modul te table zamenjati v celoti.

(4) Postavitev prometnih znakov iz prvega odstavka 
3. člena tega pravilnika na javnih cestah zagotovi upravljavec 
vodovodnega sistema in se izvede v skladu z zakonom o javnih 
cestah.«.

8. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo prilogo 1, ki je kot priloga 

sestavni del tega pravilnika.

9. člen
(1) Priloge PRILOGA 1A, PRILOGA 1E in PRILOGA 1Ee 

se črtajo.
(2) V prilogi PRILOGA 1C se črta tabla »OŽJE VODO-

VARSTVENO OBMOČJE VVO II«.
(3) V prilogi PRILOGA 1G se črta tabla »OŽJE VO-

DOVARSTVENO OBMOČJE VVO II SZÜKEBB VÍZVÉDŐ 
TERÜLET«.

(4) V prilogi PRILOGA 1Gg se črta tabla »OŽJE VO-
DOVARSTVENO OBMOČJE VVOII AREA DI PROTEZIONE 
SECONDARIA DELLE AQUE.«

10. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0071-207/2008
Ljubljana, dne 24. avgusta 2009
EVA 2008-2511-0178

Karl Erjavec l.r.
Minister 

za okolje in prostor

Priloga:

»PRILOGA 1

1.  Oblika in vrste tabel za označevanje območja zajetja
Oblika table za označevanje območja zajetja je modul velikosti 40 x 40 cm, ki se uporablja na vseh vodovarstvenih območjih 
v Sloveniji razen na območjih, kjer živita narodnostni manjšini (v nadaljnjem besedilu: dvojezičnih območjih), kjer se uporablja 
modul velikosti 80 x 40 cm.

2.  Sestavljivost table za označevanje območja zajetja
Vsaka tabla za označevanje območja zajetja je sestavljena iz dveh modulov. Glede na lokacijo postavitve table oziroma glede 
rabe jezika, v katerem je napisano besedilo na tablah, se moduli sestavljajo na naslednji način:

2.1  Table z napisi v slovenskem jeziku
Zgornja tabla, z velikostjo modula 40 x 40 cm, označuje območje zajetja in navaja pravni akt, s katerim je vodovarstveno 
območje določeno.
Spodnja tabla, z velikostjo modula 40 x 40 cm, vsebuje informacije o upravljavcu vodovodnega sistema ter telefonsko številko 
za klic v primeru nevarnosti za vodno telo.

2.2  Table z napisi v slovenskem jeziku in jeziku narodnostnih manjšin
Zgornja tabla, z velikostjo modula 80 x 40 cm, označuje območje zajetja z dvojezičnimi napisi v slovenskem jeziku in v jeziku 
narodnostne manjšine in navaja pravni akt, s katerim je vodovarstveno območje določeno, v slovenskem jeziku in jeziku na-
rodnostne manjšine.
Spodnja tabla, z velikostjo modula 80 x 40 cm, vsebuje informacije o upravljavcu vodovodnega sistema ter telefonsko številko 
za klic v primeru nevarnosti za vodno telo. Napisi »Upravljavec vodovodnega sistema« in »Razlitje sporočite takoj« so napisani 
v slovenskem jeziku in v jeziku narodnostne manjšine.
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Posodobljene podatke o predpisu, ki določa vodovarstvena območja in podatke o objavi tega predpisa, se na tablo lahko 
namesti v obliki nalepke, s katero se prekrije prejšnje podatke.

3.  Grafični elementi in postavitve besedila

3.1 Barve
Za območje zajetja se uporabi naslednja modra barva:
100% cyan, 90% magenta,
5% back (black) ali
Pantone Blue 072 U

3.2 Pozicija in opis tipografije
Pozicija in opis tipografije sta razvidni iz naslednjih prilog: PRILOGA 1C, PRILOGA 1G in PRILOGA 1Gg.
3.3 Način izdelave tabel za označevanje območja zajetja
Moduli se izdelajo iz kateregakoli materiala, ki pa mora biti površinsko obdelan tako, da je odporen na vremenske vplive in 
poškodbe (na primer iz aluminijaste pločevine in ima zavihke ter objemke za namestitev na drog). Osnovne mere so razvidne 
iz naslednjih prilog: PRILOGA 1B in PRILOGA 1F.
Robovi modulov morajo biti zaobljeni in obrušeni (raziglani). Zaobljenost je razvidna iz naslednjih prilog: PRILOGA 1B in 
PRILOGA 1F.

3.4 Material in oblika količka
Količek je kovinski drog, s premerom najmanj 6 cm, vroče cinkan. Višina droga, na katerega so pritrjeni posamezni moduli, je 
odvisna od tipa table za označevanje območja zajetja:

Tip table Višina količka

1 Table z napisi v slovenskem jeziku z dvema 
moduloma 40 x 40 cm

65 cm zabetonirano v tleh in 230 nad zemljo; višina 
celotnega droga je 295 cm

2 Table z napisi v slovenskem in jeziku narodnostne 
manjšine z dvema moduloma 80 x 40 cm 

75 cm zabetonirano v tleh
230 cm nad zemljo; višina celotnega droga je 305 cm

3.5. Način postavitve
Tabla se lahko pritrdi na ograjo, s katero je praviloma ograjeno območje zajetja, ali na količek s pomočjo objemke, ki je vgrajena 
na zadnji strani table. Moduli velikosti 40 x 40 cm se postavijo na samostojnem količku, moduli 80 x 40 cm pa se pritrdijo na 
dva količka. Drog je zabetoniran v tla. Izmere betonskega temelja pri enojnem drogu so 65 x 40 x 40 cm, pri dvojnem drogu pa 
75 x 70 x 45. Tabla se pritrdi na ograjo ali na količek tako, da je spodnji rob spodnje table 150 cm nad tlemi.
Način postavitve je razviden iz naslednjih prilog: PRILOGA 1D in PRILOGA 1H.«.

3156. Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo 
v humani medicini

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 15. člena Zako-
na o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za 
zdravje objavlja

S E Z N A M 
nujno potrebnih zdravil za uporabo  

v humani medicini

1. člen
(1) Ta seznam vsebuje nujno potrebna zdravila za upo-

rabo v humani medicini, poimenovana z mednarodnimi nela-
stniškimi imeni, ki:

– nimajo dovoljenja za promet,
– so na podlagi zadnjih strokovnih dognanj nujno potreb-

na za zagotavljanje izvajanja zdravstvenega varstva ljudi v 
Republiki Sloveniji,

– so pridobila dovoljenje za uvoz oziroma vnos pri organu, 
pristojnem za zdravila, in

– se lahko izdajajo tudi na zdravniški recept v lekarnah, 
kolikor v tem seznamu ni določeno drugače.

(2) Ta seznam ne vsebuje zdravil, ki jih klinike oziroma 
inštituti uporabljajo v primerih iz 4. točke drugega odstavka 
77. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 
45/08).
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2. člen
Seznam nujno potrebnih zdravil iz prejšnjega člena vse-

buje:

ATC nelastniško ime farmacevtska oblika

B01AA07 acenokumarol tableta

C01EB10 * adenozin raztopina za injiciranje

C01CA24 adrenalin raztopina za injiciranje, peresnik

R03AK01 * adrenalin, racemni inhalacijska raztopina pod tlakom

P02CA03 albendazol peroralna suspenzija; tableta

A02AB01 aluminijev hidroksid tableta

N04BB01 amantadin kapsula

J04AA01 aminosalicilna kislina peroralni prašek 

N04BC07 apomorfin raztopina za injiciranje

H01BA06 * argipresin raztopina za injiciranje

S01FA01 atropin kapljice za oko

A03BA01 * atropinijev sulfat raztopina za injiciranje

M03BX01 baklofen tableta

V08BA * barijev sulfat prašek za suspenzijo

J01CE08 * benzatinijev benzilpenicilinat prašek in vehikel za raztopino za injiciranje

L01AB01 busulfan tableta

A03BB01 * butilskopolamin raztopina za injiciranje

J04AB01 cikloserin kapsula

H01BA02 dezmopresin pršilo za nos

N05BA01 diazepam rektalna raztopina

N07BB01 disulfiram tableta

J01AA02  doksiciklin tableta

J04AK02 etambutol kapsula

N01AX07 * etomidat raztopina za injiciranje

N03AD01 etosuksimid sirup; kapsula

N03AB02 fenitoin tableta

N03AA02 fenobarbital tableta

H02AB09 hidrokortizon tableta

J06BB09 * humani imunoglobulini proti citomegalovirusu raztopina za infundiranje

J06BB04 * humani imunoglobulini proti hepatitisu tipa B raztopina za infundiranje

J06BB03 * humani imunoglobulini proti noricam/pasavcu raztopina za injiciranje

J04AC01 izoniazid tableta

J04AB30 * kapreomicin raztopina za injiciranje

N01AX03 * ketamin raztopina za injiciranje

N05BA09 klobazam tableta

C02AC01 * klonidin raztopina za injiciranje

C03BA04 klortalidon tableta

A01AD11 * lidokain, paraformaldehid, m-krezol pasta

N05AN01 litij tableta s podaljšanim sproščanjem

B05XB03 * lizinijev acetilsalicilat raztopina za injiciranje

N05BA06 * lorazepam raztopina za injiciranje

A06AD04 * magnezijev sulfat raztopina za injiciranje

P02CA01 mebendazol peroralna suspenzija; tableta



Stran 9614 / Št. 71 / 11. 9. 2009 Uradni list Republike Slovenije

A07EC02 mesalazin tableta s prirejenim sproščanjem

C02AB01 metildopa tableta

G02AB01 metilergometrin peroralna raztopina

N06BA04 metilfenidat tableta

L01BA01 metotreksat tableta

G03XB01 mifepriston tableta

A02BB01 misoprostol tableta

N02AA01 * morfinijev sulfat raztopina za injiciranje

V03AB15 * nalokson raztopina za injiciranje

M01AE02 naproksen peroralna suspenzija

A01AA01  natrijev fluorid tableta

N07AA01 * neostigmin raztopina za injiciranje

G04AC01 nitrofurantoin
tableta; tableta ali kapsula s podaljšanim sproščanjem; 
peroralna suspenzija

C01CA03 * noradrenalin raztopina za injiciranje

G03FB01 * norgestrel in estrogen raztopina za injiciranje

S01HA02 * oksibuprokain raztopina za injiciranje

A01AA03  olaflur gel

J04AK01  pirazinamid tableta

A11HA02 piridoksin tableta

N07AA02 piridostigmin tableta

N02AC03 * piritramid raztopina za injiciranje

N03AA03 primidon tableta

J04AD01 protionamid tableta

J01GA01 * streptomicin raztopina za injiciranje

M03AB01 * suksametonij raztopina za injiciranje

S01AB02 sulfafurazol kapljice za oko

A11DA01 tiamin tableta

L01BB03 tiogvanin tableta

N05CA19 * tiopental raztopina za injiciranje

J01GB01 tobramicin raztopina za inhaliranje

N04AA01 triheksifenidil tableta

J05AB14  valganciklovir tableta

* Označena zdravila se v lekarnah izdajajo le pravnim in fizičnim osebam, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in jih uporabljajo 
v okviru svojih zdravstvenih storitev.

3. člen
Z dnem uveljavitve tega seznama preneha veljati Seznam 

nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni 
list RS, št. 97/08).

4. člen
Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 715-0011/2009
Ljubljana, dne 4. avgusta 2009
EVA 2009-2711-0024

Borut Miklavčič l.r.
Minister

za zdravje
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BANKA SLOVENIJE
3157. Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture 

mednarodne številke bančnega računa

Na podlagi prvega odstavka 14. člena in v skladu s prvim 
odstavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke 
Slovenije

S K L E P
o vsebini in uporabi slovenske strukture 
mednarodne številke bančnega računa

1. člen
(predmet urejanja)

Ta sklep ureja:
1. slovensko strukturo mednarodne številke bančnega ra-

čuna (International Bank Account Number; v nadaljevanju IBAN), 
ki se uporablja kot enolična identifikacijska oznaka plačilnega ra-
čuna (v nadaljevanju: številka plačilnega računa) pri ponudnikih 
plačilnih storitev s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnikih 
plačilnih storitev, ki opravljajo plačilne storitve preko podružnice 
v Republiki Sloveniji;

2. pravila glede označevanja plačilnih računov pri ponu-
dnikih plačilnih storitev z enoličnimi oznakami v strukturi iz prve 
alinee tega člena.

2. člen
(pojmi)

Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v 
Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09, 
v nadaljevanju: ZPlaSS).

3. člen
(označevanje plačilnih računov pri ponudnikih plačilnih storitev)

Ponudniki plačilnih storitev lahko označujejo plačilne raču-
ne z enoličnimi oznakami v strukturi številke plačilnega računa, 
kot je določena v tem sklepu, če ni drugače določeno s posebnim 
predpisom.

Ponudnik plačilnih storitev ne sme dodeliti posameznemu 
plačilnemu računu enake številke plačilnega računa, kot jo ima 
ali jo je imel drug plačilni račun pri tem ponudniku plačilnih stori-
tev, razen če je od zaprtja tega računa minilo najmanj 10 let.

4. člen
(številka plačilnega računa)

Številka plačilnega računa je oblikovana v strukturi IBAN, 
ki je določena s standardom ISO 13616.

Številka plačilnega računa je sestavljena iz 19 črkovnih in 
numeričnih znakov, ki so razdeljeni v naslednje sklope, v zapi-
sanem zaporedju:

1. oznaka države – Slovenije (d),
2. kontrolna številka plačilnega računa (e) in
3. del številke plačilnega računa, ki šteje kot osnovna šte-

vilka bančnega računa (Basic Bank Account Number; v nadalje-
vanju BBAN) znotraj strukture IBAN in je razdeljen v naslednje 
sklope, v zapisanem zaporedju:

– identifikacija ponudnika plačilnih storitev in njegove or-
ganizacijske enote (b),

– identifikacija imetnika plačilnega računa pri ponudniku 
plačilnih storitev (a) in

– kontrolna številka BBAN (c).

5. člen
(oznaka države)

Oznaka države – Slovenije (d) je določena po standardu 
ISO 3166 in je sestavljena iz 2 črkovnih znakov: »SI«.

6. člen
(kontrolna številka plačilnega računa v strukturi IBAN)
Kontrolna številka plačilnega računa v strukturi IBAN (e) 

je sestavljena iz 2 numeričnih znakov. Za izračun kontrolne šte-
vilke plačilnega računa v strukturi IBAN se uporablja standard 
ISO 7064, MOD 97-10.

Primer izračuna kontrolne številke plačilnega računa v 
strukturi IBAN je v prilogi 1 k temu sklepu.

7. člen
(identifikacija ponudnika plačilnih storitev  

in njegove organizacijske enote)
Identifikacija ponudnika plačilnih storitev in njegove orga-

nizacijske enote (b) je sestavljena iz 5 numeričnih znakov, ki so 
razdeljeni v naslednja dva sklopa, v zapisanem zaporedju:

– dvomestna identifikacija ponudnika plačilnih storitev 
(b1) in

– trimestna identifikacija organizacijske enote (b2).
Dvomestno identifikacijsko oznako ponudnika plačilnih sto-

ritev (b1) na podlagi zahteve ponudnika plačilnih storitev določi 
Banka Slovenije.

Seznam oznak ponudnikov plačilnih storitev, ki pridobijo 
identifikacijsko oznako pri Banki Slovenije, je objavljen na spletni 
strani Banke Slovenije.

Ponudnik plačilnih storitev sam določi eno ali več trimestnih 
identifikacijskih oznak (b2), ki lahko označujejo tudi njegove or-
ganizacijske enote. Seznam teh oznak vodi ponudnik plačilnih 
storitev.

8. člen
(identifikacija plačilne institucije)

Ne glede na določbe 7. člena tega sklepa Banka Slovenije 
ponudniku plačilnih storitev, ki je plačilna institucija, na podlagi 
njegove zahteve določi petmestno identifikacijsko oznako (b).

Identifikacijska oznaka plačilne institucije je sestavljena iz 
dvomestne identifikacije (b1), ki je pri vseh plačilnih institucijah 
enaka »91«, ter trimestne identifikacije (b2), ki označuje posa-
mezno plačilno institucijo.

Identifikacijska oznaka plačilne institucije ne vsebuje iden-
tifikacije njenih organizacijskih enot.

9. člen
(identifikacija imetnika plačilnega računa)

Identifikacija imetnika plačilnega računa pri ponudniku 
plačilnih storitev (a) je sestavljena iz 8 numeričnih znakov in 
jo določi posamezni ponudnik plačilnih storitev, ki vodi plačilni 
račun imetnika.

10. člen
(kontrolna številka BBAN)

Kontrolna številka BBAN (c) je sestavljena iz 2 numeričnih 
znakov. Za izračun kontrolne številke BBAN se uporablja poeno-
stavljen postopek standarda ISO 7064, MOD 97-10.

Primer izračuna kontrolne številke BBAN je v prilogi 1  
k temu sklepu.

11. člen
(zapis)

Številka plačilnega računa se zapiše v naslednji obliki:
1. elektronski zapis: znaki si sledijo brez presledkov ali 

ločilnih znakov
(d)(d)(e)(e)(b)(b)(b)(b)(b)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(a)(c)(c),
2. vizualni zapis: znaki se zapišejo v skupinah po štiri znake 

s presledki
(d)(d)(e)(e) (b)(b)(b)(b) (b)(a)(a)(a) (a)(a)(a)(a) (a)(c)(c).
Primer zapisa številke plačilnega računa je v prilogi 2  

k temu sklepu.
12. člen

(prehodna določba)
Dvomestne identifikacijske oznake, ki jih je Banka Slovenije 

posameznim ponudnikom plačilnih storitev dodelila pred uvelja-
vitvijo tega sklepa, se uporabljajo naprej kot dvomestne identifi-
kacijske oznake iz drugega odstavka 7. člena tega sklepa.

13. člen
(končna določba)

Ta sklep začne veljati 1. novembra 2009.

Ljubljana, dne 1. septembra 2009

dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije
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Priloga 1: Primer izračuna kontrolne številke BBAN in kontrolne številke plačilnega računa  
 
Postopek izračuna kontrolne številke BBAN je naslednji:  
− številki BBAN brez kontrolne številke se dodata dve ničli,  
− dobljena številka se deli s 97,  
− ostanek deljenja se odšteje od 98,  
− dvomestni rezultat je kontrolna številka. 
 
Postopek izračuna kontrolne številke plačilnega računa je enak kot za izračun kontrolne številke 
BBAN, pri čemer se pred pričetkom izračunavanja po tem postopku BBAN na koncu doda koda 
države, pri kateri se črkovna znaka v skladu s standardom ISO 13616 spremenita v numerične znake 
(S se spremeni v 28, I pa v 18). 
 
Preizkus pravilnosti izračuna kontrolne številke BBAN se opravi tako, da se celoten BBAN deli s 97. 
Ostanek deljenja mora biti enak 1. 
 
Preizkus pravilnosti izračuna kontrolne številke plačilnega računa je enak kot preizkus pravilnosti 
izračuna kontrolne številke BBAN, pri čemer se pred pričetkom preizkusa koda države (pri kateri se 
črkovna znaka v skladu s standardom ISO 13616 spremenita v numerične) in kontrolna številka 
plačilnega računa prestavita na konec številke plačilnega računa.  
 
 
Primer izračuna kontrolne številke BBAN:  
− BBAN brez kontrolne številke:   0600001234567(c)(c) 
− številki se doda 00:     060000123456700  
− dobljena številka se deli s 97:   060000123456700 : 97 = 6185579773780, ostanek = 40 
− ostanek deljenja se odšteje od 98:   98 – 40 = 58  
− dobljeni rezultat je kontrolna številka:  58 
− BBAN:      060000123456758  
 
Preizkus izračuna: 
− številka računa se deli s 97:   060000123456758 : 97 = 618557973781, ostanek = 1  
− zapis BBAN je pravilen, če je ostanek 1. 
 
Primer izračuna kontrolne številke plačilnega računa :  
− številka pl. računa brez kontrolne številke:  SI(e)(e)060000123456758 
− črkovna znaka države se spremenita v numerične, ki se dodajo na konec številke:   0600001234567582818 
− številki se doda 00:     060000123456758281800  
−  dobljena številka se deli s 97:   060000123456758281800 : 97 = 

618557973781013214,  ostanek = 42 
− ostanek dejanja se odšteje od 98:   98 – 42 = 56  
− dobljeni rezultat je kontrolna številka:  56 
− številka računa:     SI56 0600 0012 3456 758 
 
Preizkus izračuna: 
− oznaka države in kontrolna številka se prestavita na konec računa:  060000123456758SI56 
− črkovna znaka države se spremenita v numerične znake:   

 060000123456758281856 
−  dobljena številka se deli s 97: 060000123456758281856 : 97 = 6185579737810132151, 

ostanek = 1  
− zapis številke plačilnega računa je pravilen, če je ostanek 1. 

Priloge
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3158. Sklep o zagotavljanju podatkov o nadomestilih 
za opravljanje plačilnih storitev

Na podlagi 13. člena v povezavi s 14. členom ter v skla-
du z 31. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke 
Slovenije

S K L E P
o zagotavljanju podatkov o nadomestilih  

za opravljanje plačilnih storitev

1. člen
(predmet urejanja)

Ta sklep ureja:
1. namen zbiranja podatkov o nadomestilih, ki jih zaraču-

navajo ponudniki plačilnih storitev uporabnikom v zvezi z opra-
vljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije,

2. ponudnike plačilnih storitev, ki so zavezani poročati 
podatke iz prve alinee tega člena (v nadaljevanju: obvezniki 
poročanja),

3. obseg in način poročanja in objave podatkov iz prve 
alinee tega člena.

2. člen
(pojmi)

Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot 
v Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, 
št. 58/09, v nadaljevanju ZPlaSS).

3. člen
(namen)

Banka Slovenije zbira podatke o nadomestilih, ki jih obve-
zniki poročanja zaračunavajo uporabnikom v zvezi z opravlja-
njem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije v skladu 
z ZPlaSS, za namene statističnega spremljanja gibanja višin 
teh nadomestil ter za namen pregledne objave.

Banka Slovenije uporablja statistične podatke iz prvega 
odstavka tega člena za potrebe usmerjanja, vodenja, pod-
piranja in nadziranja delovanja plačilnih sistemov v skladu s 
pooblastili na podlagi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo).

4. člen
(obvezniki poročanja)

O nadomestilih, ki jih zaračunavajo uporabnikom v zvezi z 
opravljanjem plačilnih storitev na območju Republike Slovenije, 
morajo Banki Slovenije poročati naslednji ponudniki plačilnih 
storitev:

1. banke, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za 
opravljanje plačilnih storitev v skladu z zakonom, ki ureja ban-
čništvo, in banke držav članic, ki so pridobile dovoljenje pri-
stojnega nadzornega organa države sedeža za opravljanje 
plačilnih storitev in so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, 
ustanovile podružnico na območju Republike Slovenije ali ne-
posredno opravljajo plačilne storitve na območju Republike 
Slovenije,

2. družbe za izdajo elektronskega denarja, ki so pridobile 
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev izdaje ele-
ktronskega denarja v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, 
in družbe za izdajo elektronskega denarja držav članic, ki so 
pridobile dovoljenje pristojnega nadzornega organa države 
sedeža za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja 
in so v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, ustanovile 
podružnico na območju Republike Slovenije ali neposredno 
opravljajo storitve izdaje elektronskega denarja na območju 
Republike Slovenije,

3. plačilne institucije in plačilne institucije držav članic, 
ki so v skladu z ZPlaSS ustanovile podružnico na območju 
Republike Slovenije ali opravljajo plačilne storitve na območju 
Republike Slovenije preko zastopnika ali neposredno,

4. plačilne institucije z opustitvijo.

5. člen
(navodilo)

Guverner Banke Slovenije izda navodilo, s katerim določi 
nabor plačilnih storitev ter z njimi povezanih dodatnih in pomo-
žnih storitev, v zvezi s katerimi so obvezniki poročanja dolžni 
poročati Banki Slovenije podatke o nadomestilih po tem sklepu, 
ter predpiše način in roke poročanja.

6. člen
(objava)

Podatke, zbrane na podlagi tega sklepa, Banka Slovenije 
objavi na svoji spletni strani, na način, ki uporabnikom plačilnih 
storitev omogoča primerjavo nadomestil, ki jih za določene 
plačilne storitve uporabnikom zaračunavajo različni ponudniki 
plačilnih storitev.

7. člen
(prehodna in končna določba)

Ta sklep začne veljati 1. oktobra 2009.
Ponudniki plačilnih storitev poročajo Banki Slovenije po-

datke po tem sklepu o nadomestilih za storitve iz 4. člena tega 
sklepa, ki jih zaračunavajo od vključno 1. novembra 2009 dalje. 
Celovite podatke po tem sklepu prvič pošljejo Banki Slovenije 
27. oktobra 2009.

Izpolnjevanje obveznosti ponudnikov plačilnih storitev po 
drugem odstavku tega člena do vključno 31. oktobra 2009 šteje 
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Priloga 2: Prikaz in primer zapisa številke plačilnega računa  
 
 

    BBAN 
IBAN  

d d e e b1 b1 b2 b2 b2 a a a a a a a a c c 
Oznaka 
države 

(Slovenija) 

Kontrolna 
številka 

pl. računa 

Identifikacija 
ponudnika 
pl. storitev 

Identifikacija org. 
enote ponudnika pl. 

storitev 

Identifikacija imetnika računa Kontrolna 
številka 
BBAN 

S I 5 6 0 6 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 5 8 
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kot izpolnjevanje obveznosti poročanja izvajalcev plačilnega 
prometa po Sklepu o enotnem in celovitem informiranju upo-
rabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve plačil-
nega prometa (Uradni list RS, št. 17/07 in 58/09 – ZPlaSS).

Ljubljana, dne 1. septembra 2009

dr. Marko Kranjec l.r.
Predsednik

Sveta Banke Slovenije

3159. Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju 
podatkov o nadomestilih za opravljanje 
plačilnih storitev

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki 
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo) in 5. člena Sklepa o zagotavljanju podatkov o nadomestilih 
za opravljanje plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 71/09) izdaja 
guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O
za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podatkov  

o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev

1. člen
(predmet urejanja)

To navodilo ureja:
1. nabor plačilnih storitev ter z njimi povezanih dodatnih 

in pomožnih storitev, v zvezi s katerimi so obvezniki poročanja 
dolžni poročati Banki Slovenije podatke o nadomestilih po 
Sklepu o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za opravljanje 
plačilnih storitev (Uradni list RS, št. 71/09);

2. način poročanja obveznikov poročanja podatkov o vi-
šinah nadomestil za storitve iz prve alinee tega člena (v nada-
ljevanju: nadomestila), vključno z obliko poročil in navodili za 
njihovo izpolnjevanje, ter roke za poročanje.

2. člen
(poročanje)

Obvezniki poročanja poročajo o višinah in vsaki spre-
membi višin nadomestil za plačilne storitve ter z njimi povezane 
dodatne in pomožne storitve.

3. člen
(način poročanja)

Obvezniki poročanja poročajo v skladu s tem navodilom z 
uporabo elektronskih obrazcev, Obrazca 1 in Obrazca 2 (v nada-
ljevanju: obrazca), katerih vsebina je določena v 5. in 6. členu tega 
navodila in ki sta na voljo na spletni strani Banke Slovenije.

Obrazec 1 se uporablja za poročanje o višini nadomestil, 
ki jih obvezniki poročanja zaračunavajo uporabnikom plačilnih 
storitev, ki so potrošniki.

Obrazec 2 se uporablja za poročanje o višini nadomestil, 
ki jih obvezniki poročanja zaračunavajo uporabnikom plačilnih 
storitev, ki niso potrošniki.

Obvezniki poročanja pošljejo izpolnjena obrazca po elek-
tronski pošti na naslov tarife@bsi.si.

4. člen
(opredelitev pojmov)

Posamezni pojmi, uporabljeni v obrazcih za poročanje po 
tem navodilu, imajo naslednji pomen:

1. komitent je imetnik transakcijskega računa pri ponu-
dniku plačilnih storitev, ki zanj opravlja posamezno plačilno 
storitev;

2. osnovni transakcijski račun je transakcijski račun (ne 
glede na morebitno drugačno poimenovanje), ki vključuje de-
betno kartico;

3. malo plačilo pomeni vsako plačilo, ki se glasi na znesek 
plačila do 50.000 EUR. V primeru plačil v tuji valuti se upošteva 
enak mejni znesek protivrednosti plačila v EUR;

4. veliko plačilo pomeni vsako plačilo, ki se glasi na zne-
sek plačila nad 50.000 EUR. V primeru plačil v tuji valuti se 
upošteva enak mejni znesek protivrednosti plačila v EUR;

5. interno plačilo je plačilo na podlagi položene gotovine 
ali v breme transakcijskega računa plačnika pri ponudniku 
plačilnih storitev in v dobro transakcijskega računa prejemnika 
plačila pri istem ponudniku plačilnih storitev;

6. eksterno plačilo je plačilo na podlagi položene gotovi-
ne ali v breme transakcijskega računa plačnika pri ponudniku 
plačilnih storitev in v dobro transakcijskega računa prejemnika 
plačila pri drugem ponudniku plačilnih storitev;

7. nujni nalog je plačilni nalog, ki ga ponudnik plačilnih 
storitev obravnava prednostno in zanj zagotavlja krajši rok 
izvršitve;

8. obvestilo o neizvršitvi plačila je obvestilo, ki ga po-
nudnik plačilnih storitev pošlje komitentu v primeru, ko ta na 
dogovorjeni dan na svojem transakcijskem računu ne zagotovi 
zadostnih sredstev za izvedbo posameznega plačila v breme 
tega računa na podlagi trajnega naloga ali direktne obreme-
nitve, zaradi česar ponudnik plačilnih storitev posameznega 
plačila ne izvede;

9. posebna položnica je standardiziran kreditni plačilni 
instrument, ki je opredeljen v Dogovoru o načinu poslovanja s 
plačilnimi instrumenti, sklenjenem med člani Združenja bank 
Slovenije, in za katerega izmenjava podatkov poteka preko 
Zbirnega centra, kot je opredeljen v tem dogovoru;

10. papirni nalog preko okenca pomeni papirni plačilni 
nalog, predložen preko bančnega okenca, s katerim plačnik 
odredi izvedbo plačila na podlagi položene gotovine ali v bre-
me transakcijskega računa plačnika pri ponudniku plačilnih 
storitev.

5. člen
(obrazec 1)

Obrazec 1 ima naslov »Pregled nadomestil za opravljanje 
plačilnih storitev za imetnike transakcijskih računov – potrošni-
ke (rezidente)«, vsebuje pa naslednje postavke:

1. Naziv ponudnika plačilnih storitev
2. Datum veljavnosti poročanih nadomestil
3. Osnovni transakcijski račun (prvi)
 3.1. Odprtje
 3.2. Vodenje – mesečno
 3.3. Zaprtje (pred potekom 12 mesecev)
4. Sodobne tržne poti
 4.1. Elektronska banka – osnovna rešitev
  4.1.1. Pristop
  4.1.2. Uporaba – mesečno
 4.2. Telefonska banka – osnovna rešitev
  4.2.1. Pristop
  4.2.2. Uporaba – mesečno
 4.3. Mobilna banka – osnovna rešitev
  4.3.1. Pristop
  4.3.2. Uporaba – mesečno
5. Plačila v državi (velika in mala) in čezmejna plačila (mala) 
v EUR
 5.1. Kreditna plačila
  5.1.1. Papirni nalog preko okenca
   5.1.1.1. Interno
    5.1.1.1.1. Veliko
    5.1.1.1.2. Malo
   5.1.1.2. Eksterno
    5.1.1.2.1. Veliko
    5.1.1.2.2. Malo
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   5.1.1.3. Nujni nalog
    5.1.1.3.1. Interno
    5.1.1.3.2. Eksterno
   5.1.1.4. Posebna položnica
    5.1.1.4.1. Interno
    5.1.1.4.2. Eksterno
  5.1.2. Elektronska banka
   5.1.2.1. Interno
    5.1.2.1.1. Veliko
    5.1.2.1.2. Malo
   5.1.2.2. Eksterno
    5.1.2.2.1. Veliko
    5.1.2.2.2. Malo
   5.1.2.3. Nujni nalog
    5.1.2.3.1. Interno
    5.1.2.3.2. Eksterno
   5.1.2.4. Posebna položnica
    5.1.2.4.1. Interno
    5.1.2.4.2. Eksterno
  5.1.3. Telefonska banka
   5.1.3.1. Interno
    5.1.3.1.1. Veliko
    5.1.3.1.2. Malo
   5.1.3.2. Eksterno
    5.1.3.2.1. Veliko
    5.1.3.2.2. Malo
   5.1.3.3. Nujni nalog
    5.1.3.3.1. Interno
    5.1.3.3.2. Eksterno
   5.1.3.4. Posebna položnica
    5.1.3.4.1. Interno
    5.1.3.4.2. Eksterno
  5.1.4. Mobilna banka
   5.1.4.1. Interno
    5.1.4.1.1. Veliko
    5.1.4.1.2. Malo
   5.1.4.2. Eksterno
    5.1.4.2.1. Veliko
    5.1.4.2.2. Malo
   5.1.4.3. Nujni nalog
    5.1.4.3.1. Interno
    5.1.4.3.2. Eksterno
   5.1.4.4. Posebna položnica
    5.1.4.4.1. Interno
    5.1.4.4.2. Eksterno
  5.1.5. Trajni nalog
   5.1.5.1. Interno
   5.1.5.2. Eksterno
   5.1.5.3. Obvestilo o neizvršitvi plačila
 5.2. Direktna obremenitev
  5.2.1. Interno
  5.2.2. Eksterno
  5.2.3. Obvestilo o neizvršitvi plačila
 5.3. Prilivi na račun
6. Čezmejna plačila (velika) v EUR
 6.1. Kreditna plačila
  6.1.1. Papirni nalog preko okenca
   6.1.1.1. Nenujni nalog
   6.1.1.2. Nujni nalog
  6.1.2. Elektronska banka
   6.1.2.1. Nenujni nalog
   6.1.2.2. Nujni nalog
  6.1.3. Telefonska banka
   6.1.3.1. Nenujni nalog
   6.1.3.2. Nujni nalog
  6.1.4. Mobilna banka
   6.1.4.1. Nenujni nalog
   6.1.4.2. Nujni nalog
 6.2. Prilivi na račun

7. Plačila v tretje države in iz njih
 7.1. Kreditna plačila
  7.1.1. Papirni nalog preko okenca
   7.1.1.1. Veliko
   7.1.1.2. Malo
   7.1.1.3. Nujni nalog
  7.1.2. Elektronska banka
   7.1.2.1. Veliko
   7.1.2.2. Malo
   7.1.2.3. Nujni nalog
 7.2. Prilivi na račun
8. Dvig gotovine z debetno kartico
 8.1. Lastni bankomat
 8.2. Bankomat druge banke
  8.2.1. V državi in čezmejno v EUR
  8.2.2. V tretji državi
 8.3. Okence pri drugi banki
  8.3.1. V državi in čezmejno v EUR
  8.3.2. V tretji državi
9. Gotovinsko poslovanje
 9.1. Polog gotovine (bankovci)
 9.2. Polog gotovine (kovanci)
 9.3. Menjava kovancev v bankovce in obratno
  9.3.1. Komitenti
  9.3.2. Nekomitenti
10. Naslov spletne strani z objavljenimi nadomestili

6. člen
(obrazec 2)

Obrazec 2 ima naslov »Pregled nadomestil za opravljanje 
plačilnih storitev za imetnike transakcijskih računov – nepotro-
šnike (rezidente)«, vsebuje pa naslednje postavke:

1. Naziv ponudnika plačilnih storitev
2. Datum veljavnosti poročanih nadomestil
3. Osnovni transakcijski račun (prvi)
 3.1. Odprtje
 3.2. Vodenje – mesečno
 3.3. Zaprtje (pred potekom 12 mesecev)
4. Sodobne tržne poti
 4.1. Elektronska banka – osnovna rešitev
  4.1.1. Pristop
  4.1.2. Uporaba – mesečno
 4.2. Telefonska banka – osnovna rešitev
  4.2.1. Pristop
  4.2.2. Uporaba – mesečno
5. Plačila v državi (velika in mala) in čezmejna plačila (mala) 
v EUR
 5.1. Kreditna plačila
  5.1.1. Papirni nalog preko okenca
   5.1.1.1. Interno
    5.1.1.1.1. Veliko
    5.1.1.1.2. Malo
   5.1.1.2. Eksterno
    5.1.1.2.1. Veliko
    5.1.1.2.2. Malo
   5.1.1.3. Nujni nalog
    5.1.1.3.1. Interno
    5.1.1.3.2. Eksterno
   5.1.1.4. Posebna položnica
    5.1.1.4.1. Interno
    5.1.1.4.2. Eksterno
  5.1.2. Elektronska banka
   5.1.2.1. Interno
    5.1.2.1.1. Veliko
    5.1.2.1.2. Malo
   5.1.2.2. Eksterno
    5.1.2.2.1. Veliko
    5.1.2.2.2. Malo
   5.1.2.3. Nujni nalog
    5.1.2.3.1. Interno
    5.1.2.3.2. Eksterno
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   5.1.2.4. Posebna položnica
    5.1.2.4.1. Interno
    5.1.2.4.2. Eksterno
  5.1.3. Telefonska banka
   5.1.3.1. Interno
    5.1.3.1.1. Veliko
    5.1.3.1.2. Malo
   5.1.3.2. Eksterno
    5.1.3.2.1. Veliko
    5.1.3.2.2. Malo
   5.1.3.3. Nujni nalog
    5.1.3.3.1. Interno
    5.1.3.3.2. Eksterno
   5.1.3.4. Posebna položnica
    5.1.3.4.1. Interno
    5.1.3.4.2. Eksterno
  5.1.4. Na magnetnem ali podobnem mediju
   5.1.4.1. Interno
    5.1.4.1.1. Veliko
    5.1.4.1.2. Malo
   5.1.4.2. Eksterno
    5.1.4.2.1. Veliko
    5.1.4.2.2. Malo
   5.1.4.3. Nujni nalog
    5.1.4.3.1. Interno
    5.1.4.3.2. Eksterno
   5.1.4.4. Posebna položnica
    5.1.4.4.1. Interno
    5.1.4.4.2. Eksterno
  5.1.5. Direktna odobritev
   5.1.5.1. Interno
   5.1.5.2. Eksterno
  5.1.6. Trajni nalog
   5.1.6.1. Interno
   5.1.6.2. Eksterno
 5.2. Direktna obremenitev
  5.2.1. Pravna oseba v vlogi plačnika
   5.2.1.1. Interno
   5.2.1.2. Eksterno
   5.2.1.3. Obvestilo o neizvršitvi plačila
  5.2.2. Pravna oseba v vlogi prejemnika plačila
 5.3. Prilivi na račun
6. Čezmejna plačila (velika) v EUR
 6.1. Kreditna plačila
  6.1.1. Papirni nalog preko okenca
   6.1.1.1. Nenujni nalog
   6.1.1.2. Nujni nalog
  6.1.2. Elektronska banka
   6.1.2.1. Nenujni nalog
   6.1.2.2. Nujni nalog
  6.1.3. Telefonska banka
   6.1.3.1. Nenujni nalog
   6.1.3.2. Nujni nalog
  6.1.4. Na magnetnem ali podobnem mediju
   6.1.4.1. Nenujni nalog
   6.1.4.2. Nujni nalog
 6.2. Prilivi na račun
7. Plačila v tretje države in iz njih
 7.1. Kreditna plačila
  7.1.1. Papirni nalog preko okenca
   7.1.1.1. Veliko
   7.1.1.2. Malo
   7.1.1.3. Nujni nalog
  7.1.2. Elektronska banka
   7.1.2.1. Veliko
   7.1.2.2. Malo
   7.1.2.3. Nujni nalog
  7.1.3. Telefonska banka
   7.1.3.1. Veliko
   7.1.3.2. Malo
   7.1.3.3. Nujni nalog

  7.1.4. Na magnetnem ali podobnem mediju
   7.1.4.1. Veliko
   7.1.4.2. Malo
   7.1.4.3. Nujni nalog
 7.2. Prilivi na račun
8. Gotovinsko poslovanje
 8.1. Dnevno nočni trezor
  8.1.1. Letna uporaba
  8.1.2. Polog gotovine – komitenti
  8.1.3. Polog gotovine – nekomitenti
 8.2. Polog gotovine (bankovci)
  8.2.1. Komitenti
  8.2.2. Nekomitenti
 8.3. Polog gotovine (kovanci)
  8.3.1. Komitenti
  8.3.2. Nekomitenti
 8.4. Menjava kovancev v bankovce in obratno
  8.4.1. Komitenti
  8.4.2. Nekomitenti
9. Naslov spletne strani z objavljenimi nadomestili

7. člen
(navodila za izpolnjevanje obrazcev)

Vpisujejo se zneski v eurih, na dve decimalni mesti na-
tančno.

Če znotraj posameznih storitev, kot so razčlenjene v po-
sameznem obrazcu, ponudnik plačilnih storitev razlikuje višine 
nadomestil, se vpiše najvišje nadomestilo, če s tem navodilom 
ni določeno drugače.

V primeru, da ponudnik plačilnih storitev za posamezno 
storitev razlikuje višine nadomestil za komitente in nekomitente, 
se vpiše nadomestilo za komitente, razen v primerih, kjer je 
ločitev v obrazcih predvidena.

Če ponudnik plačilnih storitev posamezno storitev ponuja 
brezplačno, se v posamezno polje obrazca vnese »0«. Če 
posamezne storitve ne ponuja, se vnese »―«.

V primeru, ko je nadomestilo izraženo v odstotkih od 
zneska plačila, se poleg odstotka vpiše najnižje in najviš-
je nadomestilo, če je to posebej določeno (primer: »1,00%, 
najmanj 1,00 in največ 10,00«).

8. člen
(redna poročila)

Obvezniki poročanja poročajo četrtletno, in sicer marca, 
junija, septembra in decembra, najkasneje pet delovnih dni pred 
koncem meseca. V poročilu morajo navesti višine nadomestil, 
ki bodo v veljavi na prvi delovni dan naslednjega meseca, in 
datum začetka veljavnosti zadnje spremembe višine katerega 
od nadomestil, o katerih se poroča v skladu s tem navodilom.

9. člen
(poročila ob spremembah)

Obvezniki poročanja poročajo vsako spremembo viši-
ne nadomestil znotraj posameznega četrtletja najkasneje pet 
delovnih dni pred uveljavitvijo spremembe z navedbo datuma 
začetka veljavnosti spremembe. V primeru spremembe višine 
zgolj posameznih nadomestil pošljejo celoten obrazec, izpolnijo 
pa samo polja z nadomestili, katerih višina se spremeni.

10. člen
(končna določba)

To navodilo začne veljati 1. oktobra 2009.

Ljubljana, dne 3. septembra 2009

dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner 

Banke Slovenije 
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3160. Navodilo o spremembah in dopolnitvah 
Navodila za posredovanje zahteve 
za pridobitev osebnih podatkov iz registra 
transakcijskih računov v elektronski obliki

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki 
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB1) in 9. člena Sklepa 
o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov ter 
odpiranju in vodenju transakcijskih računov s posebnim statu-
som (Uradni list RS, št. 78/06) ter v povezavi s četrtim odstav-
kom 29. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, 
št. 110/06 – UPB3, 102/07) izdaja guverner Banke Slovenije

N A V O D I L O 
o spremembah in dopolnitvah Navodila  

za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih 
podatkov iz registra transakcijskih računov  

v elektronski obliki

1. točka
V Navodilu za posredovanje zahteve za pridobitev oseb-

nih podatkov iz registra transakcijskih računov v elektronski 
obliki (Uradni list RS, št. 122/06; v nadaljnjem besedilu: Navo-
dilo) se 2. podtočka 2. točke spremeni tako, da se glasi:

»2. kvalificirano digitalno potrdilo: je kvalificirano digital-
no potrdilo SIGOV-CA, SIGEN-CA, POSTARCA, HALCOM 
oziroma ACNLB, ki je izdano v skladu z določbami Zakona o 
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu;«

2. točka
V 2. podtočki 3. točke Navodila se črta besedilo »overite-

lja SIGOV-CA oziroma SIGEN-CA«.

3. točka
V četrtem odstavku 5. točke Navodila se besedilo 

»Priloga 1« nadomesti z besedilom »struktura datoteke je 
objavljena na spletni strani Banke Slovenije«.

4. točka
V drugem odstavku 8. točke Navodila se besedilo »Prilo-

ga 2« nadomesti z besedilom »struktura datoteke je objavljena 
na spletni strani Banke Slovenije«.

5. točka
Priloga 1 in Priloga 2 Navodila se črtata.

6. točka
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 1. septembra 2009

dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner

Banke Slovenije

SODNI SVET
3161. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev 

kandidatur na mesto predsednika Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije

Na podlagi določbe četrtega odstavka 62. člena Zakona 
o sodiščih (ZS-UPB-4, Uradni list RS, št. 94/07; ZS-H, Uradni 
list RS, št. 45/08) je Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, 
Ljubljana na 3. seji dne 3. 9. 2009 sprejel

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom za vložitev kan-
didatur na mesto predsednika Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije.

Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti ži-
vljenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti in opisom orga-
nizacijskih izkušenj po izvolitvi v sodniško funkcijo ter program 
dela sodišča.

Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati v 30-ih dneh od 
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na 
naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13 Ljubljana, 
p.p. 639.

Predsednik
Branko Masleša l.r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

3162. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za avgust 2009

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

P O R O Č I L O 
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju 

Slovenije za avgust 2009

Cene življenjskih potrebščin so bile avgusta 2009 v pri-
merjavi s prejšnjim mesecem nespremenjene.

Št. 9621-57/2009/9
Ljubljana, dne 2. septembra 2009
EVA 2009-1522-0020

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

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3163. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete 

za komercialne in poslovne vede

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o viso-
kem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS-UPB3) je Senat 
Fakultete za komercialne in poslovne vede na 28. seji dne 4. 9. 
2009 sprejel

P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom Fakultete  
za komercialne in poslovne vede

1. člen
Fakulteta za komercialne in poslovne vede (v nadalje-

vanju: FKPV) izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javni 
izobrazbi:

– diplome o zaključenih visokošolskih strokovnih študij-
skih programih prve stopnje;
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– diplome o zaključenih magistrskih študijskih programih 
druge stopnje;

– diplomo o zaključenem visokošolskem strokovnem štu-
dijskem programu;

– dvojnike diplom.

2. člen
Diplomo dobi študent, ki opravi vse obveznosti po študij-

skem programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe.

3. člen
Diploma se izdaja na posebno obarvanem papirju, zašči-

tenem z zaporedno številko listine.
Na papirju dimenzij 210 mm x 297 mm je v sredini zgor-

njega dela kot slepi žig odtisnjen znak FKPV, desno od znaka 
je z običajnim tiskarskim odtisom odtisnjeno ime fakultete, v isti 
vrsti levo in desno od znaka pa so s toplotnim tiskom odtisnjene 
črke znaka FKPV.

V osrednjem delu diplome so navedeni ime in priimek, 
datum in kraj rojstva diplomanta oziroma diplomantke, ime 
zaključenega študijskega programa, podeljeni strokovni na-
slov in datum diplomiranja. Diploma ima zaporedno številko 
pri posameznem programu, kraj in datum izdaje, odtisnjen 
pečat FKPV, ter lastnoročni podpis direktorja/direktorice in de-
kana/dekanje.

Ime in priimek, datum in kraj rojstva diplomanta oziroma 
diplomantke, datum diplomiranja, zaporedna številka diplome 
pri posameznem programu ter kraj in datum izdaje so črne bar-
ve. Ostali podatki, razen odtisnjenega pečata FKPV, zaporedne 
številke listine ter lastnoročnih podpisov direktorja/direktorice in 
dekana/dekanje, so v modri barvi.

4. člen
Številka diplome je sestavljena iz oznake študijskega 

programa in zaporedne številke diplomanta.

5. člen
Vse diplome, ki jih izda FKPV, so javne listine in so napi-

sane v slovenskem jeziku.
Sestavni del diplome je priloga k diplomi. Njeno vsebino 

določi minister, pristojen za visoko šolstvo. Pisana je v sloven-
skem in angleškem jeziku.

6. člen
FKPV izda dvojnik diplome diplomantu, ki je izgubljeno, 

uničeno ali odtujeno listino preklical v Uradnem listu Republike 
Slovenije, če je iz evidenc FKPV razvidno, da je bil po zaklju-
čenih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.

Na dvojnik diplome se v zgornji desni kot zapiše, da gre 
za dvojnik, ostali podatki so enaki kot pri originalu. Namesto 
lastnoročnega podpisa se pri imenu in priimku direktorja/direk-
torice in dekana/dekanje FKPV zapiše »l. r.«.

Na hrbtni strani dvojnika trenutna dekan/dekanja in direk-
tor/direktorica FKPV podpišeta skladnost podatkov dvojnika 
diplome s podatki evidence, na podlagi katere se izdaja dvojnik 
diplome. Na hrbtno strani dvojnika diplome se odtisne pečat 
FKPV.

V Evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izda-
nem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.

7. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in se uporablja za vse diplome izdane po 19. marcu 2009.

Predsednica Senata
doc. dr. Marjana Merkač Skok l.r.

Dekanja

3164. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete 
za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Na podlagi prvega odstavka 32.a člena Zakona o visokem 
šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06, ZViS – UPB3, 59/07 – ZŠtip 
in 15/08 – odločba US in 64/08) je senat Fakultete za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici na 13. korespondenčni seji dne 
8. 9. 2009 sprejel

P R A V I L N I K
o vsebini in obliki diplom Fakultete  

za uporabne družbene študije  
v Novi Gorici

1. člen
Ta pravilnik določa obliko in vsebino diplom, ki jih izdaja 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici in so 
javna listina. Diplomo dobi študent/ka, ki opravi vse obve-
znosti po študijskem programu za pridobitev javno veljavne 
izobrazbe.

2. člen
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

izdaja naslednje vrste diplom o pridobljeni javno veljavni 
izobrazbi: diplomo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi I. sto-
pnje, diplomo o magisteriju II. stopnje in diplomo o doktoratu 
III. stopnje.

3. člen
Diploma se izdaja na posebnem, s slepim tiskom zaščite-

nem papirju. Na papirju dimenzij 21 mm x 29,7 mm je v sredini 
zgornjega dela na modri podlagi natisnjen znak Fakultete za 
uporabne družbene študije v Novi Gorici v beli barvi.

Diplome o pridobljeni univerzitetni izobrazbi I. stopnje, 
diplomo o magisteriju II. stopnje, diplomo o doktoratu III. Sto-
pnje, vsebujejo: ime in priimek kandidata/ke, datum rojstva, 
kraj rojstva, datum zaključka študija, ime študijskega programa, 
strokovni naslov, znanstveni naslov, ki ga študent/ka pridobi z 
zaključenim študijem, zaporedno številko diplome, datum in 
kraj izdaje, pečat Fakultete za uporabne družbene študije v 
Novi Gorici in podpis dekana/dekanice.

4. člen
Sestavni del diplome je tudi »Priloga k diplomi«, ki vse-

buje vse zakonsko zahtevane informacije. Priloga vsebuje da-
tum izdaje, pečat Fakultete za uporabne družbene študije v 
Novi Gorici ter podpis dekana/dekanice Fakultete za uporabne 
družbene študije v Novi Gorici. Vzorca diplome o pridobljeni 
dodiplomski in podiplomski izobrazbi sta objavljena v prilogi 
tega sklepa in sta njegov sestavni del.

5. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in začne veljati na dan objave.

Št. 266/09
Nova Gorica, dne 8. septembra 2009

doc. dr. Matevž Tomšič l.r.
Dekan
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3165. Splošni pogoji za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja 
za geografsko območje Občine Litija

Na podlagi petega odstavka 70. člena Energetskega za-
kona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 
70/08) in 5. člena določil Akta o določitvi metodologije za dolo-
čitev splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina 
iz distribucijskega omrežja (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05 
– popr.) družba Istrabenz plini, plini in plinske tehnologije d.o.o., 
kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnost sistemske-
ga operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina, po 
pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Litija, z 21. redne 
seje, z dne 23. 10. 2008 in soglasja sveta Javne agencije 
Republike Slovenije za energijo št. 25-15/2008-3/ZP-33, z dne 
17. 12. 2008, izdaja:

S P L O Š N E   P O G O J E
za dobavo in odjem zemeljskega plina  

iz distribucijskega omrežja za geografsko 
območje Občine Litija

I. PREDMET IN VELJAVNOST

1. člen
(1) S tem aktom se urejajo razmerja sistemskega ope-

raterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadalj-
njem besedilu: sistemski operater), dobaviteljev zemeljskega 
plina, uporabnikov distribucijskega omrežja zemeljskega plina 
(v nadaljnjem besedilu: uporabnik) in odjemalcev zemeljskega 
plina.

(2) Ta akt omogoča učinkovito, varno in zanesljivo izvaja-
nje distribucije zemeljskega plina. Določa tudi pogoje in način 
priključitve naprav in napeljav uporabnika na distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina ter pravice in obveznosti pogodbe-
nih partnerjev.

(3) Ta akt se uporablja za distribucijsko omrežje zemelj-
skega plina, na katerem izvaja gospodarsko javno službo de-
javnost sistemskega operaterja družba Istrabenz plini, plini 
in plinske tehnologije d.o.o., za geografsko območje Občine 
Litija.

II. POJMI IN DEFINICIJE

2. člen
V tem aktu so uporabljeni pojmi, kot so določeni v Ener-

getskem zakonu in podzakonskih predpisih, poleg njih pa imajo 
uporabljeni pojmi naslednji pomen:

– distribucijsko omrežje: je omrežje plinovodov, ki so 
funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, 
ki ga je določila lokalna skupnost kot območje izvajanja go-
spodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja in 
po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih 
odjemalcev. Sestavljajo ga glavni in priključni plinovodi, meril-
no-regulacijske postaje, regulacijske postaje in druge naprave, 
potrebne za obratovanje distribucijskega omrežja;

– dobavitelj zemeljskega plina: je pravna ali fizična 
oseba, ki odjemalcu prodaja zemeljski plin,

– dostop do omrežja: je pravica do uporabe omrežja z 
namenom, da se izpolnijo pogodbe o dobavi zemeljskega plina 
ob upoštevanju dejanskega stanja v omrežju;

– gospodinjski odjemalec: je odjemalec, ki kupuje ze-
meljski plin za lastno domačo porabo, kar izključuje opravljanje 
gospodarske ali poklicne dejavnosti,

– končni odjemalec: je odjemalec, ki kupuje zemeljski 
plin za lastno rabo,

– lastni obremenitveni profil: je karakteristika odjema 
končnega odjemalca v določenem časovnem obdobju,

– notranja plinska napeljava: je napeljava z vso opremo 
od glavne plinske zaporne pipe do vključno odvoda dimnih 
plinov,

– obračunsko obdobje: je časovni interval, med dvema 
zaporednima odčitkoma merilne naprave,

– odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi 
pogodbe oskrbovana z zemeljskim plinom za lastno rabo ali za 
nadaljnjo prodajo,

– odjemno mesto: je prevzemno mesto na katerem se 
meri poraba zemeljskega plina končnega odjemalca,

– pogodba o dobavi: je pogodba, ki jo skleneta odje-
malec in dobavitelj zemeljskega plina in s katero si odjema-
lec zagotovi dobavo plina v dogovorjeni količini, dinamiki in 
kakovosti ter dogovorjeno točko predaje oziroma prevzema 
zemeljskega plina,

– pogodba o dostopu: je pogodba o dostopu do distri-
bucijskega omrežja, s katero se uredi odnos med sistemskim 
operaterjem in uporabnikom,

– pogodba o priključitvi: je pogodba, s katero se uredijo 
medsebojne pravice in obveznosti sistemskega operaterja in 
uporabnika v zvezi s priključitvijo na omrežje ali njeno spre-
membo,

– predajno mesto: je točka, na katerem sistemski opera-
ter preda uporabniku omrežja zemeljski plin,

– prevzemno mesto: je točka na distribucijskem omrežju, 
na kateri sistemski operater na podlagi pogodbe z uporabni-
kom prevzame v distribucijo dogovorjene količine zemeljskega 
plina,

– priključek: je fizični spoj priključnega plinovoda z no-
tranjo plinsko napeljavo,

– priključni plinovod: je del distribucijskega omrežja, 
zgrajen za povezavo obstoječega distribucijskega omrežja 
z izstopnim mestom. Izstopno mesto je mesto na koncu 
priključnega plinovoda z vključno glavno plinsko zaporno 
pipo,

– priključitev na omrežje: je fizična priključitev na distri-
bucijsko omrežje zemeljskega plina,

– sistemski operater: je pravna ali fizična oseba, ki izva-
ja gospodarsko javno službo dejavnost sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja zemeljskega plina,

– skupno odjemno mesto: je odjemno mesto v stano-
vanjski, poslovni ali stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem 
se meri poraba zemeljskega plina preko enega merilnega me-
sta za več pravnih ali fizičnih oseb kot uporabnikov ali končnih 
odjemalcev,

– standardni obremenitveni profil: je nadomestna od-
jemna značilnost odjemalca zemeljskega plina v določenem 
časovnem obdobju, ki je analitično določena,

– uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki iz omrežja 
odjema ali v omrežje oddaja zemeljski plin.

III. LASTNIŠTVO NAPRAV

3. člen
(1) Distribucijsko omrežje, razen priključnih plinovodov, 

je v lasti lokalne skupnosti oziroma sistemskega operaterja, 
skladno z določili koncesijske pogodbe.

(2) Priključni plinovodi so v lasti končnih odjemalcev.
(3) Notranje plinske napeljave so v lasti končnih odje-

malcev.
(4) Distribucijsko omrežje, ki ni v lasti sistemskega opera-

terja, upravlja sistemski operater.

IV. IZDAJANJE SOGLASIJ

4. člen
Soglasje je pisni dokument, ki izraža pozitivno mnenje in 

ga izda sistemski operater za odobritev izvedbe posamezne 
aktivnosti.
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5. člen
(1) Sistemski operater izda soglasje v skladu z Energet-

skim zakonom, zakonom, ki ureja graditev objektov, sistemski-
mi obratovalnimi navodili, tem aktom, tehničnimi zahtevami in 
drugimi zakoni ter podzakonskimi predpisi.

(2) Sistemski operater izda soglasje v upravnem postop-
ku, če zakon ali podzakonski predpis ne določa drugače.

(3) Sistemski operater v soglasju navede tudi čas veljav-
nosti soglasja v skladu z zakonom ali podzakonskim predpi-
som, pri čemer veljavnost posameznega soglasja ne sme biti 
krajša od enega leta.

(4) Na območju, ki ni urejeno z občinskim podrobnim 
prostorskim, lokacijskim ali zazidalnim načrtom, sistemski ope-
rater v upravnem postopku izda tudi projektne pogoje (možnost 
priključitve na distribucijsko omrežje, v nadaljevanju projektni 
pogoji) za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za kate-
re je po predpisih, ki urejajo graditev objektov potrebno pridobiti 
gradbeno dovoljenje. S projektnimi pogoji se na podlagi podat-
kov o potrebah po energiji določi mesto priključitve na distribu-
cijsko omrežje in podajo zahteve, ki jih je potrebno upoštevati 
pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pisni 
vlogi za izdajo projektnih pogojev je potrebno priložiti idejno 
zasnovo načrtovanega gradbenega posega. Projektni pogoji 
veljajo dve leti od dokončnosti.

(5) Za priključitev stavb, posameznih delov stavb, za 
katere po zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti grad-
benega dovoljenja, projektant oziroma investitor gradnje pridobi 
informacijo o možni priključitvi na distribucijsko omrežje. Pisni 
vlogi za pridobitev informacije je potrebno priložiti situacijo 
stavbe, opis namena uporabe plina in podatke o potrebah po 
energiji.

6. člen
Vrste soglasij na podlagi predpisov, ki jih izdaja sistemski 

operater:
– soglasje k projektnim rešitvam (Zakon o graditvi objek-

tov),
– soglasje za priključitev na distribucijsko omrežje (Ener-

getski zakon).

7. člen
Pogoji za pridobitev posameznega soglasja:
(1) Pogoji za izdajo soglasja k projektnim rešitvam:
– predložitev popolne vloge, kot izhaja iz 8. člena tega 

akta,
– upoštevanje projektnih pogojev sistemskega operaterja, 

oziroma državnega prostorskega načrta ali občinskega podrob-
nega prostorskega načrta,

– upoštevanje tehničnih zahtev sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja,

– upoštevanje določil Sistemskih obratovalnih navodil za 
distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko obmo-
čje zadevne občine,

– upoštevanje veljavne tehnične zakonodaje,
– upoštevanje določil tega akta.

Sistemski operater odreče izdajo soglasja k projektnim reši-
tvam z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba na pristojno 
ministrstvo.

(2) Pogoji za izdajo soglasja za priključitev na omrežje:
– predložitev popolne vloge, kot izhaja iz 8. in 13. člena 

tega akta,
– da zaradi priključitve ne bi prišlo do večjih motenj v 

oskrbi,
– da so izpolnjeni predpisani tehnični normativi in pogoji, 

potrebni za zagotavljanje nemotenega in varnega delovanja 
omrežja (upoštevanje določil tehničnih zahtev sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja, upoštevanje sistemskih 
obratovalnih navodil za distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina za geografsko območje zadevne občine, upoštevanje 
veljavne tehnične zakonodaje in podzakonskih predpisov, upo-
števanje drugih določil tega akta),

– da na obstoječem priključnem plinovodu še ni priključen 
drug končni odjemalec (v primeru enostanovanjskih objektov 
oziroma objektov z eno poslovno enoto),

– da priključitev sistemskemu operaterju ne bi povzročila 
nastanek nesorazmernih stroškov, razen če jih je uporabnik 
pripravljen kriti sam,

– v primeru solastnine ali skupne lastnine bodisi nepre-
mičnine, za katero se soglasje pridobiva bodisi že obstoječe 
plinske napeljave, na katero se stranka priključuje, predložitev 
soglasja solastnikov/skupnih lastnikov, kakor izhaja iz stvarno-
pravne zakonodaje,

– izpolnjevanje dodatnih zahtev glede na posebnosti 
objekta oziroma trošil (pogoji spomeniškega varstva, urbani-
stični pogoji, pogoji ostalih soglasodajalcev).

Soglasje za priključitev je potrebno pridobiti pred pričetkom 
gradnje plinovodov, plinskih napeljav ali plinskih naprav, ki se 
priključujejo na distribucijsko omrežje.

8. člen
Listine in dokumentacija, s katerimi se izkazuje izpolnje-

vanje posameznih pogojev za pridobitev soglasja:
(1) Za izdajo soglasja k projektnim rešitvam je potrebno 

priložiti:
– vlogo v skladu z zahtevami Zakona o splošnem uprav-

nem postopku,
– dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja 

(PGD), vključno z načrti glavnega plinovoda, priključnega pli-
novoda in notranje plinske napeljave.

(2) Za izdajo soglasja za priključitev na distribucijsko 
omrežje je potrebno priložiti:

– vlogo v skladu s tem aktom,
– idejno zasnovo oziroma tehnično mapo,
– situacijo objekta,
– gradbeno dovoljenje, če je izdano,
– lokacijsko informacijo,
– v primeru solastnine ali skupne lastnine bodisi nepre-

mičnine, za katero se soglasje pridobiva bodisi že obstoječe 
plinske napeljave, na katero se stranka priključuje, predložitev 
soglasja solastnikov/skupnih lastnikov, kakor izhaja iz stvarno-
pravne zakonodaje,

– pogoje upravljalca objekta za izvedbo del (če je bil upra-
vljavec za objekt izbran in so bili izdani pogoji),

– skico, posnetek izvedenih inštalacijskih del (v primeru 
priključitve na obstoječo inštalacijo),

– dodatne zahteve glede na posebnosti objekta oziroma 
trošil (pogoji spomeniškega varstva, urbanistični pogoji, pogoji 
ostalih soglasodajalcev),

– za priključitev stavb ali posameznih delov stavb, za 
katere po zakonu o graditvi objektov ni potrebno pridobiti 
gradbenega dovoljenja, je potrebno pisni vlogi priložiti do-
kazilo o lastništvu stavbe ali dela stavbe (zemljiško-knjižni 
izpisek, ki ne sme biti starejši kot 90 dni ali drugo dokazilo o 
lastništvu),

– pooblastilo lastnika priključka v kolikor soglasje pridobi-
va tretja oseba v njegovem imenu.

9. člen
Vsa soglasja veljajo dve leti od dokončnosti.

V. NAPRAVE ZA REGULACIJO TLAKA

10. člen
(1) Pri prvi vgradnji, ali zamenjavi naprave za regulacijo 

tlaka zemeljskega plina zaradi sprememb na notranji plinski 
napeljavi ali zaradi povečanega obsega oskrbe končnega odje-
malca stroški dobave in vgradnje naprave bremenijo končnega 
odjemalca.

(2) Tip, velikost in lokacijo vgradnje naprave za regulacijo 
tlaka plina določi projektant, v skladu s tehničnimi zahtevami, 
ki jih izda sistemski operater.
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(3) Vsa dela v zvezi z vgradnjo, premeščanjem in vzdrže-
vanjem naprav za regulacijo tlaka plina, ki so v lasti končnega 
odjemalca, lahko izvaja samo za to usposobljen izvajalec.

(4) Končni odjemalec mora o vsaki poškodbi, okvari ali 
netesnosti naprave za regulacijo tlaka plina takoj obvestiti 
sistemskega operaterja.

VI. UPORABA NOTRANJE PLINSKE NAPELJAVE  
IN PRAVICA FIZIČNEGA DOSTOPA  

DO NAPELJAVE

11. člen
(1) Gradnjo oziroma izvedbo notranje plinske napeljave 

lahko izvaja samo za to usposobljen izvajalec.
(2) Način izvedbe notranje plinske napeljave je določen v 

tehničnih zahtevah, ki jih izda sistemski operater.
(3) Uporaba notranje plinske napeljave ne sme povzro-

čati motenj pri obratovanju drugih plinskih napeljav in motenj 
pri obratovanju naprav in napeljav, ki jih upravlja sistemski 
operater.

(4) Končni odjemalec oziroma lastnik odjemnega mesta, 
če nista isti osebi, je dolžan sistemskemu operaterju na nje-
govo zahtevo omogočiti dostop do merilnega mesta, tako da 
ta lahko neposredno odčita stanje merilne naprave oziroma 
nemoteno izvaja druge posege in postopke, povezane z me-
rilnim mestom.

(5) Končni odjemalec oziroma lastnik odjemnega mesta, 
če nista isti osebi, je dolžan sistemskemu operaterju na nje-
govo zahtevo omogočiti dostop do drugih plinskih naprav in 
napeljav, ki jih upravlja sistemski operater, zaradi pregledov, 
vzdrževanja, nadzora, preverjanja poškodb in okvar.

(6) Sistemski operater ima možnost ustavitve distribucije, 
v kolikor končni odjemalec v predpisanem roku, določenem v 
obvestilu, dostopa iz četrtega in petega odstavka tega člena 
ne omogoči.

(7) Če končni odjemalec z obratovanjem svojih energet-
skih objektov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje 
ljudi ali ogroža premoženje ali če končni odjemalec ob po-
manjkanju zemeljskega plina ne upošteva posebnih ukrepov 
o omejevanju odjema zemeljskega plina iz omrežja, lahko 
sistemski operater nemudoma ukrepa in brez predhodnega 
obvestila končnemu odjemalcu ustavi distribucijo zemeljskega 
plina.

(8) Izvajalec posameznih del na notranji plinski napeljavi 
je odgovoren za upoštevanje tehničnih in drugih predpisov za 
varno obratovanje in pravilno izvedbo, predajo v uporabo, za-
plinjanje in poučitev končnega odjemalca o pravilnem ravnanju 
z napravami in napeljavami zemeljskega plina, ki so v lasti in 
upravljanju končnega odjemalca.

(9) Notranjo plinsko napeljavo se lahko prične uporabljati, 
ko je le-ta s strani sistemskega operaterja pregledana in pre-
vzeta ter izdan zapis o sposobnosti notranje plinske napeljave 
za obratovanje.

VII. PRIKLJUČITEV NA OMREŽJE

12. člen
(1) Uporabnik mora za vsako priključitev na distribucijsko 

omrežje, ali njeno spremembo, pridobiti soglasje sistemskega 
operaterja za priključitev.

(2) Soglasje za priključitev je treba pridobiti tudi pri: spre-
membi ali rekonstrukciji priključnega plinovoda, spremembi 
tehničnih karakteristik priključnega plinovoda, spremembe 
nazivne moči plinskih trošil, spremembe namenskosti rabe 
zemeljskega plina, združevanju več priključkov ali izvedbi do-
datnega priključka.

(3) Na enem priključnem plinovodu v enostanovanjskem 
objektu in objektu z eno poslovno enoto je lahko priključen le 
en končni odjemalec.

(4) V primeru večstanovanjskih stavb in/ali poslovnih 
prostorov z izvedenim etažnim ogrevanjem je na enem pri-
ključnem plinovodu priključeno toliko končnih odjemalcev, 
kot je stanovanjskih enot in/ali posameznih poslovnih pro-
storov.

(5) Skupno odjemno mesto se v postopku pridobivanja 
soglasij obravnava kot en končni odjemalec, katerega zastopa 
upravnik, oziroma, ko ta ni določen, skupni predstavnik ali 
skupni pooblaščenec.

13. člen
(1) O izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča 

sistemski operater z odločbo v upravnem postopku.
Postopek priključitve se začne z vložitvijo pisne vloge za 

izdajo soglasja za priključitev, ki mora vsebovati vsaj:
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov, registrsko 

številko pravnih oseb in davčno številko novega končnega 
odjemalca,

– dokazilo o lastništvu objekta oziroma pravici razpola-
ganja z objektom,

– željeno mesto priključitve,
– datum predvidenega začetka uporabe priključka,
– posebnosti odjema in tehnologije uporabe zemeljskega 

plina,
– predvideno priključno moč plinskih naprav (trošil).
(2) Sistemski operater lahko zavrne soglasje, če:
– bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v oskrbi,
– niso izpolnjeni predpisani tehnični normativi in pogoji, 

potrebni za zagotavljanje nemotenega in varnega delovanja 
omrežja,

– je v primeru enostanovanjskih objektov oziroma objek-
tov z eno poslovno enoto na obstoječem priključnem plinovodu 
že priključen drug končni odjemalec,

– če bi priključitev sistemskemu operaterju povzročila 
nastanek nesorazmernih stroškov, ki jih uporabnik ni pripravljen 
kriti sam.

14. člen
(1) V soglasju za priključitev morajo biti navedeni pogoji 

za priključitev, mesto in predviden čas priključitve, plačilo mo-
rebitnih nesorazmernih stroškov priključitve in tehnični pogoji 
v skladu s predpisi.

(2) Če so izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja za priključi-
tev, vendar zaradi nesorazmernih stroškov priključitev ni upravi-
čena, izda sistemski operater soglasje s pogojem, da uporabnik 
krije tisti del stroškov, ki povzročajo nesorazmernost.

(3) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja 
za priključitev odloča Javna agencija Republike Slovenije za 
energijo.

(4) Soglasje za priključitev velja dve leti od dokončnosti. 
V tem času lahko uporabnik sklene pogodbo o priključitvi s 
sistemskim operaterjem, sistemski operater pa ga je dolžan 
priključiti na distribucijsko omrežje v skladu s pogoji iz soglasja 
za priključitev.

15. člen
(1) Po dokončnosti soglasja za priključitev sistemski ope-

rater in uporabnik skleneta pogodbo o priključitvi, ki ureja vsaj 
naslednje medsebojne pravice in obveznosti:

– lastništvo in upravljanje merilne naprave, vzdrževanje 
merilne naprave in napeljave,

– razmejitev lastništva omrežja in notranje plinske na-
peljave,

– mesto in prehod lastništva zemeljskega plina,
– potrebni obseg del ter rok izvedbe priključka,
– predvideni rok sklenitve pogodbe o dostopu in predvi-

deni začetek uporabe distribucijskega omrežja,
– glavne tehnične lastnosti priključka,
– morebitne stroške priključitve, če bi priključitev povzro-

čila sistemskemu operaterju nesorazmerne stroške.
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(2) Za sklenitev pogodbe o priključitvi uporabnik posredu-
je sistemskemu operaterju potrebne podatke.

16. člen
Sistemski operater zagotavlja uporabniku neposredno fi-

zično priključitev na omrežje z izvedbo priključnega plinovoda 
in vgradnjo merilne naprave. Za ta dela lahko pooblasti tudi 
druge pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje po zakonu 
in podzakonskih predpisih, izdanih na njegovi podlagi.

17. člen
(1) Uporabnik mora dovoliti namestitev glavne plinske 

zaporne pipe, v skladu s tehničnimi zahtevami sistemskega 
operaterja, na dostopnem mestu zunaj objekta, ali na točki 
vstopa priključnega plinovoda v zgradbo, ali v bližini tega. 
Glavna plinska zaporna pipa mora biti vedno dostopna sis-
temskemu operaterju, intervencijskim službam in končnemu 
odjemalcu.

(2) Uporabnik mora dovoliti odstranitev priključnega pli-
novoda in potrebnih glavnih plinovodov po preteku treh let po 
prenehanju pogodbe o dostopu, če je to potrebno.

(3) Uporabnik ne sme posegati v priključni plinovod.
(4) Uporabnik oziroma lastnik odjemnega mesta mora 

dovoliti in zagotoviti brezplačen dostop na zemljišče v obse-
gu, potrebnem za vzdrževanje oziroma obnovo priključnih in 
potrebnih glavnih plinovodov za oskrbo stavbe uporabnika ali 
odjemalca.

VIII. DOSTOP DO OMREŽJA

18. člen
(1) Dostop do distribucijskega omrežja se uredi s pogodbo 

o dostopu, ki jo pred začetkom uporabe distribucijskega omrež-
ja skleneta sistemski operater in končni odjemalec.

(2) Končni odjemalec ima pravico do dostopa do distri-
bucijskega omrežja za izvršitev pogodb o dobavi, razen če mu 
je v skladu z Energetskim zakonom, drugimi predpisi in s tem 
aktom dostop zavrnjen.

(3) Distribucijska zmogljivost, ki si jo zagotovi končni 
odjemalec s pogodbo o dostopu, ne more biti večja, kot jo 
omogoča priključek, za katerega je izdano soglasje za pri-
ključitev.

(4) Novi končni odjemalec ali končni odjemalec, ki mu 
bo pogodba o dostopu potekla, mora predložiti sistemskemu 
operaterju zahtevo za dostop do omrežja najmanj dva meseca 
pred želenim datumom dostopa.

19. člen
(1) Za uveljavitev pravice dostopa do distribucijskega 

omrežja mora končni odjemalec sistemskemu operaterju pre-
dložiti vsaj naslednje podatke, ki so tudi sestavni deli pogodbe 
o dostopu:

– ime in priimek oziroma naziv ter naslov, registrsko števil-
ko pravne osebe in davčno številko končnega odjemalca,

– datum začetka in konca distribucije zemeljskega plina,
– lokacijo predajnega mesta (naslov objekta),
– največjo distribuirano zmogljivost, izraženo v Sm3/h 

(tehnično določena ali pogodbena priključna vrednost),
– pogodbeni največji dnevni odjem, izražen v Sm3/dan, za 

vse končne odjemalce z letnim odjemom 70.001 Sm3 in več,
– predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v Sm3, 

za naslednje leto,
– podatke o plinskih trošilih in namenu uporabe zemelj-

skega plina za določitev obremenitvenega profila;
– najnižji in najvišji tlak na predajnem mestu;
– navedbo dobavitelja zemeljskega plina in pripadajoče 

bilančne skupine;
– posebnosti zunaj določil tega akta.

(2) Če dobavitelj oziroma druga pooblaščena oseba ureja 
dostop do omrežja v imenu in za račun končnega odjemalca, 
mora predložiti pooblastilo končnega odjemalca.

20. člen
(1) Sistemski operater mora na podlagi podatkov, posre-

dovanih v zahtevi za dostop, preveriti pretočno-tlačne razmere 
v distribucijskem omrežju, možnost ali nemožnost dostopa, 
dan, od katerega je mogoč začetek uporabe dostopa in more-
bitne dograditve ali rekonstrukcije distribucijskega omrežja.

(2) Če pride pri končnem odjemalcu do spremembe teh-
ničnih podatkov ali pogojev, določenih v pogodbi o dostopu, 
mora končni odjemalec vložiti pri sistemskem operaterju novo 
zahtevo za dostop do omrežja.

21. člen
(1) Sistemski operater in končni odjemalec pred začetkom 

uporabe distribucijskega omrežja skleneta pogodbo o dostopu 
do omrežja, ki vsebuje podatke iz prvega odstavka 19. člena 
tega akta in:

– pravico do distribucije zemeljskega plina v določeni 
smeri in v vnaprej določenem času in pretoku,

– predajni tlak na predajnem mestu in dovoljeno odsto-
panje,

– največji zagotovljeni pretok zemeljskega plina,
– minimalni zagotovljeni pretok zemeljskega plina,
– ceno dostopa do distribucijskega omrežja,
– način plačila,
– čas veljavnosti pogodbe,
– način ugotavljanja distribuiranih količin zemeljskega 

plina za končnega odjemalca,
– določitev obračunskega obdobja,
– dodatne storitve in cene dodatnih storitev.
(2) Pri odjemu, ki se lahko prekine, se sistemski operater 

in končni odjemalec s pogodbo dogovorita tudi za način posre-
dovanja podatkov o značilnostih tega odjema.

(3) Če želi končni odjemalec, ki ni lastnik notranje plinske 
napeljave, priključene na distribucijsko omrežje, sam urediti 
dostop do distribucijskega omrežja, mora ob sklenitvi pogodbe 
o dostopu predložiti pisno soglasje lastnika notranje plinske 
napeljave, s katerim dovoljuje končnemu odjemalcu, da si uredi 
in uporablja dostop do omrežja na tem odjemnem mestu in s 
katerim subsidiarno odgovarja za neplačilo obveznosti končne-
ga odjemalca iz te pogodbe.

22. člen
(1) Sistemski operater posreduje pogodbo o dostopu po 

pošti ali jo končnemu odjemalcu osebno vroči.
(2) Prejeto pogodbo o dostopu končni odjemalec podpi-

še in vrne sistemskemu operaterju najpozneje v 15 dneh po 
prejemu.

(3) Če pogodba o dostopu ni sklenjena, dobava plina ni 
mogoča.

23. člen
(1) Če dostop do distribucijskega omrežja ni mogoč, sis-

temski operater pošlje končnemu odjemalcu obvestilo o zavr-
nitvi dostopa z utemeljeno obrazložitvijo.

(2) Če pogodba o dostopu ni sklenjena v dveh mesecih po 
prejemu zahtevka za sklenitev pogodbe o dostopu ali če končni 
odjemalec v tem roku ni prejel obvestila o zavrnitvi dostopa, se 
šteje, da je dostop do distribucijskega omrežja zavrnjen.

24. člen
Distribucija zemeljskega plina se lahko začne izvajati 

takoj po sklenitvi pogodbe o dostopu, če lahko sistemski ope-
rater glede na obstoječe zmogljivosti zagotovi dostop do distri-
bucijskega omrežja brez dodatnih rekonstrukcij ali dograditev 
obstoječega priključnega plinovoda ali odjemnega mesta.
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IX. SPREMEMBE PODATKOV

25. člen
(1) Spremembe in dopolnitve pogodbe o dostopu so dovo-

ljene le v pisni obliki in s soglasjem obeh pogodbenih strank.
(2) Končni odjemalec, ki ima sklenjeno pogodbo o do-

stopu mora sistemskemu operaterju sporočiti vse morebitne 
spremembe podatkov iz 21. člena tega akta, ki nastanejo po 
sklenitvi pogodbe o dostopu, skupaj z dokazili o nastalih spre-
membah. Spremembe sporoči pisno v 15 dneh po nastanku 
sprememb.

(3) V kolikor končni odjemalec o zahtevanih spremembah 
ne obvesti sistemskega operaterja, nosi vse stroške in obve-
znosti po pogodbi in teh splošnih pogojih.

(4) V primeru smrti oziroma prenehanja končnega odje-
malca so zavezani k sporočanju teh podatkov člani skupnega 
gospodinjstva oziroma njegovi pravni nasledniki, v nasprotnem 
primeru odgovarjajo za posledice (odgovornost za škodo in ob-
veznosti iz nadaljnjega izvajanja pogodbe, možnost izterjave), 
v kolikor bi te lahko preprečili.

(5) V kolikor končni odjemalec ni tudi lastnik odjemnega 
mesta, je za sporočanje sprememb podatkov in posledice 
opustitve subsidiarno odgovoren tudi lastnik, v kolikor bi le-te 
lahko preprečil.

26. člen
(1) Pogodbo o dostopu, sklenjeno za nedoločen čas, 

lahko končni odjemalec odpove pisno z eno mesečnim od-
povednim rokom. Odpovedni rok začne teči z dnem prejema 
odpovedi.

(2) Za nedoločen čas sklenjena pogodba o dostopu, ka-
tere predmet vsebuje letno količino porabe nad 10.000 Sm³ 
zemeljskega plina, se sme pisno odpovedati najkasneje do 
30. septembra tekočega leta, za naslednje koledarsko leto. Za 
dan odpovedi se šteje datum prejema odpovedi.

(3) V primeru odsvojitve stavbe ali dela stavbe, v katero 
se distribuira zemeljski plin in katere lastnik je dosedanji končni 
odjemalec, se lahko predčasno odpove pogodba o dostopu z 
dosedanjim končnim odjemalcem in istočasno sklene nova z 
novim končnim odjemalcem, lahko pa se pogodba o dostopu 
prenese na pravno ali fizično osebo, ki je na podlagi pravnega 
posla pridobila lastninsko pravico na stavbi ali delu stavbe, 
vendar le, če so s strani dosedanjega odjemalca poravnane 
vse obveznosti do sistemskega operaterja. Dosedanji in novi 
končni odjemalec sta dolžna o prenosu pogodbe obvestiti sis-
temskega operaterja.

(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka obsega:
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov dosedanjega 

končnega odjemalca,
– ime in priimek oziroma naziv ter naslov, registrsko 

številko pravne osebe in davčno številko novega končnega 
odjemalca,

– priloženo fotokopijo listine o prenosu lastninske pravi-
ce,

– številko in naslov predajnega mesta iz pogodbe o do-
stopu,

– podpisano izjavo novega končnega odjemalca na 
obrazcu sistemskega operaterja, da vstopa v že sklenjeno 
pogodbeno razmerje,

– podpisano izjavo dosedanjega in novega končnega 
odjemalca o stanju števca na dan prenosa.

(5) Po prejemu obvestila, ki vsebuje vse podatke iz prej-
šnjega odstavka, preide pogodbeno razmerje med dosedanjim 
končnim odjemalcem in sistemskim operaterjem na novega 
končnega odjemalca takoj, ko sistemski operater privoli v pre-
nos pogodbe. Privolitev mora biti dana v pisni obliki.

(6) Če sistemski operater ne privoli v prenos pogodbe, 
mora o tem obvestiti novega in dosedanjega končnega odje-
malca, ter navesti razlog zavrnitve in datum ustavitve distri-
bucije in opravljanja odčitka, ki se šteje kot datum prenehanja 
veljavnosti pogodbe z dosedanjim odjemalcem.

X. NEUPRAVIČEN ODJEM

27. člen
(1) Za neupravičen odjem zemeljskega plina se šteje:
– odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o 

dostopu,
– odjem zemeljskega plina brez sklenjene pogodbe o 

dobavi,
– odjem zemeljskega plina, ki ni merjen z merilno napravo 

za ugotavljanje količin zemeljskega plina,
– odjem zemeljskega plina, merjen z merilno napravo, ki 

ni overjena pri akreditiranem kontrolnem organu,
– odjem zemeljskega plina, izveden z nedovoljenim pose-

gom v plinsko napeljavo (v glavni ali priključni plinovod).
(2) Dokazno breme za neupravičen odjem je na strani 

sistemskega operaterja.
(3) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti časa trajanja neu-

pravičenega odjema zemeljskega plina, se neupravičen odjem 
obračuna od dneva začetka zadnjega obračunskega obdobja. 
Neupravičena uporaba distribucijske zmogljivosti se obračuna 
v skladu s predpisi, ki urejajo obračunavanje omrežnine za 
distribucijsko omrežje.

(4) Če ni mogoče sporazumno ugotoviti količin zemeljske-
ga plina, ki so odvzete med trajanjem neupravičenega odjema, 
se določijo na podlagi srednjih vrednosti predanih količin v 
obdobju pred neupravičenim odjemom oziroma na podlagi 
standardnih obremenitvenih profilov.

(5) V primeru neupravičenega odjema zemeljskega plina 
sistemski operater zaračuna stroške in škodo, ki jih ima v zvezi 
z neupravičenim odjemom, končnemu odjemalcu.

(6) Vsako neupravičeno porabo zemeljskega plina, od-
stranitev ali poškodbo glavne plinske požarne pipe, merilne 
naprave, zapornih elementov plinskih naprav in ostalih delov 
plinske napeljave ter nameščenih uradnih žigov (zalivk) bo 
sistemski operater prijavil organom pregona.

(7) Za neupravičeno porabo zemeljskega plina ne šteje 
poraba, ki ni merjena z merilno napravo, ko iz upravičenih ra-
zlogov ni mogoče meriti porabe plina, uporabnik ali odjemalec 
in sistemski operater pa sta sklenila dogovor o načinu dolo-
čanja porabe plina. Dogovor o določanju porabe plina lahko 
velja le tako dolgo, dokler obstajajo tehtni razlogi (npr. potek 
vzdrževalnih in drugih sanacijskih del).

XI. PREVZEM ZEMELJSKEGA PLINA

28. člen
(1) Uporabnik oziroma odjemalec pri predaji zemeljskega 

plina na prevzemnem mestu preda zemeljski plin sistemskemu 
operaterju v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost sistem-
skega operaterja, oziroma z zahtevanimi certifikati o sestavi 
zemeljskega plina. Lastnosti zemeljskega plina so določene v 
predpisih, ki urejajo sistemska obratovalna navodila.

(2) Če obveznosti uporabnika oziroma odjemalca iz prej-
šnjega odstavka niso izpolnjene, lahko sistemski operater 
zavrne prevzem zemeljskega plina ter o tem obvesti Javno 
agencijo Republike Slovenije za energijo, uporabnika oziroma 
odjemalca in sistemskega operaterja prenosnega omrežja ze-
meljskega plina.

(3) Šteje se, da odjemalec prevzame zemeljski plin na 
predajnem mestu v enaki kakovosti, kot je bila predana v 
distribucijsko omrežje. Če odjemalec ne soglaša s kakovostjo 
zemeljskega plina, prevzetega na prevzemnem mestu, je do-
kazno breme na strani dobavitelja.

29. člen
(1) Nazivna moč trošila je moč, ki jo deklarira proizvajalec 

naprave in je zapisana na napravi oziroma v tehnični dokumen-
taciji trošila.

(2) Priključna moč trošil na odjemnem mestu je enaka 
vsoti nazivnih moči plinskih trošil.
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(3) Obračunska moč je pogodbeno dogovorjena moč 
trošil na odjemnem mestu in je lahko enaka ali manjša od 
vsote nazivnih moči plinskih trošil, ki imajo možnost oskrbe 
s plinom prek odjemnega mesta. V tem primeru mora biti 
odjem takega odjemnega mesta merjen s tarifno spominsko 
enoto za ugotavljanje dnevne in urne predaje zemeljskega 
plina.

(4) Sistemski operater za potrebe obračuna omrežnine 
upošteva obračunsko moč trošil uporabnika.

XII. MERJENJE IN NAPAKE PRI MERJENJU

30. člen
(1) Tip, velikost in mesto namestitve merilne naprave do-

loči projektant v skladu s tem aktom, sistemskimi obratovalnimi 
navodili in tehničnimi zahtevami sistemskega operaterja.

(2) Vsaka merilna naprava mora imeti žig pristojnega 
organa.

(3) Merilno napravo vgradi sistemski operater.
(4) Redne preglede merilne naprave v zakonsko dolo-

čenem roku in zamenjavo dotrajane merilne naprave opravlja 
sistemski operater v skladu s predpisi.

(5) Sistemski operater hrani merilno napravo še 15 dni po 
zamenjavi. V tem času ima končni odjemalec možnost kontrole 
stanja merilne naprave, po tem času pa se odstrani, oziroma 
po pregledu pristojnega organa namesti na novo odjemno 
mesto.

(6) Sistemski operater in končni odjemalec imata poleg 
rednih pregledov vedno pravico nadzirati točnost merilne na-
prave. Če se pri preizkusu na zahtevo končnega odjemalca 
izkaže, da je točnost merilne naprave zunaj dopustnih meja, 
bremenijo stroški pregleda sistemskega operaterja, v naspro-
tnem primeru pa končnega odjemalca.

(7) Če se ugotovi, da so zaradi okvare merilne naprave, ki 
je nastala brez krivde končnega odjemalca, količine predanega 
zemeljskega plina nepravilno merjene oziroma registrirane, se 
na podlagi dokumentiranih podatkov izmerjene količine zemelj-
skega plina sporazumno popravijo za čas od zadnje kontrole 
merilne naprave do ugotovitve nepravilnosti, vendar za največ 
12 mesecev od dneva, ko so bile ugotovljene nepravilnosti. 
Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine, v katerih je končni 
odjemalec odjemal zemeljski plin v času, ko so merilne napra-
ve nepravilno merile oziroma registrirale količine predanega 
zemeljskega plina.

(8) Če ne pride do sporazumnega popravka izmerjenih 
količin, se popravek izvede tako, da se predane količine ze-
meljskega plina za obračunsko obdobje, v katerem merilne 
naprave niso pravilno merile oziroma registrirale teh količin, 
določi na podlagi srednjih vrednosti predanih količin, v času 
pred nastankom okvare in po odpravi okvare z upoštevanjem 
dinamike distribucije zemeljskega plina, vendar ne za več kot 
12 mesecev.

(9) Če gre za novega končnega odjemalca, se v primeru 
iz prejšnjega odstavka poraba določi na podlagi primerljivega 
odjema.

(10) Stroške prve vgradnje merilnih naprav oziroma za-
menjave zaradi zahtev po povečani odjemni moči nosi končni 
odjemalec.

31. člen
Če sistemski operater zaradi odsotnosti končnega odje-

malca ali zaradi drugih razlogov na strani končnega odjemalca 
ni mogel odčitati merilne naprave, je končni odjemalec dolžan 
na podlagi prejetega obvestila sporočiti sistemskemu opera-
terju pravilen odčitek v roku in na način, ki ga določi sistemski 
operater. Če končni odjemalec ne sporoči odčitka v določenem 
roku ali sistemskemu operaterju ne omogoči dostopa do meril-
ne naprave, mu sistemski operater določi količino predanega 
zemeljskega plina glede na njegovo dinamiko odjema zemelj-
skega plina za obdobje najmanj enega leta, oziroma odjema 

primerljivega odjemalca. Primerljivost se določi glede na po-
dobnost objekta, obdobje izgradnje, velikost objekta in namen 
porabe zemeljskega plina.

XIII. OBREMENITVENI PROFILI

32. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemalcu določi obre-

menitveni profil.
(2) V primeru vgrajene merilne naprave s tarifno spomin-

sko enoto sistemski operater določi končnemu odjemalcu lastni 
obremenitveni profil.

(3) V primeru vgrajene merilne naprave brez tarifne spo-
minske enote sistemski operater določi povprečni mesečni od-
jem (standardni obremenitveni profil) po posameznih odjemnih 
mestih končnih odjemalcev na podlagi izmerjenega oziroma 
izračunanega mesečnega odjema po posameznih odjemnih 
mestih v preteklih treh koledarskih letih. Če gre za novega 
končnega odjemalca oziroma odjemno mesto, kjer se ne more 
določiti triletnega odjema, se upošteva primerljivi odjem.

Za odjemna mesta s temperaturno odvisnim odjemom, kar po-
meni, da se zemeljski plin uporablja tudi za ogrevanje, sistem-
ski operater pri določitvi odjema upošteva sezonsko dinamiko 
odjema zemeljskega plina. Pri izračunu to upošteva tako, da 
povprečni mesečni odjem pomnoži z ustreznim faktorjem za 
posamezen mesec, in sicer: za januar z 2,26, za februar z 1,96, 
za marec z 1,46, za april z 0,90, za maj z 0,36, za junij z 0,23, 
za julij z 0,18, za avgust z 0,21, za september z 0,27, za okto-
ber z 0,61, za november z 1,36 in za december z 2,20.

XIV. NAČIN PLAČIL IN POSTOPEK OPOMINJANJA

33. člen
(1) Sistemski operater končnemu odjemalcu zaračunava 

ceno za uporabo omrežja in druge dogovorjene obveznosti 
v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost sistemskega ope-
raterja.

(2) Če sistemski operater opravlja storitve, ki niso krite s 
prihodkom iz naslova uporabe omrežja, mora izdati cenik in ga 
objaviti na spletni strani.

(3) Če sistemski operater končnemu odjemalcu na istem 
računu ob ceni za uporabo omrežja zaračuna še druge storitve 
v skladu s prejšnjim odstavkom, mora biti cena za uporabo 
omrežja na računu izkazana ločeno od drugih postavk.

(4) Končni odjemalec je dolžan sistemskemu opera-
terju plačati ceno za uporabo omrežja in druge obveznosti 
v plačilnem roku, navedenem na izstavljenem računu. Če 
račun ni poravnan pravočasno, sistemski operater zaračuna 
zakonske zamudne obresti od zapadlosti računa do dneva 
plačila.

(5) Če se končni odjemalec ne strinja z izdanim računom, 
lahko le-tega pisno ugovarja do datuma njegove zapadlosti. 
Ugovor ne zadrži plačila nespornega dela računa. Sistemski 
operater preuči navedbe v ugovoru in odjemalcu pisno odgovo-
ri najpozneje v osmih delovnih dneh po prejemu ugovora.

34. člen
(1) Sistemski operater izstavi račun za vsako obračunsko 

obdobje na podlagi podatkov o distribuirani količini zemeljskega 
plina.

(2) Obračunska obdobja so:
– za končne odjemalce s predvideno letno porabo do 

vključno 10.000 Sm3 znaša obračunsko obdobje eno koledar-
sko leto,

– za končne odjemalce s predvideno letno porabo večjo 
od vključno 10.001 Sm3 znaša obračunsko obdobje en me-
sec,

Za končne odjemalce z vgrajeno merilno napravo s tarifno spo-
minsko enoto znaša obračunsko obdobje en mesec.
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(3) Sistemski operater končnemu odjemalcu, pri katerem 
znaša obračunsko obdobje v skladu s prejšnjim odstavkom eno 
leto, izstavlja zaporedne mesečne račune (akontacije) za:

– količine, določene v skladu s standardnim obremenitve-
nim profilom, v primerih temperaturno odvisnih odjemalcev,

– 1/12 predvidene letne porabe, pri ostalih odjemalcih.

Odjemalcem z letno porabo do vključno 60 Sm³, se izstavljajo 
računi dvakrat letno.

Po poteku obračunskega leta sistemski operater opravi po-
račun dobavljenih in obračunanih količin zemeljskega plina 
in izstavi račun, z upoštevanjem cen, veljavnih na dan izdaje 
računa.

(4) Sistemski operater in končni odjemalec, pri katerem 
znaša obračunsko obdobje v skladu z drugim odstavkom eno 
leto, lahko skleneta pisni dogovor, da bo sistemski operater 
izstavljal mesečne zaporedne račune za uporabo omrežja 
na podlagi odčitka merilne naprave, ki jih zagotavlja končni 
odjemalec mesečno, v dogovorjenem roku in načinu. Če 
končni odjemalec ne sporoči odčitka merilne naprave pra-
vočasno, sistemski operater lahko izstavi račun za računsko 
določeno pričakovano porabo v skladu s tretjim odstavkom. 
Sistemski operater lahko preveri pravilnost posredovanega 
odčitka merilne naprave. Če sistemski operater ugotovi, da je 
posredovani odčitek nepravilen, stroški odčitavanja bremenijo 
odjemalca.

(5) Sistemski operater in končni odjemalec, pri katerem 
znaša obračunsko obdobje v skladu z drugim odstavkom en 
mesec, lahko skleneta pisni dogovor za krajše obdobje odči-
tavanja merilnih naprav in s tem sporazumno določita krajše 
obračunsko obdobje.

(6) Razvrstitev končnih odjemalcev v ustrezno odjemno 
skupino se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo dejavnost 
sistemskega operaterja, na podlagi podatka o zakupljeni letni 
zmogljivosti oziroma primerljivega odjema v tem obdobju. Za-
radi razvrstitve v ustrezno odjemno skupino, se enkrat na leto 
opravi kontrola in razporeditev v pravilno odjemno skupino, 
ki velja za naslednje leto, o čemer sistemski operater obvesti 
končnega odjemalca na obvestilu o letni porabi.

(7) Razvrstitev končnega odjemalca v ustrezno odjemno 
skupino se lahko na podlagi posebej upravičenih razlogov in 
obrazložene pisne zahteve končnega odjemalca spremeni. Kot 
posebej upravičen razlog se šteje nezasedenost nepremičnine, 
zmanjšana oziroma povečana poraba zaradi spremembe nači-
na, oziroma namena porabe zemeljskega plina.

35. člen
Števčno stanje merilne naprave se ob spremembi cene za 

uporabo omrežij določi analitično v skladu s tretjim odstavkom 
prejšnjega člena, razen za končnega odjemalca, ki ima merilno 
napravo s tarifno spominsko enoto.

36. člen
(1) Če končni odjemalec do dne zapadlosti posameznega 

računa le tega ne poravna, ga sistemski operater z opominom 
pozove k plačilu zapadlih obveznosti v naknadnem roku, ki ne 
sme biti krajši od 15 dni od dneva prejema opomina.

(2) Če končni odjemalec tudi v dodatno določenem roku 
ne poravna cene za uporabo omrežja, ga sistemski operater 
obvesti o ustavitvi distribucije zemeljskega plina. Rok od pre-
jema obvestila o ustavitvi distribucije zemeljskega plina do 
dejanske ustavitve ne sme biti krajši od 15 dni.

(3) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka lahko sis-
temski operater ustavi distribucijo zemeljskega plina zaradi 
neporavnanih obveznosti, ki izhajajo iz plačila cene za uporabo 
omrežja in ob upoštevanju 28. člena Uredbe o delovanju trga 
z zemeljskim plinom, kadar je končni odjemalec gospodinjski 
odjemalec.

(4) Ko so odpravljeni razlogi za ustavitev, sistemski opera-
ter, v roku naslednjega delovnega dne, ponovno omogoči distri-
bucijo zemeljskega plina, na stroške končnega odjemalca.

(5) V primeru, da končni odjemalec obveznosti ne po-
ravna oziroma ne odpravi razlogov za ustavitev distribucije, 
sistemski operater uvede postopek pri pristojnem sodišču za 
izterjavo vseh obveznosti iz pogodbe in stroškov nastalih v 
postopku uveljavljanja le teh (stroški opominjanja, stroški po-
stopka izterjave, stroški nastali z ustavitvijo distribucije, obresti, 
pogodbene kazni ...). Sistemski operater zaračuna stroške 
opomina in ustavitve distribucije zemeljskega plina po ceniku, 
ki ga objavi na spletni strani.

(6) Pri kakršnemkoli plačilu neporavnanih obveznosti se 
upošteva vrstni red iz Obligacijskega zakonika.

(7) V primeru odstopa od pogodbe o dostopu zaradi 
neizpolnitve obveznosti je končni odjemalec odškodninsko od-
govoren.

XV. DOLŽNOSTI OBVEŠČANJA

37. člen
(1) Sistemski operater in odjemalec ali uporabnik sta dol-

žna medsebojno posredovati informacije glede izpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti in zagotavljanja medsebojne operativ-
nosti distribucijskega omrežja.

(2) Končni odjemalec je sistemskemu operaterju zave-
zan v roku enega meseca sporočiti tudi, če ne prejme računa 
za distribuiran zemeljski plin, kot izhaja iz tretjega odstavka 
34. člena tega akta.

(3) V primeru motene distribucije je sistemski operater 
dolžan o tem seznaniti odjemalca oziroma uporabnika.

(4) Sistemski operater najmanj enkrat na leto seznani od-
jemalca s podatki o gibanju in značilnostih porabe zemeljskega 
plina. Obvestilo vsebuje vsaj letno porabo zemeljskega plina za 
odjemno mesto po posameznih mesecih in navedbo načina pri-
dobitve podatkov o mesečni porabi zemeljskega plina (poraba 
je določena na podlagi standardnega obremenitvenega profila 
ali na podlagi izmerjenih vrednosti).

(5) Sistemski operater lahko prekine distribucijo zemelj-
skega plina v primerih, ki jih določa Energetski zakon. O pred-
videni prekinitvi v pisni obliki pravočasno obvesti odjemalce. 
Kot pravočasno obvestilo se šteje obvestilo, poslano najmanj 
sedem dni pred pričetkom del. Če gre za širši krog odjemal-
cev, pa preko sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred 
prekinitvijo.

(6) V primeru nepredvidenih del lahko sistemski operater, 
če je to nujno zaradi varnosti, zaradi čimprejšnje vzpostavitve 
nemotenega delovanja ali zaradi drugih upravičenih razlogov, 
začasno prekine distribucijo zemeljskega plina. O dogodku 
mora, z navedbo predvidenega časa za odpravo nastalih mo-
tenj, nemudoma obvestiti prizadete odjemalce.

XVI. ZAMENJAVA DOBAVITELJA

38. člen
(1) Zamenjava dobavitelja zemeljskega plina je postopek, 

v katerem končni odjemalec zamenja obstoječega dobavitelja 
zemeljskega plina z novim dobaviteljem zemeljskega plina v 
okviru obstoječe pogodbe o dostopu. Pri zamenjavi dobavitelja 
končni odjemalec obdrži pravico dostopa do distribucijskega 
omrežja, ki jo je pridobil s pogodbo o dostopu.

(2) Končni odjemalec, priključen na omrežje zemeljskega 
plina, ima pravico do zamenjave dobavitelja brez plačila stro-
škov, ki nastanejo v postopku zamenjave.

39. člen
Zamenjava dobavitelja za posamezno odjemno mesto 

se izvede prvega dne v mesecu, če je nova pogodba o dobavi 
prijavljena pri sistemskem operaterju, na omrežje katerega je 
končni odjemalec priključen, do vključno desetega dne pred-
hodnega meseca.
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40. člen
(1) Končni odjemalec, ki želi zamenjati dobavitelja, mora 

novemu dobavitelju posredovati pisno vlogo, ki vsebuje vsaj 
naslednje:

– naziv končnega odjemalca,
– podatke o obstoječem dobavitelju zemeljskega plina,
– podatke o sistemskem operaterju,
– osnovne lastnosti odjemnega mesta (predajno me-

sto, identifikacijska številka odjemnega mesta, obremenitveni 
 profil),

– predlagani datum začetka dobave zemeljskega plina od 
novega dobavitelja,

– morebitno pooblastilo novemu dobavitelju zemeljske-
ga plina, da v imenu končnega odjemalca uredi zamenjavo 
dobavitelja.

(2) Dobavitelji lahko imajo standardizirane vloge za za-
menjavo dobavitelja, ki so končnim odjemalcem dostopne na 
njihovih spletnih straneh.

41. člen
(1) Če namerava novi dobavitelj prevzeti končnega odje-

malca, o tem pisno obvesti končnega odjemalca, sistemskega 
operaterja, na katerega omrežje je končni odjemalec priključen 
in obstoječega dobavitelja v petih delovnih dneh po prejemu 
vloge.

(2) Obvestilo sistemskemu operaterju iz prejšnjega od-
stavka vsebuje tudi predviden datum dejanske zamenjave do-
bavitelja.

42. člen
Če novi dobavitelj ni zainteresiran prevzeti gospodinjske-

ga odjemalca, ga je dolžan o tem obvestiti v treh delovnih dneh 
po prejemu vloge iz 40. člena tega akta.

43. člen
Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen 

končni odjemalec, po prejemu obvestila iz 41. člena posreduje 
novemu dobavitelju v petih delovnih dneh vsaj:

– naziv končnega odjemalca,
– naslov odjemnega mesta,
– identifikacijsko številko odjemnega mesta,
– dodeljeno velikost in obdobje zakupa zmogljivosti,
– obremenitveni profil odjema odjemalca.

44. člen
(1) Novi dobavitelj pošlje podpisano pogodbo o dobavi 

končnemu odjemalcu v dveh izvodih v treh delovnih dneh 
po prejemu podatkov iz prejšnjega člena. Končni odjemalec 
prejeta izvoda pogodbe podpiše in enega vrne novemu 
dobavitelju najpozneje v osmih delovnih dneh. Če končni 
odjemalec ne vrne podpisane pogodbe v določenem roku, 
se šteje, da odstopa od pogodbe in ostaja pri obstoječem 
dobavitelju.

(2) Ob sklenitvi nove pogodbe o dobavi končni odjemalec 
odpove obstoječo pogodbo o dobavi. Končni odjemalec lahko 
pooblasti novega dobavitelja, da v njegovem imenu uredi od-
poved obstoječe pogodbe o dobavi.

(3) Po sklenitvi nove pogodbe o dobavi novi dobavitelj pri-
javi v treh delovnih dneh novo pogodbo o dobavi sistemskemu 
operaterju tako, da mu posreduje vsaj:

– naziv končnega odjemalca,
– podatke o odjemnem mestu,
– predvideno količino zemeljskega plina, izraženo v 

Sm3,
– podatke o novem dobavitelju,
– čas trajanja nove pogodbe o dobavi,
– izjavo o odpovedi obstoječe pogodbe o dobavi,
– izjavo o sklenitvi nove pogodbe o dobavi.

45. člen
Če končni odjemalec za isto odjemno mesto sklene več 

pogodb o dobavi z enako časovno veljavnostjo dobave, sistem-
ski operater pri izvedbi zamenjave dobavitelja upošteva vrstni 
red prispelih obvestil iz zadnjega odstavka prejšnjega člena.

46. člen
(1) Sistemski operater, na katerega omrežje je priključen 

končni odjemalec, odčita stanje merilnih naprav končnega 
odjemalca, za katere se je zamenjal dobavitelj. Te odčitke 
vključno s podatki o uporabljeni zmogljivosti in uporabljenih 
sistemskih storitvah v zadnjem obračunskem obdobju pred 
menjavo, če so povezani z zaračunavanjem teh stroškov 
obstoječemu dobavitelju, sistemski operater posreduje ob-
stoječemu in novemu dobavitelju, ter končnemu odjemalcu 
zemeljskega plina.

(2) Če končni odjemalec na odjemnem mestu nima me-
rilne naprave s tarifno spominsko enoto, oziroma sistemski 
operater nima zagotovljenega daljinskega prenosa podatkov 
z odjemnega mesta, sistemski operater odčita števčno stanje 
merilne naprave v petih delovnih dneh pred oziroma po datumu 
dejanske zamenjave dobavitelja. Pri določitvi števčnega stanja 
merilne naprave na dan dejanske zamenjave dobavitelja se 
upošteva standardni obremenitveni profil odjema končnega 
odjemalca.

(3) Na podlagi dogovora končni odjemalec sistemskemu 
operaterju sporoči števčno stanje merilne naprave na dan de-
janske zamenjave dobavitelja.

(4) Končni odjemalec, obstoječi in novi dobavitelj imajo 
pravico preveriti odčitano in dejansko števčno stanje merilne 
naprave na lastne stroške.

(5) Stroški odčitavanja števčnega stanja merilne naprave, 
ki nastanejo sistemskemu operaterju v skladu z aktom, ki ureja 
obračunavanje omrežnine, se krijejo iz zneska za meritve.

(6) Če stroški odčitavanja števčnega stanja merilne na-
prave presegajo obveznosti sistemskega operaterja iz prejšnje-
ga odstavka, lahko sistemski operater od novega dobavitelja 
zahteva povrnitev stroškov, povezanih z odčitavanjem.

47. člen
Ugotovljeno števčno stanje merilne naprave je stanje, na 

podlagi katerega obstoječi dobavitelj končnemu odjemalcu za-
računa dobavljeni zemeljski plin na podlagi obstoječe pogodbe 
o dobavi. Števčno stanje merilne naprave je tudi začetno stanje 
v zvezi z zemeljskim plinom, ki ga bo dobavil novi dobavitelj.

XVII. POSEBNA RAZMERJA

48. člen
V primeru večstanovanjskih stavb in/ali poslovnih prosto-

rov z izvedenim etažnim ogrevanjem je na enem priključnem 
plinovodu priključeno toliko končnih odjemalcev oziroma strank 
z lastno merilno napravo, kot je stanovanjskih enot in/ali posa-
meznih poslovnih prostorov.

49. člen
(1) Skupno odjemno mesto v stanovanjski, poslovni ali 

stanovanjsko-poslovni stavbi, na katerem se meri poraba ze-
meljskega plina preko enega merilnega mesta za več pravnih 
ali fizičnih oseb, se v postopku sklepanja in izvajanja pogodb o 
dostopu obravnava kot en končni odjemalec, katerega zastopa 
skupnost lastnikov ali upravnik, oziroma, ko ta ni določen/a, 
skupni predstavnik ali skupni pooblaščenec vseh lastnikov. 
Sklenitev in izvajanje pogodbe o dostopu se v skladu s stano-
vanjskim zakonom šteje za posel rednega upravljanja.

(2) Če se pogodba o dostopu nanaša na distribucijo 
zemeljskega plina za potrebe skupnega odjemnega mesta, po-
godba prične veljati po podpisu skupnosti lastnikov ali upravni-
ka, kjer nista določena pa skupnega predstavnika ali skupnega 
pooblaščenca lastnikov.
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(3) V kolikor sistemski operater na podlagi pogodbe o do-
stopu izvaja za skupno odjemno mesto tudi obračun distribucije 
zemeljskega plina po posameznih stanovanjskih in/ali poslov-
nih enotah, je podpisnik pogodbe o dostopu dolžan ob podpisu 
sistemskemu operaterju izročiti seznam lastnikov, ki vsebuje 
ime in priimek oziroma naziv, naslov, številko enote lastništva, 
velikost enote in druge podatke, ki so potrebni za izvajanje 
storitev, ter delilnik stroškov med lastniki. Vsako spremembo 
iz seznama lastnikov in delilnika stroškov je dolžan podpisnik 
pogodbe sporočiti sistemskemu operaterju. Storitev delitve se 
obračuna po ceniku posebnih sistemskih storitev objavljenem 
na spletni strani sistemskega operaterja.

(4) Vse spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka mo-
rajo biti sistemskemu operaterju posredovane v pisni obliki 
najpozneje do 25. dne v tekočem mesecu. Sistemski operater 
upošteva nov delilnik stroškov s prvim naslednjim obračunom. 
Če sistemski operater ne prejme v določenem roku delilnika 
stroškov, obračuna stroške po zadnjem prejetem delilniku.

(5) V obstoječi pogodbi o dostopu stopi vsakokratni prido-
bitelj etažne lastnine na mesto svojega prednika.

(6) Odpoved pogodbe o dostopu za skupno odjemno me-
sto velja, če jo pisno poda končni odjemalec iz prvega odstavka 
tega člena na podlagi pisnega sporazuma pravnih in/ali fizičnih 
oseb. Z dnem prejema odpovedi začne teči odpovedni rok.

(7) V kolikor končni odjemalec poleg uporabe skupnega 
odjemnega mesta odjema zemeljski plin tudi iz odjemnega me-
sta z lastno merilno napravo, se slednje obravnava kot odjem 
posameznega končnega odjemalca.

XVIII. POGODBA O DOBAVI

50. člen
(1) Pogodba o dobavi, ki jo skleneta dobavitelj in gospo-

dinjski odjemalec oziroma potrošnik, mora vsebovati vsaj:
– naziv in naslov dobavitelja,
– ime, priimek in naslov gospodinjskega odjemalca,
– vrste storitve in stopnjo njihove kakovosti,
– vrste morebitnih dodatnih storitev,
– način pridobivanja podatkov o vseh veljavnih cenah in 

stroških,
– trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje 

pogodbe, pravico do odpovedi oziroma odstopa od pogodbe 
o dobavi,

– kompenzacije in načine izplačil, ki se uporabljajo, če v 
pogodbi predvidena raven kakovosti storitev ni dosežena,

– načine plačila,
– način reševanja sporov.
(2) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu 

odjemalcu, mora pogodbene pogoje objaviti na svoji spletni 

strani in gospodinjskega odjemalca seznaniti s temi pogoji. Go-
spodinjskega odjemalca mora dobavitelj seznaniti s pogodbe-
nimi pogoji tudi, če se pogodba o dobavi sklepa po posredniku 
oziroma pooblaščencu.

51. člen
(1) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu 

odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o name-
ravani spremembi pogodbenih pogojev in o pravici do odstopa 
od pogodbe o dobavi, če se s spremembo pogodbenih pogojev 
ne strinja.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka dobavitelj pošlje go-
spodinjskemu odjemalcu najpozneje do vključno drugega dne v 
mesecu pred mesecem, ko naj bi sprememba začela veljati.

(3) Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu 
odjemalcu, pisno obvesti gospodinjskega odjemalca o vsaki 
spremembi cene najpozneje s prvim naslednjim izdanim raču-
nom za dobavljeni zemeljski plin po spremembi cene.

52. člen
Dobavitelj, ki dobavlja zemeljski plin gospodinjskemu od-

jemalcu, objavi informacije o veljavnih cenah na pregleden 
način v obliki cenika, kataloga ali na drug ustrezen način, 
dostopen gospodinjskemu odjemalcu.

53. člen
Gospodinjski odjemalec dobavljeni zemeljski plin plača v 

skladu s pogodbo o dobavi.

54. člen
Če ima gospodinjski odjemalec pritožbo v zvezi z rav-

nanjem ali delovanjem dobavitelja, o tem pisno obvesti do-
bavitelja. Dobavitelj preuči navedbe v obvestilu in odjemalcu 
pisno odgovori najpozneje v osmih delovnih dneh po prejemu 
obvestila.

XIX. KONČNA DOLOČBA

55. člen
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 04/2008-ZP
Koper, dne 17. decembra 2008
EVA 2009-2111-0258

Istrabenz plini d.o.o.
Zorko A. Cerkvenik l.r.

Predsednik uprave
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OBČINE

BRASLOVČE

3166. Sklep o dopolnitvah in spremembah Sklepa 
o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za del območja PA1 – 
Vikend naselje Letuš – levi breg (Maglica)

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Obči-
ne Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan 
Občine Braslovče dne 2. 9. 2009 sprejel

S K L E P 
o dopolnitvah in spremembah Sklepa o začetku 
priprave občinskega podrobnega prostorskega 

načrta za del območja PA1 – Vikend naselje 
Letuš – levi breg (Maglica)

I.
V prvi (1) točki Sklepa o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend 
naselje Letuš – levi breg (Maglica) (Uradni list RS, št. 38/09) se 
doda tretji odstavek, ki se glasi:

»K postopku priprave OPPN se priključuje tudi investitor 
Dušan Simonič, Pod gabri 21, 3000 Celje, in sicer za območje 
parcele št. 470/214, k.o. Letuš. Na parceli je že zgrajen sta-
novanjski objekt, za katerega pa ni bilo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje. Z namenom legalizacije tega objekta je potrebno v 
OPPN opredeliti možnost gradnje stanovanjskega objekta ter 
pogoje priključevanja le-tega na infrastrukturo, ki je v večji meri 
že izvedena.«

II.
Druga (2) točka Sklepa o začetku priprave občinskega 

podrobnega prostorskega načrta za del območja PA1 – Vikend 
naselje Letuš – levi breg (Maglica) (Uradni list RS, št. 38/09) se 
spremeni tako, da se glasi:

»Območje OPPN zajema dve parceli, in sicer št. 470/196 
ter 470/214, obe k.o. Letuš. Okvirno območje OPPN je na ob-
močju parcele št. 470/214 veliko 523 m², na območju parcele 
št. 470/214 pa 161 m². Območje OPPN, tj. obe parceli se naha-
jata znotraj vikend naselja Letuš na levem bregu Savinje.«

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep 
tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si) in ga pošlje 
Ministrstvu za okolje in prostor.

Braslovče, dne 2. septembra 2009

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

3167. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine 
Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, 
Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas 
- Poljane na 15. redni seji dne 7. 5. 2009 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

1.
Zemljišči parc. št. 941/4, pot v izmeri 223 m2, in parc. 

št. 941/5, pot v izmeri 188 m2, vpisani v z. k. vl. št. 152, k.o. 
Podjelovo Brdo, kot javno dobro, prenehata biti javno dobro v 
splošni rabi.

2.
Dovoljuje se, da se zemljišči, navedeni v 1. točki tega 

sklepa, odpišeta iz z. k. vl. št. 152, k.o. Podjelovo Brdo. Vpišeta 
se v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica 
za Občino Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 
Gorenja vas, matična številka: 5883261.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 478-01/2009-005
Gorenja vas, dne 7. maja 2009

Župan 
Občine Gorenja vas - Poljane

Milan Čadež l.r.

GRAD

3168. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine Grad za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – 
ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 29. člena Zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16., 
96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 
12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 23. redni 
seji dne 4. 9. 2009 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2009

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grad za leto 2009 se 

2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se 

določa v naslednjih zneskih:

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

2009
I. SKUPAJ PRIHODKI 

(70+71+72+73+74+78) 3.459.911
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.923.059

70 DAVČNI PRIHODKI 1.464.815
700 Davki na dohodek in dobiček 1.362.795
703 Davki na premoženje 92.020
704 Domači davki na blago in storitve 10.000
706 Drugi davki
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71 NEDAVČNI PRIHODKI 458.244
710 Udeležba na dobičku in dohodki od 
premoženja 19.236
711 Takse in pristojbine 3.000
712 Globe in druge denarne kazni 108
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 270.000
714 Drugi nedavčni prihodki 165.900

72 KAPITALSKI PRIHODKI 55.337
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč  
in neopredmetenih sredstev 55.337

73 PREJETE DONACIJE 4.000
730 Prejete donacije iz domačih virov 4.000
731 Prejete donacije iz tujine

74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.477.515
740 Transferni prihodki iz drugih  
javnofinančnih institucij 473.113
741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna Evropske 
unije 1.004.402

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4.487.354
40 TEKOČI ODHODKI 1.450.357

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 241.573
401 Prispevki delodajalcev za socialno 
varnost 34.223
402 Izdatki za blago in storitve 1.104.562
403 Plačila domačih obresti 60.000
409 Rezerve 10.000

41 TEKOČI TRANSFERI 619.837
410 Subvencije 10.000
411 Transferi posameznikom  
in gospodinjstvom 373.147
412 Transferi neprofitnim organizacijam  
in ustanovam 70.640
413 Drugi tekoči domači transferi 166.049
414 Tekoči transferi v tujino

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.365.760
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 2.365.760

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 51.400
432 Investicijski transferi proračunskim 
uporabnikom 51.400

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) –1.027.443

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV  
IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 1.022

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 1.022
750 Prejeta vračila danih posojil 1.022
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
KAPITALSKIH DELEŽEV

440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev  
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova 
privatizacije

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH  
DELEŽEV (IV.-V.) 1.022

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.100.000
50 ZADOLŽEVANJE 1.100.000

500 Domače zadolževanje 1.100.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 75.000

55 ODPLAČILA DOLGA 75.000
550 Odplačila domačega dolga 75.000

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV  
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) –1.421

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.025.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.027.443
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  

OB KONCU PRETEKLEGA LETA 1.421
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova 

razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je 
sestavni del občinskega proračuna.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 410-871/09-OS
Grad, dne 4. septembra 2009

Župan 
Občine Grad

Daniel Kalamar l.r.

3169. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-
varstvene enote vrtca Grad

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – UBP2 in 25/08), 3. člena Pravilnika o pla-
čilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 
in 79/08) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, 
št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad 
na 23. redni seji dne 4. 9. 2009 sprejel

S K L E P 
o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene 

enote vrtca Grad

1.
Ekonomska cena na otroka za celodnevno varstvo do 

10 ur, od 1. do 6. leta starosti, znaša mesečno 361,63 EUR.

2.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2009.

Št. 600-873/09-OS
Grad, dne 4. septembra 2009

Župan 
Občine Grad

Daniel Kalamar l.r.
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KOZJE

3170. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna 
agencija Sotla

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/91 in 8/96), 5. člena Zakona o razvoju malega gospo-
darstva (Uradni list RS, št. 18/91), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 
– odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US 
RS, 63/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS 
in 44/96 – odl. US RS in Uradni list RS, št. 26/97, 70/97, 10/98, 
74/98, 70/00, 51/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine 
Kozje (Uradni list RS, št. 64/99), 17. člena Statuta Občine 
Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99), 16. člena Statuta 
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99),16. člena 
Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99), 16. člena 
Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99), je 
Občinski svet Občine Kozje na 23. redni seji dne 11. 6. 2009, 
Občinski svet Občine Podčetrtek na 23. redni seji dne 20. 8. 
2009, Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 25. redni seji 
dne 27. 5. 2009, Občinski svet Občine Rogatec na 18. redni 
seji dne 5. 5. 2009, Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 
22. redni seji dne 23. 7. 2009 sprejel

O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda  

Razvojna agencija Sotla

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Kozje, Občina Podčetrtek, Občina 

Rogaška Slatina, Občina Rogatec in Občina Šmarje pri Jelšah 
(v nadaljevanju besedila: ustanoviteljice) ustanavljajo javni za-
vod (v nadaljnjem besedilu: zavod) na področju pospeševanja 
gospodarstva, podeželja, turizma – Razvojno agencijo Sotla.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJIC

2. člen
Ustanoviteljice zavoda so:
– Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje,
– Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek,
– Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Ro-

gaška Slatina,
– Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec,
– Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje 

pri Jelšah.
V delo zavoda se vključujejo tudi drugi partnerji iz lokal-

nega in regionalnega nivoja.

3. člen
Ime javnega zavoda je: Razvojna agencija Sotla.
Skrajšano ime javnega zavoda je: RA Sotla.
Sedež: Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah.

4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgo-

vornostmi v pravnem prometu, kot jih določata zakon o zavodih 
in ta odlok.

III. NALOGE IN DEJAVNOSTI ZAVODA

5. člen
Javni zavod RA Sotla je ustanovljen za izvajanje nasle-

dnjih nalog v javnem interesu:

– izvajanje programov, projektov in izobraževanja na po-
dročju pospeševanja podjetništva, razvoja podeželja in konku-
renčnosti na lokalni ravni,

– izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni,
– sodelovanje pri pripravi regionalnega razvojnega pro-

grama za območje statistične regije in pri pripravi državnih 
razvojnih dokumentov,

– izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in 
območnih razvojnih programov,

– priprava Območnega razvojnega programa (v nadalje-
vanju: ORP) in Izvedbenega dela ORP Obsotelje in Kozjansko 
in usklajevanje z Regionalnim razvojnim programom,

– koordinacija in razvoj območnega razvojnega partner-
stva,

– zastopanje območnega razvojnega partnerstva na vseh 
nivojih,

– koordinacija aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih 
strategij,

– organizacija in iskanje finančnih virov na lokalnem, 
regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,

– opravljanje splošnih, informativnih, svetovalnih in po-
speševalnih nalog pri spodbujanju razvoja regije in lokalnih 
skupnosti,

– organiziranje in koordinacija drugih nalog v javnem 
interesu s področja regionalne politike po predhodni potrditvi s 
strani organa, pristojnega za regionalni razvoj,

– svetovanje in priprava projektov ter drugih ponudb na 
razpise za dodeljevanje spodbud, zlasti strukturnih, kohezijskih 
in drugih skladov EU,

– opravljanje administrativnih, strokovnih in tehničnih na-
log pri pripravi in izvedbi razvojnih projektov,

– priprava in izvedba razvojnih projektov in investicijske 
dokumentacije,

– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nasta-
janje razvojnih projektov,

– izvajanje celovitih podpornih storitev za delujoča podje-
tja in potencialne podjetnike,

– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju razi-
skovanja in razvoja,

– svetovanje in razvoj tehničnih in prostorskih pogojev za 
inovativno podjetniško dejavnost,

– aktiviranje in razvoj kadrov za razvojne naloge,
– strokovna pomoč občinam pri načrtovanju in uresniče-

vanju razvojnih projektov,
– koordinacija in izvajanje nalog iz programa aktivne 

politike zaposlovanja,
– izvajanje projektov okoljskega in prostorskega razvoja,
– koordiniranje dela lokalnih razvojnih institucij,
– spodbujanje razvoja turizma in razvoja podeželja na 

območju,
– skupno načrtovanje, oblikovanje in trženje turistične 

ponudbe območja,
– druge dejavnosti, katerih izvajanje je v skladu z zako-

nom in potrebami javnega interesa.
Dejavnost zavoda je po standardni klasifikaciji dejavnosti 

naslednja:
64.990 Druge nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, 

razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskega 
sklada

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniški-

mi storitvami povezane dejavnosti
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejav-

nosti, davčno svetovanje
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
70.220 Drugo podjetniško svetovanje
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71.129 Tehnično projektiranje in s tem povezano sveto-
vanje

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 
področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
družboslovja in humanistike

72.220 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
družboslovja in humanistike

74.300 Prevajanje in tolmačenje
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejav-

nosti
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti
82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 

poslovanje
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
84.130 Urejanje gospodarskih področij, izpopolnjevanje in 

usposabljanje
85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjeva-

nje in usposabljanje
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij.

IV. ORGANI ZAVODA

6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor
– programski svet.

7. člen
Zavod upravlja Svet zavoda, ki šteje šest članov, s pristoj-

nostmi določenimi z Zakonom o zavodih in Statutom zavoda. 
Svet zavoda RA Sotla je sestavljen iz: 
– petih predstavnikov ustanovitelja (član Sveta zavoda je 

župan občine ustanoviteljice),
– enega predstavnika, ki ga izvolijo zaposleni v RA So-

tla.
Člani Sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika Sve-

ta zavoda, katerega mandat traja 4 leta.

8. člen
Naloge Sveta zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela in razvoja zavoda,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun,
– ustanovitelju predlaga spremembe in razširitve dejav-

nosti,
– imenuje direktorja,
– imenuje člane programskega sveta na predlog direk-

torja,
– druge naloge v skladu s tem odlokom in statutom.

9. člen
Zavod predstavlja in zastopa direktor. Direktor organizira 

ter vodi delo in poslovanje in je odgovoren za strokovnost in 
zakonitost zavoda.

Direktorja imenuje in razrešuje Svet zavoda na osnovi 
javnega razpisa. Soglasje k imenovanju direktorja podajo usta-
noviteljice v roku 40 dni od poziva. V primeru, da ustanoviteljica 
v določenem roku ne poda svojega soglasja se smatra, da je 
soglasje podano.

Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega ime-
novanja. Pogoji za prijavo na delovno mesto direktorja zavoda, 
se določijo s statutom.

10. člen
Zavod ima programski svet, ki je strokovni organ zavo-

da in lahko vključuje predstavnike ustanoviteljic, zaposlene 
sodelavce zavoda, uporabnike storitev zavoda, predstavnike 
lokalnih razvojnih partnerjev oziroma druge zainteresirane 
javnosti. Imenuje ga Svet zavoda na predlog direktorja. Se-
stava, način oblikovanja in naloge programskega sveta se 
določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom in aktom o 
ustanovitvi.

Programski svet obravnava strokovna vprašanja s podro-
čja strokovnega dela, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru 
pooblastil, določenih v statutu zavoda, določa strokovne pod-
lage za programe dela in razvoja zavoda, daje Svetu zavoda in 
direktorju predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj 
dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi 
oziroma s statutom zavoda določene naloge.

11. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve 

oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela organov, 
določa statut zavoda.

V. SPLOŠNI AKTI

12. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme Svet zavoda s soglasjem 

ustanoviteljic in druge splošne akte, katerih sprejem je v pristoj-
nosti Sveta zavoda oziroma direktorja.

S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove 
pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna 
za opravljanje dejavnosti in poslovanja zavoda, v skladu z 
zakonom in s tem odlokom.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se 
urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje, v skladu 
z odlokom.

13. člen
Sredstva za ustanovitev zavoda zagotovijo ustanovitelji.
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanoviteljev na podlagi letnega programa 

dela,
– lastnih prihodkov zavoda,
– daril in dotacij,
– sredstev iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev 

in EU,
– iz sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev in s 

prodajo storitev na trgu,
– iz drugih zakonsko dopustnih virov.

14. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu 

do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v 

upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega 
premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bre-
meni brez soglasja ustanoviteljic.

Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda subsi-
diarno do višine sredstev, ki so v proračunu občin namenjena 
za delovanje zavoda.

15. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod usmerja v opra-

vljanje in razvoj dejavnosti na svojem področju.
O načinu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je ni 

mogoče pokriti iz sredstev zavoda, odločajo ustanoviteljice na 
osnovi predloga Svet zavoda.
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VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJEV  
IN ZAVODA

16. člen
Zavod ima do ustanoviteljev naslednje pravice in ob-

veznosti:
– najmanj enkrat letno poroča o poslovnih rezultatih in 

uresničevanju sprejetega programa zavoda,
– sodeluje pri ukrepih ustanoviteljev za razvoj dejavnosti, 

za katere je zavod ustanovljen,
– zavod je dolžan pridobiti soglasje ustanoviteljev za 

zaposlovanje v zavodu.

17. člen
Ustanovitelji imajo do zavoda naslednje pravice in ob-

veznosti:
– dajejo soglasje k statutu in njegovim spremembam in 

dopolnitvam,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnim progra-

mom in finančnim načrtom,
– zagotovijo sredstva za njegovo delo v okviru sprejetega 

programa,
– zagotavljajo zavodu administrativna, finančna in druga 

opravila v občinski upravi,
– zagotavljajo zavodu prostorske pogoje za njeno delo.

18. člen
Zavod se pri svojem delu povezuje z drugimi razvojnimi 

agencijami v statistični regiji in izven nje ter drugimi partnerji.

19. člen
Delo zavoda je javno. Javnost zavoda se zagotavlja z 

uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javne-
ga obveščanja, z novinarskimi konferencami, z udeležbo na 
konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s 
predstavniki sredstev javnega obveščanja, oziroma na drug 
ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom 
zavoda. Uradna sporočila za javnost, obvestila, pojasnila v smi-
slu prejšnjega odstavka, daje predstavnikom sredstev javnega 
obveščanja direktor zavoda ali za to pooblaščena oseba.

20. člen
Direktor in drugi delavci morajo varovati listine in podatke, 

do katerih imajo dostop, oziroma se z njimi seznanijo pri opravlja-
nju dejavnosti in so določeni kot poslovna skrivnost po Zakonu o 
gospodarskih družbah oziroma drugem področnemu zakonu.

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

21. člen
Ustanovitelji imajo do zavoda naslednje pravice in ob-

veznosti:
– ugotavljajo skladnost planov in programov dela zavoda,
– spremljajo in nadzirajo namembnost porabe sredstev 

ustanoviteljev,
– dajejo soglasje k statusnim spremembam ali spremem-

bam dejavnosti,
– opravljajo druge zadeve v skladu s tem odlokom in 

drugimi predpisi.

22. člen
Pravice in obveznosti zavoda do ustanoviteljev:
– sodeluje pri pripravi predlogov razvojnih načrtov ustano-

viteljev za razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen,
– zagotavlja ustanoviteljem podatke, potrebne za spre-

mljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– najmanj enkrat na leto poroča ustanoviteljem o izvajanju 

programa in poslovnih rezultatih zavoda,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in dru-

gimi predpisi.

VIII. PRENEHANJE ZAVODA

23. člen
Ustanovitelji lahko začnejo postopek za prenehanje ozi-

roma statusne spremembe zavoda v skladu z določili zakona 
o zavodih.

Ustanovitelji imajo pravico do izstopa iz zavoda, ob so-
glasju ostalih ustanoviteljev, ob koncu posameznega proračun-
skega leta oziroma pred sprejetjem programa dela za naslednje 
proračunsko leto pod pogoji:

– da podajo pisno izjavo o izstopu naslovljeno na Svet 
agencije in občine ustanoviteljice najmanj 12 mesecev pred 
izstopom,

– da poravnajo svoje obveznosti do zavoda. 

IX. KONČNE DOLOČBE

24. člen
S tem odlokom preneha veljati Pogodba o ustanovitvi z 

dne 29. 10. 2000 ter 1. 7. 2003.

25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Kozje, dne 24. avgusta 2009

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l.r.

3171. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika 
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Kozje za 
programsko obdobje 2007–2013

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list 
RS, št. 64/99, 98/00, 65/04) je Občinski svet Občine Kozje na 
24. redni seji dne 1. 9. 2009 sprejel

P R A V I L N I K 
o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči 
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja  

v Občini Kozje za programsko obdobje  
2007–2013

1. člen
S tem pravilnikom se dopolnjuje Pravilnik o dodeljevanju po-

moči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Kozje 
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 87/07).

2. člen
V 5. členu pravilnika se v tabeli pri Ostali ukrepi občine 

doda ukrep 11. Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij.
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3. člen
V 6. členu pravilnika se doda odstavek, ki se glasi:
(7) za ukrep iz 23. člena:
– udeleženci rednega izobraževanja kmetijske in gozdar-

ske smeri, ki so predvideni za naslednike kmetij s sedežem na 
območju občine.

4. člen
Doda se nov 23. člen pravilnika, ki se glasi:

»Štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij
I. Namen: 
Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in 

novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim pre-
vzemnikom kmetij. Finančna pomoč pri izobraževanju rednih 
dijakov, študentov kmetijskih strok iz Občine Kozje, ki bodo po 
končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni 
bodoči prevzemniki kmetij. 

II. Cilji ukrepa so: 
– povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih 

gospodarstev. 
III. Splošni pogoji upravičenosti: 
Upravičenec ima stalno prebivališče v Občini Kozje in 

živi na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev 
v Občini Kozje. 

IV. Upravičenci predložijo naslednjo dokumentacijo: 
– izjavo, da bo prosilec prevzemnik kmetije, 
– potrdilo o rednem vpisu, 
– kopijo zadnjega šolskega spričevala, 
– potrdilo o neprejemanju oziroma neupravičenosti do 

republiške štipendije, 
– potrdilo o katastrskem dohodku lastnika kmetije za 

predhodno leto, 
– kopija zadnjega računalniškega izpisa subvencijskih 

obrazcev. 
V. Dodatni pogoj za pridobitev sredstev: 
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci, katerih edini 

vir dohodka izhaja iz kmetijske dejavnosti in prosilci z manjšimi 
dohodki na družinskega člana. 

VI. Bruto intenzivnost pomoči je: 
– podpora na dijaka se določi z letnim razpisom. 
VII. Upravičenci do sredstev so: 
– udeleženci rednega izobraževanja IV., V., VI., VII. sto-

pnje kmetijske in gozdarske smeri, ki so predvideni za na-
slednike kmetij s sedežem na območju Občine Kozje, ki ne 
ponavljajo letnika,

– za posamezno kmetijsko gospodarstvo je lahko samo 
en upravičenec do prejemanja te štipendije.«

Ostali členi pravilnika se ustrezno preštevilčijo.

5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0001/2009-24/02
Kozje, dne 1. septembra 2009

Župan 
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

KRANJSKA GORA

3172. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 
občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) za Rateče vzhod R-SK2

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine 
Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08) izdajam

S K L E P 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka 

občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(OPPN) za Rateče vzhod R-SK2

1. člen
V Uradnem listu RS, št. 16/08, z dne 15. 2. 2008, je bil ob-

javljen Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta – OPPN za Rateče vzhod R-SK 2.

2. člen
Osnutek OPPN za Rateče vzhod R SK 2 zajema nasle-

dnje zemljišče parcele: 296/1, 298 297, 301/3, 303/8, 303/7, 
303/9, 313/4, 303/11, 303/6, 299, 302/1, 300/2, 300/3, 286/2, 
287/1, 292/1, 293, 294, 295/5, 296/2, 288, 289/2, 287/2 vse 
k.o. Rateče.

3. člen
Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega 

načrta OPPN za Rateče vzhod R-SK2, ki ga je izdelalo podje-
tje APP Jesenice, št. projekta I/3266-1/08, v avgustu 2009 se 
javno razgrne.

4. člen
Dopolnjen osnutek odloka bo javno razgrnjen v sejni sobi 

Krajevne skupnosti Rateče, Rateče 22.
Javna razgrnitev bo potekala v času od 21. 9. 2009, do 

vključno 21. 10. 2009.

5. člen
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava, ki 

bo organizirana v dvorani Krajevne skupnosti Rateče, v sredo, 
dne 7. 10. 2009, s pričetkom ob 18. uri.

6. člen
V času javne razgrnitve lahko občani, organizacije in 

drugi zainteresirani svoje predloge in pripombe k dopolnje-
nemu osnutku odloka vpišejo v knjigo pripomb ali jih pisno 
posredujejo na naslov Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 
Kranjska Gora.

7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 

na spletni strani Občine Kranjska Gora in začne veljati naslednji 
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505/6-6/2008-BP
Kranjska Gora, dne 3. septembra 2009

Župan 
Občine Kranjska Gora

Jure Žerjav l.r.

LENDAVA

3173. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 
občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje

Na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Lendava (Uradni list RS, 
št. 62/08 in 14/09), 3. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Dobrovnik (Uradni list RS, 
št. 34/99 in 10/01), 3. člena Odloka o organizaciji in delov-
nem področju občinske uprave Občine Kobilje (Uradni list RS, 
št. 72/01), so Občinski svet Občine Lendava na 27. seji dne 
13. 7. 2009, Občinski svet Občine Dobrovnik na 21. seji dne 
13. 8. 2009 in Občinski svet Občine Kobilje na 16. seji dne 
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29. 7. 2009, v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 
in 76/08) sprejeli

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi organa skupne  
občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik  

in Kobilje

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi 

organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in 
Kobilje (Uradni list RS, št. 15/09).

2. člen
V prvem odstavku 1. člena se za besedo »izvrševanje« 

črta beseda »upravnih«.

3. člen
V tretjem in četrtem odstavku 3. člena se črta beseda 

»pečat« in se nadomesti z besedo »žig«.

4. člen
Za 4. členom se doda novi 4.a člen, ki se glasi:
»Pooblaščene uradne osebe organa skupne občinske 

uprave kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic na po-
dročju inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva vo-
dijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske 
pristojnosti, določenih z:

1. Zakonom o varnosti v cestnem prometu
2. Zakonom o stavbnih zemljiščih
3. Zakonom o splošnem upravnem postopku
4. Zakonom o lokalni samoupravi
5. Zakonom o prostorskem načrtovanju
6. Zakonom o urejanju prostora
7. Zakonom o varstvu javnega reda in miru
8. Zakonom o občinskem redarstvu
9. Zakon o inšpekcijskem nadzoru
10. Zakonom o prekrških
11. Zakonom o varstvu okolja
12. Odlokom o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov
13. Odlokom o občinskih cestah
14. Odlokom o kategorizaciji občinskih cest
15. Odlokom o plakatiranju in neprometnih znakih
16. Odlokom o odvajanju in čiščenju odpadnih komunal-

nih, tehnoloških in padavinskih voda
17. Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki
18. Odlokom o taksi za obremenjevanje okolja
19. Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega ze-

mljišča
20. Odlokom o oskrbi s pitno vodo
21. Odlokom o turistični taksi
22. Odlokom o gospodarskih javnih službah
23. Odlokom o javnem redu in miru
24. Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter 

urejanju pokopališč
25. Odlokom o obvezni priključitvi na javno kanalizacijsko 

omrežje

ter drugih zakonov in odlokov, ki vsebujejo pooblastila nadzora 
uradnih oseb prekrškovnega organa s kvalifikacijo prekrška 
in globe.

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska in-
špekcija, so prihodek proračuna občine, na območju katere je 
bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.

Vodja skupne občinske uprave je vodja inšpekcijskega 
nadzorstva ter občinskega redarstva kot prekrškovnega organa 
občin ustanoviteljic.«

5. člen
V 6. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Organ skupne občinske uprave na področju iz prvega 

odstavka tega člena izvaja:
– vodi prostorsko planiranje in spremlja njegovo uresni-

čevanje,
– načrtuje in spremlja aktivnosti posega v prostor,
– skrbi za trajnostni razvoj in načrtno varovanje okolja,
– skrbi za izgled okolja in prostorski informacijski sitem,
– pripravlja strokovne podlage za izdajanje lokacijskih 

dovoljenj,
– organizira informacijske podatkovne baze s področja 

prostorskih zadev,
– analizira stanje na področju komunalne infrastrukture in 

pripravlja strokovne podlage za odločanje,
– organizira in izvaja strokovna opravila ter vodi upravne 

postopke na področju okoljskih in komunalnih zadev,
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to 

področje.«

6. člen
V 7. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi odsta-

vek, ki glasi:
»Organ skupne občinske uprave na področju iz prvega 

odstavka tega člena izvaja:
– upravlja z občinskim kanalizacijskim sistemom in nad-

zira delo izvajalcev gospodarskih javnih služb s področja ko-
munalnih zadev,

– izvaja javno gospodarsko službo odvajanja komunalne 
in padavinske vode,

– spremlja izvajanje odloka s področja gospodarskih jav-
nih služb,

– vodi podatkovne baze in skrbi za njihovo ažuriranje na 
podlagi svoje pristojnosti,

– organizira vzdrževanje objektov v lasti občine,
– organizira čiščenje objektov v lasti občine,
– organizira ureditev okolice (zelene površine),
– skrbi za prometno varnost.
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– načrtuje, koordinira in nadzira aktivnosti, ki se nanašajo 

na komunalno infrastrukturo,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to 

področje.«

7. člen
V prvem in drugem odstavku 9. člena se črta beseda 

»predstojnik« ter se nadomesti z besedo »vodja«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da sedaj glasi: »Vod-

ja organa skupne občinske uprave mora imeti univerzitetno 
izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali 
magisterijem. Vodja organa skupne občinske uprave je uradnik 
na položaju.«

8. člen
V prvem in tretjem odstavku 10. člena se črta beseda 

»predstojnik« in se nadomesti z besedo »vodja«.
Črta se besedilo drugega odstavka 10. člena.

9. člen
V 11. členu se črta beseda »predstojnika« in se nadomesti 

z besedo »vodje«.

10. člen
Za 11. členom se doda novi 11.a člen, ki se glasi:
»Občina, v kateri ima organ skupne občinske uprave se-

dež, ima za javne uslužbence status delodajalca. Javni usluž-
benci sklenejo delovno razmerje v Občini Lendava.

Pravice in obveznosti delodajalca izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic oziroma vodja organa skupne občinske uprave 
na podlagi njihovega pooblastila.«



Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 11. 9. 2009 / Stran 9641 

11. člen
V 12. členu se za prvim odstavkom doda novi drugi od-

stavek, ki glasi:
»Sredstva za delo organa skupne občinske uprave in 

druga materialna sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice 
v naslednjem razmerju:

– Občina Lendava: 80%
– Občina Dobrovnik: 15%
– Občina Kobilje: 5%«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
Besedilo dosedanjega tretjega odstavka se črta.
Naslednji odstavki se ustrezno preštevilčijo.

12. člen
V drugem in tretjem odstavku 13. člena se črta beseda 

»predstojnik« in se nadomesti z besedo: »vodja«.

13. člen
Za 13. členom se doda novi 13.a člen, ki se glasi:
»Organ skupne občinske uprave opravlja svoje delo v 

prostorih občinske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima 
sedež oziroma v drugih prostorih, za katere se dogovorijo ob-
čine ustanoviteljice.

Nakup opreme, ki je potrebna za delo organa skupne 
občinske uprave, v skladu s predpisi o javnem naročanju na-
roči župan občine ustanoviteljice, v kateri ima organ skupne 
občinske uprave sedež.

Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. 
Župani občin ustanoviteljic imenujejo v komisijo vsak po enega 
člana.

Stroške za uporabo upravnih prostorov, stroške nabave 
in uporabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževa-
nja, si občine ustanoviteljice delijo v razmerju, določenem v 
prejšnjem členu.«

14. člen
Za sedanjim 13.a členom se doda novi 13.b člen, ki se 

glasi:
»Organ skupne občinske uprave je neposredni uporabnik 

proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. Poslo-
vanje organa skupne občinske uprave se vodi na posebnem 
podračunu te občine.

Finančni načrt organa skupne občinske uprave, ki ga na 
predlog vodje določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen 
v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima organ skupne 
občinske uprave sedež.

Finančni načrt organa skupne občinske uprave je priloga 
tudi k proračunom ostalih občin ustanoviteljic.

Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčin-
ske uprave je njen vodja.«

15. člen
Za 14. členom se doda novi 14.a člen, ki se glasi:
»V primeru prenehanja delovanja organa skupne občin-

ske uprave pripada posamezni občini ustanoviteljici vrednost 
sredstev organa skupne občinske uprave v razmerju, kot je 
bilo sofinanciranje pridobitve teh sredstev na dan prenehanja 
organa skupne občinske uprave.

Z dnem sprejema ugotovitvenega sklepa vseh občinskih 
svetov občin ustanoviteljic prične teči prehodno obdobje 6 me-
secev do prenehanja delovanja organa skupne občinske upra-
ve. V tem obdobju so občine ustanoviteljice dolžne zagotoviti 
financiranje delovanja organa skupne občinske uprave.

16. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a člen, ki se glasi:
»Najpozneje v tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka 

sprejmejo župani občin ustanoviteljic Akt o sistemizaciji delov-
nih mest v organu skupne občinske uprave in kadrovski načrt.

Organ skupne občinske uprave prevzame javne usluž-
bence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki 

so razporejeni na uradniška ali strokovno tehnična delovna 
mesta občinskih uprav in katerih področje dela se prenaša na 
organ skupne občinske uprave ter se zanje tako dogovorijo 
župani občin ustanoviteljic.

Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se v podpis 
predloži aneks k pogodbi o zaposlitvi.«

17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 032-0006/2009
Lendava, dne 13. julija 2009

Župan
Občine Lendava

mag. Anton Balažek l.r.

Dobrovnik, dne 13. avgusta 2009

Župan
Občine Dobrovnik

Marjan Kardinar l.r.

Kobilje, dne 29. julija 2009

Župan
Občine Kobilje

Stanko Gregorec l.r.

NOVA GORICA

3174. Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih 
se plačuje parkirnina

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

O D R E D B O
o določitvi javnih parkirišč, na katerih  

se plačuje parkirnina

1.
Na območju mesta Nova Gorica se plača parkirnina na 

naslednjih javnih površinah, označenih z modro barvo in opre-
mljenih z ustrezno signalizacijo:

1. Trg E. Kardelja: pred upravno zgradbo Mestne občine 
Nova Gorica in pred zgradbo Slovenskega narodnega gleda-
lišča Nova Gorica.

2. Kidričeva ulica:
– vzhodna stran ulice od križišča z Vojkovo cesto do vho-

da v poslopje Pošte Slovenije,
– zahodna stran ulice od vhoda k spomeniku Franceta 

Bevka do križišča z ulico Zorka Jelinčiča,
– parkirišče na zahodni strani ulice v bližini stavbe Okraj-

nega sodišča Nova Gorica.
3. Ulica Tolminskih puntarjev: parkirna mesta na južni 

strani ulice pred stavbo SKB.
4. Ulica Gradnikove brigade:
– parkirišče med stavbo Kulturnega doma, poslovno stav-

bo in robovi cestišča,
– zahodna stran ulice od uvoza na parkirišče za Zdra-

vstvenim domom do križišča z Rejčevo ulico,
– parkirišče ob križišču Jelinčičeve ulice z Ulico Gradni-

kove brigade.
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5. Rejčeva ulica: severna stran ulice od uvoza na parkiri-
šče za zdravstvenim domom do križišča s Cankarjevo ulico.

6. Parkirišče z vhodom iz Kidričeve ulice med stavbo 
stanovanjskega bloka Kidričeva 18 in stavbo Davčnega urada 
Nova Gorica.

7. Gregorčičeva ulica: od križišča z ulico Tolminskih pun-
tarjev prva štiri parkirna mesta na levi strani ulice.

2.
Parkirnina se plačuje vsak dan med 8.00 in 16.00 uro 

razen ob sobotah, nedeljah in praznikih.

3.
Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati Odredba o do-

ločitvi javnih parkirišč, na katerih se plačuje parkirnina (Uradni 
list RS, št. 58/05).

4.
Ta odredba stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2009 dalje.

Št. 371-149/2009
Nova Gorica, dne 7. septembra 2009

Župan
Mestne občine Nova Gorica

Mirko Brulc l.r.

PIVKA

3175. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka 
in Okoljskega poročila

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B) 
in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 
– UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 
57/08 – ZFO-1A in 70/08) Občina Pivka s tem

J A V N I M   N A Z N A N I L O M 
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka  

o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka 
in Okoljskega poročila

Občina Pivka naznanja javno razgrnitev:
1. Dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostor-

skem načrtu Občine Pivka, ki ga je pod številko projekta: 
08/PA-004 v maju 2009 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o., 
Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: dopolnjen osnutek na-
črta)

2. Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt Občine 
Pivka, ki ga je pod številko projekta: 211-01/08 v juniju 2009 
izdelalo podjetje IPSUM d.o.o., Domžale (v nadaljnjem bese-
dilu: okoljsko poročilo)

3. Strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve dopol-
njenega osnutka načrta

4. Povzetka za javnost
Navedeno gradivo bo javno razgrnjeno od 21. 9. 2009 do 

21. 10. 2009 na spletni strani Občine Pivka http://www.pivka.si 
in v prostorih Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
v času uradnih ur:

– Ponedeljek od 8.00–11.00 in od 13.00–15.00 ure
– Sredo od 8.00–11.00 in od 13.00–16.00 ure
– Petek od 8.00–11.00 ure.

Javne obravnave bodo potekale:
1. V ponedeljek 28. 9. 2009 s pričetkom ob 16.30 uri v 

Zagorju (Gasilski dom)
2. V ponedeljek 28. 9. 2009 s pričetkom ob 18.30 uri v 

Pivki (Krpanov dom)
3. V torek 29. 9. 2009 s pričetkom ob 16.30 uri v Šmihelu 

(Osnovna šola)
4. V torek 29. 9. 2009 s pričetkom ob 18.30 uri v Košani 

(Kulturni dom).
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pri-

pombe in predloge na dopolnjen osnutek strateškega dela pro-
storskega načrta in na okoljsko poročilo. Pripombe in predloge 
se poda do 21. 10. 2009 ustno na zapisnik, pisno na mestih 
javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se 
pošljejo na naslov Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 
Pivka.

Občina Pivka bo preučila pripombe in predloge javnosti in 
do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter 
spletni strani občine http://www.pivka.si.

Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in 
priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za 
objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj 
naveden način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo 
njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to 
posebej navesti.

Št. 3500-4/2008-70
Pivka, dne 2. septembra 2009

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

ROGAŠOVCI

3176. Sklep o višini najemnine za montažni 
prireditveni šotor

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni 
list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05 in 79/06) je Občinski svet 
Občine Rogašovci na 24. redni seji dne 28. 8. 2009 sprejel

S K L E P
o višini najemnine  

za montažni prireditveni šotor

1. člen
Cene za najem montažnega prireditvenega šotora zna-

šajo:
1. Za najemnike iz Občine Rogašovci
– pravna oseba, razen društev  1,00 EUR za m²
– društva 0,25 EUR za m²
– fizične osebe 0,50 EUR za m².
2. Za pravne osebe, društva in fizične osebe izven Občine 

Rogašovci se cena s predhodne točke poveča za 50%.
Cena velja za najem šotora do 3 dni in vključuje čas mon-

taže in demontaže šotora. V ceni je vračunan DDV.

2. člen
Prednost pri najemu šotora imajo društva s sedežem v 

Občini Rogašovci. Društvom v občini se enkrat letno dovoli 
brezplačna uporaba šotora. Župan lahko odobri brezplačen 
najem šotora v primeru, da je Občina Rogašovci soorganiza-
tor določene tradicionalne javne prireditve oziroma da gre za 
prireditev posebnega občinskega pomena.
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3. člen
Vsak najemnik šotora mora sam poskrbeti za prevoz 

šotora na mesto postavljanja in nato tudi za odvoz na lokacijo 
po naročilu občinske uprave.

Šotor se preda v uporabo najemniku po podpisu najemne 
pogodbe. Na podlagi najemne pogodbe občinska uprava izda 
najemniku račun za plačilo najema.

4. člen
Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.

Št. 029-1/2009-3
Rogaševci, dne 28. avgusta 2009

Župan 
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

ŠKOCJAN

3177. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta Brinjevec 1

Na podlagi 57. člena v povezavi s 96. členom Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – 
ZVO-1B) je župan Občine Škocjan dne 9. 9. 2009 sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta Brinjevec 1

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo Občinskega po-
drobnega prostorskega načrta Brinjevec 1 (v nadaljevanju: 
OPPN Brinjevec 1)

Občina Škocjan je nastala ob spremembi lokalne sa-
mouprave leta 1995. Leži v jugovzhodnem delu Slovenije ob 
avtocesti Ljubljana–Obrežje in ob reki Krki, po kateri poteka 
južna meja občine. Obsega del nekdanje občine Novo mesto 
in manjši del nekdanje občine Sevnica. Površina območja je  
60,5 km2, naselij je 39, prebivalcev ob zadnjem popisu Stati-
stičnega urada Republike Slovenije leta 2002 pa je bilo 3035. 
Občina Škocjan meji na občine Šmarješke Toplice, Šentjernej, 
Sevnica, Krško in Mokronog - Trebelno.

Izhodišča in pravna podlaga za pripravo OPPN Brinjevec 
1 so določena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostor-
skih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin 
Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 
za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 
12/01, 19/01, 75/04, 120/08), ki velja za območje celotne ob-
čine. Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za 
obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin 
Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 
za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 120/08) je bila 
na območju Občine Škocjan zemljiščem s parcelnimi številkami 
395/8-del, 395/1-del, 395/9, 3186-del, 395/11-del, 408/3-del, 
411/1-del, 395/12-del, 395/10-del, vse katastrska občina Dole, 
spremenjena namenska raba iz najboljših kmetijskih zemljišč 
v območje stavbnih zemljišč (gospodarske cone, območja sta-
novanj in površine cest), za ta zemljišča pa se je predpisala 
izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta.

OPPN Brinjevec 1 se pripravi in vodi skladno z Zakonom 
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spre-
membe; v nadaljevanju ZPNačrt) po določbah ZPNačrt-a, ki 
ureja postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega 
načrta in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 

priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni 
list, št. RS, št. 99/07).

S tem sklepom se prične postopek priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje par-
celnih št. 395/8-del, 395/9, 3186-del, 395/11-del, 408/3-del, vse 
k.o. Dole. Območje urejanja OPPN Brinjevec 1 se nahaja na 
južnem delu naselja Zloganje.

Razlog izdelave OPPN Brinjevec 1 je potreba po ureditvi 
območja v zaključeno funkcionalno enoto, kjer bo zagotovljeno 
priključevanje na komunalno infrastrukturo. Obstoječi objekti za 
učinkovito opravljanje poslovne dejavnosti ne zadoščajo več, 
zato se predvideva nova ureditev predmetnega območja. Ob-
močje OPPN Brinjevec 1 je namenjeno stanovanjski in gospo-
darski dejavnosti in obsega površino 3624 m2. Predmet OPPN 
so prometne površine, kot je dostopna cesta do objektov in do 
sosednjih zemljišč ter lokalna cesta, podzemni gospodarski 
objekt ter površine, namenjene parkiranju. Načrtovani posegi 
obsegajo gradnjo podzemnega objekta, parkirišča z dvema 
nadstreškoma na jugozahodni strani, rezervoarja za vodo in 
delno prestavitev lokalne ceste.

OPPN Brinjevec 1 bo podlaga za pripravo projektov za 
pridobitev gradbenih dovoljenj.

2. Območje OPPN
OPPN Brinjevec 1 bo obsegal območje parcelnih šte-

vilk 395/8-del, 395/9, 3186-del, 395/11-del, 408/3-del, vse k.o. 
Dole.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev in seznam po-
trebnih strokovnih podlag

V postopku priprave OPPN Brinjevec 1 izdelava novih 
strokovnih podlag ni predvidena, se pa v primeru, da se po 
njih izkaže potreba, lahko tudi izdelajo, in sicer ob upoštevanju 
podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v 
okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zah-
tev in drugih podatkov. Strokovne rešitve, ki bodo podlaga za 
izdelavo OPPN Brinjevec 1, se pridobi s preveritvijo vseh do 
sedaj izdelanih strokovnih podlag in smernic nosilcev urejanja 
prostora, prikaza stanja prostora ter Odloka o spremembah 
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin 
Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 
in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje 
od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni 
list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01, 75/04, 120/08).

4. Roki za pripravo OPPN Brinjevec 1
Postopek priprave in sprejema OPPN Brinjevec 1 bo po-

tekal po naslednjem okvirnem terminskem planu:
Faze Roki
sklep o začetku priprave OPPN september 2009
priprava osnutka OPPN 7 dni
pridobivanje smernic nosilcev urejanja 
prostora (NUP) in odločitev o CPVO

30 dni

priprava dopolnjenega osnutka OPPN 
ter morebitnega okoljskega poročila

15 dni

preverba kakovosti izdelanega okoljske-
ga poročila *

15 dni*

obravnava dopolnjenega osnutka na seji 
Občinskega sveta

30 dni

obvestilo javnosti o javni razgrnitvi 7 dni
javna razgrnitev in javna obravnava 
OPPN, morebitna javna razgrnitev okolj-
skega poročila

30 dni

priprava predloga OPPN, preučitev 
pripomb in predlogov javnosti na dopol-
njeni osnutek OPPN, priprava stališč in 
seznanitev javnosti s stališči do pripomb

15 dni

vloga za mnenja NUP – pregled 7 dni
pridobivanje mnenj NUP; morebitna 
opredelitev NUP o sprejemljivosti vplivov 
OPPN s stališča svoje pristojnosti

30 dni
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Faze Roki
sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov 
izvedbe OPPN *

30 dni *

obravnava in sprejem odloka o OPPN 
na seji Občinskega sveta

30 dni

* pri morebitni izdelavi okoljskega poročila se roki po-
daljšajo.

Predviden sprejem Odloka o OPPN Brinjevec 1 po tem 
terminskem planu in neupoštevajoč morebitno izdelavo okolj-
skega poročila je aprila 2010. Če se izkaže potreba po izdelavi 
okoljskega poročila, se roki temu primerno podaljšajo.

5. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve

Nosilci urejanja prostora in nosilci javnih pooblastil, ki 
podajo smernice za načrtovanje prostorskih ureditev iz njihove 
pristojnosti, so:

– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 
Maistrova 10, 1000 Ljubljana;

– 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 okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Dona-
ve, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto;

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
Vojkova 1 b, 1001 Ljubljana;

– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 
19, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo 
narave, Izpostava Novo mesto, Glavni trg 28, 8000 Novo 
mesto;

– Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto, Ljubljanska 
cesta 7, 8000 Novo mesto;

– Geoplin, d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 
11, Ljubljana;

– Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja 
Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;

– Občina Škocjan (področje lokalnih cest in prostorskih 
ureditev), Škocjan 67, 8275 Škocjan;

– JP Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova ulica 
12, 8000 Novo mesto;

– Zavod za gozdove, OE Novo mesto, Gubčeva 15, 
87000 Novo mesto.

Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba 
pridobiti dodatne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki 
niso našteti v prejšnjem odstavku, se te pridobijo naknadno v 
tem postopku.

6. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravljalec OPPN Brinjevec 1 je Občina Škocjan, 

 Škocjan 67, 8275 Škocjan. Naročnik in investitor OPPN Bri-
njevec 1 je Deželan Jože, s. p., Zloganje 38, 8275 Škocjan.

Izdelovalca OPPN je izbral naročnik in investitor. Izdelo-
valec OPPN je MATRIKA Andrej Novak s. p., Paradiž 3, 8210 
Trebnje.

7. Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije 

in v svetovnem spletu na spletnih straneh Občine Škocjan in 
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slove-
nije. Občina Škocjan ta sklep pošlje tudi Ministrstvu za okolje 
in prostor.

Št. 3505-0001/2009
Škocjan, dne 9. septembra 2009

Župan 
Občine Škocjan
Anton Zupet l.r.

ŽETALE

3178. Odlok o javnem redu v Občini Žetale

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), 3., 17. in 45. člena Zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4, 139/06 – Odl. 
US, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C), 2. in 4. člena 
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO 
in 70/08) in 16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, 
št. 24/99, 11/01, 5/03 in 24/04) je Občinski svet Občine Žetale 
na 18. redni seji dne 25. 8. 2009 sprejel

O D L O K
o javnem redu v Občini Žetale

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi za varstvo javnega 

redu in miru, občanov in premoženja, zdravja in čistoče ter 
varstva okolja in zunanje podobe kraja.

2. člen
Vsakdo, ki prebiva ali se začasno mudi na območju Ob-

čine Žetale, se mora obnašati tako, da ne moti, ne vznemirja 
ali ovira drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali počitku, da ne 
ogroža njihovega zdravja in premoženja, da skrbi za primeren 
videz kraja, kjer živi, dela ali se začasno zadržuje in da ne 
opušča ali opravlja dejanj, ki so po tem odloku obvezna ali 
prepovedana oziroma, ki ogrožajo splošno varnost ljudi in 
javno moralo.

3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku, so odgovorne pravne 

osebe in odgovorne osebe pravnih oseb, samostojni podjetniki 
posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost 
ter posamezniki.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

4. člen
Na območju Občine Žetale je zaradi varstva javnega reda 

prepovedano:
1. vznemirjati in motiti mir in počitek občanov s preko-

mernim hrupom med 22. in 6. uro, kadar ne gre za nujne inter-
ventne-vzdrževalne posege oziroma to ni posledica dovoljene 
dejavnosti,

2. po stanovanjih in na javnih krajih vznemirjati, motiti ali 
nadlegovati občane z zbiranjem podatkov, izjav ali z vsiljeva-
njem prodaje artiklov, razen, ko je to posebej dovoljeno,

3. popivati, piti ali kako drugače uživati alkoholne pijače 
izven prostorov, ki so določeni za točenje alkoholnih pijač (npr. 
v ali pred prodajalnami, pred šolo ipd.),

4. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali 
kakor koli drugače onesnažiti napisne table, ograje, žive meje, 
javna opozorilna znamenja, spomenike, spominska obeležja na 
pokopališčih, prometne znake, naprave za javno razsvetljavo, 
poštne nabiralnike, klopi, zabojnike za odpadke, stojala za ko-
lesa ali druge naprave in predmete za splošno uporabo,

5. zalivati vrtove, prati avtomobile ali kako drugače po 
nepotrebnem ali prekomerno trošiti vodo iz vodovodnih omre-
žij v času opozorila, da je potrošnja vode zaradi pomanjkanja 
omejena,

6. izzivati, udariti koga, spodbujati koga k pretepu, se 
pretepati, vesti na drzen, nasilen, nesramen, žaljiv ali podoben 
način in koga zasledovati,
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7. na javnem kraju prepirati se s kom, vpiti ali se nedostoj-
no vesti na drug način.

5. člen
Javni shodi in javne prireditve potekajo na podlagi zako-

na, ki ureja javna zbiranja.

III. VARSTVO OBČANOV IN PREMOŽENJA

6. člen
Zaradi varstva občanov in premoženja je prepovedano:
1. nameščati kakršnekoli naprave, ovire ipd. na javne 

površine brez predhodnega soglasja oziroma odločbe pristoj-
nega organa,

2. uničiti, poškodovati ali odstraniti naprave, ki služijo 
javnemu namenu,

3. graditi ali puščati ograje, drevesa in žive meje ob javnih 
poteh v takem stanju in tako visoko, da ogrožajo varnost obča-
nov ali s tem kazijo videz kraja,

4. na ograje ob javnih poteh postavljati nevarne predmete 
(npr. steklo, bodeče žice ipd.),

5. s kamenjem, žogami ali drugimi nevarnimi predmeti 
ogrožati varnost ljudi ali premoženja,

6. namerno ščuvati, dražiti ali plašiti živali,
7. puščati na javnih površinah ali na javnih prostorih, kjer 

se odvija kakršen koli promet, živali brez nadzorstva ali puščati 
domače živali, da povzročajo škodo na njivah, vrtovih ali drugih 
površinah,

8. voditi pse in druge domače živali na zelenice in dvori-
šče šole ter druga igrišča,

9. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače poškropiti ali 
umazati pročelja objektov in ljudi, ki se nahajajo na javnih 
površinah ali ob cesti,

10. prislanjati kolesa, kolesa z motorjem ali motorna ko-
lesa k stenam objektov, na robnike pločnikov ali jih puščati na 
drugih krajih, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira promet,

11. uničiti ali poškodovati drevje in okrasne rastline na 
javnih površinah.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

7. člen
Z namenom varovanja zdravja in čistoče je prepoveda-

no:
1. metati, spuščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke 

v naravno okolje, na javne površine in na druge prostore, ki 
niso za to določeni,

2. prati motorna vozila, kmetijske stroje, priključke in dru-
ge predmete ob potokih, studencih ter na območju virov pitne 
vode,

3. zanemariti čistočo stanovanja, delavnice ali dvorišča 
v taki meri, da to moti okolico in utegne spraviti v nevarnost 
zdravje občanov,

4. puščati iztrebke domačih živali na javnih površinah ali 
drugih mestih,

5. poškodovati, prevračati ali odstraniti na javnih površi-
nah postavljene zabojnike za odpadke ali klopi.

V. VARSTVO OKOLJA IN ZUNANJE PODOBE KRAJA

8. člen
Zaradi varstva okolja in zunanje podobe kraja je prepo-

vedano:
1. pisati ali risati po fasadah ali zidovih zgradb, spomeni-

kih, spominskih ploščah, pripravah in napravah na športnih in 

drugih igriščih, ograjah, drugih predmetih in javnih objektih, ki 
niso za to namenjeni ali te kako drugače umazati,

2. trgati cvetje, na zelenicah in cvetličnih gredah ali hoditi 
po zelenih površinah, kjer je to prepovedano,

3. onesnaževati ali zasmetiti javne površine z blatom, 
zemljo, gnojem, gnojevko, žagovino, papirjem in podobnimi 
snovmi,

4. opustiti vzdrževanje, čiščenje in urejanje zgradb, dvo-
rišč, vrtov, nasadov, poti, ograj in drugih objektov, ki v neureje-
nem stanju kazijo zunanji videz kraja,

5. postavljati provizorične ograje, ki kazijo zunanji videz 
kraja.

9. člen
(1) Za ureditev izložb ali drugih krajev v sklopu poslov-

nih prostorov ali lokalov, ki služijo reklami v sklopu objekta in 
dejavnosti, ki se v tem objektu opravlja, so dolžni poskrbeti 
lastniki ali imetniki pravice uporabe teh prostorov ali lokalov 
oziroma lokala.

(2) Sama ureditev takih izložb ali drugih krajev, ki služijo 
namenu v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, morajo 
biti primerno urejene in ne smejo s svojim videzom kaziti sa-
mega poslovnega prostora oziroma lokala ali širše okolice ob 
lokalu.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA

10. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojni občin-

ski inšpektor oziroma občinski redar.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

11. člen
(1) Z globo 100 EUR se kaznuje za prekršek pravna 

oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, če krši določila 4., 6., 7., 8. in 
9. člena tega odloka.

(2) Z globo 40 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega 
odstavka tega člena posameznik in odgovorna oseba pravne 
osebe.

12. člen
Če stori prekršek po tem odloku mladoletnik, se z globo 

40 EUR kaznujejo njegovi starši oziroma skrbnik, če je storjen 
prekršek posledica njihove opuščene dolžne skrbi za mlado-
letnika.

13. člen
Celoten postopek se vodi v skladu z zakonom, ki ureja 

prekrške.

VIII. KONČNA DOLOČBA

14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-0018-2
Žetale, dne 25. avgusta 2009

Župan 
Občine Žetale

Anton Butolen l.r.
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VLADA

3179. Akt o spremembah in dopolnitvah 
Ustanovitvenega akta Javnega sklada 
Republike Slovenije za podjetništvo

Na podlagi prvega odstavka 2. člena, tretjega odstavka 
4. člena in 5. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 
77/08) je Vlada Republike Slovenije sprejela

A K T
o spremembah in dopolnitvah  

Ustanovitvenega akta Javnega sklada  
Republike Slovenije za podjetništvo

1. člen
V Ustanovitvenem aktu Javnega sklada Republike Slove-

nije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07 in 43/08) 
se v prvem odstavku 2. člena besedilo »javni finančni sklad« 
nadomesti z besedilom »pravna oseba javnega prava, ustano-
vljena kot javni sklad po Zakonu o javnih skladih«.

2. člen
V 3. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi: 

»(firma in sedež sklada)«.
V prvem odstavku se besedilo »ime sklada je« nadomesti 

z besedo »firma«.
V drugem odstavku se besedilo »skrajšano ime, ki ga 

sklad uporablja v poslovanju, je« nadomesti z besedama 
»skrajšana firma«.

V tretjem odstavku se beseda »imena« nadomesti z be-
sedo »firme«.

3. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:

»9. člen
(poslovna politika sklada)

Sklad posluje skladno s poslovno politiko za naslednje 
srednjeročno obdobje, ki jo na predlog direktorja in na podlagi 
mnenja nadzornega sveta sprejme ustanovitelj.

Poslovna politika sklada vsebuje najmanj osnovne smer-
nice glede ciljnih skupin prejemnikov spodbud za pravne in fi-
zične osebe, skupnega obsega spodbud in naložb v naslednjih 
poslovnih letih, merljivih kazalcev rezultatov delovanja sklada 
ter vrednosti in strukture naložb sklada.

Podrobnejši obseg, namen in način usmerjanja finančnih 
spodbud in storitev se določi v Poslovnem načrtu sklada, ki ga 
na predlog direktorja in na podlagi mnenja nadzornega sveta 
sprejme ustanovitelj.«.

4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

»10. člen
(splošni pogoji poslovanja sklada)

Merila za določitev upravičencev do spodbud, pogoje za 
pridobitev spodbud, obseg spodbud, medsebojne pravice in ob-
veznosti sklada in upravičenca po dodelitvi spodbud ter postopke 
za izbor upravičencev in podeljevanje spodbud sklada se določijo 
v splošnih pogojih poslovanja, ki jih na predlog direktorja sprejme 
nadzorni svet in se posredujejo ustanovitelju v soglasje.

Splošne pogoje poslovanja sklad objavi na svojih spletnih 
straneh.«.

5. člen
V 12. členu se spremeni naslov člena tako, da se glasi: 

»(namensko premoženje in kapital sklada ob ustanovitvi)«.

V prvem odstavku se za besedilom »vrednost namen-
skega premoženja« doda besedilo »in kapitala sklada«, zne-
sek »8.719.057.978,88 SIT« pa se nadomesti z zneskom 
»36.383.984,22 eurov«.

V drugem odstavku se za besedilom »Namensko pre-
moženje« doda besedilo »in kapital sklada« ter za besedilom 
»zmanjšanje namenskega premoženja« doda besedilo »in ka-
pitala sklada«.

6. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
(financiranje sklada in razporejanje rezultata poslovanja)

Presežek prihodkov nad odhodki sklada za preteklo po-
slovno leto se najprej nameni za financiranje delovanja sklada 
v tekočem poslovnem letu. Morebitni preostanek presežka 
prihodkov nad odhodki pa se lahko:

– nameni za povečanje namenskega premoženja in ka-
pitala sklada ali

– pusti nerazporejen.
Če presežek prihodkov nad odhodki sklada ne zadostuje 

za financiranje delovanja sklada v tekočem poslovnem letu, se 
za pokrivanje primanjkljaja najprej porabi morebitni nerazpore-
jen presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Če tega ni, 
ustanovitelj zagotovi manjkajoča sredstva iz svojega proračuna 
ali sprejme sklep o zmanjšanju kapitala sklada.

Presežek odhodkov nad prihodki iz poslovanja sklada v 
preteklem poslovnem letu se najprej pokriva iz nerazporejenih 
presežkov prihodkov nad odhodki preteklih let. Če teh ni ali ne 
zadostujejo, se ustanovitelj lahko odloči, da za ugotovljeni pre-
sežek odhodkov nad prihodki zmanjša kapital sklada ali pa pre-
sežek odhodkov nad prihodki pokrije iz svojega proračuna.

O uporabi presežka prihodkov nad odhodki sklada in 
o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki sklada odloča 
ustanovitelj na podlagi predloga nadzornega sveta.«.

7. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

»15. člen
(sredstva za delo sklada)

Ob ustanovitvi znaša vrednost sredstev za delo sklada 
760.576,62 eurov, po revidiranih računovodskih izkazih na dan 
31. decembra 2003.

Sredstva za delo sklada ob ustanovitvi so:
– denarna sredstva za izplačilo plač ter drugih materialnih 

stroškov, povezanih z delom zaposlenih, in za izplačilo sejnin 
in drugih povračil članom nadzornega sveta;

– denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega mate-
riala in drugega drobnega inventarja;

– oprema in poslovni prostori.«.

8. člen
16. člen in 17. člen se črtata.

9. člen
Prvi odstavek 18. člena se v spremeni tako, da se glasi:
»Sklad odgovarja upnikom za svoje obveznosti z vsem 

svojim premoženjem.«.

10. člen
V 19. členu se besedilo »enočlanska uprava – direktor« 

nadomesti z besedo »direktor«.

11. člen
V prvem odstavku 20. člena se besedilo »predsednika in 

šest članov« nadomesti z besedama »sedem članov«.
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Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vsaj en član nadzornega sveta mora biti strokovnjak za 

računovodsko in finančno področje, vsaj en član pa strokovnjak 
za pravno področje.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovi-

telj na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo, in sicer:
– dva predstavnika ministrstva, pristojnega za gospo-

darstvo;
– enega predstavnika ministrstva, pristojnega za finance;
– enega predstavnika Službe Vlade Republike Slovenije 

za razvoj in evropske zadeve;
– enega predstavnika Gospodarske zbornice Slovenije;
– enega predstavnika Obrtne zbornice Slovenije in
– enega predstavnika Združenja Bank Slovenije.«.

12. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet:
– skrbi, da sklad deluje skladno z namenom, zaradi kate-

rega je ustanovljen;
– pregleduje poslovne knjige in poslovno dokumentacijo 

sklada;
– sprejme splošne pogoje poslovanja sklada;
– daje mnenje k predlogu prejema premoženja od drugih 

oseb in k predlogom partnerskih projektov z drugimi domačimi 
in tujimi pravnimi osebami;

– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja sklada;
– daje soglasje direktorju k notranji organizaciji sklada;
– sestavi pisna poročila ustanovitelju, v katerih zavzame 

stališča do poslovnega in finančnega načrta ter poslovnega 
poročila sklada;

– predlaga način razporejanja presežka prihodkov nad od-
hodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki sklada;

– predlaga imenovanje revizorja;
– na zahtevo ustanovitelja pripravi poročilo o posameznih 

poslih sklada;
– odloča o drugih zadevah, če je tako določeno v zakonu 

oziroma tem aktu.«.

13. člen
V 22. členu se beseda »gospodarja« nadomesti z besedo 

»gospodarstvenika«.

14. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

»24. člen
(odgovornost članov nadzornega sveta)

Člani nadzornega sveta ustanovitelju odgovarjajo za ško-
do, ki nastane zaradi neizpolnjevanja njihovih obveznosti ali 
kršitev njihovih pristojnosti.«.

15. člen
25. člen se črta.

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

»27. člen
(predčasna razrešitev članov nadzornega sveta)

Član nadzornega sveta je lahko predčasno razrešen:
– če poda pisno odstopno izjavo;
– če ravna v nasprotju s 17. členom Zakona o javnih 

skladih (Uradni list RS, št. 77/08);
– če je zamenjal zaposlitev oziroma je začel opravljati 

funkcijo ali dejavnost, ki je nezdružljiva s članstvom v nadzor-
nem svetu;

– če kot predsednik nadzornega sveta pred preneha-
njem mandata oziroma odpovednega roka direktorja sklada 

ne izvede vseh prepisanih postopkov za imenovanje novega 
direktorja sklada«.

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

»28. člen
(direktor)

Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog 
nadzornega sveta sklada.

Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja 
na podlagi javnega natečaja. Pogoje in merila javnega natečaj 
določi nadzorni svet.

Ustanovitelj imenuje direktorja za dobo štirih let. Po pote-
ku mandata lahko ustanovitelj na podlagi javnega natečaja isto 
osebo ponovno imenuje za direktorja sklada.

Ustanovitelj lahko za direktorja imenuje osebo, ki ima naj-
manj univerzitetno izobrazbo, vsaj osem let delovnih izkušenj, 
od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtev-
nosti, in ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, pa 
obsodba ni pogojna.

Vsak član nadzornega sveta ali oseba, ki izkaže pravni in-
teres, lahko sodišču poda predlog za odpoklic direktorja sklada, 
če meni, da direktor na dan imenovanja ni izpolnjeval pogojev 
iz prejšnjega odstavka. Sodišče mora odločiti o predlogu v roku 
30 dni od prejema.«.

18. člen
Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Javni natečaj za direktorja na predlog nadzornega sveta 

pripravi in objavi sklad najmanj 90 dni pred potekom mandata 
direktorja.«.

V tretjem odstavku se besedilo »predhodno mnenje« 
nadomesti z besedilom »predlog za imenovanje direktorja skla-
da«.

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

»30. člen
(pristojnosti, obveznosti in odgovornosti direktorja)
Direktor zastopa in predstavlja sklad.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje sklada in iz-

daja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti sklada.
Za skrbnost in odgovornost direktorja sklada ter odško-

dninsko odgovornost zaradi vpliva tretjih oseb se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe.«.

20. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:

»31. člen
(predčasna razrešitev direktorja)

Direktor je lahko predčasno razrešen:
– če poda pisno odstopno izjavo;
– če ustanovitelj ne sprejme letnega poročila sklada, ker 

meni, da so navedbe direktorja v letnem poročilu netočne ali 
zavajajoče oziroma dajejo napačno sliko stanja sklada, te do-
mneve pa potrdi Računsko sodišče ali pooblaščen revizor, ki 
ga posebej za ta namen imenuje ustanovitelj;

– če ni izpolnjeval obveznosti, ki mu jih nalagata zakon in 
ta akt, ali ni izpolnil cilja oziroma ciljev, določenih v poslovnem 
in finančnem načrtu sklada.

Če direktor umre, postane poslovno nesposoben ali je 
razrešen iz krivdnih razlogov, opravlja njegovo funkcijo do 
imenovanja novega direktorja predsednik nadzornega sveta ali 
član nadzornega sveta, ki ga za to pooblasti ustanovitelj, ven-
dar najdlje 90 dni. V času, ko član nadzornega sveta opravlja 
funkcijo direktorja, mu miruje članstvo v nadzornem svetu.
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Če direktor poda odstopno izjavo ali mu poteče mandat, 
mora predsednik nadzornega sveta izvesti vse postopke za 
imenovanje novega direktorja najmanj 90 dni pred potekom 
odpovednega roka oziroma mandata direktorja sklada.«.

21. člen
32. člen se črta.

22. člen
Drugi odstavek 33. člena se črta.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

23. člen
Direktor Javnega sklada Republike Slovenije za podje-

tništvo, ki je bil imenovan pred uveljavitvijo tega akta, opravlja 
funkcijo do izteka svojega mandata.

Člani nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slo-
venije za podjetništvo, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo 
tega akta, opravljajo svojo funkcijo do imenovanja novega 
nadzornega sveta v skladu s tem aktom.

24. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 01401-5/2009/4
Ljubljana, dne 3. septembra 2009
EVA 2009-2111-0231

Vlada Republike Slovenije

Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3180. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano 

čisto premijo prostovoljnega dodatnega 
zavarovanja za mesec avgust 2009

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o po-
kojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 
–  ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) objavlja minister za finance

M I N I M A L N O   Z A J A M Č E N O   
D O N O S N O S T

na vplačano čisto premijo prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja za mesec avgust 2009

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 
298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod) in Pra-
vilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih 
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05, 114/06 – ZUE 
in 66/08), za mesec avgust 2009 znaša 1,69% na letni ravni 
oziroma 0,14% na mesečni ravni.

Št. 4021-1/2009/22
Ljubljana, dne 4. septembra 2009
EVA 2009-1611-0147

dr. Franc Križanič l.r.
Minister

za finance

POPRAVKI
3181. Popravek Uredbe o ureditvi trga s svežim 

sadjem in zelenjavo

Na podlagi 39. člena Poslovnika Vlade Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 
114/04, 26/06 in 21/07) dajem

P O P R A V E K 
Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem  

in zelenjavo

V Uredbi o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo 
(Uradni list RS, št. 65/09) se v 3. členu besedilo »druge-
ga odstavka 103. člena« pravilno glasi »drugega odstavka  
103.ga člena«.

Št. 00715-21/2009/12
Ljubljana, dne 4. septembra 2009

Vlada Republike Slovenije

mag. Milan Martin Cvikl l.r.
Generalni sekretar
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3182. Popravek Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o prirejanju posebnih 
iger na srečo v igralnih salonih

Popravek

V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
prirejanju posebnih iger na srečo v igralnih salonih, objavljenem 
v Uradnem listu RS, št. 50/09 z dne 30. 6. 2009, je v Prilogi 
»Mesečno poročilo o realizaciji« izpadla tabela »6. Mesečno 
poročilo o štetju kovancev / žetonov v zalogovnikih žetonov in 
zbiralnikih žetonov«, ki se doda za tabelo »5. Seznam izplača-
nih dobitkov nad 1.000 EUR« in se glasi:

»

6. MESEČNO POROČILO O ŠTETJU KOVANCEV / ŽETONOV V ZALOGOVNIKIH ŽETONOV

Datum:

Zalogovnik žetonov Zbiralnik žetonov

Zap. Št. Pozicija Evidenčna številka Št. žetonov Vrednost v EUR Št.   žetonov Vrednost v EUR

Skupaj

«.

Št. 461-27/2009/40
Ljubljana, dne 31. avgusta 2009

dr. Franc Križanič l.r.
Minister 

za finance
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VLADA
3148. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto 

na odseku Koseze–Kozarje 9589
3149. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 

vzdrževalnih delih v javno korist na področju ener-
getike 9598

3150. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike 
Slovenije v Trstu 9599

3179. Akt o spremembah in dopolnitvah Ustanovitvenega 
akta Javnega sklada Republike Slovenije za pod-
jetništvo 9646

MINISTRSTVA
3151. Pravilnik o priznavanju skupin proizvajalcev iz shem 

kakovosti 9599
3152. Pravilnik o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih 

šolah 9602
3153. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o obrazcih javnih listin v srednješolskem izobraže-
vanju 9604

3154. Pravilnik o spremembah Pravilnika o postopku iz-
daje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru 9610

3155. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o kriterijih za označevanje vodovarstvenega obmo-
čja in območja kopalnih voda 9610

3156. Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo 
v humani medicini 9612

3180. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto 
premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za 
mesec avgust 2009 9648

BANKA SLOVENIJE
3157. Sklep o vsebini in uporabi slovenske strukture 

mednarodne številke bančnega računa 9615
3158. Sklep o zagotavljanju podatkov o nadomestilih za 

opravljanje plačilnih storitev 9617
3159. Navodilo za izvajanje Sklepa o zagotavljanju podat-

kov o nadomestilih za opravljanje plačilnih storitev 9618
3160. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila 

za posredovanje zahteve za pridobitev osebnih 
podatkov iz registra transakcijskih računov v elek-
tronski obliki 9621

SODNI SVET
3161. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kan-

didatur na mesto predsednika Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije 9621

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  
IN ORGANIZACIJE

3162. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za avgust 2009 9621

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3163. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za 

komercialne in poslovne vede 9621
3164. Pravilnik o vsebini in obliki diplom Fakultete za 

uporabne družbene študije v Novi Gorici 9622
3165. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega 

plina iz distribucijskega omrežja za geografsko 
območje Občine Litija 9625

OBČINE
BRASLOVČE

3166. Sklep o dopolnitvah in spremembah Sklepa o za-
četku priprave občinskega podrobnega prostor-
skega načrta za del območja PA1 – Vikend naselje 
Letuš – levi breg (Maglica) 9634
GORENJA VAS - POLJANE

3167. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 9634
GRAD

3168. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o pro računu Občine Grad za leto 2009 9634

3169. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-var-
stvene enote vrtca Grad 9635
KOZJE

3170. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna 
agencija Sotla 9636

3171. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in po-
deželja v Občini Kozje za programsko obdobje 
2007–2013 9638
KRANJSKA GORA

3172. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka ob-
činskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
za Rateče vzhod R-SK2 9639
LENDAVA

3173. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin 
Lendava, Dobrovnik in Kobilje 9639
NOVA GORICA

3174. Odredba o določitvi javnih parkirišč, na katerih se 
plačuje parkirnina 9641
PIVKA

3175. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obrav-
navi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Pivka in Okoljskega 
poročila 9642
ROGAŠOVCI

3176. Sklep o višini najemnine za montažni prireditveni 
šotor 9642
ŠKOCJAN

3177. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta Brinjevec 1 9643
ŽETALE

3178. Odlok o javnem redu v Občini Žetale 9644

POPRAVKI
3181. Popravek Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem 

in zelenjavo 9648
3182. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o prirejanju posebnih iger na srečo v 
igralnih salonih 9649

Uradni list RS – Razglasni del
Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 71/09  
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si 
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Zakon o gospodarskih družbah 
(ZGD-1-UPB3)

Glavne spremembe zadnje novele zakona (ZGD-1C) se nanašajo na poglavje o 
delniški družbi. 

Nagrajevanje članov uprav in nadzornih svetov je urejeno bolj restriktivno:
– njihovi prejemki morajo biti v skladu s politiko razdelitve dobička 
po sklepu skupščine,
– nadzorni svet lahko zahteva vrnitev že izplačane nagrade upravi,
– uveljavlja se odškodninska odgovornost članov nadzornih svetov 
pri nadzoru nad izplačevanjem nagrad upravi,
– člani nadzornih svetov ne morejo biti več udeleženi pri dobičku.

V zvezi s skupščino so natančneje določene vsebina in objava sklica ter 
organizacija skupščine (roki, prijava, pooblaščenci, uporaba varnih elektronskih 
medijev …). Družba,  s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem 
trgu, pa mora izpolnjevati še dodatne zahteve glede sklica.  

Kot je po novem skupščina pristojna za določitev politike prejemkov organov 
vodenja ali nadzora, so tudi pravila, kaj in komu poročati, zdaj jasnejša: 
delničarji bodo tako bolje obveščeni. Tudi do nasprotja interesov ne bo več 
prihajalo tako pogosto, saj novela ta pojem natančno določi.

Večji del določb se začne uporabljati 1. septembra 2009, družbe pa morajo 
svoje statute s spremenjenimi določbami zakona uskladiti najkasneje do 
1. septembra 2010.

• uradno prečiščeno besedilo
• spremembe ZGD-1C so natisnjene polkrepko
• stvarno kazalo
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Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3)
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