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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
volitvah v državni zbor (ZVDZ-B)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor
(ZVDZ-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-B), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 11. julija 2006.
Št. 001-22-108/06
Ljubljana, dne 19. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR
(ZVDZ-B)
1. člen
V Zakonu o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št.
44/92, 60/95 in 70/2000 – ZPolS-A) se v 6. členu dodajo
drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Šteje se, da so sredstva za izvedbo volitev v smislu zakonov, ki urejajo javne finance in javna naročila, zagotovljena
z dnem, ki je z razpisom volitev določen kot dan, s katerim
začnejo teči roki za volilna opravila.
Javna naročila, potrebna za izvedbo volitev, se pri rednih volitvah lahko začnejo še pred dnem razpisa volitev.
Če zaradi rokov, ki jih zahteva izvedba volitev, ni mogoče spoštovati rokov, določenih z zakonom, ki ureja javna
naročila, se javno naročilo odda po postopku s pogajanji brez
predhodne objave.«.
2. člen
Za prvim odstavkom 7. člena se dodata nova drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pravice voliti
in biti voljen nima državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
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osemnajst let starosti, pa mu je bila zaradi duševne bolezni,
zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih
oseb čez njegovo polnoletnost ter ni sposoben razumeti
pomena, namena in učinkov volitev.
Sodišče v postopku za odvzem poslovne sposobnosti
ali podaljšanje roditeljske pravice čez polnoletnost posebej
odloči o odvzemu pravice voliti in biti voljen.«.
Sedanja drugi in tretji odstavek postaneta četrti in peti
odstavek.
3. člen
V celotnem besedilu zakona se besedilo »republiška
volilna komisija« nadomesti z besedilom »državna volilna
komisija« v ustreznih sklonih.
4. člen
V 26. členu se na koncu tretjega odstavka doda besedilo: »Višino nadomestil oziroma povračil stroškov članov
volilnih organov, tajnikov in drugih oseb, ki opravljajo dolžnosti pri volitvah, določi državna volilna komisija v soglasju z
ministrstvom, pristojnim za finance. Za člane državne volilne
komisije se višina nadomestil določi za vsak začeti mesec
izvajanja volilnih opravil na osnovi osnovne plače predsednika ustavnega sodišča, in sicer za predsednika državne
volilne komisije in njegovega namestnika v višini največ ene
četrtine osnovne plače predsednika ustavnega sodišča, za
druge člane državne volilne komisije pa v višini največ ene
šestine osnovne plače predsednika ustavnega sodišča. Državna volilna komisija določi višino nadomestil v odvisnosti
od udeležbe na sejah in drugih aktivnosti. V času, ko ni volitev, predsednik državne volilne komisije prejema nadomestilo
v višini 10% osnovne plače predsednika ustavnega sodišča,
njegov namestnik pa nadomestilo v višini 5% osnovne plače
predsednika ustavnega sodišča.«.
5. člen
V 29. členu se dodata drugi in tretji odstavek, ki se
glasita:
»Administrativne in tehnične pogoje za delovanje okrajnih volilnih komisij in volilnih komisij volilnih enot zagotavljajo
upravne enote, na katerih je sedež teh komisij.
Če izvedba javnega naročila zaradi rokov, ki jih zahteva
izvedba predčasnih volitev, ali drugih resnih razlogov ni mogoča, poskrbi za tisk in distribucijo tiskanega gradiva, ki ga
določi pristojni volilni organ, podjetje, ki ga zakon določa kot
založnika Uradnega lista Republike Slovenije.«.
6. člen
V 34. členu se doda peti odstavek, ki se glasi:
»Pri imenovanju članov okrajnih volilnih komisij in njihovih namestnikov po prejšnjem odstavku se najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list kandidatov so
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bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni kandidati, in
sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih kandidatov
pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb, nato pa
predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti, tako
da je zagotovljena politično pluralna sestava volilnih komisij.
Če predlogov ni ali jih je premalo, se za manjkajoče člane
in njihove namestnike določijo uradniki, zaposleni v organih
državne uprave ali upravi lokalne skupnosti.«.
7. člen
Prvi odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Volilna komisija ima tajnika, ki ima lahko največ dva
namestnika. Tajnika in namestnika volilna komisija imenuje
izmed uradnikov.«.
Drugi odstavek se črta.
8. člen
V prvem odstavku 37. člena se za 6. točko dodajo nove
7., 8. in 9. točka, ki se glasijo:
»7) ugotavlja, katere liste kandidatov so na ravni države
prejele štiri ali več odstotkov glasov, oddanih za vse liste,
8) skrbi za izvedbo glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije,
9) organizira izobraževanje za člane drugih volilnih organov,«.
Sedanja 7. točka postane 10. točka.
Doda se četrti odstavek, ki se glasi:
»Strokovne, administrativne in tehnične naloge za državno volilno komisijo opravlja služba državne volilne komisije. Organizacijo in delo te službe uredi državna volilna
komisija z aktom. Službo državne volilne komisije vodi direktor, ki opravlja tudi naloge tajnika te komisije. Direktorja,
na podlagi javnega natečaja za mandatno obdobje petih let,
imenuje državna volilna komisija. Za postopek izbire, imenovanja in razrešitve se smiselno uporabljajo določbe zakona,
ki ureja javne uslužbence, in se nanašajo na generalne direktorje direktoratov, razen določb, ki omogočajo razrešitev
iz nekrivdnih razlogov.«.
9. člen
V tretjem odstavku 41. člena se na koncu odstavka
doda besedilo: »Pri imenovanju članov volilnih odborov se
najprej upoštevajo predlogi političnih strank, s katerih list
kandidatov so bili na zadnjih volitvah v državni zbor izvoljeni
kandidati, in sicer po vrstnem redu glede na število izvoljenih
kandidatov pri čemer v primeru enakega števila odloči žreb,
nato pa predlogi drugih političnih strank in lokalnih skupnosti
ter njihovih delov, tako da je zagotovljena politično pluralna
sestava volilnih odborov. Če predlogov ni ali jih je premalo,
se za manjkajoče člane določijo uradniki, zaposleni v organih
državne uprave ali upravi lokalne skupnosti.«.
10. člen
V 43. členu se dodata šesti in sedmi odstavek, ki se
glasita:
»Na kandidatni listi noben spol ne sme biti zastopan z
manj kakor 35% od skupnega dejanskega števila kandidatk
in kandidatov na listi.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za kandidatne liste, na katere so uvrščeni trije kandidati oziroma kandidatke,
pri čemer mora biti na kandidatni listi, na katero so uvrščeni
trije kandidati oziroma kandidatke, najmanj en predstavnik
vsakega od spolov.«.
11. člen
V drugem odstavku 44. člena se beseda »sto« nadomesti z besedo »tisoč«.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
»Za liste iz tega člena se uporablja določba šestega
odstavka 43. člena tega zakona.«.
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12. člen
V prvem odstavku 47. člena se besedilo »oziroma pri
pristojnem krajevnem uradu.« nadomesti z besedilom »ne
glede na kraj stalnega prebivališča.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Organi iz prejšnjega odstavka vodijo posebno evidenco potrjenih obrazcev. Ta evidenca je uradna tajnost in
pravico vpogleda vanjo ima samo pristojna volilna komisija
oziroma sodišče. Če je dana podpora na način iz prejšnjega
odstavka, mora predlagatelj liste kandidatov pred vložitvijo te
poskrbeti za vpis podpore v evidenco potrjenih obrazcev.«.
Dodajo se četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se
glasijo:
»Osebe, ki so med potekom roka, določenega za predložitev list kandidatov, v bolnišnicah, domovih za starejše
občane, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih,
in osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo
izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za
to pooblaščena oseba organa oziroma pravne osebe.
Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo
tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v
tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi
ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno
ali začasno prebivališče, vendar zaradi bolezni ali invalidnosti
ne morejo pred pristojni organ osebno in se ne nahajajo v
zavodih iz četrtega odstavka tega člena, lahko svojo podporo
kandidatu ali listi kandidatov dajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu najpozneje
šest dni pred iztekom roka za predložitev list kandidatov.
Zahteva za izdajo obrazca iz četrtega in petega odstavka tega člena in zahteva za obisk uradne osebe iz šestega
odstavka tega člena se lahko vloži najkasneje petnajst dni
pred potekom roka za predložitev list kandidatov.«.
13. člen
V tretjem odstavku 51. člena se pika na koncu odstavka
nadomesti z vejico in doda besedilo »ki se nanašajo na določanje kandidatov na volitvah v državni zbor.«
14. člen
V 61. členu se besedilo »v sredstvih javnega obveščanja« nadomesti z besedilom »v medijih ali na drug način, ki
ga določi državna volilna komisija, upoštevaje načelo čim
širše obveščenosti volivcev ter načelo gospodarnosti,«.
15. člen
V prvem odstavku 62. člena se besedilo »Sredstva javnega obveščanja so dolžna« nadomesti z besedama »Mediji
morajo«.
V drugem odstavku se besedilo »sredstva javnega obveščanja« nadomesti z besedo »medije«.
16. člen
Tretji odstavek 64. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Volilne komisije pripravijo pravočasno za vsa volišča,
ki so jih določile, potrebno število prosojnih glasovalnih skrinjic, tiskane glasovnice in drugo volilno gradivo.«.
17. člen
V drugem odstavku 68. člena se črta besedilo »začne
pred sedmo uro ali«, na koncu odstavka pa se doda nov
stavek, ki se glasi: »O tem, da se bo glasovanje na volišču
končalo po 19. uri, mora okrajna volilna komisija obvestiti
predstavnike list kandidatov takoj, ko je bila sprejeta takšna
odločitev.«.
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18. člen
V 69. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odstavek, dodata drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Glasovanje vodi volilni odbor, ki ga okrajna volilna komisija imenuje na način, določen v 41. členu tega zakona.
Po vsakokratnem zaključku predčasnega glasovanja se
volilne skrinjice in drug volilni material zapečatijo; odpečatijo
se ob vsakokratnem nadaljevanju predčasnega glasovanja
in pred ugotavljanjem izida glasovanja. Državna volilna komisija določi enotne standarde varovanja volilnih skrinjic in
drugega volilnega gradiva v času od predčasnega glasovanja
do ugotavljanja izida glasovanja.«.
19. člen
Četrti odstavek 71. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Nato predsednik ali član volilnega odbora obkroži zaporedno številko pred imenom volivca v volilnem imeniku,
volivec pa se podpiše v za to namenjen prostor v volilnem
imeniku. Predsednik ali član volilnega odbora preveri, ali se
je volivec podpisal na pravo mesto in mu izroči glasovnico.
Volivcu se izroči glasovnica tudi, če se ne more ali noče
podpisati. Če se ne more podpisati zaradi telesne hibe ali
drugega razloga ali če se noče podpisati, volilni odbor to posebej označi v volilnem imeniku. Predsednik ali član volilnega
odbora volivcu na njegovo zahtevo da pojasnilo o tehničnih
vidikih glasovanja.«.
20. člen
Tretji odstavek 72. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Če hoče glasovati oseba, katere ime je v volilnem
imeniku že obkroženo in pri njenem imenu že obstaja podpis
volivca, oziroma je v rubriki opombe označba o drugem načinu glasovanja, se njeno osebno ime, prebivališče in njena
morebitna izjava vpišejo v zapisnik, glasovati pa ji volilni
odbor ne dovoli.«.
21. člen
Za 79. členom se doda 79.a člen, ki se glasi:
»79.a člen
Okrajna volilna komisija za območje okraja določi najmanj eno volišče, ki je dostopno invalidom. Volivci, ki želijo
glasovati na tem volišču, morajo to svojo namero sporočiti
okrajni volilni komisiji najpozneje tri dni pred dnem glasovanja. Na tem volišču lahko volilna komisija omogoči glasovanje
s posebej prilagojenimi glasovnicami in glasovalnimi stroji.
Okrajna volilna komisija določi tudi najmanj eno volišče,
na katerem lahko glasujejo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, če to svojo namero sporočijo
okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni
imenik, najpozneje tri dni pred dnem glasovanja.«.
22. člen
Drugi odstavek 81. člena se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se beseda »sedem« nadomesti z besedo »deset«.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
23. člen
82. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Volivci, ki so vpisani v evidenco volilne pravice državljanov Republike Slovenije, ki nimajo stalnega prebivališča
v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije, če
država, v kateri prebivajo, dopušča tako glasovanje, oziroma
če to omogoča meddržavni sporazum. Tem volivcem se pravočasno pošlje glasovnica s priloženo volilno karto.
Volivci, ki so na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno
prebivajo, lahko glasujejo po pošti ali na diplomatsko konzu-
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larnem predstavništvu Republike Slovenije, če to sporočijo
državni volilni komisiji najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja in če država, v kateri prebivajo, dopušča tako glasovanje,
oziroma če to omogoča meddržavni sporazum.
Če volivec glasuje po pošti, se glasovnica upošteva,
če je kuverti z glasovnico priložena lastnoročno podpisana
volilna karta.
Za glasovanje po pošti v tujini in na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije se smiselno
uporabljajo določbe, ki veljajo za glasovanje v Republiki
Sloveniji.
Ne glede na določbe 73. in 74. člena tega zakona
se lahko glasovanje opravi z uradno prazno glasovnico, ki
vsebuje oznako volilne enote in volilnega okraja ter navodilo o načinu glasovanja. Volivec izrazi svojo voljo tako, da
v prostor na glasovnici lastnoročno ali na drug način vpiše
ime in priimek kandidata, za katerega glasuje, ali ime liste
kandidatov, za katero glasuje.«.
24. člen
Naslov X. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»X. UGOTAVLJANJE IZIDA GLASOVANJA PO VOLILNIH
KOMISIJAH«.
25. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Okrajna volilna komisija ugotovi za območje volilnega
okraja, koliko volivcev je vpisanih v volilni imenik, koliko jih
je na voliščih glasovalo po volilnem imeniku in koliko jih je
glasovalo s potrdili, koliko jih je glasovalo po pošti, koliko
glasovnic je bilo neveljavnih ter koliko glasov so dobili posamezni kandidati in posamezne liste kandidatov. Volilna
komisija ugotovi tudi izid glasovanja po pošti, pri čemer
upošteva glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure na
dan po dnevu glasovanja, razen za glasovnice, ki so prispele
iz tujine. Pri ugotavljanju izida glasovanja po pošti iz tujine
se upoštevajo glasovnice, ki so prispele po pošti do 12. ure
osmega dne po dnevu glasovanja.«.
26. člen
Za 89. členom se doda 89.a člen, ki se glasi:
»89.a člen
Državna volilna komisija ugotovi za območje države,
koliko glasov so dobili posamezni kandidati z liste po volilnih
okrajih, koliko glasov so dobile liste po volilnih enotah in
skupno število glasov, oddanih za vse liste kandidatov na
območju države. Pri tem volilna komisija upošteva tudi izid
glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Republike Slovenije in po pošti iz tujine, ki je prispela v državno
volilno komisijo v roku iz 87. člena tega zakona. Izid glasovanja iz prejšnjega stavka državna volilna komisija ugotavlja
po volilnih okrajih.
Državna volilna komisija sporoči volilnim komisijam
volilnih enot končni izid glasovanja za posamezno volilno
enoto.
Na podlagi ugotovljenega izida glasovanja za območje
države državna volilna komisija ugotovi, katere liste kandidatov oziroma istoimenske liste kandidatov so na območju
države dobile najmanj 4% od skupnega števila glasov, oddanih za vse liste na območju države, in se upoštevajo pri
delitvi mandatov.«.
27. člen
Za 89.a členom se doda naslov poglavja, ki se glasi:
»X.a UGOTAVLJANJE IZIDA VOLITEV«.
28. člen
V besedilu 90. člena, ki postane prvi odstavek, se na
koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda be-
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sedilo »povečanim za ena, kar se zaokroži na celo število
navzgor«.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lista, ki ne
izpolnjuje pogoja iz tretjega odstavka 92. člena tega zakona,
mandata ne pridobi.«.
29. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, se
razdelijo na ravni države tako, da se listam oziroma istoimenskim listam dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med
številom mandatov, ki bi jim pripadli na podlagi seštevkov
glasov na ravni države, in številom mandatov, ki so jih dobile
v volilnih enotah.
Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko od
vseh 88 mandatov bi pripadlo listam oziroma istoimenskim
listam sorazmerno številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To se ugotovi na podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki se izračunajo tako, da se seštevki glasov, ki so jih
dobile liste oziroma istoimenske liste v vseh volilnih enotah,
delijo z vsemi števili od 1 do 88 (d'Hondtov sistem).
Tiste liste oziroma istoimenske liste, ki na območju države niso dobile najmanj 4% od skupnega števila glasov, se
pri delitvi mandatov ne upoštevajo.
Mandati iz prvega odstavka tega člena se dodelijo listam oziroma istoimenskim listam po vrstnem redu najvišjih
količnikov iz prejšnjega odstavka, pri čemer se višji količniki
štejejo kot mandati, ki jih je lista oziroma istoimenska lista
prejela na podlagi 90. člena tega zakona.
Če bi kateri od list oziroma istoimenskih list pri delitvi
mandatov v skladu s prvim odstavkom tega člena pripadlo
manj mandatov, kakor jih je dobila pri delitvi na ravni volilne
enote, se pri ugotavljanju, koliko mandatov bi pripadlo listam
oziroma istoimenskim listam na podlagi seštevkov glasov na
ravni države, upošteva zmanjšano skupno število mandatov,
ki jih je treba še razdeliti na ravni države.«.
30. člen
Drugi odstavek 93. člena se črta.

šek:

31. člen
110. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

1. kdor ravna v nasprotju s 5. členom tega zakona,
2. kdor agitira na volišču (65. člen),
3. kdor potem, ko je glasoval, na opomin predsednika
volilnega odbora noče oditi z volišča (75. člen),
4. kdor moti red na volišču (78. člen).
Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek,
kdor v nasprotju z 78. členom tega zakona pride na volišče
z orožjem ali nevarnim orodjem ali kdor brez naročila predsednika volilnega odbora ukaže, da se pripelje na volišče
oborožena sila ali jo pripelje sam.
Z globo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s
5. členom tega zakona.
Z globo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna
v nasprotju s 5. členom tega zakona.
Naloge prekrškovnega organa za kršitve iz 75. in
78. člena tega zakona opravlja Policija, za kršitve iz 5. in
65. člena tega zakona pa ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Osebe, ki jim je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti
ali prizadetosti s pravnomočno sodno odločbo popolnoma

Uradni list Republike Slovenije
odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njihovo polnoletnost pred
uveljavitvijo tega zakona, nimajo pravice biti voljene, imajo
pa pravico voliti.
Na predlog osebe, ki je upravičena vložiti predlog za
uvedbo postopka iz prejšnjega odstavka, sodišče odloči o
volilni pravici osebe iz prejšnjega odstavka v skladu z drugim
in tretjim odstavkom 2. člena tega zakona.
33. člen
Ne glede na določbi 10. in 11. člena tega zakona na
prvih volitvah v državni zbor, ki bodo izvedene po uveljavitvi
tega zakona, noben spol na kandidatni listi ne sme biti zastopan z manj kakor 25% od dejanskega skupnega števila
kandidatk in kandidatov na kandidatni listi.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona sedanji tajnik republiške volilne komisije nastopi petletni mandat direktorja službe
državne volilne komisije.
35. člen
Določbe 16. in drugih členov tega zakona, ki se nanašajo na uvedbo prosojnih glasovalnih skrinjic, se začnejo
uporabljati s 1. 1. 2007.
36. člen
Ne glede na določbe Zakona o evidenci volilne pravice
(Uradni list RS, št. 52/02) se volilni imeniki sestavijo tako,
da se v njih določi tudi prostor za podpis volivca, in izročijo
pristojnim volilnim komisijam deveti dan pred dnem glasovanja.
37. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-01/92-3/75
Ljubljana, dne 11. julija 2006
EPA 755-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

3402.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
policiji (ZPol-F)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji (ZPol-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 12. julija 2006.
Št. 001-22-111/06
Ljubljana, dne 20. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O POLICIJI (ZPol-F)
1. člen
V Zakonu o policiji (Uradni list RS, št. 3/06 – uradno
prečiščeno besedilo) se v 2. členu doda nov tretji odstavek,
ki se glasi:
»Ministrstvo lahko opravlja vse ali posamezne naloge
strokovne pomoči za predstojnika organa v sestavi pri upravljanju s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi
viri za organ v sestavi ne glede na določbe tega zakona.«.
2. člen
Drugi odstavek 22. člena se spremeni, tako da se
glasi:
»Podatke in obvestila o opravljanju nalog iz prejšnjega
odstavka dajejo minister, generalni direktor policije ter osebe, ki jih minister ali generalni direktor policije pooblastita
za to.«.
3. člen
V 28. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če se pravilno vabljeni pritožnik vabilu na razgovor ne
odzove in pisno ne sporoči policiji, da bo nadaljeval postopek, se njegov molk šteje za odstop od pritožbe, ki se vnese
v zapisnik o obravnavi pritožbe.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni, tako da se glasi:
»Če se pritožnik ne strinja z ugotovitvami vodje organizacijske enote policije, kakor tudi v primerih, ko iz pritožbe
izhaja sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, vodja organizacijske enote policije celoten
spis takoj odstopi ministrstvu, ki vodi nadaljnji postopek reševanja pritožbe.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
4. člen
V prvem odstavku 33. člena se za besedilom »varnostno preverjati osebe,« doda besedilo »izvajati prikrito
evidentiranje ali namensko kontrolo,«.
5. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Policisti lahko ugotavljajo identiteto osebe, ki:
– jo je treba prijeti, privesti, ji odvzeti prostost ali jo
pridržati;
– je na območju, na katerem je prepovedano ali omejeno gibanje;
– je na območju, v kraju ali objektu, v katerem se izvajajo ukrepi za iskanje ali izsleditev storilca kaznivega dejanja ali
prekrška ali predmetov in sledi, ki so pomembne za kazenski
postopek ali postopek o prekršku;
– s svojim obnašanjem, ravnanjem in zadrževanjem na
določenem kraju ali ob določenem času vzbuja sum, da bo
izvršila, izvršuje ali je izvršila kaznivo dejanje ali prekršek;
– je po opisu podobna iskani osebi;
– je očitno nebogljena in je ugotavljanje identitete nujno
za zagotovitev pomoči;
– bi lahko dala koristne podatke za opravljanje uradnih
nalog policije.«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če policist v primerih iz prvega odstavka ne more drugače ugotoviti identitete osebe, jo lahko privede v policijske
prostore in izvede identifikacijski postopek.«.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti,
šesti in sedmi odstavek.
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6. člen
Za 36. členom se dodata 36.a in 36.b člen, ki se gla-

»36.a člen
Prikrito evidentiranje ali namenska kontrola se izvaja
pri mejni kontroli in policijskih ter carinskih kontrolah v notranjosti države na podlagi razpisa ukrepov za osebe in vozila,
ki so jih razpisale države in so vneseni v schengenski informacijski sistem, v skladu z določbami Konvencije o izvajanju
schengenskega sporazuma.
Prikrito evidentiranje pomeni odkritje razpisane osebe
ali razpisanega vozila in zbiranje informacij iz četrtega odstavka tega člena.
Namenska kontrola pomeni preiskavo osebe ali vozila
na podlagi Zakona o nadzoru državne meje, Zakona o kazenskem postopku, Zakona o prekrških ali na podlagi drugih
zakonov, ki urejajo postopek preiskave. Če niso izpolnjeni
zakonski pogoji za preiskavo, se ukrep namenske kontrole
nadomesti s prikritim evidentiranjem.
Organu, ki je odredil razpis, se pošljejo informacije o
izsleditvi razpisane osebe ali razpisanega vozila, kraju, času
ali razlogu za kontrolo, poti in namembnem kraju potovanja,
osebah, ki spremljajo osebo ali potnikih v vozilu, uporabljenem vozilu, stvareh, ki jih ima oseba s seboj, in okoliščinah,
v katerih je bila oseba ali vozilo zatečeno.
Policisti morajo prikrito evidentiranje in namensko kontrolo uporabljati ter opravljati tako, da čim manj posegajo v
pravice osebe, na katero se razpis ukrepa nanaša, in oseb,
ki jo spremljajo.
36.b člen
Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da določena oseba izvršuje ali pripravlja kaznivo dejanje iz drugega
odstavka tega člena, ali kadar na podlagi celostne ocene
te osebe, ugotovljene na podlagi informacij, pridobljenih v
skladu z zakonom, zlasti na podlagi operativnih informacij
policije, podanih kazenskih ovadb, uvedenih kazenskih postopkov, ki še niso pravnomočno dokončani, in pravnomočnih
kazenskih obsodb, ki še niso izbrisane, obstaja utemeljen
razlog za sum, da bo tudi v prihodnje izvrševala kazniva
dejanja iz drugega in šestega odstavka tega člena, se lahko
zoper to osebo ali vozilo odredi razpis prikritega evidentiranja
ali namenske kontrole, ki se vnese v schengenski informacijski sistem.
Razpis se lahko odredi za kaznivo dejanje umora po
127. členu, ugrabitve po 144. členu, posilstva po 180. členu,
zlorabe prostitucije po 185. členu, prikazovanja, izdelave,
posesti in pošiljanja pornografskega gradiva po 187. členu,
neupravičene proizvodnje in prometa z mamili po 196. členu,
velike tatvine po 212. členu, ropa po 213. členu, goljufije po
217. členu, izsiljevanja po 218. členu, nedovoljenega izvoza
in uvoza stvari, ki so posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena, ali naravne vrednote po 222. členu, poslovne
goljufije po 234. a členu, vdora v informacijski sistem po
242. členu, ponarejanja denarja po 249. členu, ponarejanja
in uporabe ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev
po 250. členu, pranja denarja po 252. členu, tihotapstva po
255. členu, hudodelskega združevanja po 297. členu, nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksplozivov po 310.
členu, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države po
tretjem odstavku 311. člena, povzročitve nevarnosti z jedrskimi snovmi po 319. členu, ugrabitve letala ali ladje po 330.
členu, napada na varnost zračnega prometa po 331. členu,
vnašanja nevarnih snovi v državo po 335. členu, terorizma po
355. členu, diverzije po 356. členu, trgovine z ljudmi po 387.
a členu, mednarodnega terorizma po 388. členu, financiranja
terorističnih dejanj po 388.a členu, ogrožanja oseb pod mednarodnim varstvom po 389. členu in jemanja talcev po 390.
členu Kazenskega zakonika.
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Razpis prikritega evidentiranja ali namenske kontrole s
pisno odredbo dovoli državni tožilec na pisni predlog policije.
Predlog in odredba morata vsebovati podatke, ki omogočajo
določljivost osebe ali vozila, razlog ter njegovo utemeljitev za
prikrito evidentiranje ali namensko kontrolo.
Če pisne odredbe ni mogoče pravočasno dobiti in če bi
bilo nevarno odlašati, lahko izjemoma na ustni predlog policije državni tožilec dovoli začetek izvajanja ukrepa z ustno
odredbo. O ustnem predlogu napravi organ, ki je izdal ustno
odredbo, uradni zaznamek. Pisna odredba, ki mora vsebovati
utemeljitev razloga za predčasno izvedbo, mora biti izdana
najpozneje v 12 urah po izdaji ustne odredbe.
Izvajanje ukrepa lahko traja največ tri mesece, iz tehtnih
razlogov pa se lahko njegovo trajanje s pisno odredbo podaljša vsakič za tri mesece. Skupno lahko ukrep traja največ 24
mesecev. Policija preneha izvajati ukrep takoj, ko prenehajo
razlogi, zaradi katerih je bil odrejen. O prenehanju brez odlašanja pisno obvesti organ, ki je ukrep odredil.
Razpis se lahko odredi tudi za kaznivo dejanje izdaje
uradne tajnosti po 266. členu, izdaje vojaške tajnosti po 282.
členu, veleizdaje po 348. členu, napada na ozemeljsko celovitost po 349. členu, umora najvišjih predstavnikov države
po 352. členu, nasilja zoper najvišje predstavnike države po
353. členu, oboroženega upora po 354. členu, vohunstva po
358. členu, izdaje državne tajnosti po 359. členu, genocida
po 373. členu, hudodelstva zoper civilno prebivalstvo po 374.
členu in hudodelstva zoper ranjence in bolnike po 375. členu
Kazenskega zakonika, vendar le na podlagi pisne odredbe
generalnega državnega tožilca Republike Slovenije ali vrhovnega državnega tožilca, ki ga generalni državni tožilec
za to posebej pisno pooblasti. Za pogoje odreditve razpisov
in njihov rok trajanja po tem odstavku se uporabljajo določbe
tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena. Predlagatelj
razpisa se je o razlogih za izdajo razpisa dolžan še pred
njegovo izdajo posvetovati z drugimi državami, ki bi morale
ta razpis izvršiti.«.
7. člen
V prvem odstavku 39.a člena se v prvem stavku za
besedo »storila« doda besedilo »kaznivo dejanje ali«, za
besedo »takem« pa doda besedilo »kaznivem dejanju ali«.
8. člen
V drugem odstavku 59. člena se 1. točka spremeni,
tako da se glasi:
»1. evidenco kaznivih dejanj;«.
5. točka se črta.
Na koncu 19. točke se pika nadomesti s podpičjem, za
njo pa se doda nova 20. točka, ki se glasi:
»20. evidenco prikritih evidentiranj in namenskih kontrol.«.
9. člen
V 61. členu se v 1. točki črta besedilo »ovadenih oseb
in«. Za besedama »ovadene osebe« se črta vejica in doda
besedilo »ali osumljenca, upravna enota kraja rojstva,«. Za
besedilom »osebne podatke oškodovancev,« se doda besedilo »prijaviteljev in drugih oseb, ki so dale obvestila o
kaznivem dejanju«.
5. točka se črta.
Na koncu 19. točke se pika nadomesti s podpičjem, za
njo pa se doda nova 20. točka, ki se glasi:
»20. evidenca prikritih evidentiranj in namenskih kontrol:
o izsleditvi razpisane osebe ali razpisanega vozila, kraju,
času ali razlogu za kontrolo, poti in namembnem kraju potovanja, osebah, ki spremljajo osebo ali potnikih v vozilu,
uporabljenem vozilu, stvareh, ki jih ima oseba s seboj in
okoliščinah, v katerih je bila oseba ali vozilo zatečeno.«.
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10. člen
V prvem odstavku 62. člena se v tretji alinei črtata številka »5.,« in veznik »in« ter za številko »17.« doda besedilo
»in 20.«
11. člen
V prvem odstavku 63. člena se v prvi alinei črtata številka »5.,« in veznik »in« ter za številko »17.« doda besedilo
»in 20.«
V drugem odstavku se črta besedilo »ovadenih oseb
in«.
12. člen
V 75. členu se črta pika in doda besedilo »oziroma
javnega natečaja.«
13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-01/94-5/42
Ljubljana, dne 12. julija 2006
EPA 898-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

3403.

Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o
spodbujanju tujih neposrednih investicij in
internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi
Zakona o spodbujanju tujih neposrednih
investicij in internacionalizacije podjetij
(ZSTNIIP-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o
spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije
podjetij (ZSTNIIP-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 12. julija 2006.
Št. 001-22-109/06
Ljubljana, dne 20. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O SPODBUJANJU TUJIH NEPOSREDNIH
INVESTICIJ IN INTERNACIONALIZACIJE
PODJETIJ (ZSTNIIP-A)
1. člen
V Zakonu o spodbujanju tujih neposrednih investicij in
internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 86/04) se v
14. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»(1) Na podlagi analize ekonomske upravičenosti lahko
agencija ob predhodnem soglasju vlade odpre ali zapre svoje
predstavništvo v tujini.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Organizacijo, upravljanje in način delovanja predstavništev agencije v tujini in vrste storitev, ki jih predstavništva agencije v tujini zaračunavajo, določi vlada.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Vlada izda akt iz tretjega odstavka 14. člena najkasneje
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-08/04-24/2
Ljubljana, dne 12. julija 2006
EPA 897-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

3404.

Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem
skladu Republike Slovenije (uradno
prečiščeno besedilo) (ZJSRS-UPB2)

Na podlagi 153. člena Poslovnika državnega zbora
je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 14. julija
2006 potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem
jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije,
ki obsega:
– Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije
– ZJSRS (Uradni list RS, št. 25/97 z dne 9. 5. 1997),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije – ZJSRS-A (Uradni list
RS, št. 10/98 z dne 12. 2. 1998),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije – ZJSRS-B (Uradni list
RS, št. 41/99 z dne 1. 6. 1999),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije – ZJSRS-C (Uradni list
RS, št. 53/99 z dne 2. 7. 1999),
– Zakon o javnih skladih – ZJS (Uradni list RS, št. 22/00
z dne 10. 3. 2000),
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije – ZJSRS-D (Uradni list RS, št. 119/02 z dne 30. 12. 2002) in
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije – ZJSRS-E (Uradni list RS, št. 61/06 z dne 13. 6. 2006).
Št. 412-01/96-19/23
Ljubljana, dne 14. julija 2006
EPA 923-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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ZAKON
O JAVNEM JAMSTVENEM IN PREŽIVNINSKEM
SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE
uradno prečiščeno besedilo
(ZJSRS-UPB2)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja:
– ustanovitev in poslovanje Javnega jamstvenega in
preživninskega sklada Republike Slovenije,
– vrsto in obseg pravic, ki se pokrivajo iz sredstev
sklada, ter
– roke in postopek za njihovo uveljavitev.
1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenaša Direktiva Sveta 80/987/EGS z dne 20. oktobra 1980
o približevanju zakonodaje držav članic o varstvu delavcev
v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca (UL
L št. 283 z dne 28. oktobra 1980, str. 23, z vsemi spremembami).
II. USTANOVITEV SKLADA
2. člen
S tem zakonom se za poravnavo obveznosti iz naslova
pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in iz
naslova pravic otrok v primeru neizplačevanja preživnin po
tem zakonu ustanovi Javni jamstveni in preživninski sklad
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad).
3. člen
Sklad je pravna oseba javnega prava.
Ime sklada je: Javni jamstveni in preživninski sklad
Republike Slovenije.
Sedež sklada je v Ljubljani.
4. člen
Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
5. člen
(črtan)
6. člen
(črtan)
7. člen
(črtan)
8. člen
(črtan)
9. člen
(črtan)
10. člen
Del strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za
uveljavljanje pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca za sklad opravlja Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje.
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11. člen
(črtan)
12. člen
(črtan)

III. SREDSTVA SKLADA
13. člen
Sredstva za kritje pravic delavcev v primeru insolventnosti zagotavljajo delodajalci, državni proračun in sklad z
izterjavo terjatev iz 28. člena tega zakona.
Sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine pridobiva sklad iz državnega proračuna in z
izterjavo terjatev iz 28. člena tega zakona.
Sredstva za delovanje sklada se zagotavljajo s povračilom stroškov dolžnika, iz prihodkov od financiranja in iz
državnega proračuna.
Sklad mora zagotavljati ločeno vodenje sredstev za
namene, naštete v prejšnjih odstavkih.
14. člen
Delodajalci zagotavljajo sredstva iz prejšnjega člena v
okviru prispevka za zaposlovanje, ki se vplačuje v proračun
Republike Slovenije.
Republika Slovenija zagotavlja sredstva iz prejšnjega
člena iz proračuna Republike Slovenije, kadar drugi prihodki
sklada ne zadostujejo za kritje obveznosti sklada.
Višina sredstev, ki jih zagotavlja proračun Republike
Slovenije, se opredeli v finančnem načrtu sklada.
Državni zbor Republike Slovenije obravnava finančni
načrt sklada ob obravnavi in sprejemanju proračuna Republike Slovenije.
Sredstva za kritje obveznosti sklada se dodeljujejo skladu po postopkih in na način, kot je določen za sredstva proračuna Republike Slovenije.
14.a člen
Ne glede na določbe zakona o javnih skladih (Uradni list
RS, št. 22/2000) nad skladom ni mogoče začeti stečajnega
postopka. Če sklad ne more poravnati dospelih obveznosti,
odgovarja za njihovo plačilo Republika Slovenija solidarno
s skladom.
15. člen
(črtan)
IV. PRAVICE PO TEM ZAKONU
1. Pravice delavcev v primeru insolventnosti
delodajalca
16. člen
Pravice po tem zakonu ima delavec, ki mu je delovno
razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca (v nadaljnjem besedilu: upravičenec).
Kadar ima delodajalec sedež v eni od drugih držav
članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, ima delavec pravice po tem zakonu v primeru, če je na
podlagi pogodbe o zaposlitvi opravljal delo ali ga je običajno
opravljal na ozemlju Republike Slovenije.
16.a člen
Pravic po tem zakonu nima delavec, ki je sam ali skupaj s svojimi družinskimi člani večinski lastnik podjetja ali
dejavnosti delodajalca in ima prevladujoč vpliv na njegovo
poslovanje.
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Za namene tega zakona se za družinske člane delavca
iz prejšnjega odstavka štejejo zakonec oziroma zunajzakonski partner, otroci, posvojenci in otroci zakonca ali zunajzakonskega partnerja ter starši oziroma posvojitelj, kot jih opredeljujejo predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in
partner, ki živi z delavcem v registrirani istospolni partnerski
skupnosti.
17. člen
Delodajalec po tem zakonu je pravna ali fizična oseba s
sedežem v Republiki Sloveniji ali v drugi državi članici Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, ki svojo
dejavnost opravlja v Republiki Sloveniji in ima z delavcem,
ki opravlja delo ali ga običajno opravlja v Republiki Sloveniji,
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.
Delodajalec je insolventen po tem zakonu:
– če je nad njim začet stečajni postopek;
– če je sklep o potrditvi prisilne poravnave z načrtom
finančne reorganizacije nad njim postal pravnomočen;
– če je v eni od drugih držav članic Evropske unije ali
Evropskega gospodarskega prostora, v kateri ima delodajalec sedež, uveden postopek insolventnosti v skladu z Uredbo
Sveta (ES) št. 1346/2000 z dne 29. junija 2000 o postopkih
v primeru insolventnosti (UL L št. 160 z dne 30. junija 2000,
str. 1) in Uredbo Sveta (ES) št. 603/2005 z dne 12. aprila
2005 o spremembi seznamov postopkov v primeru insolventnosti, likvidacijskih postopkov in upraviteljev v prilogah
A, B in C k Uredbi (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru
insolventnosti (UL L št. 100 z dne 20. aprila 2005, str. 1).
18. člen
Upravičenec pridobi pravice po tem zakonu z dnem
prenehanja delovnega razmerja.
Pogoj za pridobitev pravic je:
– v primeru iz prve alinee drugega odstavka prejšnjega
člena, da je svoje pravice prijavil v rokih in na način določen
v zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji za prijavljanje terjatev;
– v primeru iz druge alinee drugega odstavka prejšnjega člena, da je zahteval varstvo svojih pravic v rokih in na
način določen v predpisih, ki urejajo delovna razmerja, če mu
pravice niso bile priznane v skladu s temi predpisi;
– v primeru iz tretje alinee drugega odstavka prejšnjega
člena, da je delavec v skladu z določili postopka insolventnosti, ki je bil uveden v eni od drugih držav članic Evropske
unije ali Evropskega gospodarskega prostora, prijavil svojo
terjatev.
Ne glede na določbo prve alinee prejšnjega odstavka
prijava terjatve v stečajnem postopku ni pogoj za pridobitev
pravic po tem zakonu, če je bil stečajni postopek zaključen,
ne da bi bila opravljena delitev upnikom, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ni zadoščalo niti za stroške stečajnega postopka oziroma je bilo neznatne vrednosti.
19. člen
Pravice po tem zakonu so pravice do izplačila:
– neizplačanih plač za obdobje zadnjih treh mesecev
pred datumom prenehanja delovnega razmerja,
– neizplačanih nadomestil plače za plačane odsotnosti
z dela v obdobju treh mesecev pred datumom prenehanja
delovnega razmerja,
– nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do katerega je upravičen v tekočem koledarskem
letu,
– odpravnine, v višini in pod pogoji, kot jih za presežne
delavce določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja.
Izplačilo po prejšnjem odstavku se upravičencu zagotavlja:
– za pravici iz prve in druge alinee prejšnjega odstavka
največ do zneska v višini treh minimalnih plač določenih z
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zakonom na dan izdaje odločbe, zmanjšanih za davke in
prispevke,
– za pravico iz tretje alinee prejšnjega odstavka največ
do zneska v višini ene polovice minimalne plače določene
z zakonom na dan izdaje odločbe, zmanjšane za davke in
prispevke,
– za pravico iz četrte alinee prejšnjega odstavka največ
do zneska v višini ene minimalne plače določene z zakonom
na dan izdaje odločbe, zmanjšane za davke in prispevke.
Sklad pri izračunu višine izplačila upošteva višino terjatev upravičenca do stečajnega dolžnika oziroma delodajalca
iz naslovov po prvem odstavku ter omejitev izplačila po
prejšnjem odstavku.
Davke in prispevke od plač oziroma nadomestil plače
iz drugega odstavka tega člena obračuna in plača sklad ob
njihovem izplačilu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se obračun
in plačilo davkov in prispevkov ne opravi, če so bili le-ti že
plačani s strani delodajalca, oziroma se obračunajo in plačajo
v ustreznem odstotku, če je bilo njihovo plačilo izvršeno le
delno.
20. člen
Pravice po tem zakonu so neodtujljive osebne materialne pravice in jih ni dopustno prenesti na drugega in ne
podedovati.
21. člen
Upravičenec izgubi pravice po tem zakonu:
– če mu je bila terjatev iz naslova pravic po tem zakonu
poravnana najmanj v višini določeni v drugem odstavku 19.
člena tega zakona pred izvršitvijo odločbe, izdane v postopku
po tem zakonu;
– če je dal neresnične podatke glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev oziroma obseg pravic po tem zakonu;
– če ni sporočil sprememb, ki lahko vplivajo na pridobitev oziroma obseg pravic po tem zakonu.
2. Pravice otrok v primeru neplačevanja preživnin
21.a člen
Pravico do nadomestila preživnine po tem zakonu ima
otrok:
– ki mu je s pravnomočno sodbo ali začasno odredbo
sodišča oziroma z dogovorom pri centru za socialno delo
določena preživnina, ki je zavezanec ne plačuje,
– ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
– ki je tujec in ima stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
če je tako določeno z meddržavnim sporazumom ali ob pogoju vzajemnosti,
– ki še ni star 18 let.
21.b člen
Šteje se, da preživninski zavezanec ne plačuje preživnine, če preživnina ni plačana zaporedoma tri mesece ali če
jo preživninski zavezanec plačuje neredno.
Za neredno plačevanje preživnine po tem zakonu se
šteje, če preživninski zavezanec dolguje skupaj vsaj znesek
treh povprečnih mesečnih preživnin v zadnjih 12 mesecih
pred vložitvijo zahtevka. Mesec, v katerem zastopnik vloži
zahtevo, se ne šteje med zadnjih 12 mesecev.
Pravica do izplačila nadomestila preživnine traja do dopolnjenega 15. leta starosti, oziroma 18. leta starosti otroka,
če ni v delovnem razmerju.
21.c člen
Otroku pripada pravica do nadomestila preživnine, če
je postopek izvršbe po predpisih, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, neuspešno zaključen ali če postopek izvršbe traja
več kot tri mesece.
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Kadar preživninski zavezanec biva v tujini, se pravica
do nadomestila preživnine prizna, če otrokov zakoniti zastopnik skladno z mednarodnimi konvencijami in bilateralnimi
sporazumi poda pisno zahtevo za izterjavo preživnine iz
tujine.
Otrok pridobi pravico do nadomestila preživnine po
tem zakonu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi
zahtevka.
Nadomestilo preživnine plačuje sklad zakonitemu zastopniku otroka do 15. v mesecu za tekoči mesec.
21.č člen
Nadomestilo preživnine ne pripada otroku, ki:
– živi v skupnem gospodinjstvu s preživninskim zavezancem,
– je oddan v rejništvo,
– je zaradi vzgoje, šolanja ali usposabljanja nameščen
v zavod, v katerem ima pretežno brezplačno oskrbo.
21.d člen
Višina nadomestila preživnine po tem zakonu znaša:
– za otroka do 6. leta starosti
10.000 tolarjev,
– za otroka od 6. do 14. leta starosti
11.000 tolarjev,
– za otroka nad 14. letom starosti
13.000 tolarjev.
Kadar je preživnina nižja od zneska iz prejšnjega odstavka, je višina nadomestila preživnine enaka znesku preživnine, določene s sodbo ali začasno odredbo oziroma
dogovorom.
Nadomestilo preživnine se zmanjša za znesek morebitne plačane preživnine.
Starostni pogoj iz prvega odstavka tega člena je izpolnjen v mesecu, v katerem otrok dopolni starost iz prvega
odstavka tega člena.
Višina nadomestila preživnine se usklajuje na način, ki
je s posebnimi predpisi določen za preživnine.
Sklad pisno obvesti otrokovega zakonitega zastopnika
o vsakokratni uskladitvi in novem znesku nadomestila preživnine. Obvestilo sklada je skupaj z odločbo o pravici do
nadomestila preživnine izvršilni naslov.
21.e člen
Nadomestilo preživnine se ne izplačuje, če je znesek
nadomestila preživnine nižji kot 2.000 tolarjev.
21.f člen
Pravica do nadomestila preživnine preneha:
– na zahtevo otrokovega zakonitega zastopnika,
– na zahtevo preživninskega zavezanca, če dokaže,
da je plačal vse zapadle preživninske obveznosti in da je za
dva meseca vnaprej plačal preživninsko obveznost oziroma
sredstva deponiral na sodišču v otrokovo korist, ali če je
preživninsko obveznost prevzel dolžnikov dolžnik,
– če niso več izpolnjeni pogoji za pravico do nadomestila preživnine.
V. UVELJAVLJANJE PRAVICE
22. člen
O pravicah po tem zakonu odloča na prvi stopnji
sklad.
O pritožbah zoper odločbe sklada odloča ministrstvo,
pristojno za delo, oziroma za družino. V sporih zoper odločbe
ministrstva, pristojnega za družino, odloča Upravno sodišče
Republike Slovenije.
V sporih zoper odločbe ministrstva, pristojnega za delo,
odloča pristojno delovno in socialno sodišče.
Pritožba zoper odločbo, s katero je bilo ugotovljeno
prenehanje pravice do nadomestila preživnine, ne zadrži
izvršitve odločbe.
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23. člen
V postopku odločanja o pravicah po tem zakonu se
uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem postopku,
če s tem zakonom ni drugače določeno.
24. člen
Postopek za uveljavitev pravic po tem zakonu se začne
na zahtevo upravičenca.
Zahteva za uveljavljanje pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca mora biti vložena najkasneje v 90
dneh od datuma prenehanja delovnega razmerja. Zahteva
se vloži pri enoti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje po sedežu delodajalca oziroma pristojni za delavca v
skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, če ima delodajalec sedež v eni od drugih
držav članic Evropske unije ali Evropskega gospodarskega
prostora.
Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine vloži za otroka njegov zakoniti zastopnik. Zahteva se
vloži na sklad.
25. člen
Zahteva iz prejšnjega člena se vloži na posebnem
obrazcu.
Zahtevi mora upravičenec, ki uveljavlja pravice v primeru insolventnosti delodajalca, obvezno priložiti dokazilo o
odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter dokazilo o izpolnitvi pogoja
iz drugega odstavka 18. člena tega zakona.
Zahtevi za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine mora otrokov zakoniti zastopnik priložiti:
– dokument z veljavnim izvršilnim naslovom (sodno odločbo, začasno odredbo ali sklenjen dogovor po 130. členu
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list
SRS, št. 15/76, 1/89 in 14/89 – prečiščeno besedilo),
– sklep o dovolitvi izvršbe oziroma predlog za izvršbo s
potrdilom o vložitvi na pristojno sodišče.
Vsebino obrazca zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine predpiše minister, pristojen za družino,
ki izda tudi podrobnejše navodilo, s katerim določi postopek
za uveljavljanje in izplačevanje nadomestila preživnine ter
izterjavo dolga.
26. člen
Posamezniki in pristojni organi delodajalca morajo skladu na njegovo zahtevo dati vse podatke, ki jih sklad potrebuje
pri odločanju o pravicah delavcev v primeru insolventnosti
delodajalca.
Stečajni upravitelj mora obvestiti sklad o izplačilih na
podlagi drugega in četrtega odstavka 160. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št.
67/93) najkasneje v dveh dneh po opravljenem izplačilu ter
mu na njegovo zahtevo dati vse podatke, ki jih sklad potrebuje pri odločanju o pravicah delavcev v primeru insolventnosti
delodajalca.
Glede dolžnosti dajanja podatkov po tem členu se smiselno uporablja določba 96. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93).
26.a člen
Otrokov zakoniti zastopnik, preživninski zavezanec
in njihovi delodajalci, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, centri za socialno delo, Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod
Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, banke, hranilnice, Klirinško depotna
družba d.d., Geodetska uprava Republike Slovenije in Banka
Slovenije morajo skladu na njegovo zahtevo dati vse podatke, ki jih potrebuje pri odločanju o pravici do nadomestila preživnine in za izterjavo izplačanih nadomestil s pripadajočimi
obrestmi in stroški.
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26.b člen
Pri postopkih iz naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, kadar gre za delodajalca, ki opravlja
dejavnosti tudi v drugih državah članicah Evropske unije
ali Evropskega gospodarskega prostora, Javni jamstveni in
preživninski sklad Republike Slovenije izmenjava potrebne
informacije in podatke o izvedenih postopkih in odločitvah s
pristojnimi sorodnimi institucijami v drugih državah članicah
Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora zaradi izvajanja postopkov priznavanja pravic, obveščanja in
izterjave.
26.c člen
Sklad lahko podatke, ki jih pridobi od zavezancev iz
prejšnjih treh členov, uporabi samo za potrebe postopkov
po tem zakonu.
Drugim uporabnikom lahko sklad posreduje podatke
samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali
na podlagi pisne zahteve ali privolitve osebe, na katero se ti
podatki nanašajo.
27. člen
V postopku za uveljavitev pravic po tem zakonu se za
zahtevke, odločbe in pritožbe ne plačuje takse.
V.a EVIDENCE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
27.a člen
Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za zbiranje,
obdelavo, posredovanje in uporabo osebnih podatkov iz zbirk
osebnih podatkov (v nadaljnjem besedilu: evidence), uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
27.b člen
Za potrebe izvajanja nalog sklada ter za statistične
ali znanstveno raziskovalne namene, sklad vzpostavi, vodi,
vzdržuje in nadzoruje s tem zakonom določene evidence
osebnih podatkov.
Sklad vodi evidence o:
– pravicah iz naslova insolventnosti delodajalca;
– nadomestilih preživnine.
Davčna številka se v evidencah o nadomestilih preživnine uporablja le za namen izvrševanja zakonske obveznosti
sklada dajanja podatkov davčnemu organu zaradi odmere
dohodnine, ter zaradi namena izterjave terjatev sklada do
preživninskega zavezanca, ki so prešle na sklad z izplačilom
nadomestila preživnine v skladu z 28. členom tega zakona.
27.c člen
Evidenca o pravicah iz naslova insolventnosti delodajalca vsebuje naslednje podatke upravičenca:
– osebno ime;
– rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj);
– enotno matično številko občana;
– naslov (stalnega, začasnega) prebivališča;
– davčno številko;
– številko transakcijskega oziroma tekočega računa,
hranilne knjižice oziroma nerezidenčnega računa tujca;
– naslov, na katerega želi prejemati pošto;
– razlog prenehanja delovnega razmerja;
– višino pripadajoče pravice iz prvega odstavka
19. člena tega zakona;
– višino izplačil, opravljenih s strani delodajalca oziroma
stečajnega dolžnika iz terjatev, določenih v prvem odstavku
19. člena tega zakona.
27.č člen
Evidenca o nadomestilih preživnine vsebuje naslednje
osebne podatke:
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1. za otroka:
– osebno ime;
– rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj);
– enotno matično številko občana;
– davčno številko;
– naslov (stalnega, začasnega) prebivališča;
– krajevno pristojni center za socialno delo;
– državljanstvo;
– podatke o skupnem gospodinjstvu;
– višina preživnine;
– zaposlitev;
– oddaja v rejništvo, namestitev v zavod;
– plačana preživnina v zadnjem letu pred vložitvijo zahtevek po mesecih in
– plačana preživnina v obdobju priznanja pravice do
nadomestila preživnine.
2. za zakonitega zastopnika:
– osebno ime;
– enotno matično številko občana;
– davčno številko;
– številko transakcijskega oziroma tekočega računa,
hranilne knjižice oziroma nerezidenčnega računa tujca;
– naslov (stalnega, začasnega) prebivališča;
– naslov, na katerega želi prejemati pošto.
3. za preživninskega zavezanca:
– osebno ime;
– rojstne podatke (dan, mesec, leto in kraj);
– enotno matično številko občana;
– davčno številko;
– naslov (stalnega, začasnega) prebivališča;
– državljanstvo;
– podatke o skupnem gospodinjstvu;
– zaposlitev;
– podatke o dohodkih in premoženju (nepremično in
premično premoženje, delnice, solastništvo v podjetju, avtorski honorarji in drugi dohodki).
27.d člen
Podatki iz prejšnjih dveh členov se zbirajo neposredno
od posameznika, na katerega se nanašajo. Za pravico iz
naslova insolventnosti delodajalca, se podatke, ki se nanašajo na terjatve delavca do stečajnega dolžnika oziroma
delodajalca ter izplačila, pridobiva neposredno od pristojnih
oseb delodajalca oziroma od stečajnega dolžnika. Podatki v
postopku priznanja nadomestila preživnine se pridobivajo o
vlagatelju, o otrocih, katerih zakoniti zastopnik je vlagatelj in
zanje vlaga zahtevo ter o preživninskem zavezancu, neposredno od vlagatelja. O preživninskem zavezancu lahko vlagatelj poda le podatke o osebnem imenu, rojstne podatke, o
stalnem ali začasnem bivališču in zaposlitvi. Ostale podatke
pridobiva sklad.
Sklad lahko brezplačno pridobiva osebne podatke iz obstoječih zbirk osebnih podatkov od naslednjih upravljavcev:
– Ministrstva za notranje zadeve – podatke o skupnem
gospodinjstvu iz centralnega registra prebivalstva (ime in
priimek, rojstne podatke, enotno matično številko občana,
davčno številko, podatke o državljanstvu, podatke o prebivališču), podatke o lastništvu motornega vozila, podatke o
statusu (smrti);
– Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in centrov za socialno delo – podatek o oddaji v rejništvo, podatek
o višini preživnine (višina preživnine, številka obvestila o
uskladitvi preživnine, datum izdaje dokumenta);
– Ministrstva za šolstvo, znanost in šport – podatke o
namestitvi v vzgojno-izobraževalni zavod;
– Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije – podatke o zavarovancih, vključenih v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, podatke o izplačani pokojnini, varstvenem dodatku, dodatku za pomoč in postrežbo,
nadomestilu iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja;
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– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – podatke o zavarovancih, vključenih v zdravstveno zavarovanje
(podatke o zaposlitvi, ime in priimek, rojstne podatke, enotno
matično številko občana, podatke o zaposlitvi);
– Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje – podatke o izplačanem nadomestilu iz naslova zavarovanja za
primer brezposelnosti, denarni pomoči, štipendijah in drugih
materialnih pravicah iz tega naslova, vključitvi v program
javnih del;
– Geodetske uprave Republike Slovenije – podatke o
višini katastrskega dohodka;
– bank in hranilnic – podatke o odprtih transakcijskih
računih, tekočih računih, žiro računih in hranilnih knjižicah
uporabnikov;
– Banke Slovenije – o odprtih transakcijskih računih
uporabnikov;
– Klirinško depotne družbe d.d. – podatke o lastništvu
vrednostnih papirjev;
– stečajnih dolžnikov oziroma delodajalcev – podatke
o zaposlitvi, podatke o višini terjatev iz naslovov, za katere
jamči sklad po tem zakonu, podatke o poplačilih terjatev, za
katere jamči sklad po tem zakonu.
27.e člen
Podatki iz 27.c in 27.č člena tega zakona se hranijo največ deset let po zaključku zadeve oziroma pet let po polnoletnosti otroka, v primeru, da ob preteku prejšnjega roka otrok
še ni dosegel polnoletnosti, nato pa se arhivirajo v skladu z
zakonom, ki ureja arhivska gradiva in arhive.
VI. PREHOD TERJATEV
28. člen
Terjatve upravičenca proti delodajalcu oziroma stečajnemu dolžniku in terjatve otroka proti preživninskemu zavezancu preidejo do višine pravic zagotovljenih po tem zakonu
na sklad z dnem izvršitve odločbe o priznanju pravic po tem
zakonu (subrogacija).
S prehodom terjatve na sklad vstopi sklad v razmerju
do delodajalca oziroma do stečajnega dolžnika v položaj
delavca kot upnika do višine sredstev izplačanih na podlagi
odločbe o priznanju pravic po tem zakonu.
S prehodom terjatve na sklad vstopi sklad v razmerju
do preživninskega zavezanca v položaj otroka kot upnika do
višine sredstev izplačanih na podlagi odločbe o nadomestilu preživnine, povečanih za pripadajoče obresti in stroške
postopkov.
O subrogaciji in vstopu sklada v položaj delavca ali
otroka kot upnika mora sklad nemudoma obvestiti stečajnega
upravitelja oziroma delodajalca ali pristojno sodišče in preživninskega zavezanca ter mu kot dokaz predložiti ustrezne
listine. Upravičenci so dolžni skladu na njegovo zahtevo
podati ustrezno pisno izjavo o prehodu terjatve zaradi potreb
posameznih postopkov.
Sklad je v postopkih za poplačilo terjatev, ki preidejo
nanj po tem členu, oproščen plačila sodnih stroškov.
Sredstva, pridobljena z izplačilom terjatev iz tega člena,
so prihodek sklada.
Sklad je dolžan izterjati sredstva iz tretjega odstavka
tega člena.
28.a člen
Sklad lahko preživninskemu zavezancu, če ni zaposlen
in nima drugih dohodkov, na njegovo zahtevo dovoli odlog
ali obročno poplačilo terjatve, vendar ne dlje kot za obdobje
šestih mesecev.
Sklad lahko preživninskemu zavezancu odpiše dolg
delno ali v celoti, kadar izvršba ni bila uspešno končana ali
izvršba ne obeta uspeha za poplačilo terjatve.
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VII. POVRNITEV NEUPRAVIČENO PRIDOBLJENIH
SREDSTEV
29. člen
Sklad ima pravico zahtevati vrnitev sredstev, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov, izplačanih
po tem zakonu, če so bile pravice pridobljene na podlagi
neresničnih podatkov oziroma če upravičenec ni sporočil
skladu dejstev, ki vplivajo na pridobitev ali prenehanje pravic
po tem zakonu.
Zakon o Jamstvenem skladu Republike Slovenije
– ZJSRS (Uradni list RS, št. 25/97) vsebuje naslednje
prehodne in končne določbe:

Uradni list Republike Slovenije
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije – ZJSRS-A (Uradni
list RS, št. 10/98) vsebuje naslednji prehodni in končno
določbo:
5. člen
Upravičenci, ki jim je bila do uveljavitve tega zakona
priznana katera od pravic iz 19. člena, so upravičeni do višine
izplačil po tem zakonu.
Upravičencem iz prejšnjega odstavka izda odločbo pristojni organ po uradni dolžnosti v roku 30 dni po uveljavitvi
tega zakona.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen – upoštevana
sprememba iz ZJSRS-A
Pravice po tem zakonu imajo tudi upravičenci, ki jim je
prenehalo delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca
v obdobju od 2. 1. 1994 do dneva začetka poslovanja sklada po tem zakonu, če jim terjatev iz naslova neporavnane
pravice po tem zakonu ni bila poravnana najmanj v obsegu
določenem s tem zakonom.
Upravičenci iz prejšnjega odstavka so upravičeni tudi do
nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta po
tretji alinei in do odpravnine po četrti alinei prvega odstavka
19. člena tega zakona, ne glede na to, da svojih terjatev glede teh dveh pravic niso prijavili oziroma uveljavljali v skladu
z 18. členom tega zakona.
31. člen
Upravičenec iz prvega odstavka prejšnjega člena mora
zahtevo za uveljavitev pravic po tem zakonu vložiti najkasneje v roku 90 dni od dneva začetka poslovanja sklada.
O zahtevi iz prejšnjega odstavka mora sklad odločiti v
roku 6 mesecev po prejemu zahteve.
32. člen
Pristojna sodišča morajo skladu na njegovo zahtevo
dostaviti vse podatke o stečajnih postopkih ali postopkih
prisilne poravnave s finančno reorganizacijo, ki so se začeli
ali so se zaključili v obdobju od 2. 1. 1994 do začetka poslovanja sklada.
33. člen
Za pokrivanje obveznosti sklada iz naslova pravic po
tem zakonu ter za pokrivanje stroškov poslovanja sklada
se v letu 1996 v proračunu Republike Slovenije zagotovijo
sredstva v višini 2.000,000.000 tolarjev.
34. člen
Nadzorni svet sklada se konstituira v roku 30 dni po
vpisu sklada v sodni register.
35. člen
Sklad začne s poslovanjem najkasneje v roku 60 dni po
vpisu v sodni register.
Vlada Republike Slovenije o začetku poslovanja sklada izda sklep, ki ga objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
36. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije – ZJSRS-B (Uradni
list RS, št. 41/99) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije – ZJSRS-C (Uradni
list RS, št. 53/99) vsebuje naslednje prehodne in končne
določbe:
19. člen
Do uveljavitve novega zakona o delovnih razmerjih imajo delavci iz 16. člena zakona pravico do odpravnine v višini
in pod pogoji, kot jo imajo delavci, ki jim je delovno razmerje
prenehalo zaradi nujnih operativnih razlogov po zakonu o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 29/92
– odločba US, 71/93, 2/94 – popr. in 12/99 – odločba US).
Delavci iz prejšnjega odstavka uveljavljajo pravico do
odpravnine v postopku in na način, ki ga določajo predpisi
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, sklad pa izplačuje
odpravnino v višini, določeni s tretjo alineo drugega odstavka
19. člena zakona.
20. člen
Minister, pristojen za družino, predpiše vsebino obrazca
iz petega odstavka 25. člena zakona v 30 dneh po uveljavitvi
tega zakona, navodilo iz petega odstavka 25. člena zakona
pa izda v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
21. člen
Zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine po tem zakonu vloži za otroka njegov zakoniti zastopnik
po dnevu uveljavitve navodila iz petega odstavka 25. člena
zakona.
O zahtevi iz prejšnjega odstavka, ki je vložena do 30. junija 2000, mora sklad odločiti v roku šestih mesecev po
prejemu zahteve.
22. člen
Upravni odbor dela do imenovanja novih članov v skladu s tem zakonom.
Upravni odbor sprejme nov statut v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona.
23. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Uradni list Republike Slovenije
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije
– ZJSRS-D (Uradni list RS, št. 119/2002) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
4. in 5. člen tega zakona se uporabljata za upravičence,
ki jim je delovno razmerje zaradi insolventnosti delodajalca
prenehalo po uveljavitvi tega zakona.
14. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike
Slovenije – ZJSRS-E (Uradni list RS, št. 61/06) vsebuje
naslednjo prehodno in končno določbo:
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Vsebino obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca in dokumentacijo, ki jo je treba
priložiti obrazcu, predpiše minister, pristojen za delo, v roku
30 dni od dneva uveljavitve tega zakona.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VLADA
3405.

Uredba o izvedbi rednega letnega javnega
razpisa za sofinanciranje ustvarjanja
programskih vsebin medijev

Na podlagi 4. in petega odstavka 4.a člena Zakona o
medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl. US,
16/04 – odl. US, 123/04 – odl. US, 96/05 – ZRTVS-1 in
60/06) in v skladu z drugim odstavkom 103. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvedbi rednega letnega javnega razpisa
za sofinanciranje ustvarjanja programskih
vsebin medijev
1. člen
Ta uredba podrobneje določa način, postopek, pogoje
in merila za izvedbo rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev (v
nadaljnjem besedilu: javni razpis) iz 4. in 4.a člena Zakona
o medijih (Uradni list RS, št. 35/01, 62/03, 113/03 – odl. US,
16/04 – odl. US, 123/04 – odl. US, 96/05 – ZRTVS in 60/06;
v nadaljnjem besedilu: Zakon o medijih).
2. člen
(1) Postopek javnega razpisa izvede ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi
te uredbe in v skladu z določbami Zakona o uresničevanju

Št.

78 / 25. 7. 2006 /

Stran

8389

javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK), ki urejajo javni razpis.
(2) V postopku javnega razpisa se smiselno uporablja
predpis, ki je izdan na podlagi 106. člena ZUJIK, razen če ta
uredba ne določa drugače.
3. člen
(1) Na javni razpis za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin lahko prijavijo posamezne projekte izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih
programov, izdajatelji elektronskih publikacij ter pravne ali
fizične osebe, ki so registrirane za produkcijo avdiovizualnih
del oziroma radijskih programov.
(2) Na javni razpis za sofinanciranje razvoja tehnične
infrastrukture lahko prijavijo posamezne projekte operaterji,
izdajatelji tiskanih medijev, izdajatelji radijskih in televizijskih
programov in izdajatelji elektronskih publikacij.
(3) Predlagatelji iz prvega in drugega odstavka tega
člena (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj) ne morejo kandidirati na razpisu iz te uredbe z istimi projekti, s katerimi
kandidirajo na katerem koli javnem razpisu za sredstva iz
državnega proračuna.
4. člen
(1) Predlagatelj lahko na javnem razpisu kandidira s
projekti:
1. programskih vsebin tiskanih medijev,
2. programskih vsebin radijskih in televizijskih programov, pri čemer so izvzeti projekti slovenskih avdiovizualnih
del iz 68. člena Zakona o medijih in v skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih
del (Uradni list RS, št. 105/01),
3. programskih vsebin, radijskih in televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega in
nepridobitnega programa,
4. programskih vsebin elektronskih publikacij,
5. programskih vsebin, namenjenih slepim in gluhim, v
njim prilagojenih tehnikah,
6. razvoja ustrezne tehnične infrastrukture za razširjanje
programskih vsebin iz prejšnje točke,
7. razvoja tehnične infrastrukture medijev,
8. razvoja oziroma nadgradnje tehnične infrastrukture
operaterjev.
(2) Projekti od 1. do 5. točke prejšnjega odstavka se
sofinancirajo v največ 50-odstotnem deležu iz sredstev državnega proračuna.
(3) Za projekte od 6. do 8. točke prvega odstavka tega
člena je določen 40-odstotni delež sofinanciranja s sredstvi
iz državnega proračuna oziroma 35-odstotni delež sofinanciranja v osrednji slovenski regiji, z možnim povečanjem za
15 odstotnih točk za mala in srednja podjetja, ter obveznost
ohraniti investicije najmanj pet let po zaključku investicij.
Prejemnik sredstev mora prispevati najmanj 25 odstotkov
vrednosti investicije.
(4) Upravičeni stroški za projekte od 6. do 8. točke prvega odstavka tega člena, ki se sofinancirajo na podlagi te
uredbe, so stroški začetnih materialnih investicij v zemljišča,
zgradbe in opremo.
5. člen
(1) K prijavi za financiranje projektov od 6. do 8. točke
prvega odstavka prejšnjega člena mora biti poleg sestavin, ki
jih določa razpis oziroma razpisna dokumentacija, priloženo
tudi:
1. investicijski program,
2. izjava prejemnika sredstev, da ni prejel sredstev, oziroma koliko sredstev je že prejel za isti namen iz kakšnega
drugega javnega vira,
3. dokazilo o zagotavljanju lastnega deleža pri investiciji.
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(2) S sklepom minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), določi vrste projektov iz 4. člena, za
katere se razpiše posamezni javni razpis iz te uredbe.
6. člen
(1) Minister s sklepom o začetku postopka iz 104. člena
ZUJIK določi besedilo javnega razpisa, ki vsebuje podatke,
določene v 114. členu ZUJIK.
(2) Javni razpis iz te uredbe se razpiše do višine sredstev, ki so za namen iz te uredbe predvidena v državnem
proračunu.
(3) Z javnim razpisom se lahko v skladu s predpisi, ki
urejajo področje javnih financ, predvidi večletno sofinanciranje projektov samo, kadar so z njimi predvidene tudi letne
izvedbene faze, ki so potrebne za njihovo končno izvedbo.
(4) Dodeljena sredstva se lahko porabijo za pokrivanje stroškov izdelave programskih vsebin v radiodifuznem
in digitalnem okolju ter na področju tiskanih medijev in za
pokrivanje stroškov izvedbe projektov s področja razvoja
infrastrukture na področju medijev.
7. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, najave o objavi pa v drugih sredstvih javnega obveščanja po izboru ministrstva in na spletnih straneh ministrstva.
8. člen
(1) Minister imenuje na podlagi 21. člena ZUJIK člane
strokovne komisije (v nadaljnjem besedilu: komisija) za ocenjevanje in vrednotenje projektov, prispelih na javni razpis.
Komisija oceni in ovrednoti predlagane projekte ter pripravi
poročilo v skladu s 119. členom ZUJIK.
(2) Komisijo sestavlja pet strokovnjakov s področja medijev. Administrativna dela opravlja kot tajnik komisije predstavnik ministrstva.
(3) Glede trajanja mandata, nalog, načina dela in financiranja komisije se smiselno uporabljajo določbe predpisa,
izdanega na podlagi 21. člena ZUJIK, razen če ta uredba ne
določa drugače.
9. člen
Člani sveta ne morejo biti:
– funkcionarji, poslanci in delavci, zaposleni v državnih
organih;
– člani vodstev političnih strank;
– delavci, ki so redno zaposleni pri izdajatelju medija ali
v oglaševalski organizaciji;
– osebe, ki imajo kot zunanji sodelavci sklenjeno pogodbeno razmerje z izdajateljem medija ali z oglaševalsko
organizacijo;
– osebe, ki imajo v lasti več kot en odstotek kapitala
ali upravljavskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju
izdajatelja medija ali v oglaševalski organizaciji.
10. člen
(1) V postopku izbire med predlaganimi projekti programskih vsebin za splošno informativne tiskane medije se
upoštevajo naslednja merila:
1. zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih
organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije;
2. kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost
avtorske obravnave;
3. povprečno število prodanih izvodov tiskanih medijev;
4. povprečno število objavljenih izvirnih člankov v posamezni številki;
5. obseg splošno-informativnih, kulturnih, znanstveno-strokovnih, raziskovalnih in izobraževalnih programskih
vsebin;
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6. pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
7. zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij z novinarji oziroma programskimi delavci,
ki medij ustvarjajo;
8. pomen za posamezno regijo oziroma lokalno skupnost.
(2) V postopku izbire med predlaganimi projekti programskih vsebin za radijske in televizijske programe ter elektronske publikacije se upoštevajo naslednja merila:
1. zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih
organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije;
2. kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost
avtorske obravnave;
3. pomen projekta za razvoj slovenske kulture in jezika;
4. pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih
vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine;
5. pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete;
6. pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
7. zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij z novinarji oziroma programskimi delavci,
ki medij ustvarjajo.
(3) V postopku izbire med predlaganimi projekti programskih vsebin za radijske in televizijske programe s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega in televizijskega programa se upoštevajo
naslednja merila:
1. zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega delovanja in stališč raznih
organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije;
2. kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost
avtorske obravnave;
3. pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokalnih
skupnosti ali posebnih vsebin;
4. pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih
vsebin za raznolik razvoj slovenske medijske krajine;
5. pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti;
6. nepridobitnost programa kot prednostno merilo;
7. zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij z novinarji oziroma programskimi delavci,
ki medij ustvarjajo;
8. omogočanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in obveščenosti lokalnih in manjšinskih skupnosti in ali
se razširja v manjšinskih jezikih;
9. zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti spolov in uveljavljanja strpnosti.
11. člen
(1) Nepravočasne ali nepopolne vloge ali vloge, ki jih ni
vložila upravičena oseba, minister zavrže s sklepom.
(2) Za pravočasno velja vloga, ki je predložena do roka,
določenega v javnem razpisu.
(3) Za popolno vlogo velja vloga, ki vsebuje vse podatke in priloge, kakor jih določa besedilo razpisa in razpisna
dokumentacija.
(4) Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni možna
pritožba, možen pa je upravni spor.
12. člen
Na podlagi predloga komisije izda minister o vseh ustreznih vlogah z istega področja na posameznem javnem razpisu eno odločbo, s katero odloči, katere kulturne programe
oziroma kulturne projekte in v kakšnem deležu se sprejme v
financiranje, in katere ne.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Komisija, imenovana na podlagi Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja
programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na
področju medijev (Uradni list RS, št. 52/03 in 35/04), opravlja
naloge do izteka svojega mandata.
14. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje
ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev (Uradni list RS, št. 52/03 in
35/04).
15. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-5/2006/8
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-3511-0005
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje

Na podlagi drugega odstavka 51. člena Zakona o var
stvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o vrstah posegov v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje
1. člen
(namen)
Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta z dne 27. junija
1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov
na okolje (85/337/EGS) (UL L št. 175 z dne 5. 7. 1985, str.
40, z vsemi spremembami) določa:
1. vrste posegov v okolje in njihove spremembe, za
katere je presoja vplivov na okolje vedno obvezna, in
2. vrste posegov v okolje in njihove spremembe, za
katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če presegajo določen obseg in izpolnjujejo določene pogoje glede značilnosti
posega in kraja posega ter možnih vplivov na okolje.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. poseg v okolje (v nadaljnjem besedilu: poseg) je gradnja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, ali drug
poseg v okolje, ki vključuje poseg v naravo ali krajino, vključno s tistim, ki se nanaša na izkoriščanje mineralnih virov;
2. obseg posega je površina, dolžina, prostornina, zmogljivost ali druga veličina, s katero je na podlagi meril, določenih v Prilogi, ki je sestavni del te uredbe, za posamezno vrsto
posega s to uredbo določen prag, pri katerem zaradi njegovih
značilnosti, lokacije in možnih vplivov na okolje izpolnjuje
pogoje za obvezno presojo vplivov na okolje;
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3. daljinska železniška proga je železniška proga, ki
povezuje mestne občine ali mejne prehode z mestnimi občinami.
3. člen
(obvezna presoja vplivov na okolje)
(1) Presoja vplivov na okolje je vedno obvezna za naslednje vrste posegov:
1. rafinerijo surove nafte, razen če se proizvajajo le maziva iz surove nafte, in napravo za uplinjanje ali utekočinjanje
500 t ali več premoga ali bitumiziranega skrilavca na dan;
2. termoelektrarno in drugo kurilno napravo z vhodno
toplotno močjo 300 MW toplote ali več in jedrsko elektrarno
in drugi jedrski reaktor, vključno z razgradnjo ali odstranitvijo
takih elektrarn ali reaktorjev, razen raziskovalnih naprav za
izdelavo in pretvorbo cepljivih in obogatenih materialov, katerih največja moč ne presega 1 kW neprekinjene toplotne
moči;
3.1. napravo za ponovno predelavo radioaktivnega jedrskega goriva;
3.2. napravo, namenjeno:
– proizvodnji ali obogatitvi jedrskega goriva,
– predelavi radioaktivnega jedrskega goriva ali visoko
radioaktivnih odpadkov,
– končnemu odlaganju radioaktivnega jedrskega goriva,
– zgolj končnemu odlaganju radioaktivnih odpadkov,
– zgolj skladiščenju, načrtovanemu za več kakor 10 let,
radioaktivnega jedrskega goriva ali radioaktivnih odpadkov
na drugi lokaciji kakor tam, kjer poteka proizvodnja;
4.1. integrirano napravo za začetno taljenje surovega
železa in jekla;
4.2. napravo za proizvodnjo neželeznih neobdelanih
kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi, kemičnimi ali elektrolitičnimi postopki;
5. napravo za pridobivanje azbesta ter za predelavo in
transformacijo azbesta in proizvodov, ki vsebujejo azbest: za
azbestnocementne proizvode z letno proizvodnjo več kakor
20.000 t končnih proizvodov, za torne materiale z letno proizvodnjo več kakor 50 t končnih proizvodov, in za druge rabe
azbesta pri porabi več kakor 200 t na leto;
6. integrirano kemično napravo, to je tisto napravo za industrijsko proizvodnjo snovi, ki uporablja kemijske postopke,
pri katerih gre za več sopostavljenih in medsebojno funkcionalno povezanih proizvodnih enot, ki so namenjene:
– proizvodnji osnovnih organskih kemikalij,
– proizvodnji osnovnih anorganskih kemikalij,
– proizvodnji fosfatnih, dušičnih ali kalijevih gnojil, enostavnih ali sestavljenih,
– proizvodnji osnovnih fitofarmacevtskih sredstev in
biocidov,
– proizvodnji osnovnih farmacevtskih sredstev s kemijskimi ali biološkimi postopki,
– proizvodnji eksplozivov;
7.1. gradnjo daljinske železniške proge ne glede na
dolžino in gradnjo letališča z vzletno stezo osnovne dolžine
2.100 m ali več;
7.2. gradnjo avtoceste in hitre ceste;
7.3. gradnjo ceste s štirimi ali več pasovi ali novo razvrstitev pasov na obstoječi cesti in/ali širitev obstoječe ceste z
dveh pasov ali manj na štiri ali več, če je dolžina nove ceste
ali dela ceste z novo razvrstitvijo pasov oziroma in/ali razširjenega dela ceste 10 km ali več neprekinjenega poteka;
8.1. celinske vodne poti ali pristanišče za notranjo plovbo s prehodom plovil z več kakor 1.350 t;
8.2. trgovsko pristanišče ali pomol za nakladanje in razkladanje, ki je povezan s kopnim, ali pristanišče za mednarodni javni promet razen pomola za trajekte, ki lahko sprejme
plovila z več kakor 1.350 t;
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9. sežigalnico nevarnih odpadkov, odlagališče nevarnih
odpadkov ali napravo za fizikalno-kemično obdelavo nevarnih odpadkov po postopku odstranjevanja odpadkov z
oznako D9 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki,
razen premične naprave iz predpisa, ki ureja predelavo in
odstranjevanje odpadkov v premičnih napravah;
10. sežigalnico nenevarnih odpadkov ali napravo za fizikalno-kemično obdelavo nenevarnih odpadkov po postopku
odstranjevanja odpadkov z oznako D9 v skladu s predpisom,
ki ureja ravnanje z odpadki, z zmogljivostjo več kakor 100 t
na dan;
11. črpališče podzemne vode ali sistem za umetno bogatenje podzemne vode z letno količino načrpane ali obogatene vode enako ali večjo od 10 milijonov m3;
12.1. objekte za prenos vodnih količin med porečji zaradi preprečevanja morebitnega pomanjkanja vode, če količina
prenesene vode presega 100 milijonov m3 na leto, pri čemer
so izključeni prenosi pitne vode po vodovodu;
12.2. objekte za prenos vodnih količin med porečji za
vse namene razen za namene iz prejšnje točke, če dolgoletni
povprečni rečni pretok porečja, od koder se črpa, presega
2000 milijonov m3 na leto, in kjer količina prenesene vode
presega 5 odstotkov tega pretoka, pri čemer so izključeni
prenosi pitne vode po vodovodu;
13. čistilno napravo odpadne vode z zmogljivostjo večjo
od 150.000 PE;
14. objekt za pridobivanje nafte ali zemeljskega plina v
komercialne namene, kjer načrpana količina presega 500 t
na dan za nafto in 500.000 m3 na dan za plin;
15. jez ali drugi objekt za zadrževanje ali trajno zagotavljanje rezerv vode, kjer nova ali dodatna količina zadržane
ali uskladiščene vode presega 10 milijonov m3;
16. plinovod, naftovod ali cevovod za prenos kemikalij s
premerom več kakor 800 mm in dolžino več kakor 40 km;
17. objekt za intenzivno rejo perutnine ali prašičev z
več kakor:
– 85.000 mesti za piščance, 60.000 mesti za kokoši,
– 3.000 mesti za prašiče pitance z maso, večjo od
30 kg, ali
– 900 mesti za svinje;
18. industrijsko napravo za proizvodnjo:
– papirne kaše iz lesa ali podobnih vlaknatih snovi,
– papirja in kartona s proizvodno zmogljivostjo, ki presega 200 t na dan;
19. kamnolom ali dnevni kop, kjer površina kopa presega 25 ha, ali izkopavanje šote, kjer površina kopa presega
150 ha;
20. nadzemni elektrovod z napetostjo 220 kV ali več in
dolžino več kakor 15 km;
21. skladišče nafte, petrokemičnih ali kemičnih izdelkov
zmogljivostjo 200.000 t ali več.
(2) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za posege
iz prejšnjega odstavka, ki so namenjeni izključno ali večinoma za razvijanje in preizkušanje novih metod ali izdelkov in
ne bodo obratovali več kakor dve leti.
(3) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za kakršnokoli spremembo ali razširitev posega iz prvega odstavka
tega člena, če sama sprememba ali razširitev dosega obseg,
določen za ta poseg v prvem odstavku tega člena.
(4) Če za poseg iz prvega odstavka tega člena obseg
ni določen, je presoja vplivov na okolje obvezna tudi za
kakršnokoli spremembo ali razširitev tega posega, če sama
sprememba ali razširitev presega 25 odstotkov obsega posega pred spremembo ali razširitvijo.
(5) Če se spremembe ali razširitve posega iz prvega
odstavka tega člena izvajajo postopoma, tako, da posamezna sprememba ali razširitev ne dosega obsega iz tretjega
in četrtega odstavka tega člena, je presoja vplivov na okolje
obvezna pri tisti spremembi ali razširitvi, ki skupaj s prejšnjimi
spremembami ali razširitvami ta obseg doseže.
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(6) V primerih iz tretjega, četrtega in petega odstavka
tega člena je treba presojati tudi kumulativne učinke vplivov
na okolje celotnega spremenjenega ali razširjenega posega
iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
(presoja vplivov na okolje zaradi obsega posega)
(1) Presoja vplivov na okolje je zaradi obsega posega
obvezna za naslednje vrste posegov:
A. Na področju kmetijstva, gozdarstva in ribogojstva:
1. preoblikovanje morfologije tal kmetijskih zemljišč
na geografsko zaokroženem območju s površino več kakor
10 ha ali s površino več kakor 5 ha na varovanih območjih v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo narave ali varstvo voda,
2. pripravo neobdelanih kmetijskih zemljišč ali zemljišč v
naravnem okolju za intenzivno kmetijstvo na geografsko zaokroženem območju s površino več kakor 10 ha ali s površino
več kakor 5 ha na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo narave ali varstvo voda,
3. gradnjo objektov za osuševanje na geografsko zaokroženem območju s površino več kakor 5 ha ali s površino
več kakor 2,5 ha na varovanih območjih v skladu s predpisi,
ki urejajo varstvo narave ali varstvo voda,
4. namakanje kmetijskih zemljišč na geografsko zaokroženem območju s površino več kakor 10 ha ali s površino
več kakor 5 ha na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo narave ali varstvo voda,
5. začetno pogozdovanje ali izsekavanje gozdov zaradi
spreminjanja v drugo vrsto rabe zemljišč na geografsko zaokroženem območju s površino več kakor 10 ha,
6. vzrejo domačih živali na varovanih območjih v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo narave, kulturno dediščino ali
varstvo voda, če obseg vzreje presega 30 odstotkov obsega
vzreje iz 17. točke prejšnjega člena ali gre za zmogljivost
vzreje z:
– 250 mesti ali več za govejo živino,
– 400 mesti ali več za konje,
– 800 mesti ali več za teleta pitance,
– 400 mesti ali več za mešano rejo goveje živine, konj
ali telet pitancev,
– 2.400 mesti ali več za drobnico,
– 14.000 mesti ali več za pitane purane,
– 40.000 mesti ali več za kunce pitance,
– 10.000 mest ali več za kunce samice,
7. ribogojnico za vzrejo ciprinidnih vrst rib s površino
več kakor 3 ha ali s površino več kakor 1 ha na varovanih
območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo narave ali
varstvo voda,
8. ribogojnico za vzrejo salmonidnih vrst rib z najmanjšim pretokom 200 l/s ali več,
9. marikulturo na površini 0,5 ha ali več,
10. oboro za vzrejo živali prosto živečih vrst s površino,
večjo od 5 ha;
B. Na področju upravljanja z vodami:
1. vodno zajetje, črpališče vode ali vodovod v dolžini
več kakor 5 km zunaj ureditvenih območij strnjenih naselij z
zmogljivostjo 100 l/s ali več,
2. suh ali moker zadrževalnik ali objekt za zadrževanje proda s površino 15 ha ali več oziroma s prostornino
250.000 m3 ali več,
3. nasip, ureditev struge vodotoka, utrditev brežin vodotoka ali podobno ureditev na vodotoku v dolžini 1.000
m ali več pri vodotokih na varovanih območjih v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo narave, kulturno dediščino ali
varstvo voda,
4. nasip, ureditev struge vodotoka, utrditev brežin vodotoka ali podobno ureditev na vodotoku v dolžini 5.000 m
ali več na območjih, ki v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
narave, kulturno dediščino ali varstvo voda, niso varovana
območja,
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5. odvzemanje gramoza, peska ali drugega odkopnega
materiala iz strug vodotokov ali z morskega dna v količini
50.000 m3 na leto ali več, razen če gre za odvzem iz objektov za zadrževanje plavin, enkratni odvzem za zagotovitev
varnosti ob visokih vodah, zagotavljanje pretočne sposobnosti površinskih voda ali za poglabljanje morskega dna na
prometnih poteh plovil,
6. nasip ali utrditev morske obale v dolžini 500 m ali
več;
C. Na področju energetike in pridobivanja mineralnih
surovin:
1. kurilno napravo z vhodno toplotno močjo 50 MW ali
več na območju, za katero je zaradi onesnaženosti zunanjega zraka v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe za ohranjanje
in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, sprejet program
ukrepov zmanjševanja emisije snovi v zrak,
2. rudnik energetskih, kovinskih in nekovinskih rudnin in
kamnin, pri katerem se pričakuje posedanje površine ali ki na
površju zavzema površino 10 ha ali več,
3. površinsko pridobivanje energetskih, kovinskih in nekovinskih rudnin in kamnin z zmogljivostjo 35.000 t letno ali
več ali s površino 5 ha ali več na varovanih območjih v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo narave ali varstvo voda, ali, če
gre za pridobivanje gramoza iz aluvialnih nanosov,
4. akumulacijsko hidroelektrarno s prostornino akumulacije 10.000 m3 ali več ali akumulacijsko, akumulacijsko pretočno ali pretočno hidroelektrarno z močjo 1000 kW ali več,
5. cevovod za transport nafte, naftnih derivatov, zemeljskega plina, kemikalij, vodne pare ali tople vode s premerom
500 mm ali več in v dolžini 5 km ali več na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo narave, kulturno
dediščino ali varstvo voda,
6. nadzemni ali podzemni elektroenergetski vod z nazivno napetostjo 110 kV ali več, v dolžini 5 km ali več na
območju naselij, določenih v skladu s predpisi, ki urejajo
prostor, ter na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo narave in kulturno dediščino, razen za razdelilno transformatorsko postajo na elektroenergetskih vodih z
nazivno napetostjo manj kot 400 kV,
7. skladišče surove nafte, naftnih derivatov, utekočinjenega naftnega plina ali zemeljskega plina z zmogljivostjo
skladiščenja 150 t ali več na varovanih območjih v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo narave, kulturno dediščino ali
varstvo voda,
8. skladišče surove nafte in naftnih derivatov z zmogljivostjo skladiščenja 25.000 t ali več ali skladišče utekočinjenega naftnega plina ali zemeljskega plina z zmogljivostjo
skladiščenja 200 t ali več na območju naselij, določenih v
skladu s predpisi, ki urejajo prostor,
9. pridobivanje geotermalne energije ali virov termalne
vode s površinskimi iztoki vode s temperaturo 4 °C ali več od
povprečne letne temperature kraja ležišča ali z vsebnostjo
raztopljenih soli 1.000 mg/l ali več,
10. podzemno skladišče surove nafte, naftnih derivatov, utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina ali
vnetljivih plinov z zmogljivostjo skladiščenja 150 t ali več na
varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
narave, kulturno dediščino ali varstvo voda,
11. koksarno z letno zmogljivostjo 10.000 t ali več,
12. pridobivanje bioloških goriv z letno zmogljivostjo
50.000 t ali več,
13. izkopavanje šote na površini 1 ha ali več na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo narave
ali kulturno dediščino,
14. objekt za pridobivanje električne energije z izkoriščanjem energije vetra s petimi ali več turbinami ali s celotno
močjo 5 MW ali več,
15. objekt za pridobivanje električne energije z izkoriščanjem energije vetra z močjo 100 kW ali več na varovanih
območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo narave ali
kulturno dediščino;

Št.

78 / 25. 7. 2006 /

Stran

8393

D. Na področju prometa in zvez:
1. glavno cesto I. in II. reda in regionalno cesto I., II.
in III. reda v dolžini 10 km ali več, razen pri premestitvah in
razširitvah, kjer se os ceste ne prestavi za več kakor 200 m
in cesti ni dograjen nov vozni pas,
2. glavno cesto I. in II. reda in regionalno cesto I., II. in
III. reda ter lokalno cesto, katere dolžina je več kakor 5 km
na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
narave, kulturno dediščino ali varstvo voda,
3. regionalno železniško progo v dolžini 10 km ali več,
razen pri premestitvah in drugih delih na regionalni železniški
progi, kjer se os tira spremenjene proge ne prestavi za več
kakor 200 m, ter na regionalni železniški progi, če v šest
metrskem progovnem pasu ni dograjen nov tir,
4. regionalno železniško progo v dolžini 5 km ali več
na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo narave, kulturno dediščino ali varstvo voda, razen pri
premestitvah in drugih delih na regionalni železniški progi,
kjer se os tira spremenjene proge ne prestavi za več kakor
200 m, ter na regionalni železniški progi, če v šest metrskem
progovnem pasu ni dograjen nov tir,
5. ranžirno ali tovorno postajo s povprečno dnevno frekvenco 300 vagonov ali več,
6. športno ali turistično pristanišče ali krajevno pristanišče ali marino s 100 privezi ali več,
7. nepremični oddajni sistem za brezžično komunikacijo,
radijski ali televizijski oddajnik ali drugo napravo, ki obremenjuje okolje z elektromagnetnim sevanjem z največjo oddajno
močjo, večjo od 10 kW, izraženo kot ekvivalentna izotropna
sevana moč v vodoravni in navpični smeri oddaje,
8. radar ali drugo napravo, ki obremenjuje okolje z impulznim oddajanjem elektromagnetnega sevanja z oddajno
močjo v impulzu 50 kW ali več,
9. podzemne in nadzemne železniške ali tramvajske
proge, namenjene izključno ali pretežno potniškemu prometu, v dolžini 10 km ali več;
E. V proizvodnji kemikalij, izdelkov s kemičnimi postopki
in gum:
1. proizvodnjo končnih fitofarmacevtskih izdelkov z
zmogljivostjo 300 t letno ali več,
2. proizvodnjo končnih farmacevtskih izdelkov ali peroksidov z zmogljivostjo 300 t letno ali več,
3. proizvodnjo elastomerov, termoplastov ali duroplastov ali izdekov iz elastomerov, termoplastov ali duroplastov
z zmogljivostjo 3.000 t letno ali več,
4. proizvodnjo lepil, barv, lakov ali premazov z zmogljivostjo 300 t letno ali več,
5. proizvodnjo svinčevih akumulatorjev z zmogljivostjo
1.000 akumulatorjev letno ali več,
6. skladišče tekočih kemikalij z zmogljivostjo skladiščenja 1.000 t ali več, razen tekočih goriv vseh vrst, nafte in
naftnih derivatov;
F. V proizvodnji hrane in pijač:
1. klavnico z zmogljivostjo zakola več kakor 50 t na
dan;
2. proizvodnjo živalskih maščob in olj z zmogljivostjo
več kakor 50 t končnih izdelkov na dan,
3. proizvodnjo rastlinskih maščob in olj z zmogljivostjo
100 t končnih izdelkov na dan,
4. predelavo in konzerviranje mesa, rib ali morskih sadežev in ribjega olja ter zelenjave s proizvodno zmogljivostjo
več kakor 50 t končnih izdelkov na dan,
5. proizvodnjo ribje moke, mesne ali mesno-kostne
moke ali ribjega olja s proizvodno zmogljivostjo več kakor
50 t končnih izdelkov na dan,
6. proizvodnjo škroba s proizvodno zmogljivostjo več
kakor 300 t na dan,
7. napravo za obdelavo in predelavo mleka z zmogljivostjo sprejetja več kakor 200 t mleka na dan,
8. proizvodnjo žganih pijač, vina, piva ali slada s proizvodno zmogljivostjo 2.000 hl letno ali več,
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9. proizvodnjo in rafiniranje sladkorja, proizvodnjo sladkornega sirupa ali slaščic z zmogljivostjo več kakor 300 t
končnih izdelkov na dan;
G. Pri predelavi in proizvodnji kovin:
1. proizvodnjo in predelavo surovega železa ali surovega jekla (primarno in sekundarno taljenje, vključno s kontinuiranim litjem) z zmogljivostjo 50 t na dan ali več,
2. proizvodnjo barvastih kovin in zlitin z zmogljivostjo
5.000 t letno ali več, vključno z eksplozijskim litjem kovin,
3. livarno za ulivanje kovin z zmogljivostjo več kakor
20 t na dan,
4. livarno za ulivanje nekovin z zmogljivostjo 5.000 t
letno ali več,
5. vročo valjarno železa in jekla z zmogljivostjo več
kakor 20 t na dan,
6. kovačijo železa in jekla s kladivi z zmogljivostjo več
kakor 20 t na dan,
7. nanašanje zaščitnih prevlek iz staljenih kovin na železo in jeklo z zmogljivostjo več kakor 10 t na dan,
8. izdelavo in sestavljanje motornih vozil in izdelavo
motorjev za motorna vozila z zmogljivostjo več kakor 20.000
motorjev oziroma vozil na leto,
9. ladjedelnico za vsa plovila, ki lahko sprejme v popravilo ali gradnjo ladje z dolžino 100 m ali več,
10. preskušanje motorjev na notranje zgorevanje z več
kakor 30 mesti preskušanja ali preskušanje turbinskih, turbo-reaktivnih ali reaktivnih motorjev z več kakor 3 mesti
preskušanja,
11. površinsko obdelavo kovin ali plastičnih mas z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov v delovnih kadeh s
prostornino več kakor 30 m3 (kadi za izpiranje niso vštete) ali
s porabo 200 t materiala za površinski nanos letno ali več;
H. V proizvodnji mineralnih surovin:
1. proizvodnjo opeke, keramičnih ploščic, lončene posode ali porcelana z zmogljivostjo več kakor 50 t na dan
ali z zmogljivostjo peči več kakor 4 m3 in gostoto vložka v
posamezno peč več kakor 300 kg/m3,
2. proizvodnjo cementa s proizvodno zmogljivostjo več
kakor 100 t na dan, apna ali krede s proizvodno zmogljivostjo
več kakor 50 t na dan ali toplotnega izolacijskega materiala s
talilno zmogljivostjo več kakor 20 t na dan,
3. proizvodnjo stekla ali steklenih vlaken s talilno zmogljivostjo več kakor 20 t na dan,
4. proizvodnjo umetnih mineralnih vlaken z zmogljivostjo 20 t na dan ali več,
5. uplinjanje ali utekočinjanje 50 t ali več premoga ali
bitumiziranega skrilavca dnevno,
6. suho destilacijo 50 t ali več premoga dnevno,
7. briketiranje premoga in lignita z zmogljivostjo 25.000 t
letno ali več,
8. pripravo asfaltnih mešanic z zmogljivostjo priprave
25.000 t mešanic letno ali več;
I. V proizvodnji tekstila, usnja, lesa in papirja:
1. pranje, razmaščevanje in beljenje volne z zmogljivostjo več kakor 10 t na dan,
2. kemično obdelavo ali barvanje tekstilnih vlaken z
zmogljivostjo več kakor 10 t na dan,
3. obdelavo tekstila s postopki, kot so pranje, beljenje,
merceriziranje ali barvanje vlaken ali tkanin z zmogljivostjo
več kakor 10 t na dan,
4. strojenje kož ali obdelavo in barvanje kož in krzna z
zmogljivostjo več kakor 12 t na dan,
5. proizvodnjo ivernih, vlaknenih ali furniranih plošč z
zmogljivostjo 5.000 t letno ali več,
6. proizvodnjo celuloze z zmogljivostjo več kakor 20 t
na dan,
7. proizvodnjo papirja in kartona s proizvodno zmogljivostjo, ki presega 10 t na dan, če se odpadna voda odvaja
v vodno telo, ki ima slabo kemijsko stanje v skladu s predpisom, ki ureja kemijsko stanje voda;
J. Na področju infrastrukturnih ureditev:
1. terminal za sprejem, odpravo ali pretovor blaga s
površino 30.000 m2 ali več,
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2. poslovno-storitveni center, če se v njem izvaja trgovska, gostinska ali njim podobna dejavnost, z bruto tlorisno
površino 30.000 m2 ali več, v katero ni šteto parkirišče,
3. parkirno hišo s 1.000 parkirnimi mesti ali več,
4. ureditev zemljišč za izvajanje proizvodnih in storitvenih dejavnosti malih in srednjih podjetij s površino več kakor
50.000 m2,
5. nakupovalno središče z bruto tlorisno površino
30.000 m2 ali več, v katero ni vključeno parkirišče,
6. parkirišče z zmogljivostjo 1.000 osebnih motornih
vozil ali površino več kakor 5 ha, če gre za parkirišče tovornih
vozil s skupno maso več kakor 7,5 t;
K. Na področju drugih proizvodnih in storitvenih dejavnosti:
1. odlagališče nenevarnih odpadkov,
2. predelavo nevarnih odpadkov z zmogljivostjo 10 t
dnevno ali več in s celotno zmogljivostjo predelave oziroma
odstranjevanja 3000 t letno ali več, razen predelave s postopkom z oznako R1 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z
odpadki, in predelave s postopkoma R12 ali R13 za trdne
nevarne odpadke, če pri njihovi obdelavi ne nastajajo emisije
snovi v okolje,
3. odstranjevanje nevarnih odpadkov, razen postopkov
z oznako D1, D9, D10 in D11 v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki, z zmogljivostjo 10 t dnevno ali več in
s celotno zmogljivostjo predelave oziroma odstranjevanja
3.000 t letno ali več,
4. predelavo nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo 100 t
dnevno ali več in s celotno zmogljivostjo predelave oziroma
odstranjevanja 50.000 t letno ali več razen predelave s postopkom z oznako R1 v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki, in predelavo s postopkoma R12 ali R13 za trdne
odpadke, če pri njihovi obdelavi ne nastajajo emisije snovi
v okolje,
5. odstranjevanje nenevarnih odpadkov, razen postopkov z oznako D1, D9, D10 in D11 v skladu s predpisom, ki
ureja ravnanje z odpadki, z zmogljivostjo 100 t dnevno ali več
in s celotno zmogljivostjo predelave oziroma odstranjevanja
50.000 t letno ali več,
6. vnašanje zemeljskih izkopov, mulja iz dna vodnih
teles površinskih voda ali umetno pripravljene zemljine s
prostornino 500.000 m3 ali več, če se vnaša na območje
pridobivanja mineralnih surovin, ali s celotno prostornino
250.000 m3, če se vnaša drugam;
L. V turizmu in na področju rekreacije:
1. žičnico ali smučarsko vlečnico v dolžini 1.250 m ali
več,
2. 100 ali več metrsko smučarsko skakalnico ali smučarsko progo s spremembami zemljišča v izmeri 10 ha ali
več, ali v izmeri 5 ha ali več na varovanih območjih v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo narave ali varstvo voda,
3. umetno zasneževanje in dosneževanje na površini
10 ha ali več na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo narave ali varstvo voda,
4. stavba za prenočitev turistov zunaj območij strnjenih
naselij s 125 ležišči ali več na varovanih območjih v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo narave,
5. objekt za prenočitev turistov zunaj ureditvenih območij strnjenih naselij z 250 ležišči ali več na območju, ki
ni varovano območje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
narave,
6. objekt ali prostor za kampiranje s 500 enotami ali
več in 150 enotami ali več na varovanih območjih v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo narave,
7. igrišče za golf na 70 ha ali več,
8. objekt za športne prireditve ali za turistične ali rekreacijske dejavnosti, kot je tematski ali zabaviščni park, ki
sprejme 15.000 obiskovalcev ali več.
(2) Presoja vplivov na okolje je obvezna tudi za kakršnokoli spremembo ali razširitev posega iz prejšnjega odstavka,
ki je že dovoljen, izveden ali v izvedbi, če sama sprememba
ali razširitev dosega obseg, določen za ta poseg v prejšnjem
odstavku.
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(3) Če se spremembe ali razširitve posega iz prvega
odstavka tega člena izvajajo postopoma, tako da posamezna sprememba ali razširitev ne dosega obsega iz prvega
odstavka tega člena, je presoja vplivov na okolje obvezna
pri tisti spremembi ali razširitvi posega, ki skupaj s prejšnjimi
spremembami ali razširitvami ta obseg doseže.
(4) V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena
je treba presojati tudi kumulativne učinke vplivov na okolje
celotnega spremenjenega ali razširjenega posega iz prvega
odstavka tega člena.
5. člen
(presoja vplivov na okolje za poseg na varovanem
območju)
Presoja vplivov na okolje je za poseg iz 7. in 8. točke
skupine L iz prvega odstavka prejšnjega člena obvezna ne
glede na njegov obseg, če gre za poseg na varovanem območju, določenem v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje
narave.
6. člen
(presoja vplivov na okolje za lokacijski načrt)
(1) Če se posegi, določeni v 3. in 4. členu te uredbe,
načrtujejo z lokacijskim načrtom v skladu s predpisi, ki urejajo prostor, se presoja vplivov na okolje izvede samo za te
posege v lokacijskem načrtu.
(2) Šteje se, da je za posege iz prejšnjega odstavka,
načrtovane z državnimi lokacijskimi načrti iz prvega odstavka
197. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo in 49/06 – ZMetD) pridobljeno
okoljevarstveno soglasje z izdajo uredbe o državnem lokacijskem načrtu.
7. člen
(izjema)
Vlada Republike Slovenije lahko na pobudo ministrstva,
pristojnega za obrambo, odloči, da se za določen poseg iz
3. ali 4. člena te uredbe, namenjen obrambi države, presoja
vplivov na okolje ne izvede, če na podlagi podane pobude
ugotovi, da bi to škodovalo varnosti države.
8. člen
(ustavitev postopkov)
Postopki izdaje okoljevarstvenega soglasja za posege
v okolje, ki so se začeli na podlagi Uredbe o vrstah posegov
v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje
(Uradni list RS, št. 66/96, 12/00 in 83/02 in 41/04 – ZVO-1)
in za katere po določbah te uredbe presoja vplivov na okolje
ni obvezna, se ustavijo.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov
na okolje (Uradni list RS, št. 66/96, 12/00 in 83/02 in 41/04
– ZVO-1).
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-41/2006/10
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-2511-0116
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA
Merila za določanje značilnosti posega, kraja posega in
možnih vplivov na okolje
1. Značilnosti posega so zlasti:
– velikost projekta,
– kumulacija z drugimi projekti,
– raba naravnih virov,
– nastajanje odpadkov,
– onesnaževanje in obremenjevanje,
– tveganje nastanka nesreč, upoštevaje zlasti uporabljene snovi in tehnologije;
2. Značilnosti kraja posega se nanašajo na okoljsko
občutljivost določenih geografskih območij, ki jih bodo posegi
verjetno prizadeli, zlasti ob upoštevanju:
– obstoječe rabe zemljišč,
– relativnega obilja, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov na območju posega,
– absorpcijske sposobnosti naravnega okolja s posebno
pozornostjo naslednjim območjem:
– močvirjem,
– obalnim območjem,
– gorskim in gozdnim območjem,
– naravnim rezervatom in parkom,
– varovanim območjem v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo narave, kulturno dediščino ali varstvo voda,
– območjem, kjer so standardi kakovosti okolja že
preseženi,
– gosto naseljenim območjem,
– zgodovinsko, kulturno ali arheološko pomembnim
krajinam;
3. Značilnosti možnega vpliva se nanašajo na pomembne vplive projektov v zvezi z merili, določenimi v 1. in 2. točki
te priloge in zlasti ob upoštevanju:
– obsega vpliva (geografskega območja in števila prizadetega prebivalstva),
– čezmejne narave vpliva,
– obsega in celovitosti vpliva,
– verjetnosti pojava vpliva,
– trajanja, pogostosti in povratnosti vpliva.

3407.

Uredba o državnem lokacijskem načrtu za
avtocesto na odseku Pluska–Ponikve

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v povezavi s
tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto
na odseku Pluska–Ponikve
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji
prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04)
sprejme državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku
Pluska–Ponikve (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski
načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelalo podjetje ACER
Novo mesto, d. o. o., pod številko projekta J-1/05, junij
2006.
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2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih
rešitev za krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne
infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine ter trajnostne rabe
naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in
izvajalcev, odstopanja ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in
kartografsko prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je
skupaj z obveznimi prilogami na vpogled pri Ministrstvu za
okolje in prostor, Direktoratu za prostor, in pri službi, pristojni
za urejanje prostora v občini Trebnje.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo:
– parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo
trajni objekti (območje trase avtoceste s cestnimi objekti in
spremljajočimi ureditvami);
– parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo
objekti, potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta,
po njegovi izvedbi pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje
(območje prestavitve, novogradnje, obnovitev komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva
gradnja avtoceste), in
– parcele oziroma dele parcel, ki ležijo nad predorom
Leščevje.
(2) Območje trase avtoceste s cestnimi objekti in spremljajočimi ureditvami obsega parcele oziroma dele parcel po
naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Štefan: 1391/2, 1391/1, 813/2, 808/12, 814/2,
814/1, 819/8, 819/7, 825/4, 1252/12, 1252/21,1252/20,
1252/22, 1252/26, 824/8, 824/7, 824/6, 824/5, 824/4,
1252/12, 1252/30, 1252/19, 1252/25, 822/4, 822/1, 1301,
948/1, 972, 948/2, 950/2, 973, 936/1, 950/1, 952, 971/2,
971/1, 969/1, 968, 953/2, 936/2, 953/1, 960, 1303, 1252/13,
1252/27, 942/7, 941, 934/2, 933/2, 854/5, 854/7, 854/9,
854/6, 1305, 925/2, 924/2, 1219/1, 1221/1, 1309/2, 1214/1,
904, 912, 921/2, 921/1, 1384, 924/1, 925/3, 926/2, 915,
918, 919, 925/1, 926/1, 931/1, 933/1, 931/2, 931/6, 931/3,
934/1, 954/1, 951, 954/2, 931/5, 931/4, 959, 958, 1000/1,
961, 1003, 1004, 1005/1, 1032/3, 1007, 1311, 930, 1310,
1011, 1015, 1010, 1016, 1019, 1009/2, 1009/3, 1013, 1014,
1009/1, 1017, 1018, 1021, 1025/1, 1027/1, 1058/1, 1027/2,
1027/3, 1058/2, 1058/3, 1175, 1026, 1158, 1159, 1157/1,
1160/2, 1160/1;
– k.o. Trebnje: 960, 957, 959, 954, 955, 961, 966, 965,
962, 967, 996/1, 996/2, 995, 964, 994, 968, 969, 989, 990,
970, 988/2, 988/1, 987, 986, 985, 1021, 1023, 984, 1024,
983, 1025, 982, 1026, 972/2, 974, 895, 893, 981, 1027, 1039,
1030, 1041, 889, 887, 890/1, 890/2, 980, 979, 1028, 1083,
1029, 1084/1, 1084/2, 1087, 1088, 1112, 1091, 1092, 1093,
1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1143,
1147, 1103, 1132, 1133, 1146, 1171/1, 1200, 1145, 1196/1,
1197, 1198, 1153/1, 1144, 1204, 1202/2, 1202/4, 1202/3,
1203/1, 1203/2, 1205, 1206, 1231, 1232, 1233, 1234, 1259,
1260, 1257, 1256, 1255, 1254, 1253, 1252, 1251, 1250,
1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1225, 1210, 1209, 1211,
1212, 784, 1208, 1213, 1215, 1216, 1217, 1218, 1221,783,
346 (vodni svet), 785/3, 785/2, 780, 785/1, 786, 787, 782,
788, 348, 685/1, 813, 694/1, 694/2, 694/3, 693/1, 700/2,
698, 701/2, 369/2, 369/5, 815/1, 518/3, 519/4, 815/4, 521/11,
521/3, 521/13, 523/9, 523/5, 526/7, 526/5, 527/1, 369/3, 692,
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691/1, 691/2, 689/1, 689/2, 688, 690/1, 690/2, 815/3, 528/2,
529/2, 815/6, 527/2, 527/3, 815/7, 539, 550, 815/22, 669,
687, 682, 816/1, 816/2, 678, 673/2, 671, 627, 620, 667/1,
670/1, 670/3, 628/1, 628/2, 817;
– k.o. Češnjevek: 1078, 1077, 1001, 1011, 1079/1,
1079/2, 1079/3, 1080/3, 1080/2, 1080/1, 1083, 1069/1, 1074,
1069/2, 1068, 1067, 1070/1, 1032, 1070/2, 1064, 1063,
1061, 1088/1, 1089/2, 1089/1, 1054, 1088/2, 1087, 1202,
1200, 1097, 1094/1, 1089/2, 1049, 1050, 1051, 1060, 1055,
1058, 1033, 1198, 1036/1, 1037, 1059, 1056, 1057, 1043/5,
1043/8, 1043/9, 1043/16, 1043/14, 1043/10, 1043/11, 1038/1,
1043/12, 1043/13, 956/1, 956/2, 966, 958, 948/2, 951/1,
951/2, 1201, 1224, 953, 948/1, 947, 945, 946, 944, 942,
940/1, 940/2, 892/1, 893/1, 892/2, 893/2, 938, 931, 930,
1219, 1223/1, 895, 897, 912/1, 915, 913/1, 918/1, 918/2,
1212/3, 1214, 878/3, 1212/2, 919/1, 1218, 917, 928/1, 920/1,
921/1, 924/1, 926/1, 647/2, 647/3, 639/3, 1220, 1221, 639/2,
638/2, 635/2, 1168, 638/1, 635/1, 634/19, 634/20, 634/10,
634/11, 634/23, 634/14, 634/16, 1166/1, 1166/2, 231/17,
634/15, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/21, 231/22, 231/23,
231/8, 231/9, 231/10, 231/11, 231/12, 231/26, 168/7, 168/6,
168/4;
– k.o. Ponikve: 121/2, 104, 105/1, 1270/1, 103/1, 103/2,
100, 72, 1297/1,1301, 1289, 71, 67, 70/1, 1287/3,, 64, 50,
1300, 48, 1284/3, 39/7, 39/6, 38/1, 36/4, 1284/1, 51/1, 51/2,
53, 39/1, 36/1, 1273, 36/2, 36/7, 36/8, 33, 36/9, 36/3, 36/5,
36/6, 32/1, 32/2, 29, 19, 16/1, 16/2, 1274/1, 1274/2, 13,
1/1, 11, 8, 1/2, 1/3, 1/4, 478/2, 478/1, 487/1, 488/4, 489/2,
493/6.
(3) Območje prestavitev, novogradenj, obnovitev oziroma odstranitev komunalne, energetske in telekomunikacijske
infrastrukture, ki jih zahteva gradnja avtoceste, obsega te
parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
a) elektrovodi:
– k.o. Velika Loka:1082, 100/1, 1074/1, 97/1, 111, 96/2,
96/1, 89/1, 89/2, 1047, 90/2,
– k.o. Trebnje: 1112, 1094, 1095, 1030, 975, 325, 315,
314, 310, 316/1, 322, 312/4, 322, 364, 317, 318, 320, 366,
813, 688, 690/2, 690/1,
– k.o. Češnjevek: 1042, 1043/13, 1043/14, 1037,
1036/4, 1036/1, 1036/3, 1023, 985, 984/2, 1194/2, 1195/1,
978/4, 978/3, 982/1, 970, 971, 972, 973/3, 941, 946, 948/1,
970, 969/1, 966, 910/2, 910/3, 1200, 973/1, 940/1, 892/1,
893/1, 894, 973/6, 1219, 1223/1, 898, 899/1, 899/2, 900/1,
903/1, 905/4, 1222/1, 871/2, 871/5, 880/1, 880/3, 1212/4,
1212/5, 1215/2, 1221, 1222/2,1223/3, 880/4, 880/3, 1223/2,
1195/2, 910/2, 659/2, 659/4, 659/5, 659/1, 658/1, 654/1,
655/1, 652/1, 652/2, 648/1, 647/2, 647/12, 647/5, 1166/1,
233/13, 1170, 630/1, 629/1, 628/1, 627/4, 623/1, 622/1,
619/1, 618/3, 618/1, 615/1, 615/2, 609/1, 609/2, 233/2,
600/1, 600/2, 600/3, 1169/1, 1145, 606/2, 603, 605/8, 605/6,
605/7, 605/9, 605/2, 605/3, 605/10, 233/13, 1166/2, 231/13,
231/14, 231/15, 231/4, 231/21, 231/22, 231/23, 231/8, 231/9,
168/6, 168/1, 168/5, 231/10, 231/11, 167/3, 165/2, 165/3,
231/12, 1165,
– k.o. Ponikve: 100, 103/1, 103/2, 1279/1, 1279/2,
498/1, 498/2, 1273, 495/6, 495/5, 491/1, 491/5, 491/6, 491/3,
491/4,
– k.o. Knežja vas: 1393/1, 1393/2, 1393/3,
– k.o. Štefan: 817/1, 817/2, 819/4, 819/5, 819/6, 822/4,
1252/25, 252/26, 828/3, 825/3, 1252/28, 825/4, 1252/30,
1004, 1005/1, 1311, 1030/1, 1032/3, 1007, 1309/2, 1009/2,
1009/1, 1027/1, 1017, 1018, 1021, 1310, 1020/2, 1019,
1020/3, 917/3, 1020/1, 930, 917/1, 917/2, 917/4, 1160/2,
1160/1, 1162/2, 629/1, 1333/1, 1328, 1333/2, 599/1, 598/2,
595/2, 595/3, 1327/2, 595/6;
b) vodovod:
– k.o. Štefan: 1160/2, 1160/1, 1167/4, 1167/1, 1165/1,
1137, 1380/1, 1380/2, 1167/2, 1315/2, 1130/8, 1315/1, 1311,
1226, 1223, 1206, 1311, 1120, 1122/1, 1124,
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– k.o. Trebnje: 811, 348, 620, 816/1,
– k.o. Češnjevek: 1036/1, 1198, 1036/3, 1027, 1024/1,
1024/2, 1195/1, 1023, 985, 984/2, 982/3, 984/1, 982/1, 989/3,
989/7, 978/4, 978/3, 886/4, 886/3, 1195/1, 974/2, 973/2,
1200, 973/6, 1219, 1222/1, 1223/1, 905/1, 1195/2, 905/8,
883, 1194/2, 1222/2, 1212/1, 870/1, 871/5, 871/2, 1215/1,
1215/2, 1214, 1194/1, 869/2, 868/2, 1193, 1036/1, 982/1,
974/1;
c) telekomunikacijski vodi:
– k.o. Trebnje: 1225, 1224, 1226, 1227, 1228, 1229,
1230, 1231, 1208, 1222, 1215;
d) meteorna kanalizacija:
– k.o. Češnjevek: 930, 1219, 928/1,
– k.o. Ponikve: 72, 1297/1;
e) odstranitev elektrovodov:
– k.o. Knežja vas: 1393/2,
– k.o. Štefan: 817/1, 819/4, 822/1, 822/2, 1301, 948/1,
974/1, 973, 1015, 1010, 1310, 1009/1, 1017, 1018, 1021,
1025/2, 1025/1, 1175, 1174, 1167/4, 1311, 1160/1, 1160/2,
1162/2, 1016, 1019, 1020/2, 1020/3, 1020/1, 917/3, 917/1,
928, 931/1,
– k.o. Trebnje: 1094, 331, 322, 333, 335,
– k.o. Češnjevek: 654/2, 652/2, 652/3, 652/1, 648/1,
647/2,
– k.o. Ponikve: 39/4, 39/7, 39/6;
f) odstranitev vodovoda:
– k.o. Štefan: 1032/3, 961, 1303, 931/3, 928, 929,
917/1,
– k.o. Ponikve: 46, 51/2, 53.
(4) Območje nad predorom Leščevje obsega naslednje
parcele oziroma dele parcel v k.o. Štefan: 1160/2, 1157/1,
1162/2, 1165/2, 1165/1, 1144, 1315/1, 1152/1, 1152/2, 1152/3,
1145/1, 1145/2, 1317, 1146, 1150, 1083, 1148, 1079/4,
1130/2, 1084, 1080/3, 1126, 1080/2, 1080/1, 1130/6, 1126,
1080/2, 1080/1, 1130/6, 1125, 1115, 1114, 1113, 1324/6 (vodni
svet), 1318, 1316, 1080/4, 1087/7, 1087/5, 1087/4, 1087/13,
1087/18, 1087/19, 1087/20, 1096/3, 1096/1, 1096/2, 1086,
1087/21, 1087/22, 1152/4.
(5) Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije,
ki je prikazan v grafičnem delu državnega lokacijskega načrta. Pri odstopanjih med navedenimi parcelami v tej uredbi in
grafičnim prikazom državnega lokacijskega načrta se šteje
kot veljaven prikaz v grafičnem delu.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje avtoceste z naslednjimi cestnimi objekti
in spremljajočimi ureditvami: deviacije cest in poti, predor,
podvozi, nadvozi, viadukti, nadhod, most ter podporni zid in
naprave za odvodnjavanje in čiščenje, priključki, južni spremljajoči objekt Dul in severni spremljajoči objekt Grm;
b) območje ureditve obcestnega prostora, vključno z
rekultivacijo zemljišč;
c) območja ureditve oziroma prestavitve obstoječih vodotokov in ureditve regulacij;
d) območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov
in naprav in
e) območja okoljevarstvenih ukrepov.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE
5. člen
(tehnični elementi avtoceste)
(1) Avtocesta se izvede kot štiripasovnica z odstavnima
pasovoma in vmesnim ločilnim pasom.
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(2) Dolžina obravnavanega odseka je 7,598 km. Trasa načrtovane avtoceste se pri Pluski odcepi od koridorja
obstoječe hitre ceste H1 in poteka južneje v smeri pobočij
Bukovja. Do priključka 2-1 Trebnje zahod se spušča z 2,0%,
od tu naprej se začne dvigati v blagem vzponu 1,05%. Najvišjo koto 338 m n. m. doseže v km 6,8 + 20. Tu se niveleta
začne spuščati z 2,75% proti dolini Temenice in jo prečka z
viaduktom 6-2 pri Gorenjih Ponikvah.
(3) Pri vertikalni in horizontalni tehničnih elementih se
upošteva računska hitrost 120 km/h. Najmanjši polmer horizontalnih krivin je 800 m, največji podolžni nagib pa 2,75%.
Najmanjša dolžina prehodnice je 120 m. Najmanjši polmer
konveksnih vertikalnih krivin je 20.600 m in najmanjši polmer
konkavnih vertikalnih krivin 20.000 m. Največji prečni nagib
je 6,6%, najmanjši prečni nagib pa 2,5%.
(4) Projektirani normalni prečni profil je 26,60 m, in sicer
dva vozna pasova širine 3,75 m, dva prehitevalna pasova
širine 3,75 m, dva robna pasova širine 0,50 m, dva odstavna
pasova širine 2,50 m, ločilni pas širine 2 × 1,50 m in dve
bankini širine 1,30 m.
6. člen
(priključek in križišča)
(1) Na avtocesti se izvede priključek Trebnje zahod v
obliki trombe s kraki priključkov, ki so projektirani za hitrost
40 km/h. Največji podolžni nagib krakov priključka znaša 6%.
Avtocestni priključek se na obstoječo hitro cesto H1 priključuje s krožiščem premera 50 m.
(2) Krožišči premera 50 m sta načrtovani tudi na povezavi čez dolino Temenice, od tega eno krožišče na obstoječi
hitri cesti H1, drugo pa na križišču obstoječih regionalnih
cest: R1 215/1456, R1 215/1162 in R3 561/1198.
(3) Vsa preostala nivojska križišča na ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta so na obstoječi hitri
cesti H1 projektirana s pasovi za levo zavijanje. Dodaten pas
za levo zavijanje je predviden tudi na deviaciji 1-3.
7. člen
(promet med gradnjo)
Promet med gradnjo avtoceste poteka po obstoječi hitri
cesti H1.
8. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)
(1) Zaradi gradnje avtoceste se izvedejo naslednje deviacije kategoriziranih cest:
– 1-1: regionalna cesta širine 10,70 m v dolžini 492 m
(trenutna kategorizacija H1/0220 Korenitka–Trebnje),
– 1-2: regionalna cesta širine 7,90 m v dolžini 44 m
(trenutna kategorizacija R3 650/1160 Pluska–Trebnje (Štefan)),
– 1-3: regionalna cesta širine 7,90 m v dolžini 161,00 m
(trenutna kategorizacija R3 650/1160 Pluska–Trebnje (Štefan)),
– 1-5: lokalna cesta LC 425011 širine 7,90 m v dolžini
366,00 m,
– 1-6: lokalna cesta LC 425031 širine 7,90 m v dolžini
203,00 m,
– 1-7: regionalna cesta širine 10,70 m v dolžini 396,00 m
(trenutna kategorizacija H1/0221 Trebnje–Karteljevo),
– 1-8: regionalna cesta širine 13,60 m z enostranskim
pločnikom širine 1,60 m in dvosmerno kolesarsko stezo širine
2,30 m v dolžini 292,00 m,
– 1-9: regionalna cesta širine 9,00 m z enostranskim
pločnikom širine 1,60 m v dolžini 169,00 m (trenutna kategorizacija R1 215/1162 Trebnje–Mokronog),
– 1-10: lokalna cesta širine 10,80 m (mestna cesta z
obojestranskim pločnikom širine 1,60 m) v dolžini 213,00 m
(trenutna kategorizacija R1 215/1456 Trebnje),

Stran

8398 /

Št.

78 / 25. 7. 2006

– 1-11: lokalna cesta širine 10,80 m (mestna cesta z
obojestranskim pločnikom širine 1,60 m) v dolžini 286,00 m
(trenutna kategorizacija R3 651/1198 Trebnje–Novo mesto
(Bučna vas)),
– 1-12: regionalna cesta širine 10,70 m v dolžini
339,00 m (trenutna kategorizacija H1/0221 Trebnje–Karteljevo),
– 1-13: lokalna cesta širine 7,90 m v dolžini 188,00 m,
– 1-14: lokalna cesta širine 7,90 m v dolžini 115,00 m
(trenutna kategorizacija R3 651/1198),
– 1-15, 1-15a: lokalna cesta širine 7,90 m (ureditev križišča) v dolžini 139 + 73 = 212,00 m (trenutna kategorizacija
R3 651-1198),
– JP-1 javna pot JP 925003 širine 7,00 m v dolžini
774,00 m,
– JP-2 javna pot JP 926501 širine 7,00 m v dolžini
364,00 m,
– JP-6 javna pot JP 926501 širine 7,00 m v dolžini
128,00 m,
– JP-8 javna pot JP 926503 širine 4,00 m v dolžini
133,00 m.
(2) Zaradi gradnje avtoceste se izvedejo naslednje deviacije nekategoriziranih cest:
– JP-3 (javna pot) širine 3,00 m v dolžini 329,00 m,
– JP-4 (javna pot) širine 4,00 m v dolžini 422,00 m,
– JP-7 (javna pot) širine 7,90 m v dolžini 136,00 m,
– JP-9 gozdna vlaka širine 3,00 m v dolžini 505,00 m,
– JP-10 (javna pot) širine 3,00 m v dolžini 86,00 m,
– JP-11 (javna pot) širine 3,00 m v dolžini 356,00 m,
– JP-12 gozdna vlaka širine 3,00 m v dolžini 1323,00 m,
– JP-13 (javna pot) širine 3,00 m v dolžini 137,00 m,
– JP-14 gozdna cesta širine 3,00 m v dolžini 579,00 m,
– JP-15 (javna pot) širine 3,00 m v dolžini 257,00 m,
– JP-16 gozdna cesta širine 3,00 m v dolžini 933,00 m,
– JP-17 gozdna cesta širine 3,00 m v dolžini 119,00 m,
– JP-18 (javna pot) širine 4,00 m v dolžini 109,00 m.
(3) Deviacije kategoriziranih cest se izvedejo v asfaltni
izvedbi. Deviacije javnih in gozdnih poti JP-3, JP-4, JP-8,
JP-9, JP-10, JP-11, JP-12, J-13, JP-14, JP-15, JP-16, JP-17
in JP-18 se izvedejo v makadamu, preostale pa v asfaltni
izvedbi. Normalni prečni profil posamezne deviacije, dolžina
in lokacija so razvidni iz kartografskega dela državnega lokacijskega načrta.
9. člen
(cestni objekti)
(1) Na avtocesti ter na deviacijah kategoriziranih in
nekategoriziranih cest se skupno izvedejo naslednji cestni
objekti:
– 2 nadvoza (4-1 in 4-3) okvirne dolžine 72,00 in
33,00 m, širine 8,70 m in 11,90 m ter svetle višine 4,70 m;
– 4 podvozi (3-1, 3-3, 3-4 in 3-5) okvirnih dolžin od
51,00 do 61,00 m, okvirnih širin od 9,60 do 12,30 m in z
višino prostega profila 4,70 m;
– 1 podhod (3-2) okvirnih dimenzij 41,60 x 11,60 m;
– 1 predor (8-1) z dolžino leve cevi 372,00 m in desne
cevi 370,00 m z dovoljenim odstopanjem do 10%;
– 2 viadukta (6-1 in 6-2); eden na regionalni cesti čez
železniško progo z višino prostega profila nad železnico
6,20 m, okvirne dolžine 177,00 m in širine 12,80 m, ter eden
na avtocesti čez občinsko cesto in železniško progo z okvirnima dolžinama levega objekta 322,00 m in desnega objekta
319,00 m, okvirne širine 2 x 15,00 m, oba z dovoljenim odstopanjem do 10%;
– 1 nadhod (4-2) širine 3,30 m in dolžine 61,00 m;
– armiranobetonski podporni zid (PZ-1) okvirne dolžine
63,50 m.
(2) Podhod za deviacijo gozdne vlake JP9 v km avtoceste 4,8 + 12,362 in podvoz za deviacijo lokalne ceste 1-6
v km avtoceste 6,9 + 74,996 se izvedeta v dimenzijah, ki
zagotavljajo možnosti prehajanja divjadi.
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(3) Vsi prepusti pod avtocesto so cevni s premerom
2,00 m.
(4) Dimenzije posameznih cestnih objektov in njihova
lokacija so razvidne iz kartografskega dela državnega lokacijskega načrta.
10. člen
(vkopi)
Globoki vkopi se izvedejo z razširitvijo spodnje berme
do 6,30 m, prve brežine se oblikujejo v nagibu 1: 1, uvajalni
del brežine je lahko obložen s kamnom v enakem naklonu.
Vmesne berme širine 3,00 m si sledijo na vsakih 8,00 m
višine. Zadnje brežine se izvedejo v naklonu 1: 2, kjer to
omogoča nagib obstoječega terena, tako da se omogočita
zatravitev in gostejša ter hitrejša zarast z gozdno vegetacijo.
Kjer hribina zaradi trdnosti kamnine to omogoča, se izvedejo
brežine v naklonu 2: 3. Horizontalni in vertikalni potek berm
se na zgornjih delih brežin, kjer ne bi bilo mogoče oblikovati
zvezne brežine, vsaj pri zgornjih dveh bermah vkopov z več
kot dvema bermama prilagodi poteku zgornjega roba vkopa
in ne izvede geometrijsko pravilno ali vzporedno z avtocesto,
kar se podrobneje opredeli v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in na podlagi ugotovitev projektantskega
nadzora pri izvajanju zemeljskih del.
11. člen
(nasipi)
Nasipi do višine 10,00 m se izvedejo v naklonu 2: 3, kjer
so višji, pa se spodnji del izvede v naklonu 1: 2 z zaokrožitvijo
nožice. Vmesne berme na nasipih se izvedejo za zagotovitev
utrditev brežin, horizontalni potek berm pa ne sme biti geometrijsko pravilen ali vzporeden z niveleto ceste. V bližini
naselij se nasipi izvedejo kot armirana brežina s strmejšimi
nakloni in zaradi tega manjšim posegom v prostor.
12. člen
(spremljajoča objekta)
(1) Spremljajoči objekt Dul je umeščen južno od trase
avtoceste med km 7,9 + 00 in km 8,1 + 60. Oskrbna postaja
je tipa 3 z bencinskim servisom, restavracijo, parkirišči, prostorom za počitek in rekreacijo ter prostorom za avtodome v
sklopu ureditve počivališča. Na tem območju je načrtovana
tudi deponija za obrambne potrebe, ki se vizualno zakrije z
zasaditvijo.
(2) Spremljajoči objekt Grm je umeščen severno od
trase avtoceste med km 9,5 + 80 in km 9,8 + 20. Oskrbna
postaja je tipa 3 z bencinskim servisom, restavracijo in parkirišči s prostorom za počitek in rekreacijo.
(3) Glede zasnove projektnih rešitev za arhitekturno in
krajinsko oblikovanje spremljajočih objektov se uporabljajo
določbe 14. člena te uredbe.
13. člen
(avtobusno postajališče)
Avtobusna postajališča so načrtovana na deviaciji 1-10
z dimenzijami, ki omogočajo ustavljanje enega avtobusa.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRAJINSKO IN
ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
14. člen
(spremljajoča objekta)
(1) Spremljajoča objekta Dul in Grm sta predvidena kot
oskrbni postaji z naslednjimi objekti in površinami:
– bencinski servis (črpalka s trgovino in sanitarijami)
tlorisnih dimenzij 45 m x 25 m in svetle višine najmanj 6 m
ter z dovoljenim odstopanjem do 20%;

Uradni list Republike Slovenije
– gostinski objekt – restavracija s turistično pisarno, tlorisnih dimenzij 40 m x 40 m z višino do P + 2 (Grm) oziroma
do P + 1 (Dul) in z dovoljenim odstopanjem do 20%;
– urejene in ustrezno opremljene zelene površine za
rekreacijo na prostem s počivališči, pohodnimi površinami,
zelenicami in igrali;
– parkirne površine za osebni, potniški in tovorni promet
na spremljajočem objektu Dul (predvideno je približno število
parkirnih mest, in sicer največje mogoče število: za osebna
vozila 77 parkirnih mest, avtobuse 11 parkirnih mest ter za
tovorna vozila in avtodome 22 parkirnih mest);
– parkirne površine za osebni, potniški in tovorni promet
na spremljajočem objektu Grm (predvideno je približno število parkirnih mest, in sicer največje mogoče število: za osebna
vozila skupno 72 parkirnih mest, avtobuse 10 parkirnih mest
ter za tovorna vozila in avtodome 14 parkirnih mest) in
– deponija za obrambne potrebe na spremljajočem
objektu Dul v velikosti 600 m2 s primerno utrjenim zgornjim
ustrojem (najmanj 40 t) in ustreznim dovozom širine najmanj
6 m.
(2) Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za
spremljajoča objekta Dul in Grm morata biti izdelana kot
enovita projekta ter morata obsegati načrt celotne zunanje
ureditve in načrt vseh objektov (načrt krajinske arhitekture,
načrt arhitekture, načrt prometne ureditve, načrt gradbenih
konstrukcij). Delna gradbena dovoljenja se ne smejo izdati
brez tako izdelanega projekta.
(3) Gostinski objekti in objekti bencinskih servisov in
pripadajoče zunanje ureditve se izvedejo v skladu s sodobnimi načeli arhitekturnega oblikovanja. Objekti morajo imeti
sodobne in enostavne fasade ter ravne strehe. Na manjših
strešinah se dovolijo enokapne strehe z najmanjšim mogočim naklonom in nadstreški, ki morajo biti oblikovno usklajeni
z osnovnimi objekti in lahke konstrukcije. Najmanjše mogoče
višine objektov naj bodo 6,00 m. Vsi arhitekturni objekti in
zunanje ureditve na spremljajočih objektih morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni. Celotno območje spremljajočih
objektov Dul in Grm se izdatno ozeleni z višjo vegetacijo, v
obeh primerih tudi kot vzpostavitev novega gozdnega roba.
Drevesa se na objektu Dul zasadijo kot vizualna pregrada ob
deponiji za obrambne zadeve ter okoli območja za počitek
in kot drevoredi med linijami parkirišč ter kot redek drevored
vzdolž avtoceste. Na objektu Grm se drevesa zasadijo na
nasipu vzdolž sedanje hitre ceste H1, kot drevoredi med
linijami parkirnih mest in kot redek drevored vzdolž avtoceste. Ureditve za rekreacijo na spremljajočem objektu Grm se
načrtujejo na območju ohranjenega obstoječega gozda ob
gostinskem objektu. Pri načrtovanju prostorov za počitek in
rekreacijo na spremljajočem objektu Dul ter na gostinskem
objektu pa se zagotovijo ureditve, s katerih bo omogočen
razgled na Trebnje z okolico. Na spremljajočem objektu Dul
višine vertikalnih oznak ne smejo presegati 8 m. Znotraj
spremljajočih objektov Dul in Grm se zagotovi tudi ureditev
zelenih površin z drevjem.
15. člen
(prometne površine in obcestni prostor)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane s to uredbo, mora vsebovati načrt krajinske
arhitekture. Načrt mora vsebovati predvsem oblikovalske
rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z
urejanjem in ozelenjevanjem brežin vkopov in nasipov ter
preostalih prostih površin v obcestnem prostoru, še posebej
priključka, spremljajočih objektov Dul in Grm, ter rešitve v
zvezi z urejanjem in oblikovanjem vodotokov in protihrupnih ter varovalnih ograj. Pri izdelavi projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja za ureditve, načrtovane to uredbo,
se upoštevajo naslednji pogoji za arhitekturno in krajinsko
oblikovanje:
– odbojne ograje na avtocesti so kovinske izvedbe v
skladu s slovenskimi standardi SIST EN 1317-1 in SIST
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EN 1317-2. Izjemoma se dopusti izvedba betonskih ograj v
kombinaciji s protihrupnimi ograjami in ob podporah nadvozov. Na kritičnih mestih se z vidika varnosti pred padanjem
kamenja z brežin ob vozišču postavi montažna varnostna
betonska ograja, ki se po utrditvi brežine odstrani. Vmesni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami s plitvim
koreninskim sistemom. Varovalna žična ograja višine 2,20 m
se odmakne od nožice ali vrha nasipa oziroma zunanjega
roba jarka za 1,00 m do 2,00 m in na bermah vkopov poteka
ob zunanjem robu berme ali pod vrhom vkopne brežine.
Potek ograje se prilagodi poteku trase avtoceste in ramp na
priključkih ter terenu;
– nadvozi deviacij, mostovi, priključki, križišča in krožišča ter druga cestna oprema in protihrupni objekti se arhitekturno in krajinsko oblikujejo v skladu s sodobnimi načeli
oblikovanja ter v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora. Portali predora se oblikujejo skladno z dosedanjimi
rešitvami pri že zgrajenih objektih na dolenjski avtocesti, z
zaokroženimi linijami in mehkimi prehodi vkopov v obstoječi
teren ter zatravitami in zasaditvami gozdne zarasti. Viadukt
Ponikve in zasaditve ob reki Temenici pri mlinu pri Gorenjih
Ponikvah ne smejo ogrožati njegove funkcije in ambienta.
Podporni stebri viaduktov čez Temenico ne smejo posegati
v sam vodotok. Nadhod za pešce pri gradu Trebnje se izvede v čim tanjši, lahki konstrukciji in se naveže na obstoječo
gozdno pot; v njegovem izteku se na bermi oblikuje manjša
razgledna ploščad z osnovno urbano opremo;
– protihrupne ograje se na pobočju Bukovja in na viaduktu Ponikve na odsekih, na katerih je trasa vidna iz Trebnjega, to je APO-6 od km 3,2 + 60 do km 3,3 + 80 in od km
3,5 + 40 do km 3,6 + 60, PO-8 od km 6,3 + 80 do km 6,5 + 80
in od km 6,8 + 80 do km 7,0 + 80, PO-9 od km 8,5 + 00
do km 8,6 + 60, APO-10 od km 8,9 + 00 do km 9,4 + 60 in
APO-11 od km 8,9 + 20 do km 9,3 + 60, nad višino odbojne
ograje izvedejo v transparentu in opremijo z nalepkami za
odganjanje ptic. Oblikovanje in barva protihrupnih ograj se
uskladita s predhodnimi odseki dolenjske avtoceste; uporabijo se peščene, bež in tople sive ali zelenosive barve. Zgornji
robovi protihrupnih ograj se izvedejo zvezno, vzporedno z
niveleto ceste.
(2) Območje avtocestnega priključka se arhitekturno
in krajinsko oblikuje tako, da se blažijo učinki tehničnih značilnosti posega in da objekti niso vidno moteči na bivalnem
območju. Notranjost ramp na priključkih se reliefno oblikuje
z zvezno speljavo brežin, pri čemer se uporabi nenosilni
material za nasipanje depresij med nasipi. S saditvijo rastlin
se območje priključka vizualno strukturira ob upoštevanju
obstoječega krajinskega vzorca na stičnem območju.
(3) Pri posegih v obcestni prostor in urejanju obcestnega prostora se upoštevajo naslednji pogoji za oblikovanje
reliefa:
– relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in
konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječ relief. Kjer se vkopne
brežine stikajo z oblikovano kulturno krajino, se vzdrževalne
berme navežejo na obstoječe kulturne terase. Prestavljene
lokalne poti delno potekajo po bermah, ki se zavarujejo pred
padanjem materiala z brežine. Ohranjajo se naravni lom
skale ter stabilne skalne samice in skalni žepi. Posebna
pozornost se nameni oblikovanju terena pri izvedbi vkopov
in nasipov na območju priključka in na pobočju Bukovja, kjer
je treba zagotoviti čim naravnejši videz vkopnih in nasipnih
brežin;
– vkopi na desni (južni) strani vozišča med km 4,8 + 40
in km 5,0 + 60, med km 5,9 + 20 in km 6,3 + 00, med km
6,4 + 80 in km 6,7 + 40, med km 7,1 + 60 in km 7,6 + 40,
med km 7,7 + 00 in km 7,8 + 40, med km 9,5 + 60 in km
9,9 + 20 ter vkopi na desni (severni) strani med km 7,2 + 00
in km 7,5 + 60 se oblikujejo tako, da se prva brežina izvede
z naklonom 1: 1, vendar čim bolj sonaravno in neporav-
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nano. Nad prvo bermo se uredi čim bolj naravno, zvezno
oblikovana brežina z neporavnanim in spreminjajočim se
naklonom, z ohranjenim naravnim lomom skale in zemljatimi
skalnimi žepi. Če zaradi geoloških oziroma geomehanskih
razmer ureditev zvezne brežine ne bo mogoča, se izvedejo
berme, katerih potek ne sme biti geometrijsko pravilen in ne
vzporeden z niveleto in tlorisnim potekom roba avtoceste,
pač pa naj sledi zgornjemu robu vkopa; posamezne brežine
med bermami naj bodo neporavnane in s spremenljivimi nagibi. Niveletni potek berm mora zagotavljati odvodnjo čistih
meteornih voda z izpustom na okolni teren in ne v meteorno
kanalizacijo avtoceste;
– na območju navedenih vkopov se, kjer je to mogoče,
prilagodi tudi niveleta avtoceste, javne poti pa se speljejo na
načrtovane berme povsod tam, kjer s tem lahko zagotovimo
ustrezen dostop do zemljišč, kar se podrobneje določi v projektni in izvedbeni dokumentaciji;
– nasipi na levi (severni) strani med km 4,3 + 40 in
km 4,4 + 60, med km 8,1 + 00 in km 8,2 + 00, ki so načrtovani zunaj gozdnih površin, se izvedejo z zaokrožitvijo
nožice, tako da se brežina nasipa zvezno spelje v teren.
Nasipi v bližini naselij (med km 4,6 + 80 do 4,8 + 00 in med
km 6,9 + 20 do km 7,0 + 40) se izvedejo kot armirana brežina
s strmejšimi nakloni. Nasipi med km 4,6 + 40 in km 4,8 + 20,
med km 6,3 + 40 in 6,5 + 80, med km 8,4 + 20 in 8,6 + 20 se
oblikujejo z vmesnimi bermami, ki ne smejo biti geometrijsko
pravilne in vzporedne z niveleto ceste, če je s tem mogoče
zagotoviti trdnost nasipa;
– brežine ob portalih predora Leščevje se izvedejo tako,
da se zvezno brez očitnih lomov navežejo na obstoječi teren;
– brežine ob cestah na območju navezave H1 na Mirnsko dolino se z blagimi nakloni in zvezno speljejo v obstoječi
teren, pri čemer se ne posega v petmetrski pas ob Temenici.
(4) Pri odstranitvah obstoječe in zasaditvah nove vegetacije se upošteva naslednje: vegetacija se odstrani samo
tam, kjer je to nujno potrebno. Z zasaditvami se utrjujejo
tla in zagotavlja vpetost ureditve v prostor, oblikuje vozniku
prijeten in pregleden obcestni prostor, razgledi ter zakrivanje
vidno motečih posegov pogledom iz Trebnjega in drugih
naselij ob trasi. Zasaditve morajo temeljiti na obstoječem
krajinskem vzorcu, vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije (gozdni sestoji in gozdni robovi, obvodna
vegetacija, travinje). Brežine vkopov in nasipov se čim bolj
zatravijo in zasadijo s skupinami lesnatih rastlin, ki se sadijo predvsem na območju oblikovanja gozdnih robov in ob
armiranih nasipih. Na območjih, kjer trasa prečka gozdne
površine, se vkopne brežine nad prvo bermo, brežine nasipov pa pod prvo bermo pogozdijo, poleg zasaditev pa tudi
zasejejo z mešanico travnega semena in semena drevnine.
Na območjih skalnih žepov in ponekod na novem gozdnem
robu ter na brežinah se točkovno zasadijo manjše skupine
drevnine kot inicialna zarast. Na območju priključka se obcestni prostor v pretežnem delu zatravi, nova zasaditev pa
se prilagodi krajinskemu vzorci na obrobju posegov. Utrditve
brežin vkopov in nasipov se izvajajo z gradbenimi elementi
in biološkoinženirskimi ukrepi, kot so popleti, rastna pulpa,
biotorkret in dodajanje semena drevnine v travno mešanico
zaradi čim hitrejše ozelenitve brežin in pogozditve tistih, ki
so na območju gozdov. Brežine ob portalih predora Leščevje
se zasadijo z avtohtonimi vrstami kot gozdni rob na stiku z
ohranjenim gozdom, pri čemer naj se tik ob portalu sadijo
izključno grmovne vrste. Brežine reke Temenice se na območjih regulacije zasadijo s hidrofilno vegetacijo. Protihrupne
ograje in protihrupni nasipi se na zunanji in notranji strani
smiselno obsadijo z grmovno in drevesno vegetacijo. Vse
zasaditve morajo biti v skladu z načrtom krajinske arhitekture in z ugotovitvami projektantskega nadzora, ki mora biti
zagotovljen med gradnjo na celotnem odseku.
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(5) Pri urejanju vodotokov se regulacije, prestavitve
in ureditve vodotokov izvedejo sonaravno, s povzemanjem
oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone obvodne
vegetacije.
(6) Pri rekultivaciji se vsi odseki deviacij obstoječih lokalnih cest in poti oblikujejo v skladu z obstoječim stanjem.
Vsi odseki obstoječih cest in poti oziroma drugih rab, ki
po izvedbi ureditev, načrtovanih s to uredbo, ostanejo brez
funkcije, se rekultivirajo v skladu z rabo sosednjih zemljišč
(kmetijska zemljišča, vegetacijski sestoji).
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE,
VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
16. člen
(skupne določbe)
(1) Zaradi gradnje in obratovanja avtoceste je treba
zgraditi, prestaviti, zamenjati ali zaščititi komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Projektiranje
in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
naprav in objektov morata potekati v skladu s smernicami
za načrtovanje, mnenji ter projektnimi pogoji posameznih
upravljavcev teh objektov in naprav.
(2) Pred izvedbo posegov na ureditvenem, območju
državnega lokacijskega načrta je treba določiti natančno lego
vseh komunalnih in energetskih vodov ter omrežja zvez, jih
zakoličiti in ustrezno zaščititi.
(3) Komunalne, energetske in telekomunikacijske vode,
ki se rušijo, je treba ustrezno odstraniti.
17. člen
(vodovod)
(1) Na trasi avtoceste se lokalno prestavijo, zamenjajo
ali zaščitijo naslednji vodovodi:
– obstoječa vodovodno cev premera 2′′ se prestavi in
zamenja z vodovodno polietilensko cevjo PE d63 v razdalji
494 m. Obstoječa cev se do priključka na načrtovano cev
opusti;
– obstoječa litoželezna cev DN 150 se prestavi in zamenja z vodovodno cevjo iz nodularne litine DN 150 v razdalji
429 m. Prestavljena cev poteka po južnem robu načrtovanega cestišča (krožišča);
– obstoječa salonitna cev DN 80 se prestavi in zamenja z vodovodno cevjo iz nodularne litine DN 100 v razdalji
372 m. Prestavljena cev poteka po severnem robu načrtovanega cestišča (krožišča);
– obstoječa salonitna cev DN 80 se prestavi in zamenja z vodovodno cevjo iz nodularne litine DN 80 v razdalji
207 m. Obstoječa cev se med priključkoma na načrtovano
cev opusti.
(2) Zgradijo se priključki iz NL DN 100 za predor Leščevje v dolžini 476 m, za oskrbo počivališča Dul s pitno vodo
in vodo za požarno varnost v razdalji 988 m ter za oskrbo
počivališča Grm v razdalji 623 m.
(3) Vsa prečkanja cevovodov s povoznimi površinami
morajo biti ustrezno zaščitena. Dimenzije posameznih komunalnih vodov in njihova lokacija so razvidne iz kartografskega
dela državnega lokacijskega načrta.
18. člen
(kanalizacija)
(1) Odpadna voda iz spremljajočih objektov Dul in Grm
se prek čistilnih naprav odvaja v avtocestno kanalizacijo in se
prek zadrževalnih bazenov izpušča v recipient.
(2) Za poznejšo izvedbo kanalizacije sanitarne vode
za naselje Grič se pod traso avtoceste in pod deviacijo JP 6
položi cev premera 250 mm.
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19. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na trasi avtoceste se prestavi, zamenja ali zaščiti
naslednje elektroenergetsko omrežje:
– V1: 20-kilovoltni daljnovod RTP Trebnje–Štefan – križanje avtoceste v km 3,1 + 90,
– V1A – DV: 20-kilovoltni daljnovod RTP Trebnje–
Štefan – križanje priključka 2-1 Trebnje zahod krak 2 v
km 0,1 + 20,
– V1B – DV: 20-kilovoltni daljnovod RTP Trebnje–
Štefan – križanje priključka 2-1 Trebnje zahod krak 1 v
km 0,1 + 10,
– V1C – DV: 20-kilovoltni daljnovod RTP Trebnje–
Štefan – križanje priključka 2-1 Trebnje zahod krak 3 v
km 0,0 + 80,
– V1D – DV: 20-kilovoltni daljnovod RTP Trebnje–
Štefan – križanje priključka 2-1 Trebnje zahod krak 12 v
km 0,5 + 10,
– V1E – DV: 20-kilovoltni daljnovod RTP Trebnje–Štefan – križanje deviacije Pluska v km 0,2 + 10,
– V1F – DV: 20-kilovoltni daljnovod RTP Trebnje–Štefan
– križanje deviacije Grič v km 0,1 + 40,
– V2 – DV: 20-kilovoltni daljnovod RTP Trebnje–Štefan,
– odcep za TP Vrhtrebnje – križanje avtoceste v
km 6,2 + 80,
– V3 – DV: 20-kilovoltni daljnovod RTP Trebnje–Dobrnič
– križanje avtoceste v km 8,8 + 10,
– V4: gradnja dvostranskega napajanja nove transformatorske postaje 20/0,4 Trebnje vzhod,
– V5: križanje 20-kilovoltnega kablovoda transformatorska postaja CP Trebnje–transformatorska postaja Mercator
in 20-kilovoltnega kablovoda transformatorska postaja CP
Trebnje–transformatorska postaja Trimo s krožiščem Mirna,
– V6: križanje 20-kilovoltnega daljnovoda z deviacijo
javne poti JP 18 v km 0,0 + 33 v dolžini 140 m,
– N1: 1,4-kilovoltni vod za napajanje objektov v vasi
Grič – križanje avtoceste v km 3,4 + 90,
– N1A: 1,4-kilovoltni vod za napajanje vasi Grič – križanje z deviacijo Pluska v km 0,7 + 90,
– N1B: 1,4-kilovoltni vod za napajanje vasi Grič – križanje z deviacijo Grič v km 0,2 + 20,
– N1C: 1,4-kilovoltni vod za napajanje vasi Grič – križanje z deviacijo Grič v km 0,3 + 60,
– N2: nov nizkonapetostni kablovod iz transformatorske
postaje Dolenji Podboršt za napajanje vasi Dolenji Podboršt,
– N3: 1,4-kilovoltni vod za napajanje naselij Brnek in
Gorenje Ponikve s križanjem z avtocesto v km 9,1 + 80.
(2) Za napajanje spremljajočih objektov se izvedejo:
– nova transformatorska postaja Dolenji Podboršt, ki se
napaja po 20-kilovoltnem kablovodu, iz nje pa se s kablom
NN oskrbi spremljajoči objekt Dul,
– nov nizkonapetostni kabel iz transformatorske postaje
Trebnje vzhod za napajanje spremljajočega objekta Grm,
– nova transformatorska postaja Grič, ki se napaja po
20-kilovoltnem kablovodu, iz nje pa se s kablom NN oskrbi
avtocestni priključek Trebnje zahod,
– nova transformatorska postaja Predor, ki se napaja
dvostransko po novem 20-kilovoltnem kablovodu z navezavo
na transformatorsko postajo Tesnila Velika Loka in obstoječi 20-kilovoltni daljnovod do transformatorske postaje Grad
Trebnje.
20. člen
(javna razsvetljava in semaforizacija)
(1) Javna razsvetljava se zgradi:
– na območju avtocestnega priključka Trebnje zahod
(napajanje iz transformatorske postaje Grič),
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– na območju spremljajočih objektov Dul (napajanje iz
transformatorske postaje Dolenji Podboršt) in Grm (napajanje iz transformatorske postaje Trebnje),
– na območju vseh treh krožišč (krožišče na priključku
Trebnje vzhod se napaja iz transformatorske postaje Grič,
preostali dve krožišči pa iz transformatorske postaje Mercator),
– v predoru 8-1 Leščevje (napajanje iz transformatorske
postaje Predor),
– v podvozu 3-3 (napajanje iz transformatorske postaje
Grad Trebnje),
– na križišču deviacije 1-1 z deviacijo 1-3 (napajanje iz
transformatorske postaje Grič),
– na območju deviacije 1-1 v skupni dolžini 360 m (napajanje iz transformatorske postaje Grič).
(2) Na križišču deviacij 1-1 in 1-3 se predvidi kabelska
kanalizacija za poznejšo izvedbo semaforizacije.
21. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na trasi avtoceste se prestavi in zaščiti naslednje
telekomunikacijsko omrežje:
– v naselju Pluska se v km 2,6 + 80 obstoječe zračno
krajevno in medkrajevno telekomunikacijsko omrežje nadomesti z zemeljskim kablom v zaščitni cevi;
– pri naselju Grič se zračno telekomunikacijsko omrežje
nadomesti z zemeljskim omrežjem v zaščitni cevi;
– pri naselju Vrhtrebnje se zemeljski telekomunikacijski
kabel tipa TK39P 15 x 4 x 0,6 nadomesti s kablom (TK59)
enake zmogljivosti;
– v naselju Belšinja vas se obstoječe razvodno naročniško omrežje zračnega tipa nadomesti z zemeljskim;
– za počivališče Grm se izvede telekomunikacijsko
omrežje od prodajnega objekta Mercator, kjer se obstoječe
telekomunikacijsko omrežje prestavi zaradi obnovitve cestišča in gradnje krožišča.
(2) Za objekte na spremljajočih objektih Dul in Grm se
izvede telekomunikacijsko omrežje z navezavo na obstoječe
omrežje pri objektu Mercator.
22. člen
(klic v sili)
(1) Na celotni trasi avtoceste se predvidi kabelska kanalizacija za sistem klica v sili. Celoten sistem klica v sili sestavljajo centrala v avtocestni bazi, stebrički ob trasi avtoceste
ter kabli za napajanje in prenos informacij. Stebrički klica v sili
so postavljeni na medsebojni razdalji 2.000 m. Stojna mesta
stebričkov so načrtovana v km 3,7 + 40 levo, v km 3,7 + 80
desno, v km 4,4 + 40 desno, v km 4,4 +80 levo, v km 6,3 + 00
levo in desno, v km 8,0 + 40 desno, v km 8,2 + 40 levo, v
km 9,7 + 00 levo in v km 9,9 + 80 desno.
(2) Na celotni trasi klica v sili se dodatno izvede cev
PEHD premera 50 mm za polaganje kabla z optičnimi vodniki.
23. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Meteorna voda se z vozišča avtoceste in platojev spremljajočih objektov ter priključka odvodnjava prek
vtočnih jaškov, navezanih na vodotesni kanalizacijski sistem
avtoceste, ki se izvede na celotni trasi avtoceste in se prek
zadrževalnih bazenov Z 1, Z 2 in Z 3 spušča v recipient. Območje od viadukta 6-2 do konca trase se naveže na odvodnjo
odseka avtoceste Ponikve–Hrastje.
(2) Za sprejem padavinskih voda z avtoceste se zgradijo trije zemeljski objekti, ki se izvedejo kot suhi zadrževalniki
s koalescentnimi filtri. Vsak bazen ima zagotovljen 20 m3
velik prostor za morebitno razlito olje. Do teh objektov se
zagotovi dostop motornim vozilom po makadamskih poteh.
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Vsi objekti se varujejo z žično ograjo z vstopnimi vrati, in sicer
bazena Z 1 in Z 2 v okviru varovalne ograje avtoceste, bazen
Z 3, ki se uredi med železniško progo in sedanjo hitro cesto,
pa se ogradi z ločeno varovalno ograjo. Okolica bazenov se
zatravi in deloma zasadi z drevnino. Dimenzije posameznih
zadrževalnih bazenov in njihova lokacija so razvidne iz kartografskega dela državnega lokacijskega načrta.
(3) Pod avtocesto se izvedejo cevni prepusti prereza
premera 200 cm, pod deviacijami in priključki se izvedejo
cevni prepusti manjših prerezov.
(4) Na območjih vkopov je treba pripraviti sistem odvodnjavanja tako, da se prepreči morebitno zadrževanje
meteorne vode na tleh, odprtih z odkopom.
(5) Med gradnjo je treba zagotoviti ureditev površinskega odtoka z utrditvijo brežin vkopov in nasipov ter drugih na
novo oblikovanih in poškodovanih površin, zato se močno
zatravijo.
(6) V začetnem obdobju, preden se doseže ustrezna
utrditev, se zagotovita stalno opazovanje in redno vzdrževanje vseh odvodnih jarkov, kanalizacije in zadrževalnih bazenov.
(7) Zagotovita se redno vzdrževanje in čiščenje obcestnih jarkov, kanalizacije in zadrževalnih bazenov.
(8) Za odvodnjavanje tampona oziroma posteljice se v
vkopih pod zunanjimi segmentnimi jarki in v ločilnem pasu, v
nasipih pa samo v ločilnem pasu, po potrebi izvedejo vzdolžne drenaže DN 150 do DN 250. Drenaže se priključijo na
vtočne jaške.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE
TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH
DOBRIN
24. člen
(tla)
(1) Posegi v tla se morajo izvajati na območjih, ki so
opredeljena pred začetkom del, in sicer tako da so prizadete
čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene
površine se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne
in druge manipulativne površine, katerih območja se določijo
pred začetkom del. Posegi med gradnjo se izvajajo tako, da
so prizadete čim manjše površine tal.
(2) Lokacije začasnih in trajnih odlagališč izkopanega
materiala se opredelijo vnaprej. Začasna in trajna odlagališča
izkopanega materiala ter odstranjenih gradbenih elementov
z obstoječih cestnih povezav se ne smejo uporabiti za odlaganje drugih odpadnih materialov, ki nastajajo zunaj območja
gradnje obravnavanega cestnega odseka.
(3) Onesnažena tla ob morebitnem razlitju ali razsutju
nevarnih tekočin ali drugega materiala je treba pred odlaganjem na začasno ali trajno odlagališče preiskati in opredeliti
pravilen način odlaganja ali drug načina odstranjevanja; pred
začetkom odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija
začasnega odlagališča.
(4) Na celotnem območju gradbišča, prometnih in manipulativnih površin je treba zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne embalaže, ki vsebuje še ostanke hidroizolacijskega materiala in drugih sredstev, s katerimi se izvajajo
gradbena dela.
(5) Na območju gradbišča, prometnih in drugih manipulativnih površin, po katerih poteka prevoz odstranjenega
in gradbenega materiala, se smejo uporabljati le tehnično
ustrezna vozila. Če oskrba vozil in drugih naprav poteka na
območju gradbišča, prometnih in drugih manipulativnih površin, morajo biti te površine utrjene, ob povečanih količinah
mokrih padavin pa tudi urejeni zbiranje in čiščenje padavinskih odpadnih vod.
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(6) S prometnih in gradbenih površin ter odlagališč
gradbenega materiala je treba preprečiti emisije prahu z
vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S
teh površin je treba preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijske
obdelovalne površine.
(7) Pri ravnanju z odpadnimi vodami se upoštevajo določbe 28. člena te uredbe.
(8) Ob morebitnih prometnih nesrečah, pri katerih pride
do razlitja tekočin ali razsutja drugih snovi, je treba opredeliti pravilen način odlaganja ali drug načina odstranjevanja
onesnaženih tal.
(9) Pri odrivih zemlje je treba paziti, da se zgornji sloj
odlaga ločeno in se uporabi za humusiranje vkopnih in nasipnih brežin ter za rekultivacijo kmetijskih zemljišč. Živica se
odstrani in premesti drugam tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kakovostnim materialom.
Odlagališča živice se izvedejo v kupih višine do 1,20 m. Pri
tem se mrtvica in živica ne smeta mešati. Odlagališča se
zaščitijo pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi. Med
gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene
rodovitne zemlje ter lokacijah za odlagališča in o nadaljnji
uporabi za sanacijo. S presežkom rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z občinskimi prostorskimi akti.
S presežkom izkopanega prodnega materiala in humusnega
materiala ni dovoljeno zasipavati obstoječih depresij in obvodnega prostora rekeTemenice.
25. člen
(ureditve na območjih kmetijskih zemljišč)
(1) Investitor mora omogočiti dostop na kmetijska zemljišča ves čas gradnje in po končani gradnji.
(2) Pri urejanju gradbišča je treba zagotoviti, da so
posegi na kmetijska zemljišča med gradnjo z urejanjem dostopnih poti, odlagališč in drugih začasnih ureditev omejeni
na čim ožji prostor ob načrtovanih ureditvah.
(3) Po končani gradnji mora investitor na ureditvenem
območju državnega lokacijskega načrta zagotoviti izvedbo
kmetijskih operacij, s katerimi se ponovno vzpostavijo možnosti za kmetijsko rabo.
26. člen
(ureditve na območjih gozdnih zemljišč)
(1) Investitor mora omogočiti dostop na gozdna zemljišča ves čas gradnje in po njej ter po končani gradnji
omogočiti gospodarjenje z gozdom pod enakimi pogoji kot
doslej. Kjer bo z gradnjo avtoceste dosedanji način spravila
onemogočen, se po potrebi zgradijo nove vlake in poti.
(2) Odvečen odkopan material in ostanki lesa, ki nastanejo pri gradnji, se ne smejo odlagati v gozd, ampak le
na urejena odlagališča odpadnega gradbenega materiala
oziroma ga je treba vkopati v zasip.
(3) Sečnja drevja in spravilo lesnih sortimentov se
opravita na podlagi označitve drevja za posek, ki jo opravi
pooblaščeni delavec pristojne enote zavoda, pristojnega za
gozdove.
(4) Pri posegu v gozdni ekosistem se prepreči zemeljska erozija s sanacijo odprtih brežin in izvedbo zaobljene
speljave vkopne brežine v raščeni teren.
(5) Odkrite površine, ki nastanejo zaradi gradnje, je
treba takoj po končanih delih zasaditi z avtohtono vegetacijo
in ponovno vzpostaviti gozd, vključno z oblikovanjem novega
gozdnega roba z zasaditvijo ustreznih drevesnih vrst, ki jih
določi strokovnjak pristojne institucije in se opredelijo v načrtu krajinske arhitekture. Sanirano stanje po posegu mora
omogočiti gospodarjenje z gozdom in nemoten dostop.
(6) Po končani gradnji je treba odpraviti morebitne poškodbe, nastale zaradi gradnje na okoliškem gozdnem drevju, na gozdnih poteh in začasnih gradbenih površinah.
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27. člen
(vodne ureditve)
(1) Na območju viadukta Ponikve se ob gradnji opore
na brežini Temenice zagotovijo ureditveni ukrepi, po končani
gradnji se brežina povrne v prvotno stanje.
(2) Zaledne vode se po cevnih prepustih odvodnjavajo
ločeno s ponikanjem v najbližji naravni recipient.
28. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Posegi v strugo in brežine reke Temenice se lahko
izvajajo le v obsegu, določenem s to uredbo.
(2) Zaradi izvedbe ureditev, načrtovanih s to uredbo, se
vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda, ne sme
poslabšati. Zato mora investitor zagotoviti potrebne ureditve
reke Temenice, ki se morajo izvajati sonaravno, z naravnimi materiali. Zaradi ureditvenih posegov se pretok vode in
njegova dinamika, kakovost vode, raznovrstnost habitatov
in biološka raznovrstnost ne smejo bistveno spremeniti. Pri
izvajanju posegov se naravna struga reke Temenice z obvodnim prostorom čim bolj ohranja. Na območju objektov se
struga ustrezno zavaruje s tlakom iz lomljenca in vegetativnim zavarovanjem. Brežine se zatravijo in na zgornjih delih
zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
(3) Med gradnjo je treba preprečiti neposredne posege
v strugo vodotoka z materialom, ki vsebuje nevarne spojine, prav tako ne sme priti do razlitja cementnih in apnenih
mešanic v vodo; pranje gradbenih strojev z rečno vodo ni
dovoljeno.
(4) Na celotnem območju gradbišča je treba zagotoviti
zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod in drugega onesnaženega materiala, ki lahko nastanejo ob morebitni nezgodi
zaradi razlitja ali razsutja nevarnih snovi, ga preiskati in
določiti način ukrepanja.
(5) Na celotnem odseku avtoceste ter spremljajočih
objektov se odvodnjavanje cestnega telesa uredi tako, da
se v strugo reke Temenice spušča le čista padavinska voda
oziroma voda, ki po kakovosti ustreza predpisom, ki določajo, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi,
in v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi pri odvajanju
padavinske vode z javnih cest ter odvajanje odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo. Na sistem odvodnjavanja ne
sme biti priključen noben iztok sanitarno-fekalnih ali drugih
onesnaženih (tehnoloških) vod.
(6) Gradnja utrjene ploščadi, opremljene z začasnimi
zbirnimi kanali in zbirnikom vod ter lovilnikom olj (možni
ukrepi za ravnanje z odpadnimi vodami), se predvidi že v
programu gradbenih del.
(7) Izvajalec in vzdrževalec avtoceste morata imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje ob morebitnem razlitju onesnaževal (gorivo, olje in druge za vodne vire
škodljive suspenzije), ločeno za čas gradnje in čas obratovanja avtoceste. Načrt mora vključevati način obveščanja
ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi, načrtovane
ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih snovi v podtalnico,
ukrepe za odstranitev sedimenta in izbor lokacije za odlaganje onesnaženega sedimenta. Med gradnjo je treba voditi
evidenco nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.
(8) Za čas gradnje je treba izdelati elaborat ekološke
ureditve gradbišča, ki je sestavni del projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(9) Zaradi posega na vodno ali priobalno zemljišče (npr.
gradnja viaduktov, zavarovanje struge, iztočni objekti), ki je
v lasti Republike Slovenije, mora Vlada Republike Slovenije sprejeti sklep, s katerim prenese pravico upravljanja
na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki je v lasti Republike
Slovenije, na investitorja. Na podlagi sklepa Vlade Republike
Slovenije o prenosu pravice upravljanja lahko investitor gradi
na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki je v lasti Republike
Slovenije, pri čemer je treba le-tega pridobiti pred gradbenim
dovoljenjem.
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29. člen
(območja ohranjanje narave)
(1) Na območjih EPO Temenica in Vrhtrebnje, pSCI
Vrhtrebnje – Sv. Ana in na območju naravnih vrednot ni dovoljeno odlagati odpadkov in urejati dodatnih dovoznih cest
do gradbišča, odlagališč gradbenega materiala, parkirišč in
obračališč za tovorna vozila.
(2) Pri regulaciji reke Temenice se upoštevajo ukrepi iz
prejšnjega člena te uredbe.
(3) Zaradi zakraselosti območja je treba pred začetkom
gradnje opraviti podroben pregled terena, predvsem mikrolokacije znanih kraških jam in morebitnih novih na ožjem
vplivnem območju trase avtoceste ter oceniti stopnjo njihove
ogroženosti z vidika načrtovanega posega.
(4) Ob izvedbi zemeljskih del je treba zagotoviti geološki
nadzor. Ob morebitnih najdbah geoloških naravnih vrednot ali
podzemeljskih naravnih vrednot je treba dela na takem odseku ustaviti, najdbe dokumentirati in jih po strokovni presoji
ustrezno predstaviti ali odstraniti.
(5) Pri izdelavi projektne in tehnične dokumentacije se
upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih
vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti iz naravovarstvenih smernic, ki so izdelane za državni lokacijski načrt.
(6) Investitor obvesti pristojni območni zavod, pristojen
za varstvo narave, o začetku pripravljalnih in zemeljskih
del ter zagotovi naravovarstveni nadzor pri gradnji na tem
območju.
30. člen
(varovanje rastlinstva, živalstva in biotopov ter gozdnih
zemljišč)
(1) Pri izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja se upošteva izvedeno kartiranje habitatnih tipov.
Na ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta
je območje naravovarstveno najvrednejših habitatnih tipov
obrežno belovrbovje ob reki Temenici, visoko so vrednoteni
tudi prevladujoči bukov gozd na območju Bukovja in mezo
trofna travišča.
(2) Vegetacija se odstrani le na mestih, kjer bi zarast
lahko neposredno ovirala izvajanje del.
(3) Ureditev gradbišča se omeji na obseg načrtovanih
ureditev. Zagotoviti je treba najmanjšo mogočo mero poseganja v gozdne površine in reko Temenico. Vsa križanja
vodotokov z obstoječimi in načrtovanimi cestami se ustrezno
zaščitijo. Manipulativne površine za gradbene stroje in skladišča materiala ter nevarnih snovi so zunaj območja vrednejših
gozdnih in traviščnih habitatnih tipov.
(4) Odlaganje odpadkov v naravno okolje ni dopustno,
še zlasti ne na območjih prednostnega habitatnega tipa obrežna belovrbovja (44.13*) in v gozdnih habitatnih tipih.
(5) Relief in zasaditev se na območjih vkopov in nasipov
oblikujeta tako, da so ureditve čim bolj vpete v naravno okolje. Zasaditve in utrjevanje tal ter odprava poškodb vegetacije
se izvedejo takoj po končanih delih. Po končani gradnji se
vse prizadete površine renaturirajo, tako da se na njih omogoči čimprejšnje zaraščanje z avtohtonimi vrstami rastlin, ki
se po končani gradnji redno vzdržujejo.
(6) Sečnja gozda in gradbena dela, ki povzročajo večje
ravni hrupa (miniranje, pilotiranje), se po možnosti izvajajo
zunaj gnezditvene sezone ptic, ki traja od začetka aprila do
konca junija. Posege v reko Temenico je treba izvajati predvsem zunaj drstitvene sezone oziroma v dogovoru s pristojno
ribiško družino.
(7) Kjer se ureditve, načrtovane s to uredbo, približajo
vodnim površinam reke Temenice, se vsa dela izvedejo tako,
da čim manj ogrožajo vegetacijo, ribje vrste in druge organizme, ter tako, da ni moteno ribolovno upravljanje. Vsaj 14 dni
pred začetkom izvajanja del na vodotokih je treba obvestiti
ribiško družino in z njihovim predstavnikom opraviti ogled
lokacij ter določiti morebitne ukrepe za varovanje vodnih
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organizmov. Po potrebi se izvedeta intervencijski izlov rib in
njihova preselitev v neprizadete dele vodotoka. Med gradnjo
je treba preprečiti nastanek razmer neprekinjene kalnosti.
Ob morebitnem poginu rib zaradi ureditev, predvidenih s to
uredbo, mora investitor pristojni ribiški organizaciji povrniti
škodo.
(8) Za prehajanje živali se na obravnavanem odseku
trase poleg dvocevnega predora Leščevje in viadukta Ponikve uredita še podhod za divjad v km avtoceste 4,8 + 12
in podvoz za deviacijo lokalne ceste 1-6 v km avtoceste
6,9 + 75. Za prehajanje manjših sesalcev in dvoživk se uredijo tudi manjši objekti oziroma prepusti na avtocesti. Pri
urejanju prehodov za živali se upošteva:
– načrtovani objekti za prehajanje živali čez cesto se izvedejo s prostim vhodom in z najmanjšim mogočim deležem
umetne osvetlitve ali brez nje,
– na delih ceste okrog predora in nad njim ter v bližini
objektov, urejenih za prehajanje živali, je treba prirediti varovalno ograjo višine 2,2 m, katere potek mora biti načrtovan
tako, da bo živali usmerjala proti prehodu,
– pod viaduktom Ponikve mora biti pas, namenjen
rasti obrežne vegetacije, širok vsaj 10 m na vsaki strani
vodotoka,
– za prehajanje dvoživk in manjših sesalcev se izvedeta dva prepusta: prvi v km 5,2 + 80 in drugi v km 8,4 + 00.
Prepusta pod cesto morata biti škatlasta, dimenzij 2 m x 2 m,
brez umetne osvetlitve oziroma če to ni izvedljivo, cevna s
premerom najmanj 2 m; v spodnjih delih obeh prepustov se
izvede grobozrnati beton, da se ustvari površina za gibanje
živali,
– v podhode (prepuste) za dvoživke mora živali usmerjati ustrezna obojestranska usmerjevalna ograja na obeh
straneh prepusta (betonski tip v obliki črke U in višine 40 cm
s pohodno površino najmanj 20 cm). Obojestranska usmerjevalna ograja za dvoživke je načrtovana tudi ob vhodu v
podhod za živali v km avtoceste 4,8 + 12 v skupni dolžini
270 m.
(9) Potek varovalne ograje in njena višina, ki znaša
najmanj 2,2 m, morata biti prilagojena razmeram na terenu.
Višina ograje se meri na strani, od koder prihajajo živali. Na
spodnji tretjini ograje se uporabi gostejša mreža. Vzdolž
varovalne ograje se namesti električni pastir z dodatnima
žicama, prvo na višini 50 cm od tal in drugo nad mrežo.
Varovalna ograja se skupaj z električnim pastirjem vzdržuje
in pregleduje vsaj enkrat letno, ob morebitnih poškodbah pa
se takoj popravi.
(10) Območja pod viaduktoma, ki bodo ob gradnji razgaljena, se takoj po končanih delih zasadijo s primerno
drevnino kot kritje živalim ob prehodu. Vse možne prehode
za živali je treba redno vzdrževati. Območje pod viaduktom
in podhodi ne smejo biti površine za shranjevanje gradbene
opreme in strojev, kmetijskih strojev in drugih vozil, prav tako
pod viaduktom ne smejo biti nameščene ograje ali ovire, ki bi
preprečevale prehod živali.
(11) Za osvetljevanje cestišč se uporabijo zasenčene
svetilke in usmerjeno osvetljevanje oziroma način razsvetljave, ki povzroča čim manjše svetlobno onesnaženje.
(12) Podvoz 3-4 za deviacijo lokalne ceste 1-6 in podhod 3-2 se z razsvetljavo ne opremita.
(13) Dimenzije posameznih objektov za prehajanje živali in usmerjevalnih ograj ter njihove lokacije so razvidne iz
kartografskega dela državnega lokacijskega načrta.
31. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Celotni odsek avtoceste je treba pred gradnjo dokumentirati s fotografijami in videoposnetki prostora z dediščino. Dokumentiranje mora biti izvedeno pred začetkom zemeljskih del in tudi po končanju del. Dokumentacija mora biti
izdelana po navodilih pristojnega zavoda za varstvo kulturne
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dediščine in hranjena pri njem. Zagotoviti je treba načelno
rezervatno varstvo arheološke dediščine.
(2) Investitor mora na podlagi Evropske konvencije o
varstvu arheološke dediščine (Uradni list RS-Mednarodne
pogodbe, št. 7/99) in na podlagi zakona, ki ureja varstvo kulturne dediščine, na območju trase avtoceste in na lokacijah
vseh priključkov in spremljajočih objektov zagotoviti:
– izvedbo predhodne arheološke raziskave po metodi
Skupine za arheologijo na avtocestah v Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: SAAS);
– izvedbo intenzivnih arheoloških pregledov po metodologiji SAAS povsod tam, kjer je bila z ekstenzivnim arheološkim pregledom ugotovljena potrebna izvedba naknadnih
pogojev in ukrepov;
– izvedbo zaščitnih arheoloških izkopavanj potencialno
ogroženih odkritih arheoloških najdišč, vključno z vsemi izkopavalnimi postopki.
(3) Čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo
potekati gradbiščne poti, obvozi, ureditve vodotokov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura,
ureditve odlagališča presežka materiala, ureditve gradbišča
za izvedbo ureditev, načrtovanih s to uredbo.
(4) Pri mlinu pri Gorenjih Ponikvah (EŠD 10179) je treba
zagotoviti pazljivo ravnanje z gradbenimi stroji pri postavitvi
gradbenega platoja in odlaganju izkopanega materiala, postavitev opore viadukta in ureditve Temenice pa predvideti
tako, da bo čim manj moteča za ambient mlina in ne bo poslabšala njegove funkcionalnosti.
(5) Vkopne in nasipne brežine ter protihrupne ograje,
zasaditve in druge ureditve, ki so vidno izpostavljene v pogledih na grad Trebnje (EŠD 7844) in z območja gradu ter v
pogledih na mlin pri Gorenjih Ponikvah, morajo biti oblikovane tako, da bodo čim manj moteče.
(6) Območja morajo biti pregledana in zemljišča sproščena pred začetkom gradnje. Investitor mora na ureditvenem območju lokacijskega načrta zagotoviti stalen arheološki
nadzor nad zemeljskimi deli.
(7) Deset dni pred začetkom del je o tem treba obvestiti pristojno območno enoto zavoda za varstvo kulturne
dediščine.
(8) Pri izdelavi projektne in tehnične dokumentacije se
upoštevajo strokovne zasnove, usmeritve, izhodišča in pogoji
za varstvo kulturne dediščine, ki so v obvezni prilogi državnega lokacijskega načrta.
32. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na podlagi napovedi prometa za leto 2028 se izvedejo naslednji aktivni ukrepi za varovanje objektov in območij
pred čezmernim hrupom:
– APO-1: absorpcijska protihrupna ograja višine 4,0 m,
od km avtoceste 2,6 + 35 do km 2,9 + 00, dolžine 268 m,
desno,
– N+APO-2: nasip višine 4,0 m, nadgrajen z absorpcijsko protihrupno ograjo višine 2,5 m, od km avtoceste
2,8 + 40 do km 3,1 + 00, dolžine 266 m, levo,
– APO-3: absorpcijska protihrupna ograja višine 3,0 m,
od km avtoceste 3,0 + 50 do km 3,2 + 35, dolžine 187 m,
levo,
– APO-4: absorpcijska protihrupna ograja višine 4,0 m,
od km avtoceste 3,1 + 40 do km 3,4 + 00, dolžine 256 m,
desno,
– PN-5: protihrupni nasip (nadvišanje vkopa) višine
2,5 m, od km avtoceste 3,4 + 00 do km 3,4 + 72, dolžine
72 m, desno,
– APO-5a: absorpcijska protihrupna ograja višine 3,0 m,
od km avtoceste 3,4 + 72 do km 3,6 + 70 dolžine 198 m,
desno,
– APO-6: absorpcijska protihrupna ograja višine 2,0 m,
od km avtoceste 3,4 + 00 do km 3,6 + 70, dolžine 272 m;
levo,

Uradni list Republike Slovenije
– PO-7: protihrupna ograja višine 2,0 m, od km avtoceste 5,8 + 20 do km 6,0 + 40, dolžine 217 m, levo,
– PO-8: protihrupna ograja višine 2,0 m, od km avtoceste 6,2 + 32 do km 7,1 + 80, dolžine 950 m, levo,
– PO-9: protihrupna ograja višine 2,0 m, od km avtoceste 8,3 + 70 do km 8,6 + 70, dolžine 297 m, levo,
– APO-10: absorpcijska protihrupna ograja višine 3,0 m,
od km avtoceste 8,9 + 00 do km 9,4 + 60, dolžine 560 m,
levo,
– APO-11: absorpcijska protihrupna ograja višine
3,0 m, od km avtoceste 8,9 + 20 do km 9,3 + 60, dolžine
442 m, levo, in višine 2,0 m, od km avtoceste 9,3 + 60 do
km 9,5 + 20, dolžine 158 m, desno,
– PN-12: protihrupni nasip (nadvišanje vkopa) skupne
višine 3,0 m, od km avtoceste 9,9 + 32 do km 10,2 + 37,
dolžine 300 m, desno.
(2) Protihrupne ograje in nasipi se oblikujejo skladno z
določbami 15. člena te uredbe. Transparentne protihrupne
ograje se oblikujejo tako, da se zagotovi razpršitev hrupa.
(3) Absorpcijska obrabna plast vozišča se predvidi na
celotni trasi avtoceste, razen na rampah priključkov.
(4) Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo aktivnih zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki
se določi na podlagi napovedi prometa za 10-letno obdobje
po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo pred hrupom zaradi cestnega
in železniškega prometa ter v skladu z monitoringom, ki je
določen v teh predpisih. Pri tem mora investitor upoštevati
predpise, ki urejajo prve meritve in obratovalni monitoring
hrupa za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. V skladu
s tem so mogoča odstopanja od zgornjih lokacij in dimenzij.
(5) Za protihrupno zaščito rekreacijskih površin se v
predlaganih gabaritih rezervira obcestni prostor za izdelavo
protihrupne zaščite, in sicer ob realizaciji iz prostorskih aktov.
PO-7 (območje R 4) se v celoti izvede ob realizaciji programa skladno z veljavnim Odlokom o prostorskih ureditvenih
pogojih za mesto Trebnje (Uradni list RS, št. 40/94), PO-8
(območji R 3 in R 4) se izvede ob realizaciji programa skladno z veljavnim Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih
za mesto Trebnje (Uradni list RS, št. 40/94), in sicer med
km 6,2 + 40 in km 6,5 + 60 v delni dolžini 320 m in višini 2 m.
Preostali del PO-8, ki je namenjen zaščiti naselja Odrga, se
v dolžini 630 m izvede takoj.
(6) Za stanovanjske objekte Breza 19 (k.o. Štefan, parc.
št. 937/4) levo od osi avtoceste v profilu 23 + 15 m, Breza 20
(k.o. Štefan, parc. št. 947/6) levo od osi avtoceste v profilu
17 in Breza brez hišne številke (k.o. Štefan, parc. št. 947/5)
vzhodno od stanovanjskega objekta Breza 20, levo od osi
avtoceste v profilu 18 + 10 m se v skladu s predpisanimi
zahtevami predvidi pasivna protihrupna zaščita prostorov,
občutljivih za hrup. Obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Izvajalec mora zagotoviti izvedbo monitoringa hrupa
med gradnjo in ukrepati ob ugotovljenih prekoračitvah vrednosti, določenih za čas gradnje. Merilne točke se določijo
na podlagi načrta organizacije gradbišča in cest, po katerih
potekajo glavni prevozi.
33. člen
(varstvo zraka)
Med gradnjo je treba sipki material in nezaščitene
površine vlažiti. Preprečevati je treba raznos materiala z
gradbišča ter prašenje z odkritih delov trase, prometnih in
manipulativnih površin, odlagališč materiala in gradbišč. Pri
prevozu po javnih prometnih površinah je treba sipke tovore
prekrivati. Uporabljajo se tehnično brezhibni gradbeni stroji,
delovne naprave in prevozna sredstva, ki se redno vzdržujejo. Po potrebi se opravljajo meritve emisij na stacionarnih
objektih na gradbišču. Ob ustavljanju vozil, prevoznih sredstev in delovnih naprav za daljši čas je treba ugasniti motor.
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34. člen
(varstvo pred požarom)
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe
državnega lokacijskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi
elektroenergetskih objektov in naprav je treba upoštevati
zadostne odmike objektov od vodnikov. Na spremljajočih
objektih Dul in Grm se zagotovijo viri za zadostno oskrbo z
vodo za gašenje požarov. V skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, se v nadaljnjih fazah projektiranja izdela tudi
elaborat požarne varnosti.
35. člen
(varstvo pred tresljaji)
(1) Pred začetkom gradnje mora izvajalec gradbenih del
zagotoviti pregled dokumentacije, popis in dokumentiranje
stanja objekta Belšinja vas 7, mlina pri Gorenjih Ponikvah,
trebanjskega gradu in objektov v neposredni bližini gradbišča
ter prevoznih poti, določenih z načrtom organizacije gradbišča. Med gradnjo mora izvajalec spremljati stanje teh objektov in vse ugotovljene nove poškodbe, ki bi morebiti nastale
zaradi gradnje avtoceste, odpraviti, pri resnejših poškodbah
zaradi tresljajev pa ustrezno prilagoditi tehnologijo gradnje.
(2) Pri zahtevnejših zemeljskih delih (miniranje, vrtanje
predora) mora izvajalec zagotavljati stalne meritve na potencialno ogroženih objektih. Na podlagi rezultatov meritev se
po potrebi izvajajo ukrepi pri tehnologiji gradnje.
(3) Za gradnjo se lahko uporabljajo le stroji, izdelani v
skladu s predpisi, ki urejajo emisijske norme za tresljaje, ki
jih povzročajo gradbeni stroji.
(4) Zaradi izredno slabega stanja trebanjskega gradu, katerega stabilnost je ogrožena že sedaj, se opazovanja in meritve tresljajev izvedejo tudi na območju avtoceste od km 6,2 do
km 6,7. Izvajalec mora zagotoviti, da med gradnjo ne pride do
poškodb zaradi izvajanja del pri gradnji avtoceste.
36. člen
(presežek in odvzem materiala)
(1) Presežek izkopanega materiala se uporabi na trasi
avtoceste.
(2) Za gradnjo avtoceste in spremljajočih ureditev je
treba zagotoviti dodatnih 470.000 m3, ki se pridobijo iz obstoječih površinskih kopov s pridobljenimi potrebnimi dovoljenji
in pokrijejo vse količine potrebnega kamnitega materiala za
gradnjo avtoceste in spremljajočih ureditev.
(3) Med gradnjo in po njej se v strugo in obvodni prostor reke Temenice ter na druge površine, ki niso vnaprej
določene v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali
usklajene na podlagi nadzora ob izvajanju, ne sme odlagati
nikakršen material.

te:

37. člen
(posegi v obstoječe objekte)
(1) Na trasi avtoceste je treba porušiti naslednje objek-

– provizoričen lesen gostinski objekt ob hitri cesti (k.o.
Štefan, parc. št. 933/1),
– stanovanjski in pomožni objekt Prijateljeva cesta 1
(k.o. Trebnje, parc. št. 689/1, 689/2, 691/1, 691/2),
– stanovanjski objekt in gospodarski objekt Odrga 20
(k.o. Trebnje, parc. št. 1202/2),
– stanovanjski objekt Odrga 8 (k.o. Trebnje, parc. št.
1198),
– stanovanjski objekt in pomožni objekt Belšinja vas 8
(k.o. Štefan, parc. št. 1096/3),
– stanovanjski in pomožni objekt Gorenje Ponikve 26
(k.o. Ponikve, parc. št. 36/9).
(2) Kapelica (k.o. Ponikve, parc. št. 1284/1) se med
gradnjo po dogovoru z lastnikom zaščiti in po potrebi prestavi
na drug ustrezen kraj.
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(3) Za nadomestitev nepremičnin se ob upoštevanju
zahtev njihovih lastnikov v skladu z zakonom zagotovi ustrezna nadomestna nepremičnina ali odškodnina.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
38. člen
(etape)
(1) Ureditve, določene s to uredbo, se lahko izvedejo v
naslednjih etapah:
– posamezni deli trase avtoceste z ureditvijo vkopov in
nasipov ter drugih delov obcestnega prostora, lahko tudi z
ustrezno racionaliziranimi normalnimi prečnimi profili,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih
infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodne ureditve, ki so potrebne za izvedbo načrtovanih posegov,
– gradnja avtoceste z vsemi objekti in ureditvami,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja
ter prestavitve cest in poti,
– drugi ukrepi in ureditve,
– spremljajoča objekta Dul in Grm,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z rezultati monitoringa.
(2) Etape gradnje avtoceste, priključkov, spremljajočih
objektov ter obnovitve in prestavitve cest so funkcionalno
sklenjene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
39. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celostno izvajanje monitoringa med obratovanjem in gradnjo avtoceste za področja, ki
jih določa poročilo o vplivih na okolje. Zavezanec za izvedbo
monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, med
obratovanjem pa upravljavec ceste.
(2) Pri določitvi točk monitoringa se smiselno upoštevajo točke že opravljenih meritev ničelnega stanja. V delih,
kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti
z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj
kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja
(tla, površinske in podzemne vode, zrak, hrup, narava, krajina) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk, da se pridobi
utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja.
Točke monitoringa se zasnujejo tako, da omogočajo stalno
pridobivanje podatkov. Stanje se spremlja v skladu s predpisi in usmeritvami, določenimi v poročilu o vplivih na okolje.
Rezultati monitoringa so javni, investitor mora 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,
– dodatne zasaditve in zgostitve vegetacije,
– sanacije poškodovanih območij, naprav ali drugih prostorskih sestavin,
– sprememba rabe prostora in
– drugi ustrezni ukrepi.
(4) V skladu s prvim odstavkom tega člena je treba
v času gradnje opraviti monitoring za hrup, tla, podzemne
in površinske vode, vibracije in zrak. V času obratovanja
avtoceste je treba izvesti monitoring za hrup, tla, naravo in
krajino.
40. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe ceste
in ureja čim manj novih dovoznih poti. Za gradbiščni promet
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se ne smejo uporabljati obstoječe lokalne ceste in poti v neposredni bližini trebanjskega gradu. Obveznosti investitorja
in izvajalca med gradnjo so tudi:
– etapnost gradnje se mora načrtovati tako, da se zagotovi prevoznost in dostopnost na obstoječih cestah za vse
vrste vozil;
– zagotovitev ustreznega potekanja motornega prometa
in pešprometa po obstoječem omrežju cest in poti;
– ustrezna ureditev vseh cest, ki so namenjene obvozu
ali prevozu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji pa odprava morebiti nastalih poškodb;
– za ceste, ki se uporabljajo kot gradbiščne poti, se
izvede posnetek ničelnega stanja, nato pa se ustrezno uredijo in protiprašno zaščitijo, morebiti nastale poškodbe pa
je treba odpraviti in vzpostaviti tako stanje, kot je bilo pred
začetkom gradnje;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in
drugih objektov, po končani gradnji pa odprava morebiti
nastalih poškodb;
– ob morebitni nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev;
– dela na gradbišču morajo biti omejena na dnevni čas
delovnikov med 7. in 19. uro.
41. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnih ureditev,
javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, ki jih
v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, ne bo prevzel v
upravljanje investitor.
(2) Tisto infrastrukturo, ki ni avtocesta (deviacije regionalnih in lokalnih cest, komunalnih vodov, vodnih ureditev),
morajo po končani gradnji prevzeti v upravljanje in vzdrževanje njeni upravljavci.
42. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
(1) Investitor avtoceste in vseh drugih ureditev, povezanih z gradnjo in urejanjem, določenih s to uredbo, vključno z
vsemi ureditvami, povezanimi z gradnjo navezave hitre ceste
H1 na Mirnsko dolino, razen ureditev, katerih gradnja je v pristojnosti Občine Trebnje v skladu z zakonom, ki ureja javne
ceste, je Republika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za
opravljanje nalog v zvezi z gradnjo in obnavljanjem avtocest
zastopa Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d.
(2) Za spremljajoča objekta Dul in Grm mora investitor
avtoceste odkupiti vsa potrebna zemljišča, preostale ureditve
pa so strošek prihodnjega najemnika.
43. člen
(dodatne obveznosti)
Obveznosti investitorjev in izvajalcev so tudi:
– zagotoviti dostope do zemljišč in objektov, ki jih prekinjajo ureditve v državnem lokacijskem načrtu in so projektno
utemeljeni,
– vzdrževati protihrupne naprave in varovalne ograje ter
vegetacijo ob avtocesti,
– vzdrževati cestne prepuste za migracijo manjših živali,
– vzdrževati vse vodne ureditve, zgrajene izključno za
potrebe avtoceste,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
– vzdrževati celoten obcestni prostor s posebnim poudarkom na vzdrževanju zasaditev na vkopnih in nasipnih
brežinah do faze, ko bosta zagotovljeni utrjenost in spontan
razvoj površinskega pokrova.
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IX. ODSTOPANJA
44. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri izvedbi državnega lokacijskega načrta so dopustna 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, s katerimi
pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
Dovoljena so odstopanja glede oblikovanja reliefa in zasaditev, predvsem vkopnih in nasipnih brežin, pri čemer se obseg
in vrsta odstopanja uskladita na gradbišču na podlagi projektantskega nadzora odgovornega vodje projekta ter geologa
in krajinskega arhitekta.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi
morajo soglašati organi in organizacije, na delovno področje
katerih spadajo ta odstopanja.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih
v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave
projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določbami prvega in drugega odstavka tega člena.
(4) Izvedejo se lahko tudi nova križanja objektov gospodarske javne infrastrukture, če niso v nasprotju s to uredbo in
z njimi soglaša investitor oziroma upravljavec avtoceste.
45. člen
(gradnja enostavnih objektov)
Na ureditvenem območju državnega lokacijskega načrta se v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, dovoli
postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožnih cestnih objektov,
– pomožnih energetskih objektov,
– pomožnih telekomunikacijskih objektov,
– pomožnih komunalnih objektov.
46. člen
(cestninjenje)
Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta
vključuje tudi možnost postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če
se vzpostavitev takega sistema določi s predpisi, ki urejajo
sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se
šteje za dopustna odstopanja na območju urejanja, ki so v
javnem interesu.
X. NADZOR
47. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za
okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje
in prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
48. 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:
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– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje 1986
do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Trebnje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 59/04
in 82/04);
– Odlok o Urbanistični zasnovi Trebnjega (Uradni list
RS, št. 49/93);
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto
Trebnje (Uradni list RS, št. 40/94) in
– Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91, in Uradni list RS, št. 15/99, 24/00, 7/02,
91/02, 59/04 in 21/05).
49. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-50/2006/6
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-2511-0152
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3408.

Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega
zemljišča Blejskega jezera

Na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrI-A in
41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
Blejskega jezera
1. člen
S to uredbo se zaradi varstva voda in omogočanja splošne rabe vodnega dobra določi zunanja meja priobalnega
zemljišča Blejskega jezera.
2. člen
Pojma po tej uredbi imata naslednji pomen:
1. meja vodnega zemljišča Blejskega jezera je meja
zemljiške parcele (v nadaljnjem besedilu: parcela) številka
1144/1, k.o. Želeče;
2. priobalno zemljišče Blejskega jezera sestavljajo vse
parcele ali deli parcel, ki ležijo med mejo vodnega in zunanjo
mejo njegovega priobalnega zemljišča.
3. člen
Zunanja meja priobalnega zemljišča je poligon, ki poteka po plastnici na nadmorski višini 476,214 m nad izhodiščem državnega višinskega koordinatnega sistema oziroma
po črti, ki poteka v razdalji 15 metrov, merjeno horizontalno,
od meje vodnega zemljišča Blejskega jezera, če je razdalja
med plastnico in mejo vodnega zemljišča manjša od 15
metrov.
4. člen
(1) Priobalne parcele, ki so v svoji celotni površini priobalna zemljišča Blejskega jezera, so navedene v prilogi 1, ki
je sestavni del te uredbe.
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(2) Pri parcelah iz prejšnjega odstavka se v zemljiškem
katastru po uradni dolžnosti zabeleži status priobalnega zemljišča.
5. člen
(1) Priobalne parcele, čez katere poteka zunanja meja
priobalnega zemljišča Blejskega jezera in so tako z delom
svoje površine priobalna zemljišča, so navedene v prilogi 2,
ki je sestavni del te uredbe.
(2) Pri parcelah iz prejšnjega odstavka se v zemljiškem
katastru po uradni dolžnosti zabeleži status priobalnega zemljišča na delu teh parcel.
6. člen
Podatek o zunanji meji priobalnega zemljišča se hrani
v zemljiškem katastru kot gostujoči podatek.
7. člen
Podatek o zunanji meji priobalnega zemljišča in priobalnem zemljišču se evidentira v vodnem katastru in v zbirki
pravnih režimov skladno s predpisi, ki urejajo sistem zbirk
prostorskih podatkov.
8. člen
Do zapisa podatka v zemljiški kataster iz 6. člena te
uredbe in vzpostavitve vodnega katastra oziroma zbirke
pravnih režimov se podatek o zunanji meji priobalnega zemljišča in priobalnem zemljišču hrani pri Agenciji Republike
Slovenije za okolje Ministrstva za okolje in prostor ter na
Občini Bled, v digitalni obliki kot poseben sloj geografskega
informacijskega sistema.
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-51/2006/5
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-2511-0138
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
PRILOGA 1

Parcele, ki so v celotni površini priobalna zemljišča
Katastrska občina
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče

Parcelna številka
1144/7
1144/11
784/1
804/1
789
807
790
1144/8
831/9
832
833
834/1
834/2
835/1
835/4
835/2
838/1
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2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica

864
863
872/3
1190/3
872/2
872/1
873/2
877/4
1115
1114/13
1114/4
1114/9
1129/5
1132/54
1132/38
1129/4
1144/12
1144/14
1144/15
1144/16
1144/17
1144/18
1144/19
1144/20
1144/21
1144/22
1144/23
1144/13
1144/9
1144/24
1144/25
1144/27
1145/2
463/85
463/84
463/83
463/82
463/81
463/80
463/79
463/78
463/77
463/76
463/75
463/74
463/73
463/72
463/71
463/70
463/69
463/68
463/67
463/66
463/65
463/64
463/63
463/62
463/61
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2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled

463/60
463/59
463/58
463/57
463/56
463/55
463/54
463/53
463/52
463/51
463/45
463/43
462/6
462/2
421/2
417/1
417/2
415/6
415/7
406/3
406/18
399/3
399/6
372/2
372/1
365/7

PRILOGA 2
Parcele, ki so z delom površine priobalna zemljišča

Katastrska občina
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče

Parcelna številka
781/1
781/2
781/3
781/4
784/2
785
788/1
803
802
707
794
1188
805/1
831/3
831/15
831/2
831/8
1155/4
1155/5
837/1
839/3
839/4
839/1
840/1
1191/1
857/1
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2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2191 Želeče
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
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857/2
857/3
1205/1
858
938/1
861/2
1190/9
866
871/2
873/1
877/5
875/6
874/1
875/1
875/7
876/1
875/8
877/3
888/2
1116
1114/28
1114/11
1114/12
1117
1118
1128/1
1128/2
1128/3
1193/1
1132/40
1132/41
1132/56
1132/52
1193/2
1132/37
1132/26
1132/66
1129/5
1144/26
1129/3
1129/2
1144/2
1145/3
1147/2
1147/1
1145/6
1150
1148
463/86
481/6
463/99
463/50
463/23
463/88
463/21
463/95
463/188
463/190
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2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2189 Rečica
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
2190 Bled
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463/191
463/22
424/3
462/1
462/3
462/4
462/5
425/1
424/8
424/4
424/2
488/2
421/10
481/1
420/3
421/8
419/7
421/6
421/7
421/5
418
420/2
420/9
415/5
406/1
381
406/19
399/1
399/4
406/2
399/5
399/7
400/3
400/1
400/2
400/6
400/7
400/5
383/1
383/2
380
379/1
379/2
375/3
375/1
376/1
374
373
366/3
366/1
366/2
365/3
365/4
365/2
365/5
365/6
365/1
364
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3409.

Uredba o določitvi prekrškov za kršitve
določb Uredbe Sveta (ES) o zaščiti živali med
prevozom in postopki, povezanimi z njim

Na podlagi 93. člena Zakona o veterinarskih merilih
skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredbe
Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom in
postopki, povezanimi z njim
1. člen
S to uredbo se določajo prekrški za kršitve določb
Uredbe Sveta (ES) 1/2005 z dne 22. decembra 2004 o zaščiti živali med prevozom in postopki, povezanimi z njim, in
o spremembi Direktiv 64/432/EGS in 93/119/ES ter Uredbe
(ES) 1255/97 (UL L št. 3 z dne 5. 1. 2005, str. 1; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1/2005/ES).
2. člen
(1) Z globo od 2.000 do 62.000 eurov se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki:
1. izvede ali izvaja prevoz živali v nasprotju s prvim
odstavkom 3. člena Uredbe 1/2005/ES;
2. med prevozom živali v prevoznem sredstvu nima dokumentacije iz prvega odstavka 4. člena Uredbe 1/2005/ES;
3. sklene pogodbo ali podizvajalsko pogodbo za prevoz živali v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena Uredbe
1/2005/ES;
4. kot prevoznik nima določene fizične osebe v skladu z
drugim odstavkom 5. člena Uredbe 1/2005/ES;
5. kot organizator ravna v nasprotju s točko (a) tretjega
odstavka 5. člena Uredbe 1/2005/ES;
6. kot organizator pri dolgih vožnjah domačih kopitarjev,
razen registriranih kopitarjev, ali domačega goveda, ovac,
koz in prašičev ravna v nasprotju z določbami Priloge II Uredbe 1/2005/ES o dnevniku vožnje (četrti odstavek 5. člena
Uredbe 1/2005/ES);
7. kot prevoznik pri dolgih vožnjah domačih kopitarjev,
razen registriranih kopitarjev, ali domačega goveda, ovac,
koz in prašičev ravna v nasprotju z določbami Priloge II
Uredbe 1/2005/ES o dnevniku vožnje iz četrtega odstavka
5. člena Uredbe 1/2005/ES;
8. deluje kot prevoznik brez dovoljenja Veterinarske
uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS)
(prvi odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
9. izvede prevoz ali prevaža živali, ki niso primerne za
prevoz, v nasprotju s Poglavjem I Priloge I Uredbe 1/2005/ES
(tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
10. z živalmi, ki med prevozom zbolijo, ne ravna v skladu
s četrtim odstavkom Poglavja I Priloge I Uredbe 1/2005/ES
(tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
11. pri živalih, ki se prevažajo, uporabi pomirjevala v
nasprotju s petim odstavkom Poglavja I Priloge I Uredbe
1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
12. molznega goveda, ovc ali koz, ki jih ne spremljajo
mladiči, ne pomolze v časovnih presledkih iz šestega odstavka Poglavja I Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek
6. člena Uredbe 1/2005/ES);
13. ne zagotovi, da je prevozno sredstvo zasnovano, izdelano in vzdrževano ter da se upravlja v skladu z odstavkom
1.1 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6.
člena Uredbe 1/2005/ES);
14. v prevoznem sredstvu v prostoru za živali ne zagotovi dovolj prostora v skladu z odstavkom 1.2 Poglavja II
Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe
1/2005/ES);
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15. ne zagotovi, da prosto živeče živali in živali živalskih
vrst, ki niso domači kopitarji, domače govedo, ovce, koze ali
prašiči, v prevoznem sredstvu spremlja dokumentacija v skladu z odstavkom 1.3 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES
(tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
16. ne zagotovi, da so predelne stene v prevoznem
sredstvu dovolj močne, da prenesejo težo živali v skladu z
odstavkom 1.4 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji
odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
17. ne zagotovi ustrezne stelje oziroma enakovrednega
materiala v skladu z odstavkom 1.5 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
18. na prevoznem sredstvu v letalskem, ladijskem in
železniškem prometu nima zagotovljene ustrezne naprave,
primerne za usmrtitev živali, če prevoz traja več kot tri ure, v
skladu z odstavkom 1.6 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES
(tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
19. pri prevozu na ro ro plovilih ne zagotovi izpolnjevanja
določb odstavka 3.2 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES
(tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
20. pri letalskem prevozu ne zagotovi izpolnjevanja določb podpoglavja 4 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES
(tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
21. pri prevozu živali v zabojnikih ne zagotovi izpolnjevanja določb podpoglavja 5 Poglavja II Priloge I Uredbe
1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
22. ravna z živalmi v nasprotju z določbami podpoglavja
1 Poglavja III Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek
6. člena Uredbe 1/2005/ES);
23. med prevozom ne zagotovi izpolnjevanja pogojev
podpoglavja 2 Poglavja III Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji
odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
24. ne zagotovi, da plovilo izpolnjuje pogoje iz Oddelka
1 Poglavja IV Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek
6. člena Uredbe 1/2005/ES);
25. na plovilu ne zagotovi zaloge krme in vode iz Oddelka 2 Poglavja IV Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek
6. člena Uredbe 1/2005/ES);
26. ne upošteva določil glede napajanja in krmljenja
iz Poglavja V Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek
6. člena Uredbe 1/2005/ES);
27. ne upošteva določil glede predpisanega časa voženj iz Poglavja V Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek
6. člena Uredbe 1/2005/ES);
28. ne upošteva predpisanega počitka v skladu s
Poglavjem V Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek
6. člena Uredbe 1/2005/ES);
29. ne upošteva katere od določb podpoglavja 1 Poglavja VI Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena
Uredbe 1/2005/ES);
30. v cestnem, železniškem ali ladijskem prevozu v
zabojnikih ne zagotovi zaloge vode in napajalnih naprav
skladno z podpoglavjem 2 Poglavja VI Priloge I Uredbe
1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
31. pri cestnem prevozu ne zagotovi prezračevanja in
spremljanja temperature v skladu s podpoglavjem 3 Poglavja
VI Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
32. pri prevozu ne zagotovi predpisanega prostora za
živali iz Poglavja VII Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
33. pri prevozu živali zaupa ravnanje z živalmi osebi, ki
nima opravljenega ustreznega usposabljanja (četrti odstavek
6. člena Uredbe 1/2005/ES);
34. ne zagotovi, da vsako pošiljko živali med prevozom
spremlja spremljevalec v skladu s šestim odstavkom 6. člena
Uredbe 1/2005/ES;
35. pri dolgi cestni vožnji ne uporablja satelitskega navigacijskega sistema za cestno vozilo (deveti odstavek 6. člena
Uredbe 1/2005/ES);
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36. izvede ali izvaja dolgo cestno vožnjo, ne da bi bilo
prevozno sredstvo pregledano in odobreno (prvi odstavek
7. člena Uredbe 1/2005/ES);
37. izvede ali izvaja prevoz domačih kopitarjev ali domačega goveda, ovac, koz ali prašičev po morju v nasprotju
z drugim odstavkom 7. člena Uredbe 1/2005/ES;
38. kot nosilec dejavnosti zbirnega centra ravna v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1/2005/ES;
39. kot nosilec dejavnosti zbirnega centra ravna v nasprotju s katero od točk drugega odstavka 9. člena Uredbe
1/2005/ES.
(2) Z globo od 1.700 do 42.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo od 1.200 do 3.400 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(4) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje fizična
oseba, ki:
1. stori prekršek iz prvega odstavka tega člena;
2. ravna v nasprotju z odstavkom 3.1 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe
1/2005/ES);
3. kot voznik ali spremljevalec sodeluje pri prevozu domačih kopitarjev ali domačega goveda, ovac, koz, prašičev
ali perutnine s cestnim vozilom brez potrdila o usposobljenosti (peti odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES);
4. kot oskrbnik živali ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena Uredbe 1/2005/ES;
5. kot oskrbnik živali ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 1/2005/ES;
6. pri postopkih, povezanih s prevozom, ravna v nasprotju z odstavkom 1.8 ali 1.9 Poglavja III Priloge I Uredbe
1/2005/ES (tretji odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES).
(6) Z globo od 200 do 800 eurov se kaznuje fizična
oseba, ki kot kmet opravi prevoz iz točke (a) ali točke (b)
drugega odstavka 1. člena v nasprotju s 3. členom Uredbe
1/2005/ES.
3. člen
(1) Z globo od 1.500 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki na prevoznem sredstvu v cestnem ali
železniškem prometu ne zagotovi vidne oznake v skladu z
odstavkom 2.1 Poglavja II Priloge I Uredbe 1/2005/ES (tretji
odstavek 6. člena Uredbe 1/2005/ES).
(2) Z globo od 700 do 1.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z globo od 500 do 700 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
(4) Z globo od 300 do 500 eurov se kaznuje odgovorna
oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 100 do 200 eurov se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Določba 35. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe
se do 31. decembra 2008 uporablja za cestna prevozna
sredstva, ki so prvič dana v promet, od 1. januarja 2009 pa
za vsa cestna prevozna sredstva.
5. člen
Denarne kazni po tej uredbi so prihodek proračuna
Republike Slovenije in se vplačujejo na ustrezne podračune
v skladu s predpisi.
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6. člen
Ta uredba začne veljati 5. januarja 2007.
Šifra: 00715-25/2006/6
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-2311-0139
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

3410.

Uredba o izvajanju nadzora varnosti
zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na
letališčih v Republiki Sloveniji

Na podlagi prvega in petega odstavka 197. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02 – ZGO-1,
114/02, 31/05, 39/05 in 49/06 – ZMetD) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov
iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih
v Republiki Sloveniji
1. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti
zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti (UL L št. 143 z dne 30. 4. 2004, str. 76), določa izvajanje
nadzora varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na
letališčih v Republiki Sloveniji.
(2) V skladu s celotno strategijo Skupnosti za vzpostavitev in ohranjanje visoke stopnje varnosti civilnega letalstva
v Evropi ta uredba v Republiki Sloveniji uvaja usklajeno in
učinkovito uveljavljanje mednarodnih varnostnih standardov
in postopkov za preverjanje zrakoplovov iz tretjih držav na
ploščadi, ko pristanejo na letališčih v Republiki Sloveniji.
(3) Ta uredba ne velja za državne zrakoplove, kot so
opredeljeni v Čikaški konvenciji, in za zrakoplove z največjo
dovoljeno vzletno maso pod 5700 kg, ki ne opravljajo komercialnega zračnega prevoza.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
a) »mednarodni varnostni standardi« pomenijo varnostne standarde iz Čikaške konvencije in njenih prilog, ki
veljajo med inšpekcijskim pregledom;
b) »prepoved leta« pomeni uradno prepoved zrakoplovu, da zapusti letališče, in potrebne ukrepe za njegovo
zadržanje;
c) »preverjanje na ploščadi« pomeni pregled zrakoplova iz tretje države v skladu s prilogo II, ki je sestavni del te
uredbe;
d) »zrakoplov iz tretje države« pomeni zrakoplov, ki se
ne uporablja ali upravlja pod nadzorom pristojnega organa
države članice Evropske unije.
3. člen
(zbiranje informacij)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), zbira informacije, ki so pomembne za
izpolnitev cilja iz 1. člena te uredbe, vključno:
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a) s pomembnimi informacijami, povezanimi z varnostjo, ki se lahko dobijo:
– v pilotskih poročilih,
– poročilih vzdrževalnih organizacij,
– poročilih o incidentih,
– od drugih služb, ki so neodvisne od pristojnih organov
držav članic,
– v pritožbah;
b) z informacijami o ukrepih, sprejetimi po preverjanju
na ploščadi, v primerih:
– ko se zrakoplovu prepove let,
– ko se zrakoplovu ali operatorju prepovejo leti v državi
članici,
– ko so zahtevani popravljalni ukrepi,
– stikov s pristojnim organom operatorja;
c) z dodatnimi informacijami v zvezi z operatorjem o:
– izvedenih popravljalnih ukrepih,
– ponovljenih nepravilnostih.
(2) Informacije iz prejšnjega odstavka se hranijo v obliki,
prikazani v prilogi I, ki je sestavni del te uredbe, z uporabo
obrazca za standardno poročilo, ki vsebuje opisane točke.
4. člen
(preverjanje na ploščadi)
(1) Ministrstvo izvaja na letališki ploščadi preverjanje
zrakoplovov, ki pristanejo na katerem koli letališču v Republiki Sloveniji, odprtem za mednarodni zračni promet, in za katere obstaja sum, da ne izpolnjujejo mednarodnih varnostnih
standardov. Pri izvajanju teh postopkov se nameni posebna
pozornost posameznemu zrakoplovu:
– če so bile prejete informacije, ki kažejo na njegovo
slabo vzdrževanost, očitno poškodbo ali napake;
– za katerega je bilo sporočeno, da od vstopa v zračni
prostor Republike Slovenije izvaja neobičajne manevre, ki
povzročajo resno skrb za varnost;
– za katerega so bile pri prejšnjem preverjanju na ploščadi ugotovljene pomanjkljivosti, ki povzročajo resno skrb,
da ne izpolnjuje mednarodnih varnostnih standardov, in kadar obstaja sum, da napak ni mogoče odpraviti;
– če obstajajo dokazi, da pristojni organi države registracije ne opravljajo ustreznega nadzora, ali
– če informacije, zbrane v skladu s prejšnjim členom,
povzročajo skrb glede zagotavljanja varnosti zrakoplova s
strani operatorja ali če so bile pri prejšnjem preverjanju na
ploščadi ugotovljene pomanjkljivosti na zrakoplovu, ki ga
uporablja isti operator.
(2) Minister, pristojen za promet, lahko določi pravila za
preverjanje na ploščadi v skladu s postopkom za preglede
na kraju samem, če ni nobenih posebnih sumov glede izpolnjevanja mednarodnih standardov, če so ta pravila v skladu z
zakonodajo Skupnosti in mednarodnim pravom. Te postopke
je treba izvajati na nediskriminatoren način.
(3) Ministrstvo izvaja preverjanje zrakoplovov na letališki ploščadi in izvaja druge nadzorne ukrepe, sprejete v
skladu s tretjim odstavkom 8. člena te uredbe.
(4) Preverjanje zrakoplova na letališki ploščadi poteka
v skladu s postopkom iz priloge II k tej uredbi, ob uporabi
obrazca za poročilo o preverjanju na letališki ploščadi, ki
vsebuje vsaj točke, navedene v obrazcu iz te priloge. Po
končanem preverjanju zrakoplova na letališki ploščadi je
treba vodjo zrakoplova ali zastopnika operatorja zrakoplova
obvestiti o izidih preverjanja zrakoplova na letališki ploščadi.
Če so bile pri tem ugotovljene večje napake, se sporočilo
pošlje operatorju zrakoplova in pristojnim organom, na katere
se ugotovitve nanašajo.
(5) Pri preverjanju na letališki ploščadi v skladu s to
uredbo je treba narediti vse potrebno, da se prepreči neupravičeno zamudo zrakoplova, ki se preverja.
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5. člen
(izmenjava informacij)
(1) Ministrstvo sodeluje pri izmenjavi informacij v skladu
z Uredbo Komisije (ES) št. 768/2006 z dne 19. maja 2006
o izvajanju Direktive 2004/36/ES Evropskega parlamenta
in Sveta glede zbiranja in izmenjave informacij o varnosti
zrakoplovov, ki pristajajo na letališčih Skupnosti, in upravljanja informacijskega sistema (UL L št. 134 z dne 20. 5.
2006, str. 16). Na zahtevo pristojnega organa te informacije
vključujejo seznam letališč v Republiki Sloveniji, ki so odprta
za mednarodni promet, v katerem se za vsako koledarsko
leto navedeta število opravljenih preverjanj in število premikov zrakoplovov iz tretjih držav na vsakem letališču s tega
seznama.
(2) Vsa standardna poročila iz 3. člena te uredbe in
poročila o preverjanju na ploščadi iz četrtega odstavka
4. člena te uredbe se brez odlašanja dajo na voljo Evropski
komisiji ter na njeno zahtevo pristojnim organom držav članic
in Evropski agenciji za varnost v letalstvu (EASA).
(3) Kadar standardno poročilo kaže na morebitno grožnjo varnosti ali kadar poročilo o preverjanju na ploščadi
kaže, da zrakoplov ne izpolnjuje mednarodnih varnostnih
standardov in lahko pomeni resno grožnjo varnosti, se brez
odlašanja pošlje vsem pristojnim organom držav članic in
Evropski komisiji.
6. člen
(zaščita in razširjanje informacij)
(1) Informacije, prejete v skladu s 3., 4. in 5. členom te
uredbe, se štejejo za podatke iz dokumenta, sestavljenega
v zvezi z opravljanjem nadzora nad varnostjo zrakoplovov iz
tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti. Te informacije se uporabljajo izključno za izvajanje te uredbe.
(2) Ne glede na določb prejšnjega odstavka ostane vir
informacij iz četrtega odstavka 4. člena te uredbe neprepoznaven v poročilih o preverjanju na ploščadi, če se informacije o pomanjkljivostih zrakoplova dajo prostovoljno.
7. člen
(prepoved leta)
(1) Če neizpolnjevanje mednarodnih varnostnih standardov pomeni očitno tveganje za varnost, se od operatorja
zrakoplova zahteva, da sprejme ukrepe za odpravo pomanjkljivosti pred vzletom. Če pooblaščena uradna oseba ministrstva, ki opravlja preverjanje na ploščadi, ni prepričana, da
bodo ukrepi za odpravo napak izvedeni pred letom, ga prepove, dokler nevarnost ni odpravljena. Ministrstvo za promet
o tem nemudoma obvesti pristojne organe države operatorja
in državo registracije zrakoplova.
(2) Ministrstvo lahko ob sodelovanju s pristojnim organom države, ki je pristojen za zrakoplov, ali z državo njegove
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registracije, določi nujne pogoje, pod katerimi se zrakoplovu
lahko dovoli odlet na letališče, na katerem je mogoče odpraviti pomanjkljivosti. Če pomanjkljivost vpliva na spričevalo o
plovnosti, se prepoved leta odpravi samo, če operator dobi
dovoljenje držav, ki jih bo zrakoplov preletel na tem letu.
8. člen
(ukrepi za izboljšanje varnosti in izvedbeni ukrepi)
(1) Ministrstvo poroča Evropski komisiji o izvedbenih
ukrepih, ki jih sprejme zaradi izpolnjevanja zahtev iz 3., 4. in
5. člena te uredbe.
(2) V zvezi z izvajanjem te uredbe ministrstvo upošteva
tudi ukrepe, ki jih za lažje izpolnjevanje zahtev iz 3., 4. in 5.
člena te uredbe sprejme Evropska komisija, kot so:
– priprava seznama informacij, ki jih je treba zbirati,
– podrobna vsebina in postopki preverjanja na ploščadi,
– opredelitev oblike shranjevanja in razširjanja podatkov,
– ustanovitev organov ali pomoč tem organom pri zbiranju in izmenjavi informacij.
(3) Na podlagi informacij, prejetih v skladu s 3., 4. in
5. členom te uredbe, ter v skladu z odločitvami Evropske
komisije, lahko ministrstvo sprejme odločitev o ustreznem
preverjanju na ploščadi in druge nadzorne ukrepe, zlasti v
zvezi s tistimi zrakoplovi, ki se nanašajo na posameznega
operatorja ali operatorja posamezne tretje države, če se od
pristojnega organa te tretje države ne pričakuje sprejetja
zadovoljivih ukrepov za odpravo napak.
9. člen
(izvedba obrazcev iz prilog I in II)
Če zrakoplov, ki je nadziran v skladu s to uredbo, ni vpisan v slovenski register zrakoplovov ali če vodji zrakoplova,
nad katerim se opravlja nadzor, licence pilota ni izdal pristojni
organ Republike Slovenije, se pri izvajanju te uredbe uporabljajo obrazci iz prilog I in II k tej uredbi v angleškem jeziku.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-9/2006/5
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2006-2411-0027
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA I (slovenska razliþica)

Ministrstvo za promet
Republika Slovenija

SAFA
Standardno poroþilo
Št.: ……………………………

1
2

Vir: .................................... SP

3

Datum: …………………………..

5

(Prazno)

6

Operator: ……………………………………………..

8

Država: ……………………………………………….

9

Let: od ……………………………….…………….…

4

Kraj: ………………………………………..

7

Številka AOC: ……………………………..

10

Številka leta: ………………………………

11

Let: do ………………………………………………...

12

Številka leta: ……………………………….

13

Operator zakupnik*: ………………………….………

14

Država zakupnika: …………………………

16

Registrska oznaka ………………………….

17

Serijska številka zrakoplova: ………………

* (þe to ustreza)
15Tip zrakoplova ……………………..………………..

18
19

Letalska posadka: država izdaje licence: …………………………………………………………………
Opombe:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………..……………………
………………………………………………………………………….……………………….……………………………
20

Sprejeti ukrepi:

……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
21

(Prazno)

22

Ime državnega koordinatorja

23

Podpis

Priloga

Uradni list Republike Slovenije

Št.

78 / 25. 7. 2006 /

Stran

PRILOGA I (angleška razliþica)

Ministry of transport
Republic of Slovenia
SAFA
Standard Report
No.: ……………………………

1
2

Source: .................................... SR

3

Date: ………………………………………..

5

(Unused)

6

Operator: ……………………………………………..

8

State: ………………………………………………….

9

Route: from

…………………………..………….…

4

Place: ………………………………………..

7

AOC number: ……………………………….

10

Flight number: ……………………………

11

Route: to ……………………………………………...

12

Flight number: …………………………….

13

Chartered by Operator*: ……………….……………

14

Charterer's State: …………………………

16

Registration mark ……………………….

17

Construction number: …………..………

* (where applicable)
15 Aircraft Type……………………………..………..

18
19

Flight crew: State of licensing: …………………………………………………………….…………………
Remarks:

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………..………………………
………………………………………………………………………….……………………….……………………………
20

Action taken:

………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
21

(Unused)

22

National Coordinator's name

23

Signature
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PRILOGA II
I. Preverjanje na plošþadi glede na razpoložljivi þas zajema vse ali nekatere od teh vidikov:
1. Preverjanje veljavnosti dokumentov, ki so potrebni za mednarodni let, kot so: potrdilo o
registraciji, dnevnik letenja, spriþevalo o plovnosti zrakoplova, licence þlanov posadke,
dovoljenje za radijsko postajo, seznam potnikov in tovora.
2. Preverjanje, ali sta sestava letalske posadke in usposobljenost v skladu z zahtevami iz
Priloge 1 in Priloge 6 k ýikaški konvenciji (priloge ICAO).
3. Preverjanje operativne dokumentacije (podatki o letu, operativni naþrt leta, tehniþni
dnevnik) in priprave leta, ki je potrebno zaradi potrditve, da je let pripravljen v skladu s
Prilogo 6 ICAO.
4. Preverjanje elementov, potrebnih za navigacijo v mednarodnem zraþnem prometu v skladu
s Prilogo 6 ICAO:
 spriþevala letalskega prevoznika,
 spriþevala o hrupu in emisijah,
 operativnega priroþnika (vkljuþno s seznamom obvezne opreme) in letalskega
priroþnika,
 varnostne opreme,
 opreme za varovanje potniške kabine,
 opreme, potrebne za posamezen let, vkljuþno z opremo za radijsko zvezo in
radionavigacijo,
 snemalnikov podatkov o letu.
5. Preverjanje, ali stanje zrakoplova in njegove opreme (vkljuþno s škodo in popravili)
zagotavlja stalno skladnost s standardi iz Priloge 8 ICAO.
II. Poroþilo o preverjanju je treba pripraviti po preverjanju na plošþadi in mora vkljuþevati
standardne splošne informacije, opisane zgoraj, ter seznam pregledanih elementov skupaj z
navedbo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti v zvezi z vsakim od teh elementov in/ali katero koli
opombo, ki bi lahko bila potrebna.
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Slovenska razliþica

Ministrstvo za promet
Republika Slovenija

SAFA
Poroþilo o nadzoru na poziciji
'Št:…...........-..-….

2

Vir:

3

Datum: …………………..

5

Lokalni þas: ……………………..

6

Operator: ………………………………….

8

Država: ……………………………………

9

Let: od ……………………………………………..

RI
4

Kraj: …………………………………………….

7

Št. AOC: ……………………………………….

10

Številka leta: ………………….……………….

Let: do …………………………………………….

12

Številka leta: …………………….…..………….

Operator zakupnik* ………………………………
* (þe to ustreza)
15
Tip zrakoplova ………………………………….

14

Država zakupnika: ………………………………

16

Registrska oznaka ……………………………..

17

Serijska številka zrakoplova ……………………..

11
13

18

Letalska posadka: Država izdaje licence ………………………………………………………………………

19

Opombe:
Koda / Std / Opombe
…………. ----- ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………….------ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………….------ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………. ----- ……………………………………………………………………………………………………………………………….
20

Sprejeti ukrepi:

…………………………………………………………………………………………….……………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
21

Imena inšpektorjev: ………………………………………………………………………………………
V tem poroþilu je navedeno stanje, ugotovljeno ob tej priložnosti, in ne sme služiti za odloþitev o tem, ali je
zrakoplov ustrezen za predvideni polet.
22

Ime državnega koordinatorja

23

Podpis
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Del
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Ministrstvo za promet
Republika Slovenija

Pregledano

Opomba

A.Pilotska kabina
Splošno
1. Splošno stanje ………………………………………………….

1

1

2. Zasilni izhod …………………………………………………..

2

2

3. Oprema ………………………………………………………..

3

3

4. Priroþniki ……………………………………………………..

4

4

5. Kontrolni seznami …………………………………………….

5

5

6. Radio-navigacijske karte ……………………………………..

6

6

7. Seznam minimalne opreme …………………………………..

7

7

8. Potrdilo o registraciji …………………………………………

8

8

9. Spriþevalo o hrupu (þe to ustreza) ……………………………

9

9

10. Spriþevalo let. prevoznika (AOC) ali enakovreden dokument.

10

10

11. Dovoljenje za uporabo let. radijske postaje …………………

11

11

12. Spriþevalo o plovnosti ………………………………………

12

12

13. Operativni naþrt poleta ………………………………………

13

13

14. Porazdelitev obremenitve …………………………………..

14

14

15. Roþni gasilni aparati …………………………………………

15

15

16. Rešilni jopiþi/rešilni splavi in þolni ………………………….

16

16

17. Varnosti pasovi ………………………………………………

17

17

18. Kisikova oprema …………………………………………….

18

18

19. Roþna svetilka ……………………………………………….

19

19

20

20

21. Nalog za let ………………………………………………….

21

21

22. Tehniþno potrdilo o sposobnosti zrakoplova za letenje …….

22

22

23. Odložena odprava napak ……………………………………

23

23

24. Pregled zrakoplova pred poletom …………………………..

24

24

Dokumenti

Podatki o letu

Varnostna oprema

Letalska posadka
20. Letalska posadka …………………………………………….
Nalog za let/Tehniþni dnevnik ali drug enakovreden dokument

Uradni list Republike Slovenije

B. Varnost / Potniška kabina

Št.

Del
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Pregledano

Stran

Opombe

1. Splošno stanje v kabini ………………………………………..

1

1

2. Sedež stevardese ……………………………….……………..

2

2

3. Komplet za prvo pomoþ / Medicinski komplet za pomoþ v sili .

3

3

4. Roþni gasilni aparati ………………………………………….

4

4

5. Rešilni jopiþi / reševalni splavi in þolni ………………………

5

5

6. Varnostni pasovi ………………………………………………

6

6

7. Zasilni izhod, osvetlitev in oznake, žepne svetilke ………….

7

7

8. Tobogani / reševalni splavi (po potrebi) ……………………..

8

8

9. Oskrba s kisikom (posadka in potniki) ………………………

9

9

10. Varnostna navodila …………………………………………

10

10

11. Zadostno število þlanov kabinskega osebja ………………..

11

11

12. Dostop do zasilnih izhodov …………………………………

12

12

13. Zavarovanje potniške prtljage ………………………………

13

13

14. Zadostno število potniških sedežev ………………………..

14

14

1. Splošno zunanje stanje ……………………………………….

1

1

2. Vrata in odprtine ……………………………………………..

2

2

3. Krmila ………………………………………………………..

3

3

4. Kolesa in pnevmatika ………………………………………..

4

4

5. Podvozje ……………………………………………………..

5

5

6. Prostor za podvozje ………………………….….………….

6

6

7. Vstopne in izstopne šobe …………………….………………

7

7

8. Lopatice turbine ……………………………………………..

8

8

9. Propelerji …………………………………………………….

9

9

10. Oþitna popravila ……………………………………………

10

10

11. Oþitne neodpravljene poškodbe ……….…………………..

11

11

12. Pušþanje …………………………………………………….

12

12

1. Splošno stanje prostora za tovor …………………….………

1

1

2. Nevarno blago …..................................................................

2

2

3. Zavarovanje tovora v zrakoplovu…........................................

3

3

C. Stanje zrakoplova

D. Tovor
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Angleška razliþica

Ministry of transport
Republic of Slovenia

SAFA
Ramp Inspection Report
'No:..............-..-....

2

Source:

3

Date: …………………..………..

5

Local time: ……………………..

6

Operator: ……………………….…………….

8

State: ………………………….………………

…………………………………….………………

Route: from ……………………………………..

10

Flight number: …………….…………………....

12

Flight number: ……………………..………….

14

Charterer's State: ……………………………...

16

Registration mark ……………………………..

17

Construction number …………………………..

9

11

RI

Route: to ……………………………………….

13

Chartered by Operator* …………..……………
* (where applicable)
15
Aircraft Type ………………………………….
18

4

Place: ………………………………..………….

7

AOC number: …………………………………..

Flight crew: State of licensing: …………………………………………………………..…………………

19

Remarks:
Code / Std / Remark
…………. ----- ……………………………………………………………………….…………………………………………………….
………….------ …………………………………………………………………………………………………………………………….
.
………….------ …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………. ----- …………………………………………………………………………………………………………………………….
20

Action taken:

…………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
21

Inspector's names: ………………………………………………………………………………………
This report represents an indication of what was found on this occasion and must not be construed as a
determination that the aircraft is fit for the intended flight.
22

National Coordinator's name

23

Signature
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Checked

Remark

A. Flight Deck
General
1. General condition ……………………………………………

1

1

2. Emergency exit ……………………………………………..

2

2

3. Equipment …………………………………………………..

3

3

4. Manuals …………………………………………………….

4

4

5. Checklists ………………………………………………….

5

5

6. Radio navigation charts …………………………………….

6

6

7. Minimum equipment list ……………………………………

7

7

8. Certificate of registration ……………….…….……………

8

8

9. Noise certificate (where applicable) …………..…………...

9

9

10. AOC or equivalent ………………………………………

10

10

11. Radio licence ………………………………………………

11

11

12. C of A ……………………………………………………..

12

12

13. Operational flight plan ……………………………………

13

13

14. Load distribution …………………………………………

14

14

15. Hand fire extinguishers ……………………………………

15

15

16. Life jackets / flotation device ……………………………..

16

16

17. Harness …………………………………………………….

17

17

18. Oxygen equipment …………………………………………

18

18

19. Flash light ………………………………………………….

19

19

20

20

21. Journey log book …………………………………………..

21

21

22. Maintenance release…………………………………….....

22

22

23. Deferred defect rectification…………….…………..…….

23

23

24. Preflight inspection……………………….………….……

24

24

Documentation

Flight data

Safety Equipment

Flight crew
20. Flight crew …………………………………………………

Stran

Journey log book / technical log or equivalent
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B. Safety / Cabin
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Item

Checked

Remark

1. General internal condition ………………….………………

1

1

2. Cabin attendant's seat ………………………………….……

2

2

3. First aid kit / emergency medical kit ……………………….

3

3

4. Hand fire extinguishers …………………………………….

4

4

5. Life jackets /flotation devices ……………………………...

5

5

6. Seat belts …………………………………………….……..

6

6

7. emergency exit, lighting and marking, torches …………….

7

7

8. Slides / life-rafts (as required) ……………………………..

8

8

9. Oxygen supply (crew and passengers) ……………………..

9

9

10. Safety instructions ………………………………………..

10

10

11. Sufficient number of cabin crew members ……………….

11

11

12. Access to emergency exits ………………………………..

12

12

13. Safety of passenger baggage ……………………………..

13

13

14. Sufficient seat capacity …………………………………...

14

14

1. General external condition …………………………………

1

1

2. Doors and hatches …………………………………………

2

2

3. Flight controls …………………………………………….

3

3

4. Wheels and tyres …………………………………………..

4

4

5. Undercarriage …………………………………………….

5

5

6. Wheel well …………………….…………………………...

6

6

7. Intake & exhaust nozzle …………………….……………...

7

7

8. Fan blades ………………………………………………….

8

8

9. Propellers …………………………………………………..

9

9

10. Obvious repairs …………………………………………...

10

10

11. Obvious unrepaired damage……….……………………..

11

11

12. Leakage …………………………………………………..

12

12

1. General condition of cargo compartment ………………….

1

1

2. Dangerous goods ..................................................................

2

2

3. Security of cargo on board.....................................................

3

3

C. Aircraft Condition

D. Cargo

Uradni list Republike Slovenije
3411.

Sklep o opredelitvi sistema javnih letališč

Na podlagi 86. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS,
št. 18/01, 110/02 – ZGO-1, 114/02, 31/05, 39/05 in 49/06
– ZMetD) je Vlada Republike Slovenije sprejela

SKLEP
o opredelitvi sistema javnih letališč
I.
Ta sklep opredeljuje sistem javnih letališč, ki so namenjena
za javni zračni promet ob zagotavljanju enakomernega regionalnega razvoja in so v povezavi z drugimi prometnimi sistemi.
II.
(1) Sistem javnih letališč Republike Slovenije sestavljajo:
1. Letališče Ajdovščina (Nova Gorica – Ajdovščina),
2. Letališče Bovec,
3. Letališče Celje,
4. Letališče Cerklje ob Krki (Cerklje),
5. Letališče Divača,
6. Letališče Lesce (Jesenice – Lesce),
7. Letališče Ljubljana (Brnik),
8. Letališče Maribor (Slivnica),
9. Letališče Moškanjci,
10. Letališče Murska Sobota,
11. Letališče Novo mesto,
12. Letališče Portorož (Sečovlje/Sicciole),
13. Letališče Postojna,
14. Letališče Slovenj Gradec in
15. 	Letališče Šoštanj.
(2) Letališča Cerklje ob Krki (Cerklje), Ljubljana (Brnik),
Maribor (Slivnica) in Portorož (Sečovlje/Sicciole) so infrastrukturni objekti državnega pomena.
(3) Letališča Ajdovščina, Bovec, Celje, Divača, Lesce,
Moškanjci, Murska Sobota, Novo mesto, Postojna, Slovenj
Gradec in Šoštanj so infrastrukturni objekti lokalnega pomena.
(4) Glede na namen rabe je letališče Cerklje ob Krki
vojaško-civilno oziroma mešano letališče, druga letališča so
civilna letališča.
III.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 37200-3/2006/5
Ljubljana, dne 13. julija 2006
EVA 2005-2411-0049
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

USTAVNO SODIŠČE
3412.

Odločba o ugotovitvi kršitve pravice do
učinkovitega varstva pravic iz četrtega
odstavka 15. člena Ustave v zvezi s 13. členom
Konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin

Številka: Up-555/03-41
Up-827/04-26
Datum: 6. 7. 2006

Št.
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ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavnih
pritožbah, ki sta ju vložila A. A. iz Ž. in B. B. iz Z., ki ju zastopa
C. C., odvetnik v V., na seji dne 6. julija 2006

o d l o č i l o:
Pritožnikoma je bila kršena pravica do učinkovitega
varstva pravic iz četrtega odstavka 15. člena Ustave v zvezi s
13. členom Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94).

Obrazložitev
A.
1. Pritožnika sta vložila dve ustavni pritožbi. V prvi izpodbijata sklep št. I Kp 652/2003 z dne 29. 5. 2003, s katerim
je Višje sodišče v Ljubljani potrdilo sklep senata Okrožnega
sodišča v Ljubljani št. Ks 801/2002 z dne 27. 9. 2002 o
zavrnitvi zahteve za uvedbo preiskave, ki sta jo vložila kot
subsidiarna tožilca. Izpodbijata tisti del navedenega sklepa,
ki se nanaša na kazniva dejanja kršitve nedotakljivosti stanovanja po prvem, drugem in tretjem odstavku 152. člena
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v
nadaljevanju KZ). Zatrjujeta kršitev pravice do sodnega varstva (23. člen Ustave), pravice do enakega varstva pravic
(22. člen Ustave), načela pravne države (2. člen Ustave) in
pravice do nedotakljivosti stanovanja (36. člen Ustave).
2. Pritožnika navajata, da je dne 3. 4. 2000 šest policistov z naperjenimi pištolami vdrlo v zaklenjeni hodnik pred
stanovanjem A. C. C. (pritožnika sta njegova žena in oče)
naj bi podrli na tla, ga med pretepanjem vklenili in zvlekli v
njegovo stanovanje. Zatem naj bi na tla podrli tudi pritožnico,
ji vklenili roke na hrbtu in ji ukazali, da mora gledati v tla. Po
navedbah pritožnikov so policisti v stanovanje vstopili brez
pooblastila, C. C. in pritožnici pa niso sporočili razloga za
vstop, niti jima niso vročili odredbe o hišni preiskavi. Policisti
naj bi z opisanim ravnanjem obema protipravno omejili svobodo gibanja in prekršili nedotakljivost njunega stanovanja.
C. C. je med postopkom policistov umrl. Takoj zatem naj bi
skupina drugih štirih policistov preiskala stanovanje. Policisti
naj bi brez odredbe in v nasprotju s pooblastili opravili tudi
osebno preiskavo C. C., najprej, ko je bil še živ, in kasneje, ko
je že umrl, še enkrat. Pritožnica navaja, da ji med postopkom
niso omogočili dostopa do odvetnika.
3. Glede zatrjevane kršitve 36. člena Ustave pritožnika
navajata, da je prva skupina policistov vdrla v stanovanje v
nasprotju z zakonom, saj naj bi se neutemeljeno sklicevala
na odredbo preiskovalnega sodnika o hišni preiskavi. Po
mnenju pritožnikov v stanovanje niso vstopili z namenom, da
bi izvršili sodno odredbo o hišni preiskavi, saj se je že vnaprej vedelo, da bo hišno preiskavo opravljala druga skupina
kriminalistov. Policisti naj bi v stanovanje vdrli v trenutku, ko
je vanj vstopil obiskovalec. Njihova domneva, da je šlo za
kupca mamila, po mnenju pritožnikov takšnega vdora ne
more upravičiti. Poleg tega je kasnejši razvoj dogodkov to
domnevo ovrgel. Če pa so se policisti z obiskovalcem dogovorili, naj pri C. C. kupi mamilo, to po mnenju pritožnikov
predstavlja policijsko provokacijo in je zato tudi policijski vdor
v stanovanje nezakonit.
4. Pritožnika tudi menita, da jima je z izpodbijanim sklepom kršena pravica iz 23. člena Ustave, saj se s tem, ko
se jima ne dovoljuje izvedbe dokazov, ki sta jih ponudila,
dejansko ne dovoljuje kontradiktornosti (22. člen Ustave). Po
mnenju pritožnikov v spornih sodnih odločitvah ni bilo vzpostavljeno ravnotežje pravic subsidiarnih tožilcev v razmerju
do državnega organa (policije). Dokazi, ki sta jih ponudila, naj
ne bi bili niti izvedeni niti v sodnih sklepih korektno ocenjeni.
V celoti pa naj bi bila upoštevana poročila policije, to je or-
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gana, pri katerem so bili osumljenci zaposleni. Posamezna
poročila za Okrožno državno tožilstvo naj bi podpisoval celo
uslužbenec policije, ki je bil tudi sam med osumljenci, pri
čemer o ovadbi zoper njega še ni bilo odločeno. Glede na to
naj bi bil kršen tudi 2. člen Ustave.
5. Z drugo ustavno pritožbo pritožnika izpodbijata sklep
zunajobravnavnega senata Okrožnega sodišča v Ljubljani št.
Ks 1295/2003 z dne 28. 10. 2003, ki je v enem delu zavrgel
zahtevo oškodovancev kot tožilcev (pritožnikov) za obnovo postopka po 409. členu Zakona o kazenskem postopku
(Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. – v nadaljevanju ZKP) zaradi kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti po
prvem odstavku 129. člena KZ, v drugem delu pa zahtevo
za obnovo postopka zaradi navedenega kaznivega dejanja
zavrnil. Izpodbijata tudi sklep Višjega sodišča v Kopru št.
Kp 167/2004 z dne 1. 9. 2004, s katerim je pritožbeno sodišče zavrnilo njuno pritožbo zoper navedeni sklep.
6. Zatrjujeta kršitev pravice do sodnega varstva (23.
člen Ustave), pravice do enakega varstva pravic in kršitev
načela pravne države (2. člen Ustave). Menita, da se njuna
zahteva za obnovo postopka in za uvedbo kazenske preiskave nanaša na kaznivo dejanje, ki varuje pravico človeka do
življenja in »pravico do prepovedi mučenja«. Te pravice so
po njunem prepričanju varovane tudi s Konvencijo o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št
33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju EKČP), s Konvencijo
proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim
kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 24/93, MP, št. 7/93 – v
nadaljevanju MKPM), s Splošno deklaracijo človekovih pravic
(v nadaljevanju Splošna deklaracija ZN) in z Mednarodnim
paktom o državljanskih in političnih pravicah (Uradni list
SFRJ, MP, št. 7/71 in Uradni list RS, št. 35/92, MP, št. 9/92 –
MPDPP). Dalje navajata, da mora po določbah MKPM vsaka
država članica zagotoviti, da bodo njeni pristojni organi takoj
uvedli nepristransko preiskavo, kadar se pojavi utemeljen
sum, da je storjeno kaznivo dejanje mučenja na ozemlju, ki
je pod njeno jurisdikcijo. Vsaki osebi, ki trdi, da je bila mučena
na njenem ozemlju, mora država zagotoviti pravico do pritožbe in pravico, da bodo pristojni organi takoj in nepristransko
preučili njen primer. Dodajata, da slovenska zakonodaja sicer
ne pozna posebnega kaznivega dejanja mučenja, vendar pa
kazniva dejanja, ki so bila predmet zahteve za preiskavo in
zahteve za obnovo, vsebinsko ustrezajo opredelitvi pojma
mučenja in drugih oblik prepovedanega (okrutnega in ponižujočega) ravnanja. Pritožnika poudarjata, da se je slovenska država z ratifikacijami navedenih konvencij in deklaracij
zavezala k njihovemu spoštovanju. Dodajata, da je država
varovanje navedenih vrednot in pravic povzela tudi v Ustavi
v 17., 18., 19., 21., 36. členu in v drugih členih. Pripominjata,
da navedenih pravic tudi ni mogoče relativizirati. Kljub temu
pa ugotavljata, da dejansko nimata pravnega varstva.
7. Zatrjujeta, da so bile vse sodne odločbe, ki so preprečevale kazensko preiskavo, oprte izključno na zagovore
osumljenih, ki so jih potrjevala poročila Policijske uprave
Ljubljana, ki naj bi bila konstrukt, izdelan na podlagi izjav
osumljencev. Mnogo dokazov, ki sta jih pridobila sama, po
njunem prepričanju kaže na to, da trditve osumljenih ne držijo, vendar v sodnih odločbah ali niso bili omenjeni ali so bili
ocenjeni povsem napačno ali pa so bili predlogi za njihovo
izvedbo a priori zavrnjeni.
8. Z izpodbijano odločitvijo pritožbenega sodišča naj bi
jima bila kršena pravica iz 23. člena Ustave. Navajata, da
»jima izpodbijani sklep te pravice vsebinsko ne daje, saj s
tem, ko ne dovoljuje izvedbe dokazov, ki sta jih ponudila subsidiarna tožilca, dejansko ne dovoljuje kontradiktornosti« (22.
člen Ustave). Menita, da pri spornih sodnih odločitvah ni bilo
vzpostavljeno ravnotežje pravic oškodovancev kot tožilcev v
razmerju do državnega organa (policije).
9. Dalje navajata, da sta se pritožila tudi zato, ker je pri
odločanju na prvi stopnji sodelovala sodnica, zoper katero
sta že pred tem vložila kazensko ovadbo in nato subsidiarni
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obtožni predlog (zadeva Okrajnega sodišča v Ljubljani št. III
K 56/2003), zato bi se morala sodnica izločiti oziroma zahtevati ustrezno odločitev predsednika sodišča. Pritožbeno
sodišče pa je njuno pritožbo zavrnilo z obrazložitvijo, da pač
nista zahtevala njene izločitve, čeprav nista bila obveščena
o sestavi senata. Po stališču pritožnikov gre za kršitev načel
pravne države.
10. Ustavno sodišče je s sklepom št. Up-555/03,
Up-827/04 z dne 23. 3. 2006 ustavni pritožbi sprejelo v
obravnavo. V skladu z določbo prvega in četrtega odstavka
26. člena v zvezi z 49. členom Zakona o Ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju ZUstS) sta bili
ustavni pritožbi poslani Višjemu sodišču v Ljubljani in Višjemu
sodišču v Kopru, ki nanju nista odgovorili. V skladu z 22. členom Ustave sta bili ustavni pritožbi poslani tudi nasprotnim
strankam iz predkazenskega postopka, ki nanju tudi niso
odgovorile.
B. – I.
11. V sklepu št. Up-285/97 z dne 10. 5. 2001 (Uradni
list RS, št. 52/01 in OdlUS X,115) in sklepu št. Up-168/98 z
dne 10. 5. 2001 (Uradni list RS, št. 52/01 in OdlUS X, 116)
je Ustavno sodišče zavzelo stališče, da oškodovanec kot
tožilec (subsidiarni tožilec) in zasebni tožilec nista aktivno
legitimirana za vložitev ustavne pritožbe zoper pravnomočno
oprostilno sodbo oziroma drugo sodno odločbo, s katero je
bil kazenski postopek pravnomočno končan.
12. Obravnavani primer je po vsebini drugačen od navedenih. Pritožnika namreč izpodbijata pravnomočen sklep
o zavrnitvi zahteve za uvedbo kazenske preiskave in pravnomočen sklep o zavrnitvi zahteve za obnovo postopka po 409.
členu ZKP, ki sta ju vložila zoper osebe, ki so v času, ko naj bi
storile očitana kazniva dejanja, sodelovale kot policisti v policijski akciji, med katero je ena oseba umrla. Do upravičenosti
vlaganja ustavnih pritožb v tovrstnih primerih se Ustavno
sodišče doslej še ni opredelilo. Zato se je Ustavno sodišče v
tem primeru odločilo za vsebinsko obravnavo. Sklenilo je, da
bo o obeh ustavnih pritožbah odločilo z eno odločbo.
B. – II.
13. Ustavno sodišče je vpogledalo spis Okrožnega sodišča v Ljubljani št. II Kpr 70/2001.
14. Iz spisa je razvidno, da sta pritožnika po tem, ko je
državni tožilec zavrgel njuno kazensko ovadbo, kot subsidiarna tožilca (oškodovanca kot tožilca) vložila zahtevo za preiskavo zoper šest policistov (prva skupina policistov) zaradi
utemeljenega suma, da so storili kazniva dejanja povzročitve
smrti iz malomarnosti, kršitve nedotakljivosti stanovanja, dve
kaznivi dejanji protipravnega odvzema prostosti (na škodo
pritožnice in C. C.), kaznivo dejanje neupravičene osebne
preiskave (na škodo C. C.), dve kaznivi dejanji kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih
pravic (na škodo pritožnice in C. C.). Zoper enega od teh
policistov in še tri druge policiste (druga skupina policistov)
sta oškodovanca kot tožilca vložila zahtevo za preiskavo zaradi utemeljenega suma, da so storili kaznivi dejanji zlorabe
uradnega položaja ali uradnih pravic in kršitve nedotakljivosti
stanovanja. Zaradi smrti enega izmed policistov sta zahtevo
za preiskavo zoper njega kasneje umaknila.
15. Preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Ljubljani je
s sklepom št. II Kpr 70/2001 z dne 28. 5. 2002 sklenil, da se
zoper policiste iz prve skupine opravi preiskava zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz
malomarnosti iz 129. člena KZ in kršitve človeškega dostojanstva z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic (na škodo
C. C.) iz 270. člena KZ v zvezi s 25. členom KZ. Zoper policiste
iz druge skupine pa je preiskovalni sodnik uvedel preiskavo
zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja kršitve
nedotakljivosti stanovanja po prvem, drugem in tretjem odstavku 152. člena KZ v zvezi s 25. členom KZ.
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16. Preiskovalni sodnik je o zahtevi za preiskavo odločil
zgolj v navedenem delu. V preostalem delu je zahteval odločitev zunajobravnavnega senata, saj se ni strinjal z uvedbo
preiskave.
17. Zoper sklep o uvedbi preiskave so se pritožili zagovorniki vseh obdolžencev razen dveh. Zunajobravnavni senat
Okrožnega sodišča je s sklepom št. Ks 801/2002 z dne 27. 9.
2002 pritožbam ugodil in sklep preiskovalnega sodnika spremenil tako, da je zahtevo za uvedbo preiskave v celoti zavrnil
(I.A. in I.B. točki sklepa). Po uradni dolžnosti je zahtevo za
uvedbo preiskave zavrnil tudi zoper policista, ki se nista pritožila. Z navedenim sklepom je odločba zunajobravnavnega
senata pod I. točko postala pravnomočna.
18. Z istim sklepom je senat odločil tudi o preostalem
delu zahteve za preiskavo tako, da je pritrdil mnenju preiskovalnega sodnika, da ni podan utemeljen sum, da bi obdolženci storili očitana jim kazniva dejanja, in je zahtevo za
preiskavo tudi v tem delu zavrnil (II.A. in II.B. točki sklepa).
19. Zoper II. točko sklepa senata Okrožnega sodišča v
Ljubljani sta pritožnika kot subsidiarna tožilca vložila pritožbo
in uveljavljala zmotno ugotovitev dejanskega stanja. Višje
sodišče v Ljubljani je s sklepom št. I Kp 652/2003 z dne 29. 5.
2003 njuno pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno.
20. Pritožnika sta nato vložila zahtevo za obnovo postopka po 409. členu ZKP zoper policiste iz prve in druge
skupine zaradi storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti
iz malomarnosti po 129. členu KZ. Zunajobravnavni senat
Okrožnega sodišča v Ljubljani je s sklepom št. Ks 1294/2003
z dne 28. 10. 2003 pod I. točko zavrgel zahtevo oškodovancev kot tožilcev za obnovo postopka zoper policiste iz druge
skupine. Pod II. točko pa je kot neutemeljeno zavrnil zahtevo
oškodovancev kot tožilcev za obnovo postopka zoper policiste iz prve skupine.
21. Zoper II. točko sklepa zunajobravnavnega senata
sta se subsidiarna tožilca pritožila. Višje sodišče v Kopru
(pristojnost tega sodišča je bila na predlog subsidiarnih tožilcev za prenos krajevne pristojnosti določena s sklepom
Vrhovnega sodišča) je s sklepom št. Kp 167/2004 z dne
1. 9. 2004 njuno pritožbo zavrnilo, dopolnitev pritožbe pa kot
prepozno zavrglo.
B. – III.
22. V postopku, ki se je zaključil z izpodbijanimi sodnimi
odločitvami, sta oškodovanca zahtevala uvedbo kazenske
preiskave zoper policiste, ki so sodelovali v policijski akciji,
med katero je ena oseba (mož oziroma sin pritožnikov) umrla. Pritožnika zatrjujeta kršitev pravice do poštenega sojenja.
Med drugim navajata, da se njuna zahteva za uvedbo kazenske preiskave in za obnovo postopka nanaša na kazniva dejanja, s katerimi je bilo poseženo v človekove pravice iz 17.,
18., 19., 21. in 36. člena Ustave. Sklicujeta se tudi na določbe
EKČP in posebej poudarjata kršitev pravice človeka do življenja in »pravice do prepovedi mučenja«. Pritožnika menita, da
so sodišča kršila prvi odstavek 23. člena Ustave s tem, ko
niso dovolila uvedbe kazenske preiskave. Terjata pravično
preiskavo, ki jo bo izvedlo nepristransko in od policije neodvisno sodišče in v kateri bosta imela možnost, da dosežeta
izvedbo obremenilnih dokazov, s katerimi razpolagata.
23. Pritožnika v ustavni pritožbi posebej poudarjata poseg policistov v človekove pravice iz 17., 18. in 21. člena
Ustave, ki se nanašajo na varstvo pred posegi v temeljne
človekove pravice. V 17. členu Ustave je zagotovljena nedotakljivost človekovega življenja. Člen 18 Ustave (prepoved
mučenja) med drugim določa, da ne sme biti nihče podvržen
mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali
ravnanju. Člen 21 Ustave (varstvo človekove osebnosti in
dostojanstva) pa zagotavlja spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem postopku in v
vseh drugih pravnih postopkih, in prav tako med odvzemom
prostosti in izvrševanjem kazni. Prepoveduje tudi vsakršno
nasilje nad osebami, ki jim je prostost kakorkoli omejena,
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ter vsakršno izsiljevanje priznanj in izjav. Navedene ustavne
določbe so namenjene varstvu posameznika pred posegi
države oziroma njenih uradnih oseb v njegovo življenje ter
fizično in psihično celovitost ter dostojanstvo. V odločbi št.
Up-183/97 z dne 10. 7. 1997 (OdlUS VI, 183) je Ustavno
sodišče že zavzelo stališče, da je določba 18. člena Ustave
namenjena predvsem varstvu zoper uporabo različnih oblik
(fizičnega in psihičnega) nasilja pri izvrševanju represivnih
pooblastil državnih organov.
24. Človekovo življenje, njegova fizična in psihična celovitost ter dostojanstvo so vrednote, ki se v hierarhiji človekovih pravic nahajajo najvišje in so kot take zavarovane
v mnogih mednarodnih instrumentih. Posebno varstvo jim
zagotavljata že MPDPP in Splošna deklaracija ZN. Kot pravilno navajata pritožnika, so navedene temeljne človekove
pravice zagotovljene tudi v EKČP in MKPM. Pravico do
življenja zagotavlja EKČP v 2. členu in v 1. členu Protokola
številka 6. V drugem odstavku 2. člena eksplicitno našteva,
v katerih primerih se odvzem življenja, ki je posledica uporabe absolutno neogibno potrebne sile (use of force which
is no more than absolutely necessary), ne šteje za kršitev
navedene določbe. Varstvo pred mučenjem ter nečloveškim
in ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem zagotavlja EKČP
v 3. členu, ki ne določa izjem in je tudi po praksi Evropskega
sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) absolutno. Glede razlikovanja med aktom mučenja in nečloveškim
ali ponižujočim ravnanjem se je ESČP v svoji praksi oprlo
na razlikovanje po MKPM. Mučenje (torturo) brezpogojno
prepoveduje tudi MKPM. Dejanja mučenja, ki so opredeljena
v prvem odstavku 1. člena MKPM, lahko praviloma storijo
uradne osebe. V prvem odstavku 16. člena MKPM določa obveznost držav, da na ozemlju pod svojo jurisdikcijo preprečijo
tudi druga dejanja krutih, nečloveških in poniževalnih kazni
ali ravnanj uradnih oseb. MKPM v prvem odstavku 4. člena
določa, da mora vsaka država zagotoviti (to ensure), da se v
njenem kazenskem pravu vsa dejanja mučenja štejejo za kazniva dejanja. V 12. členu MKPM določa, da država skrbi za
to, da pristojni organi takoj opravijo nepristransko preiskavo,
kadar so upravičeni razlogi za sum, da je bilo dejanje mučenja ali nečloveškega ravnanja storjeno na njenem ozemlju. V
skladu s 13. členom MKPM pa mora država zagotoviti vsaki
 Člen 2 EKČP (pravica do življenja): »1. Pravica vsakogar do
življenja je zavarovana z zakonom. Nikomur ne sme biti življenje
namerno odvzeto, razen ob izvršitvi sodbe, s katero je sodišče
koga spoznalo za krivega za kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana smrtna kazen.
2. Kot kršitev tega člena se ne šteje odvzem življenja, če je
posledica uporabe nujno potrebne sile:
(a) pri obrambi katerekoli osebe pred nezakonitim nasiljem,
(b) pri zakonitem odvzemu prostosti ali pri preprečitvi bega
osebi, ki ji je zakonito odvzeta prostost,
(c) pri zakonitem dejanju, ki ima namen zadušiti upor ali
vstajo.«
Člen 1 Protokola številka 6 k EKČP(odprava smrtne kazni):
»Smrtna kazen se odpravi. Nihče ne sme biti obsojen na takšno
kazen ali usmrčen.«
 Člen 3 EKČP (prepoved mučenja): »Nikogar se ne sme mučiti ali z njim nečloveško ali ponižujoče ravnati ali ga kaznovati.«
 Tako ESČP v Selmouni proti Franciji, sodba z dne 28. 7.
1999, št. 25803/94, par. 97.
 Prvi odstavek 1. člena MKPM: »Za namene te konvencije
pomeni izraz »mučenje« vsako dejanje, s katerim se osebi namerno povzroča huda telesna ali duševna bolečina ali trpljenje z
namenom, da bi se od nje ali od druge osebe dobilo obvestilo ali
priznanje ali da bi se to osebo kaznovalo za dejanje, ki ga je storila
ali je osumljena, da ga je storila ali da bi se to osebo ali drugo
osebo zastrašilo ali kaznovalo ali iz katerega koli drugega razloga,
ki temelji na diskriminaciji katerekoli vrste, kadar to bolečino ali
trpljenje povzroča ali spodbuja ali se z njim strinja uradna oseba ali
druga oseba, ki ravna po uradni dolžnosti. Ta pojem zajema bolečine ali trpljenje, ki je neločljivo ali slučajno povezano z izvrševanjem
zakonite sankcije.«
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osebi, ki trdi, da je bila mučena ali se je z njo nečloveško ravnalo na ozemlju pod njeno jurisdikcijo, pravico, da se pritoži
in da bodo pristojni organi takoj in nepristransko preučili njen
primer. Tudi iz judikature ESČP izhaja, da je država v okviru
svojih pozitivnih obveznosti dolžna preprečevati nasilje, ki
se konča s smrtjo osebe ter dosledno izslediti in opraviti
preiskavo proti domnevnim storilcem.
25. Prvi odstavek 5. člena Ustave zavezuje državo,
da na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne
svoboščine. V zvezi z varstvom človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ima država tako imenovane negativne in pozitivne
obveznosti. Negativne obveznosti pomenijo, da se mora
država vzdrževati posegov v človekove pravice in temeljne
svoboščine. Pozitivne obveznosti pa zavezujejo državo oziroma njene posamezne veje oblasti (sodno, zakonodajno in
izvršilno oblast) k aktivnemu ravnanju pri varstvu človekovih pravic in svoboščin. Varstva človekovih pravic torej ne
gre jemati le kot obveznosti, da se država vzdrži ravnanj,
ki bi posegala v človekove pravice ali jih omejevala, temveč jo varstvo človekovih pravic zavezuje tudi k aktivnemu
ravnanju, s katerim ustvarja možnosti za čim učinkovitejše
uresničevanje človekovih pravic. Ustavno sodišče je v eni
svojih odločb zapisalo: »V pravni državi mora obstajati tak
sistem organizacije, ki omogoča izvajanje Ustave in zakonov
ter tak sistem postopkov, ki omogočajo izvrševanje pravic
in svoboščin« (odločba v zadevi št. U-I-13/94 z dne 21. 1.
1994, Uradni list RS, št. 6/94 in OdlUS III, 8). Navedena
zahteva izhaja tudi iz judikature ESČP. Načeloma velja, da
so pozitivne obveznosti države toliko bolj poudarjene, kolikor
je varovana vrednota više v hierarhiji človekovih pravic. Ker
so človekove pravice, ki varujejo življenje, fizično in psihično
celovitost ter dostojanstvo posameznika, temeljne vrednote
demokratične družbe, jih je dolžna država posebej aktivno
varovati in ustvarjati možnosti za njihovo čim učinkovitejše
uresničevanje.
26. V skladu z navedeno pozitivno obveznostjo država varuje posameznika pred najhujšimi posegi v njegovo
življenje, celovitost in dostojanstvo tudi tako, da v svojem
kazenskem pravu tovrstne posege opredeli kot kazniva dejanja. KZ posebnega kaznivega dejanja mučenja oziroma
nečloveškega ravnanja sicer ne pozna. Vendar pa nekatera
kazniva dejanja, določena v KZ (med njimi so tudi tista, glede
katerih sta pritožnika zahtevala uvedbo kazenske preiskave),
zajemajo posamezna ravnanja, ki izhajajo iz opredelitev človekovih pravic v 17., 18. in 21. členu Ustave.
27. Po ZKP je pregon storilcev kaznivih dejanj, ki so pregonljiva po uradni dolžnosti, v rokah državnega tožilca. Kazenska preiskava se začne na zahtevo upravičenega tožilca.
Po 1. točki drugega odstavka 45. člena ZKP je državni tožilec
glede kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti,
pristojen za to, da ukrene, kar je potrebno v zvezi z odkrivanjem kaznivih dejanj in izsleditvijo storilcev ter za usmerjanje
predkazenskega postopka. Funkcijo pregona opravlja po
legalitetnem načelu, če zakon ne določa drugače. V skladu
z navedenim načelom je dolžan začeti kazenski pregon, če je
podan utemeljen sum, da je določena oseba storila kaznivo
dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.
Če državni tožilec ugotovi, da ni podan utemeljen sum, da
je storjeno takšno kaznivo dejanje, ne sproži kazenskega
pregona. V skladu z 51. členom ZKP pa lahko državni tožilec
tudi odstopi od pregona. V obeh primerih lahko na njegovo
mesto vstopi oškodovanec kot tožilec (drugi odstavek 60.
člena ZKP). Ta možnost je korektiv tožilčeve ocene o neobstoju zakonskih pogojev za začetek kazenskega pregona, ki
je lahko iz različnih razlogov nepravilna ali celo nezakonita
 Tako ESČP v Avsar proti Turčiji, sodba z dne 10. 7. 2001,
št. 25657/94, par. 393.
 B. M. Zupančič v: L. Šturm (ur.): Komentar Ustave Republike Slovenije, Fakulteta za podiplomske državne in evropske
študije, Ljubljana 2002, str. 112 in 113.
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ter ima lahko za oškodovanca škodljive posledice. Oškodovanec kot tožilec ima za uveljavitev svojih interesov pravico
vložiti zahtevo za preiskavo ali neposredno obtožnico. Če
oškodovanec na naveden način vstopi v kazenski postopek,
postane stranka kazenskega postopka.
28. Ustava v prvem odstavku 23. člena določa, da ima
vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter o
obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče. Ustavno sodišče je že sprejelo stališče, da pravica do
sodnega varstva ne pomeni pravice do točno določenega
sodnega postopka.
29. V obravnavanem primeru sta pritožnika v skladu
z navedenimi določbami ZKP zahtevala uvedbo kazenske
preiskave, o njuni zahtevi pa je s pravnomočnim sklepom
odločilo sodišče. V tem obsegu je torej sodno varstvo pravic
pritožnikov po ZKP bilo zagotovljeno. Tega pritožnika niti ne
zanikata. Zatrjujeta pa, da bi morala biti zaradi zatrjevanega
posega v človekove pravice zoper osumljene opravljena
sodna preiskava, v kateri bi imela pravico kot oškodovanca
aktivno sodelovati.
30. Iz MKPM in prakse ESČP glede 2. in 3. člena
EKČP izhaja, da mora država dodatno zavarovati osebe,
katerim je odvzeta prostost, in so zato v posebej ranljivem
položaju. ESČP poudarja, da vsako zatekanje k fizični sili pri
odvzemu posameznikove prostosti, ki ni v strogem smislu
izzvana z njegovim obnašanjem, krni človekovo dostojanstvo in v načelu krši pravico, določeno v 3. členu EKČP. Če
posameznik v času, ko je pod dejanskim fizičnim nadzorom
represivnih organov, utrpi hujše poškodbe ali umre, mora
država verodostojno obrazložiti nastanek teh posledic. V
ta namen mora zagotoviti izvedbo postopkov, v katerih se v
skladu z načelom neposrednosti raziščejo in ugotovijo vsa
relevantna dejstva in okoliščine v zvezi z obravnavanim dogodkom, predvsem pa verjetni razlogi za smrt ali poškodbe
posameznika.10
31. V skladu z navedenimi kriteriji je ESČP presojalo
tudi zadevo Rehbock proti Sloveniji.11 ESČP je med drugim
ugotovilo, da je bila zaradi ravnanja s pritožnikom (šlo je
za aretacijo osumljenca, ki naj bi tihotapil mamila) med postopkom odvzema njegove prostosti podana kršitev 3. člena
EKČP. Glede na resno naravo poškodb je ESČP menilo, da
Vlada ni predložila prepričljivih ali verodostojnih argumentov,
na podlagi katerih bi lahko razložila ali upravičila silo, ki jo
je uporabila med operacijo odvzema prostosti. Po presoji
ESČP je bila uporabljena sila v danih okoliščinah pretirana in
neupravičena. Posledica take uporabe sile so bile poškodbe,
 Postopek v zvezi z zahtevo za preiskavo določa 169. člen
ZKP. Ob prejemu zahteve za preiskavo presoja preiskovalni sodnik na podlagi spisa, ki ga zahtevi priloži državni tožilec, ali je
izpolnjen dokazni standard utemeljenosti suma. Če se preiskovalni
sodnik z zahtevo za preiskavo ne strinja, zahteva, naj o tem odloči zunajobravnavni senat. Zoper odločitev senata je dovoljena pritožba
na Višje sodišče. Gre torej za posebno fazo predkazenskega
postopka, v kateri sodišče odloči, ali naj se kazenski postopek
začne ali ne.
 Tako ESČP v Ribitsch proti Avstriji, sodba z dne 4. 12. 1995,
št. 42/1994/489/571, par. 38.
 Tako ESČP v Selmouni proti Franciji, par. 87 in v Avsar proti
Turčiji, par. 391.
10 Glej prakso ESČP npr. v Ribitsch proti Avstriji, par. 34; v
Andronicou in Constantinou proti Cipru, sodba z dne 9. 10. 1997,
št. 86/1996/705/897, par. 171 (tudi odklonilno ločeno mnenje sodnika Pikisa, ki opozarja na pomen napak pri načrtovanju akcije
represivnih organov, pri izbiri sodelujočih uradnih oseb, orožja,
idr., kadar gre za akcijo, ki lahko ogrozi zdravje in življenje posameznika) in v Salman proti Turčiji, sodba z dne 27. 6. 2000, št.
21986/93, par. 99.
11 Sodba z dne 28. 11. 2000, št. 29462/95.
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zaradi katerih je pritožnik nedvomno hudo trpel, torej so z
njim ravnali nečloveško.12
32. EKČP v 13. členu zagotavlja učinkovita pravna sredstva pred domačimi oblastmi vsakomur, čigar pravice in svoboščine, ki jih EKČP priznava, so bile kršene, tudi če so bile
kršene s strani uradne osebe pri opravljanju uradne dolžnosti.
Po praksi ESČP učinkovito pravno sredstvo ni vedno nujno
sodni postopek. Mora pa biti učinkovito tako v praksi kot po
pravu, s tem, da njegovega izvrševanja ne smejo neupravičeno ovirati dejanja ali opustitve organov države.13 Iz prakse
ESČP glede 13. člena EKČP v primerih zatrjevanja kršitve
pravic in svoboščin iz 2. in 3. člena EKČP izhaja, da narava
pravice, ki naj bi jo kršili represivni organi, vpliva tudi na vrsto
pravnih sredstev, ki jih je treba zagotoviti žrtvam. Po stališču
ESČP mora v primeru, ko se verjetno zatrjuje kršitev pravic in
svoboščin iz 2. in 3. člena EKČP, učinkovito pravno sredstvo
po 13. členu EKČP obsegati tudi temeljito in učinkovito preiskavo (thorough and effective investigation), ki bi lahko vodila
k prepoznavi in kaznovanju odgovornih (to the identification
and punishment of the perpetrators) ter učinkovit dostop (effective access) oškodovanca ali njegovih svojcev do postopka
preiskave.14 Glede na to je država pri obravnavanju primerov,
v katerih je posameznik, ko je bil pod oblastjo represivnih organov, izgubil življenje, dolžna ugotoviti vsa relevantna dejstva
in okoliščine primera in omogočiti učinkovito udeležbo svojcev
umrlega v tem postopku. Preiskavo morajo izvesti neodvisni
preiskovalci, neovirano od države (independent investigators,
unimpeded by the state).15 Takojšnja in temeljita preiskava je
po praksi ESČP še posebej pomembna, ker lahko pomanjkljiva preiskava spodkoplje učinkovitost vseh drugih pravnih
sredstev, ki bi lahko bila vložena.16
33. Ustava navedene pravice izrecno ne zagotavlja.
Iz Ustave izhaja, da nobene človekove pravice ali temeljne
svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni
dopustno omejevati z izgovorom, da je ta Ustava ne priznava (peti odstavek 15. člena Ustave). Po četrtem odstavku
15. člena Ustave sta zagotovljena sodno varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve. Gre za splošno ustavno določbo, ki je
odsev zahteve iz 13. člena EKČP, ki državam pogodbenicam
nalaga dolžnost, da zagotovijo učinkovito pravno varstvo
človekovih pravic. Tudi pri opredeljevanju vsebine navedene
pravice je treba enako kot pri opredeljevanju pravice do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena Ustave izhajati
iz splošne premise, v skladu s katero mora biti zagotovljena
možnost učinkovitega in dejanskega izvrševanja človekovih
pravic, saj ni namen Ustave, da bi človekove pravice priznala zgolj formalno in teoretično (odločba Ustavnega sodišča
št. Up-275/97 z dne 16. 7. 1998, OdlUS VII, 231). Glede
12 V tej svoji odločitvi se je ESČP sklicevalo na dve drugi
odločitvi, in sicer na sodbo Ribitsch proti Avstriji, kjer je ESČP (po
natančni presoji dejstev, ugotovljenih pred domačimi sodišči v
kazenskem postopku) prav tako ugotovilo kršitev 3. člena EKČP
in navedlo, da Vlada ni podala verjetne razlage za poškodbe
pritožnika in ni predložila ustreznih dokazov, s katerimi bi lahko
vzbudila dvome glede navedb pritožnika. Pri tem je navedlo, da
zgolj sklicevanje na izid kazenskega postopka, v katerem je bilo
ugotovljeno, da ni bilo zadovoljeno visokemu dokaznemu standardu, potrebnemu za kazensko obsodbo, ne zadostuje. Druga je
sodba Klaas proti Nemčiji z dne 22. 9. 1993 (št. 27/1992/372/446).
V tej zadevi je med operacijo odvzema prostosti prišlo do manj
hudih poškodb in so po mnenju ESČP domača sodišča (v civilnem
postopku) zadovoljivo ugotovila dejstva potem, ko so lahko iz prve
roke zaslišala priče in ocenila njihovo verodostojnost.
13 Tako ESČP v Aksoy proti Turčiji, sodba z dne 18. 12. 1996,
št. 100/1995/606/694, par. 95.
14 Tako ESČP v Kaya proti Turčiji, sodba z dne 19. 2. 1998,
št. 158/1996/777/978, par. 107.
15 J. Simor in drugi (ur.): Human Rights Practice, Sweet and
Maxwell, London 2002, str. 13.009, par. 13.022.
16 Tako ESČP v Aksoy proti Turčiji, par. 99.
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na navedeno je treba določbo četrtega odstavka 15. člena
Ustave razumeti tako, da obsega tudi pravico do neodvisne
preiskave okoliščin dogodka, v katerem naj bi bila oseba podvržena mučenju ali nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju
državnih represivnih organov, oziroma je oseba med akcijo
državnih represivnih organov izgubila življenje. Navedena
pravica vključuje tudi učinkovit dostop prizadetih do takšne
preiskave. Čeprav določba četrtega odstavka 15. člena Ustave zagotavlja sodno varstvo človekovih pravic, zadostuje v
obravnavanih situacijah glede na navedeno prakso ESČP
v zvezi s 13. členom EKČP že preiskava, opravljena zunaj
sodnih postopkov pod pogojem, da je neodvisna in da prizadetim zagotavlja učinkovito udeležbo.
34. Iz četrtega odstavka 15. člena Ustave in iz 13. člena
EKČP torej ne izhaja, da bi morala biti neodvisna preiskava
opravljena v okviru kazenskega postopka. Temeljni namen
kazenskega postopka je namreč ugotoviti, ali je obdolženec
storil kaznivo dejanje in ali je zanj kriv, ter mu, če je odgovor
na obe vprašanji pritrdilen, izreči kazensko sankcijo. Glede
na namen kazenskega postopka tega ni mogoče niti razširiti
na preiskovanje okoliščin dogodka v smislu zahtev, ki izhajajo iz prakse EKČP, niti tega šteti za njegovo nadomestilo.
Ustavno sodišče je že zavzelo stališče, da pravica oškodovanca v kazenskem postopku prevzeti kazenski pregon, še
ne pomeni, da ima tudi ustavno varovano pravico doseči
kazensko obsodbo (tako Ustavno sodišče v odločbi št. Up285/97). Poleg tega bi omejitev neodvisne preiskave na kazenski postopek izničila možnosti neodvisnega preiskovanja
državnega nasilja v primerih, ko posameznikom ne bi bilo
mogoče očitati storitve kaznivega dejanja ali bi obstajale
ovire za uvedbo kazenskega postopka. Glede na navedeno
pritožnikoma zgolj s tem, da o dogodku ni bila uvedena kazenska preiskava, ni bila kršena pravica iz četrtega odstavka
15. člena Ustave v zvezi s 13. členom EKČP.
35. Glede na ugotovljeno je moralo Ustavno sodišče odgovoriti na vprašanje, ali je bilo pritožnikoma v skladu z zahtevo iz
četrtega odstavka 15. člena Ustave v zvezi s 13. členom EKČP
zagotovljeno ustrezno pravno varstvo njunih pravic.17
36. V času obravnavanega dogodka je imel posameznik, ki je menil, da so mu bile s policistovim dejanjem ali z
opustitvijo kršene pravice in svoboščine, možnost pritožiti
se tudi na policijo (28. člen Zakona o policiji, Uradni list RS,
št. 49/98 – ZPol). Drugi odstavek navedenega člena ZPol
je določal, da sodelujejo pri reševanju pritožbe predstavniki
javnosti in policijskega sindikata. Iz takrat veljavnega Navodila za reševanje pritožb (Uradni list RS, št. 103/2000) je
razvidno, da je bil senat za obravnavanje pritožb sestavljen
iz treh članov, predsedoval pa mu je generalni direktor policije oziroma direktor policijske uprave oziroma po njunem
pooblastilu drug delavec policije. Generalni direktor policije
oziroma direktor policijske uprave je imenoval tudi predstavnike javnosti in predstavnike sindikata. Iz ustavne pritožbe ni
razvidno, ali sta pritožnika to pravno sredstvo vložila ali ne.
Ker pa navedeno pravno sredstvo ni izpolnjevalo pogojev
neodvisne preiskave v smislu četrtega odstavka 15. člena
Ustave v zvezi s 13. členom EKČP, se Ustavnemu sodišču ni
bilo treba opredeliti do vprašanja, ali sta pritožnika to pravno
sredstvo izčrpala.
37. Iz kazenskega spisa je sicer razvidno, da je bila na
podlagi Pravilnika o policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št.
51/2000 – Pravilnik) pri Policijski upravi Ljubljana dne 13. 9.
2000 ustanovljena komisija, katere naloga je bila ugotoviti
okoliščine izvajanja in poteka postopka dne 3. 4. 2000 (v
zvezi z uporabo prisilnih sredstev), v katerem je umrl C. C. Iz
zapisnika navedene komisije z dne 11. 10. 2000 je razvidno,
da je bila komisija v skladu s takrat veljavno zakonodajo
sestavljena iz štirih članov, zaposlenih v policijski upravi,
pritožnika pa nanjo nista imela vpliva.18 Glede na to tudi ta
17 Za podoben položaj je šlo v odločbi št. Up-277/96 z dne 7.
11. 1996 (OdlUS V, 189).
18 ESČP je že v sodbi v zadevi Rehbock proti Sloveniji
ugotovilo, da preiskava, ki jo je izvedla policijska uprava, katere
zaposleni so sodelovali pri odvzemu prostosti pritožnika, ni bila
ustrezna (par. 74).
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opravljena preiskava okoliščin dogodka ni ustrezala kriterijem, ki jih je glede pravice do učinkovitega pravnega sredstva
iz 13. člena EKČP vzpostavilo ESČP.
38. Po drugem odstavku 59. člena ZUstS lahko Ustavno sodišče v primeru, ko ugotovi, da izpodbijana odločba
temelji na protiustavnem zakonu, samo začne postopek za
oceno njegove ustavnosti. Ker je bil 28. člen ZPol naknadno
spremenjen (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o policiji, Uradni list RS, št. 79/03 – ZPol-B), morebitna
ugotovitev neskladnosti sporne ureditve z Ustavo pa ne bi
vplivala na pravni položaj pritožnikov, se Ustavno sodišče ni
spustilo v presojo ustavnosti 28. člena ZPol, ki je veljal v času
domnevnega policijskega nasilja.
39. V skladu z določbo četrtega odstavka 15. člena
Ustave v zvezi s 13. členom EKČP mora država v primerih,
kot je obravnavani, zagotoviti neodvisno preiskavo okoliščin
dogodka in pritožnikoma omogočiti učinkovit dostop do tovrstne preiskave. Država takšne preiskave ni zagotovila. Ker
je Ustavno sodišče ugotovilo, da pritožnikoma zgolj s tem,
da ni bila uvedena kazenska preiskava, niso bile kršene
človekove pravice in temeljne svoboščine (34. točka obrazložitve), izpodbijanih odločb ni razveljavilo, temveč je izdalo
ugotovitveno odločbo. Ustavnima pritožbama je ugodilo s
tem, da je odločilo, da je bila pritožnikoma kršena pravica do
učinkovitega varstva pravic iz četrtega odstavka 15. člena
Ustave v zvezi s 13. členom EKČP.
C.
40. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
47. v zvezi z 49. členom ZUstS v sestavi: predsednik dr.
Janez Čebulj ter sodnice in sodniki dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, mag. Marija Krisper Kramberger, Milojka Modrijan,
dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk, Jože Tratnik in dr. Dragica
Wedam Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno. Sodnik Ribičič
in sodnica Škrk sta dala pritrdilni ločeni mnenji.
Predsednik
dr. Janez Čebulj
zanj podpredsednica
dr. Mirjam Škrk l.r.

BANKA SLOVENIJE
3413.

Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za
izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic

Na podlagi drugega odstavka 9. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06) in
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje
hipotekarnih in komunalnih obveznic
Splošne določbe
1. Ta sklep ureja podrobnejši način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za pridobitev dovoljenja za izdajanje hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic za banke.
2. Za izdajo dovoljenja se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja bančništvo in sicer določbe, ki urejajo izdajo
dovoljenja za opravljanje bančnih storitev in na tej podlagi
izdani podzakonski akti.
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3. Zahtevi za izdajo dovoljenja za izdajanje hipotekarnih
oziroma komunalnih obveznic po Zakonu o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06; v nadaljevanju:
ZHKO) je potrebno priložiti:
– dokumentacijo o izpolnjevanju kadrovskih, tehničnih
in organizacijskih pogojev za opravljanje bančnih oziroma
drugih finančnih storitev po zakonu, ki ureja bančništvo in na
tej podlagi izdanem podzakonskem aktu;
– dokumentacijo, ki je določena s tem sklepom;
– dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz 9. člena
Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradi list RS,
št. 17/06), ki jih ta sklep ne ureja.
Razmerje do obstoječih dovoljenj
Banke Slovenije
4. V kolikor veljavna dovoljenja za dajanje kreditov in trgovanje za svoj račun s finančnimi instrumenti ne dopuščajo
opravljanja vseh storitev, ki so potrebne oziroma predvidene
za izdajanje hipotekarnih in komunalnih obveznic, banka posebej vloži zahtevo za izdajo oziroma razširitev teh dovoljenj
po zakonu, ki ureja bančništvo.
Sistem za upravljanje s tveganji (1. točka
prvega odstavka 9. člena ZHKO)
5. Banka mora izkazati, da ima ustrezen sistem za
upravljanje s tveganji, ki so lastna izdaji hipotekarnih in komunalnih obveznic (v nadaljevanju: sistem). Sistem je lahko
sestavni del sistema za upravljanje s tveganji, ki ga morajo
imeti banke po zakonu, ki ureja bančništvo. V obeh primerih
mora biti sistem podrobno in jasno dokumentiran.
6. Sistem mora omogočati identifikacijo, merjenje, kontrolo in spremljanje vseh tveganj, zlasti pa kreditnega, likvidnostnega, operativnega, obrestnega in tržnega (pozicijskega) tveganja ter izpolnjevati naslednje pogoje:
– koncentracija tveganja je omejena s celovitim sistemom limitov;
– večja izpostavljenost tveganju sproži postopke v smeri
zmanjševanja tveganja, vključno s posredovanjem informacij
organom odločanja;
– sistem je prilagodljiv na spremembe v okolju v kratkem roku, njegova ustreznost se pregleda najmanj enkrat
letno;
– povzetek poročila o upravljanju s tveganji je predložen
upravi najmanj vsake tri mesece.
7. Sistem mora zajeti vsa specifična tveganja, povezana s sredstvi in viri sredstev za izdajanje hipotekarnih in
komunalnih obveznic (hipotekarni in komunalni krediti, nadomestno premoženje, izvedeni finančni instrumenti, izdane
obveznice), s poudarkom na tveganju zmanjšanja vrednosti
kritnega premoženja. Limitni sistem, konkretna navodila glede postopkov za zmanjševanje tveganja in zahteve glede
vsebine in sestave poročil o upravljanju s tveganji za upravo,
skupaj s vzorcem takšnega poročila so obvezna priloga k
zahtevi za izdajo dovoljenja po tem sklepu.
8. V primeru uvedbe nove posamezne vrste produkta
ali vstopa na nov trg s produkti hipotekarnega oziroma komunalnega kreditiranja banka ravna v skladu s splošnimi
pravili po zakonu, ki ureja bančništvo in na tej podlagi izdanih
podzakonskih aktih, in na podlagi opravljenih analiz tveganj
ustrezno prilagodi sistem. Prilagoditev sistema mora biti
opravljena in potrjena s strani uprave preden začne banka
nove produkte upoštevati kot kritno premoženje, v primeru
vstopa na nov trg s produkti hipotekarnega kreditiranja pa
najmanj dve leti pred začetkom opravljanja storitev na novih
trgih. (27/2 PfandBG)
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Poslovni načrt (2. točka 12. člena ZHKO)
9. Iz poslovnega načrta mora biti razvidno, da bo izdajanje hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic potekalo
redno in tako, da bodo trajno pokriti vsi stroški, povezani s to
dejavnostjo, s prihodki iz te dejavnosti.
10. V poslovnem načrtu morajo biti upoštevane vse
vrste poslov, povezanih s sredstvi in viri sredstev pri izdajanju hipotekarnih in komunalnih obveznic. Naveden mora biti
obseg in pogostost vsake izdaje obveznic. Pri kreditnih poslih
se lahko upošteva oziroma predvideva kreditna rast, vendar
praviloma le v takšnem obsegu, kot je bila izkazana v zadnjih
poslovnih letih. Če banka predpostavlja večjo kreditno rast,
mora biti ta utemeljena z obstoječimi tržnimi zmogljivostmi,
sodelovanjem z drugimi bankami in poslovnimi partnerji ipd.
Temu primerno morajo biti izkazani tudi predvideni stroški
kapitala, upravljanja s tveganji, upravljanja in trženja produktov hipotekarnega oziroma komunalnega kreditiranja in
izdanih obveznic, kakor tudi iz tega poslovanja izvirajoče in
glede na različne uteži tveganja izpeljane marže. Upoštevane
morajo biti tudi višine provizij za predčasno poplačilo kreditov
in razlike v donosnosti zaradi različne ročnosti obveznic od
ročnosti danih kreditov.
11. Računovodski izkazi, ki so sestavni del poslovnega
načrta, morajo biti pripravljeni ločeno za poslovanje, povezano z izdajanjem hipotekarnih in komunalnih obveznic in ločeno za celoten obseg poslovanja banke tako, da je razviden
vpliv tega poslovanja na celotni poslovni izid banke.
12. Ne glede na zakon, ki ureja bančništvo, mora biti
poslovni načrt pripravljen za pet poslovnih let, ki bodo sledila
prvi izdaji hipotekarnih ali komunalnih obveznic.
Organizacijska in tehnična usposobljenost banke
(2. točka prvega odstavka 9. člena ZHKO)
13. Banka mora izkazati, da organizacijska struktura in
tehnična opremljenost banke ustrezata obsegu načrtovane
dejavnosti iz predloženega poslovnega načrta.
14. Banka prikaže organizacijsko strukturo banke,
vključno s podružnicami in poslovnimi enotami, v obliki organigrama in navede pristojnosti posameznih organizacijskih
enot v zvezi z dejavnostjo izdajanja hipotekarnih in komunalnih obveznic in število zaposlenih, ki bodo opravljali posle in
opravila v zvezi s tem.
15. Banka v vlogi navede tudi, kako bodo razmejene
pristojnosti in odgovornosti članov uprave pri izdajanju hipotekarnih in komunalnih obveznic. V primeru sprememb statuta ali drugih splošnih aktov banke se predloži tudi osnutke
teh sprememb.
16. V primeru podelitve prokure za zastopanje banke v
poslih v zvezi z izdajanjem hipotekarnih ali komunalnih obveznic, banka navede tudi podatke o teh osebah in navede tudi
dejstva in okoliščine, iz katerih izhaja, da so zadostno strokovno usposobljene in imajo lastnosti ter izkušnje, potrebne
za opravljanje te funkcije.
17. Če bo banka opravljanje določenih poslov in opravil
v zvezi z izdajanjem hipotekarnih in komunalnih obveznic
prenesla na druge osebe, mora to navesti in predložiti tudi
osnutke pogodb s temi osebami.
Pravila o vodenju kritnega registra (4. točka
prvega odstavka 9. člena ZHKO)
18. Banka predloži splošni akt o pravilih o vodenju kritnega registra in podpornih analitičnih evidenc (v nadaljevanju: kritni register), ki določajo:
– ali se kritni register vodi v pisni ali elektronski obliki;
– da so osebe za vodenje kritnega registra in podpornih analitičnih evidenc pisno pooblaščene s strani uprave
banke;
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– zaščito pred nepooblaščenimi dostopi v kritni register,
kot tudi pred morebitnimi poškodbami oziroma uničenjem
kritnega registra zaradi zunanjih vplivov (ogenj, voda ipd.);
– da so vpisi v kritni register trajni oziroma takšni, da
so vedno razvidni vzroki za spremembe oziroma je možno
ugotoviti prvotno vsebino tistih vpisov, ki se v času praviloma
ne spreminjajo;
– da je vsak vpis oziroma skupina istočasnih vpisov v
kritni register opremljena s časom, datumom in podpisom
osebe iz druge alineje te točke;
– vsebino kritnega registra, kot je določena v 20. točki
tega sklepa.
19. Če se kritni register delno ali v celoti vodi v elektronski obliki morajo pravila o vodenju kritnega registra dodatno
zagotavljati:
– da se v procesu obdelovanja podatkov v kritnem registru upoštevata slovenska standarda SIST BS 7799-2:2003
in SIST ISO/IEC 17999:2003, ki ju izdaja Slovenski inštitut
za standardizacijo oziroma drug pooblaščen organ in določbe
zakonov, ki urejajo varstvo osebnih in zaupnih podatkov;
– da so vpisi iz 5. alineje 18. točke tega sklepa opremljeni z varnim elektronskim podpisom in varnim časovnim
žigom po zakonu, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
20. Kritni register se vodi ločeno za hipotekarne in komunalne obveznice, pri čemer je vsak kritni register sestavljen najmanj iz štirih podregistrov in podpornih analitičnih
evidenc (v nadaljevanju: podregister):
– podregister hipotekarnih oziroma komunalnih kreditov
(19. člen in prvi odstavek 52. člena ZHKO);
– podregister nadomestnega kritnega premoženja
(20. člena ZHKO);
– podregister izvedenih finančnih instrumentov (23. člen
ZHKO);
– podregister izdanih hipotekarnih oziroma komunalnih
obveznic (tretji odstavek 38. člena ZHKO).
21. V kritnem registru so posamično vpisane terjatve,
ki predstavljajo kritno premoženje. V vsakem od podregistrov iz prejšnje točke tega sklepa morajo biti vpisani vsaj
naslednji podatki, kot je primeroma prikazano tudi v prilogi
tega sklepa:
– v podregistru za hipotekarne kredite: zaporedna številka vpisa v register, datum vpisa v register, oznaka hipotekarnega kredita, naziv kreditojemalca, matična številka oziroam
drug identifikacijski znak kreditojemalca, identifikacijski znak
zastavljene nepremičnine iz zemljiške knjige, značilnosti zastavljenega premoženja (24. člen ZHKO – v gradnji, komercialna nepremičnina, zunaj RS, povezana oseba)), hipotekarna
kreditna vrednost zastavljene nepremičnine, datum zadnje
cenitve, vrednost glavnice kredita, višina terjatev iz naslova kredita (glavnica in natečene obresti), delež terjatev iz
naslova kredita proti hipotekarni kreditni vrednosti zastavljene nepremičnine (26. člen ZHKO), datum zapadlosti zadnje
obveznosti iz hipotekarnega kredita, neto sedanja vrednost
terjatev iz naslova kredita, izbris in datum izbrisa;
– v podregistru za komunalne kredite: zaporedna številka vpisa v register, datum vpisa v register, oznaka komunalnega kredita, naziv kreditojemalca, matična številka oziroma
drug identifikacijski znak kreditojemalca, vrednost glavnice
kredita, višina terjatev iz naslova kredita (glavnica in natečene obresti), datum zapadlosti zadnje obveznosti iz naslova
kredita, neto sedanja vrednost terjatev iz naslova kredita,
izbris in datum izbrisa;
– v podregistru za nadomestno kritno premoženje: zaporedna številka vpisa v register, datum vpisa v register,
oznaka finančnega instrumenta, naziv dolžnika, matična
številka ali drug identifikacijski znak dolžnika, nominalna
vrednost finančnega instrumenta, tržna vrednost finančnega
instrumenta, neto sedanja vrednost terjatev iz naslova finančnega instrumenta, datum zapadlosti finančnega instrumenta,
izbris in datum izbrisa;
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– v podregistru za izvedene finančne instrumente: zaporedna številka vpisa v register, datum vpisa v register,
oznaka izvedenega finančnega instrumenta, naziv nasprotne
stranke v poslu, matična številka ali drug identifikacijski znak
nasprotne stranke v poslu, nominalna vrednost izvedenega
finančnega instrumenta, tržna vrednost izvedenega finančnega instrumenta, neto sedanja vrednost terjatev iz naslova
izvedenega finančnega instrumenta, neto sedanja vrednost
obveznosti iz naslova izvedenega finančnega instrumenta,
datum zapadlosti izvedenega finančnega instrumenta, izbris
in datum izbrisa;
– v podregistru izdanih hipotekarnih obveznic: zaporedna številka vpisa v register, datum izdaje obveznic, oznaka,
količina, obrestna mera, nominalna vrednost izdanih obveznic, višina obveznosti iz naslova izdanih obveznic (nominalna vrednost in natečene obresti), neto sedanja vrednost
obveznosti iz naslova izdanih obveznic, datum zapadlosti
obveznice, izbris in datum izbrisa;
– v podregistru izdanih komunalnih obveznic: enako kot
v podregistru izdanih hipotekarnih obveznic.
22. Sestavni del vsakega izmed podregistrov iz 20.
točke tega sklepa je lastna analitična podpora, v kateri se
evidentirajo poslovni dogodki. Vsaka analitična evidenca
posamezne terjatve oziroma obveznosti iz kritnega registra
mora vsebovati vsaj naslednje podatke:
– za podregister hipotekarnih kreditov: oznaka kredita,
zaporedna številka transakcije, datum transakcije, valuta,
glavnica, obrestna mera, natečene obresti, neto sedanja vrednost terjatev iz naslova kredita, devizni tečaj za preračun,
datum zapadlosti zadnje obveznosti iz naslova kredita;
– za podregister komunalnih kreditov: enako kot za
podregister hipotekarnih kreditov;
– za podregister nadomestnega kritnega premoženja:
oznaka finančnega instrumenta, zaporedna številka transakcije, datum transakcije, valuta, nominalna vrednost finančnega instrumenta, natečene obresti, tržna vrednost
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finančnega instrumenta, neto sedanja vrednost terjatev iz
naslova finančnega instrumenta, devizni tečaj za preračun,
datum zapadlosti;
– za podregister izvedenih finančnih instrumentov:
oznaka izvedenega finančnega instrumenta, zaporedna
številka transakcije, datum transakcije, valuta, nominalna
vrednost izvedenega finančnega instrumenta, tržna vrednost
izvedenega finančnega instrumenta, neto sedanja vrednost
terjatev oziroma obveznosti iz naslova izvedenega finančnega instrumenta, datum zapadlosti izvedenega finančnega
instrumenta in druge potrebne podatke, upoštevajoč značilnosti posameznih vrst izvedenih finančnih instrumentov
(npr. za posel obrestne zamenjave (swap) podatek o fiksni
in variabilni obrestni meri ipd.), kot je primeroma prikazano
v prilogi tega sklepa;
– za podregister izdanih hipotekarnih obveznic: oznaka,
zaporedna številka transakcije, datum transakcije, valuta,
nominalna vrednost izdanih obveznic, obrestna mera, natečene obresti, neto sedanja vrednost obveznosti iz naslova
izdanih obveznic, devizni tečaj za preračun, datum zapadlosti
obveznosti;
– za podregister izdanih komunalnih obveznic: enako
kot za podregister hipotekarnih obveznic.
Končna določba
18. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 19. julija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.
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v register
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Analitiþna evidenca za terjatve, ki so evidentirane v podregistru nadomestnega kritnega premoženja:
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Analitiþna evidenca za terjatve/obveznosti, ki so evidentirane v podregistru izvedenih finanþnih instrumentov:
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Analitiþna evidenca za obveznosti, ki so evidentirane v podregistru izdanih hipotekarnih/komunalnih obveznic :
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Analitiþna evidenca za terjatve, ki so evidentirane v podregistru za komunalne kredite:
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Zaporedna
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Sklep o izračunu neto sedanje vrednosti
kritnega premoženja

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06) in
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o izračunu neto sedanje vrednosti kritnega
premoženja
SPLOŠNE DOLOČBE IN DEFINICIJE (1. POGLAVJE)
1. Ta sklep določa podrobnejša pravila za usklajevanje kritnega premoženja in obveznosti iz naslova izdanih
hipotekarnih in komunalnih obveznic na osnovi načela neto
sedanje vrednosti in druga pravila glede usklajevanja rokov,
obrestovanja in valutne izpostavljenosti kritnega premoženja
z obveznostmi iz naslova izdanih hipotekarnih in komunalnih
obveznic.
2. Neto sedanja vrednost je vsota denarnih tokov, diskontiranih na tekoči dan, z uporabo tržne krivulje donosa.
3. Devizni tečaj je vrednost tuje valute, določen na
podlagi tečajev, ki jih dnevno objavlja Banka Slovenije. Če
devizni tečaj ni objavljen s strani Banke Slovenije, banka za
preračun uporabi srednjo vrednost med tržnim nakupnim in
tržnim prodajnim tečajem.
IZRAČUN NETO SEDANJE VREDNOSTI (2. POGLAVJE)
4. Izračun neto sedanje vrednosti hipotekarnih in komunalnih obveznic ter kritnega premoženja, mora biti izveden
za vsako vrsto hipotekarnih in komunalnih obveznic posebej,
vsak delovni dan.
5. Vsak delovni dan mora biti narejena tudi primerjava
med neto sedanjo vrednostjo hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic na eni strani ter neto sedanjo vrednostjo
kritnega premoženja na drugi strani.
6. V primeru, da neto sedanja vrednost kritnega premoženja ni višja od neto sedanje vrednosti hipotekarnih oziroma
komunalnih obveznic, mora banka takoj pričeti z aktivnostmi
za pokritje razlike z dodatnim kritnim premoženjem.
7. Pri izračunavanju neto sedanje vrednosti se lahko
uporablja le na posamezno valuto vezana, krivulja donosa
za posle zamenjav (Swap yield curve).
8. Če so med naložbami kritnega premoženja tudi izvedeni finančni instrumenti, se zanje ne izračunava neto sedanja vrednost, pač pa se upošteva njihova tržna vrednost, ki je
določena s strani osebe v banki, ki ni vključena v trgovanje,
upravljanje kritnega premoženja in izdanih hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic in razpolaga z ustreznim znanjem
in orodjem za določitev tržne cene.
9. Neto sedanja vrednost pozicij v tuji valuti se mora
vsakokrat preračunati v domačo valuto z uporabo tečaja
Banke Slovenije.
TESTIRANJE IZJEMNIH SITUACIJ (3. POGLAVJE)
10. Banka, ki izdaja hipotekarne in komunalne obveznice, mora vsaj enkrat tedensko izvesti testiranje izjemnih
situacij, kot to določa 4. in 5. poglavje tega sklepa.
11. Banka mora v primeru negativne razlike med trenutno neto sedanjo vrednostjo ter neto sedanjo vrednostjo,
izračunano na podlagi testiranja izjemnih situacij, takoj pri-
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četi z aktivnostmi za povečanje kritnega premoženja v višini
ugotovljene razlike.
TESTIRANJE IZJEMNIH SITUACIJ – VPLIV SPREMEMBE
OBRESTNIH MER NA IZRAČUN NETO SEDANJIH
VREDNOSTI (4. POGLAVJE)
12. Za namen ugotavljanja vpliva spremembe obrestnih
mer, mora banka krivuljo donosa, ki jo uporablja za izračun
neto sedanje vrednosti premakniti navzgor in navzdol z uporabo statičnega ali dinamičnega pristopa.
13. Negativne obrestne mere, ki se lahko pojavijo ob
premiku krivulje donosa se prilagodijo na 0.
14. Banka mora izračunati nove neto sedanje vrednosti
hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic ter kritnega premoženja, ob uporabi premaknjenih krivulj donosa.
15. Kadar banka uporablja statični pristop, mora izvesti
premik krivulje donosa za 250 bazičnih točk.
16. Kadar banka uporablja dinamični pristop, mora število in razporeditev zapadlosti, ki je primerno obsegu in strukturi bančnih transakcij, izbrati na določeni krivulji donosa, pri
čemer mora uporabiti vsaj naslednje zapadlosti: 1 mesec,
1 leto, 5 let, 7 let, 10 let in 15 let.
17. Standardni odklon dnevnih razlik med logaritmiranimi vrednostmi obrestnih mer se mora ugotavljati za obrestne
mere po posameznih izbranih zapadlostih za 250 delovnih
dni nazaj. Standardni odklon za posamezno zapadlost je
tako pri enostranskem preizkusu, stopnji zaupanja 99% ter
časovnem intervalu 6 mesecev potrebno množiti z 2,33 ter
kvadratnim korenom iz 125. Dobljene vrednosti je potrebno
pomnožiti še s trenutno krivuljo donosa ter faktorjem 100. S
tem banka izračuna število bazičnih točk za premik obrestnih
mer na trenutni krivulji donosa. Banka mora premakniti trenutno krivuljo donosa navzgor in navzdol glede na izračunano
število bazičnih točk, vendar ne za manj kot 100 bazičnih
točk.
18. Ne glede na 11. točko tega sklepa banka za ocenjevanje obrestnega tveganja lahko uporabi tvegano vrednost,
izračunano na podlagi internega modela, če o tem najmanj tri
mesece prej obvesti Banko Slovenije in če model izpolnjuje
naslednje pogoje:
– model mora izračunati tvegano vrednost vsaj za zapadlosti, ki so navedene v 16. točki tega sklepa;
– ocenjevanje tvegane vrednosti z internim modelom
se mora iz 10 dni povečati na 125 dni z množenjem s kvadratnim korenom iz 125 ter deljenjem s kvadratnim korenom
iz 10;
– valutno tveganje pri ocenjevanju tvegane vrednosti bo
vključeno na način, določen v 5. poglavju tega sklepa;
– neto sedanja vrednost kritnega premoženja, izračunana na način, ki ga določa 2. poglavje se zmanjša za izračunano tvegano vrednost.
V obvestilu iz prejšnjega odstavka mora banka predložiti dokumentacijo in druga dokazila iz katerih izhaja, da so
izpolnjeni predpisani pogoji.
19. Banka mora izbran pristop za ugotavljanje vpliva
sprememb obrestnih mer na neto sedanjo vrednost dosledno
uporabljati.
TESTIRANJE IZJEMNIH SITUACIJ – VPLIV SPREMEMBE
OBRESTNIH MER NA IZRAČUN NETO SEDANJIH
VREDNOSTI PRI POZICIJAH V TUJIH VALUTAH
(5. POGLAVJE)
20. Banka mora izračunati razliko med neto sedanjo
vrednostjo kritnega premoženja in neto sedanjo vrednostjo
izdanih hipotekarnih oziroma komunalnih obveznic po posameznih valutah, kot to določa 2. in 4. poglavje tega sklepa.
V primeru, ko je razlika neto sedanjih vrednosti po premiku
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krivulje donosa pozitivna, mora banka uporabiti negativen
pribitek oziroma v primeru, ko je razlika negativna, mora
banka uporabiti pozitiven pribitek.
21. Banka določi pribitek iz 19. točke tega sklepa z uporabo statičnega oziroma dinamičnega pristopa. Banka mora
izbran pristop dosledno uporabljati.
22. Če se banka odloči za statični pristop, mora uporabiti naslednje pribitke k tekoči vrednosti deviznega tečaja:
– 10% za vse tuje valute držav Evropske unije, valute
držav, ki tvorijo Evropsko gospodarsko skupnost ter Švico,
– 15% za vse valute držav, ki so polnopravne članice
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj,
– 20% za ameriški dolar, kanadski dolar ter japonski
jen,
– vsaj 20% za valute ostalih držav.
23. Če se banka odloči za uporabo dinamičnega pristopa, mora določiti standardni odklon dnevnih razlik med
logaritmirano vrednostjo deviznih tečajev na osnovi podatkov
za 250 delovnih dni nazaj. Standardni odklon se mora zaradi
zahteve enostranskega preizkusa, 99% stopnje zaupanja ter
obdobja 6 mesecev, pomnožiti s faktorjem 2,33 ter kvadratnim korenom 125. Tako dobljena vrednost se mora množiti
s trenutno vrednostjo deviznega tečaja za posamezno tujo
valuto. Rezultat predstavlja pozitivni ali negativni pribitek k
trenutni vrednosti deviznega tečaja.
DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA DOLOČIL TEGA
SKLEPA (6. POGLAVJE)
24. Banka mora razpolagati z dokumentacijo, iz katere
je jasno razviden:
– proces vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov,
v skladu z zahtevami 2. poglavja tega poglavja ter vse morebitne naknadne spremembe,
– proces izračuna standardnega odklona ter interpolacije, v skladu z zahtevami 4. poglavja tega sklepa,
– način vključevanja valutnega tveganja,
– proces določitve standardnega odklona, v skladu z
zahtevami 5. poglavja tega sklepa.
25. Banka mora vzpostaviti hrambo dokumentacije iz
prejšnje točke tega sklepa najmanj do zapadlosti in poravnave zadnje obveznosti iz naslova izdanih hipotekarnih oziroma
komunalnih obveznic.
SPREMEMBA METODOLOGIJE (7. POGLAVJE)
26. Banka lahko spremeni izbran pristop za določitev
premika krivulje donosa ter pribitka le, če o tem predhodno
najmanj en mesec prej obvesti Banko Slovenije in utemelji,
da sprememba pripomore h kvalitetnejšemu rezultatu. Sprememba iz prejšnjega stavka je izbira drugega pristopa, kakor
tudi spremembe na strani parametrov in postopkov.
27. Če banka za ocenjevanje obrestnega tveganja
uporablja interni model iz 18. točke tega sklepa, se glede
sprememb internega modela, vključno s prenehanjem uporabe tega modela, smiselno uporablja 18. točka oziroma
4. poglavje tega sklepa.
KONČNA DOLOČBA (8. POGLAVJE)
28. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. julija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.
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Sklep o vključevanju izvedenih finančnih
instrumentov v kritno premoženje

Na podlagi drugega odstavka 23. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06) in
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o vključevanju izvedenih finančnih instrumentov
v kritno premoženje
I. SPLOŠNE DOLOČBE IN DEFINICIJE
1. Ta sklep določa največji možni obseg izvedenih finančnih instrumentov, vključenih v kritno premoženje, vrsto
in boniteto strank, s katerimi se sklepajo ti posli, in druga
podrobnejša navodila za uporabo izvedenih finančnih instrumentov.
II. POGOJI ZA VKLJUČITEV IZVEDENIH FINANČNIH
INSTRUMENTOV V KRITNO PREMOŽENJE
2. Banka lahko v kritno premoženje vključuje terminske
pogodbe, opcijske pogodbe ter druge izvedene finančne
instrumente, katerih cena je direktno ali indirektno odvisna
od:
– cene na organiziranem trgu oziroma tržne cene vrednostnih papirjev,
– cene na organiziranem trgu oziroma tržne cene finančnih instrumentov na denarnem trgu,
– deviznega tečaja ali točke sklada,
– obrestnih mer ali drugih tokov prihodkov.
3. Banka lahko izvedene finančne instrumente, navedene v 2. točki tega sklepa v kritno premoženje vključuje le,
če gre za finančne instrumente, ki so sklenjeni z osebami
iz 2. člena Zakona o finančnih zavarovanjih (Uradni list RS,
št. 47/04), razen z osebami iz 8. točke drugega odstavka in
tretjega odstavka tega člena.
4. Izvedeni finančni instrumenti se lahko v kritno premoženje vključujejo le, če so sklenjeni na podlagi standardiziranih pogodb in če je zagotovljeno, da se terjatev iz
naslova izvedenih finančnih instrumentov v primeru nesolventnosti banke, ki je izdala hipotekarno oziroma komunalno
obveznico, lahko uporabi le za namen kritja obveznosti iz
naslova točno določenih hipotekarnih oziroma komunalnih
obveznic.
5. Izvedeni finančni instrumenti se lahko v kritno premoženje vključijo le, če je banka za vključitev pridobila predhodno odobritev skrbnika kritnega registra ter nasprotne
stranke v poslu. Prav tako se tudi izključitev še ne v celoti
poravnanih terjatev oziroma obveznosti iz izvedenega finančnega instrumenta iz kritnega premoženja lahko izvede le s
soglasjem skrbnika in nasprotne stranke v poslu.
6. Banka lahko v kritno premoženje vključi le tiste finančne instrumente, ki prinašajo glede na vrsto tveganja
enako tveganje kot ostala sredstva, ki jih je v skladu z Zakonom o hipotekarni in komunalni obveznici možno vključiti
v kritno premoženje. Izvedeni finančni instrumenti se lahko
uporabijo le, če prispevajo k zmanjšanju tveganja.
III. DELEŽ IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTOV V
KRITNEM PREMOŽENJU
7. Izvedeni finančni instrumenti se lahko vključujejo v
kritno premoženje kot del nadomestnega kritnega premoženja.
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8. Delež terjatev iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki jih banka lahko vključi v kritno premoženje, ne
sme presegati 12% vrednosti celotnega kritnega premoženja,
izračunanega po načelu neto sedanje vrednosti.
9. Delež obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, ki jih banka lahko vključi v kritno premoženje,
ne sme presegati 12% vsote vrednosti izdanih hipotekarnih
oziroma komunalnih obveznic, povečane za obveznosti iz
naslova izvedenih finančnih instrumentov, pri čemer se pri
izračunu deleža uporabi načelo neto sedanje vrednosti.
10. Kolikor kritno premoženje sestavljajo izvedeni finančni instrumenti, iz katerih izhaja obveznost banke, mora
banka za to vrednost povečati kritno premoženje.

5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

IV. KONČNA DOLOČBA

Na podlagi 6. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04 – UPB2, 100/05 – odločba US in
39/06) in 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet Banke
Slovenije

11. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 19. julija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

3416.

Sklep o skrbniku kritnega registra

Na podlagi drugega odstavka 41. člena Zakona o hipotekarni in komunalni obveznici (Uradni list RS, št. 17/06) in
prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Svet
Banke Slovenije

SKLEP
o skrbniku kritnega registra
1. Ta sklep ureja podrobnejši način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za imenovanje za skrbnika kritnega registra
oziroma za pridobitev dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje poslov skrbnika kritnega registra.
2. Za postopek izdaje dovoljenja Banke Slovenije se
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja bančništvo in
sicer določbe, ki se nanašajo na izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke.
3. Zahtevi za izdajo dovoljenja iz 1. točke tega sklepa
je potrebno priložiti izpolnjen vprašalnik, ki je sestavni del
Sklepa o podrobnejši vsebini dokumentacije k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma
likvidacijskega upravitelja banke in hranilnice (Uradni list RS,
št. 78/01), pri čemer kandidat v vprašalniku:
– pod točko 2.2 navede tudi druga dodatna izobraževanja, s katerimi je pridobil znanja, potrebna za opravljanje
poslov skrbnika kritnega registra;
– točke 3.1 ne izpolni;
– pod točko 3.2 opiše svojo vizijo opravljanja poslov
skrbnika glede na njegove zakonske pristojnosti in dolžnosti.
4. Zahtevi za izdajo dovoljenja iz 1. točke tega sklepa je
potrebno priložiti tudi osnutek pogodbe oziroma vseh pogodb
med banko in kandidatom glede opravljanja poslov skrbnika
kritnega registra. Osnutki pogodb morajo biti parafirani s
strani banke.

Ljubljana, dne 19. julija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

3417.

Sklep o enotnem in celovitem informiranju
uporabnikov storitev plačilnega prometa
o tarifah za storitve plačilnega prometa

SKLEP
o enotnem in celovitem informiranju
uporabnikov storitev plačilnega prometa
o tarifah za storitve plačilnega prometa
1. člen
(Pomen uporabljenih pojmov)
(1) Tarife so za potrebe tega sklepa vse tarife, v skladu
s katerimi izvajalci plačilnega prometa zaračunavajo provizije
in druga nadomestila iz naslova opravljanja storitev plačilnega prometa ter z njimi povezanih dodatnih in pomožnih
storitev.
(2) Uporabnik storitev plačilnega prometa je za potrebe
tega sklepa oseba, ki stopi v stik z izvajalcem plačilnega
prometa v zvezi z izvedbo storitev plačilnega prometa.
2. člen
(Namen)
Namen tega sklepa je zagotoviti enotnost pri informiranju uporabnikov o tarifah, ki jih izvajalci plačilnega prometa
zaračunavajo pri opravljanju storitev plačilnega prometa.
3. člen
(Objavljanje veljavnih tarif)
Izvajalci plačilnega prometa morajo v vsakem prostoru,
v katerem nudijo storitve plačilnega prometa, ter na svojih
spletnih straneh, če jih imajo, na vidnem in dostopnem mestu
uporabnikom omogočiti vpogled v veljavne tarife.
4. člen
(Določnost vsebine)
(1) Tarifa mora biti oblikovana tako, da se lahko uporabnik na enostaven in hiter način celovito seznani z višino
provizij in drugih nadomestil, ki jih izvajalec zaračunava za
posamezno storitev.
(2) V primeru, če izvajalec določi skupno nadomestilo
oziroma provizijo za paket storitev, pri čemer pa lahko uporabnik uporabi tudi zgolj posamezne storitve iz paketa, mora
tarifa določati tudi nadomestila in provizije za posamezne
storitve, ki so del paketa.
5. člen
(Enotna objava)
Banka Slovenije zbira podatke, objavljene v skladu s 3.
in 4. členom tega sklepa, in zagotavlja enotno objavo provizij
in nadomestil, ki jih zaračunavajo izvajalci plačilnega prometa
za storitve plačilnega prometa.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 19. julija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

3418.

Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra
transakcijskih računov ter odpiranju in
vodenju transakcijskih računov s posebnim
statusom

Na podlagi sedmega odstavka 28. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 105/04 – UPB2, 100/05
– odločba US in 39/06) in v skladu s prvim odstavkom 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02
in 39/06) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih
računov ter odpiranju in vodenju transakcijskih
računov s posebnim statusom
1. člen
Ta sklep določa podrobnejša pravila o vzpostavitvi in
vodenju registra transakcijskih računov pri Banki Slovenije,
pravila odpiranja transakcijskih računov s posebnim statusom in njihovega vodenja v registru transakcijskih računov
ter dostop in način posredovanja podatkov iz registra upravičenim prosilcem.
VODENJE REGISTRA
2. člen
Banka Slovenije vodi enotno informatizirano bazo podatkov (v nadaljevanju: register) o transakcijskih računih
in o imetnikih transakcijskih računov, odprtih pri izvajalcih
plačilnega prometa, ter o podračunih, ki so vključeni v sistem
enotnega zakladniškega računa (v nadaljevanju: EZR) v
skladu z zakonom o javnih financah.
Vodenje registra je zagotovljeno tako, da omogoča izvajalcem plačilnega prometa izvajanje kontrole obstoja transakcijskih računov prejemnikov plačil pri izvajalcih plačilnega
prometa ter izvajanje prepovedi odpiranja novih transakcijskih računov osebam, ki že imajo odprt transakcijski račun,
v zvezi s katerim je zaradi pomanjkanja sredstev vzpostavljena evidenca o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno
izterjavo.
3. člen
V registru se vodijo podatki o imetniku transakcijskega
računa in podatki o transakcijskem računu posameznega
imetnika.
Podatki o imetniku transakcijskega računa so podatki, ki
omogočajo enolično identifikacijo imetnika, in sicer:
– ime, priimek in naslov fizične osebe ali zasebnika je
podatek, kot je naveden na uradnem osebnem dokumentu
fizične osebe;
– firma, sedež in naslov pravne osebe ali zasebnika je
podatek, kot je naveden v ustreznem registru;
– davčna številka je enolična identifikacijska številka, ki
se dodeli imetniku za davčne namene v skladu z zakonom o
davčnem postopku;
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– matična številka je številčna identifikacija pravne osebe ali zasebnika, ki se dodeli imetniku ob vpisu v poslovni
register.
Podatki o transakcijskem računu, ki se vodijo v registru,
so:
– številka transakcijskega računa, ki je 15-mestna številka, kot jo določi izvajalec plačilnega prometa in skupaj s
podatkom SI ter dvomestno kontrolno številko (SIxx) sestavlja mednarodno številko bančnega računa (IBAN);
– naziv in matična številka izvajalca plačilnega prometa,
pri katerem je odprt transakcijski račun;
– oznaka, ki označuje, da je v zvezi z računom zaradi
pomanjkanja sredstev vzpostavljena evidenca o neizvršenih
sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo;
– oznaka vrste računa, ki je enomestna črkovna oznaka
in jo določi banka glede na določene lastnosti računa ali imetnika računa v skladu z navodilom iz 5. člena tega sklepa;
– podatek o zaprtju računa, ki je določen z datumom, ko
je izvajalec plačilnega prometa zaprl transakcijski račun.
4. člen
Izvajalci plačilnega prometa, ki vodijo transakcijske račune, ter organ, pristojen za javna plačila (v nadaljevanju: izvajalci plačilnega prometa), enkrat dnevno posredujejo Banki
Slovenije podatke iz drugega odstavka 28. člena zakona o
plačilnem prometu.
V zvezi z že odprtimi transakcijskimi računi posredujejo
izvajalci plačilnega prometa le morebitne spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, tako da zagotavljajo ažurnost
podatkov, ki se vodijo v registru.
Izvajalci plačilnega prometa so odgovorni za pravilno in
ažurno posredovanje podatkov v register.
5. člen
Guverner Banke Slovenije izda navodilo, s katerim se
določijo podrobnejša pravila glede posredovanja in ažuriranja
podatkov o transakcijskih računih in imetnikih transakcijskih
računov.
Z navodilom iz prejšnjega odstavka se določijo tudi
kriteriji in oznake vrst računov, ki se vodijo v registru.
DOSTOP DO PODATKOV IZ REGISTRA
6. člen
Podatki o transakcijskih računih pravnih oseb, zasebnikov v delu, ki se nanaša na njihovo dejavnost, in drugih
imetnikov, ki niso fizične osebe, so javni.
Podatki o transakcijskih računih in imetnikih, ki so fizične osebe, so osebni podatki in se posredujejo upravičenim
osebam v skladu z zakonom o plačilnem prometu in zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Pisno in elektronsko posredovanje zahteve
za pridobitev podatkov iz registra
7. člen
Osebne podatke iz registra posreduje Banka Slovenije
upravičenim prosilcem iz drugega odstavka 29. člena zakona
o plačilnem prometu na podlagi zahteve, ki jo prosilec predloži Banki Slovenije v pisni ali elektronski obliki.
V primeru, ko je prosilec dolžan v zahtevi opredeliti
pravno podlago in namen posredovanja osebnih podatkov in
se ta dokazuje z določenimi listinami, mora prosilec zahtevi
priložiti tudi fotokopije takšnih listin.
8. člen
Zahteva v pisni obliki je lastnoročno podpisana listina v
fizični obliki, ki za reprodukcijo vsebine ne zahteva informacijske tehnologije.
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Prosilec lahko zahtevi v pisni obliki priloži podatke za
identifikacijo imetnika in kopije listin, s katerimi se izkazuje
pravna podlaga in namen pridobivanja osebnih podatkov,
tudi v elektronski obliki. Podatki in listine, ki se posredujejo v
elektronski obliki kot elektronska (skenirana) kopija, se v tem
primeru priložijo na elektronskem nosilcu podatkov.
9. člen
Zahteva v elektronski obliki je elektronski zapis, ki je posredovan Banki Slovenije na elektronskem nosilcu podatkov
ali po varni elektronski poti.
Zahteva za posredovanje osebnih podatkov iz registra,
ki je posredovana v elektronski obliki, mora biti varno elektronsko podpisana in podpis prosilca overjen s kvalificiranim
digitalnim potrdilom.
Listine, s katerimi prosilec dokazuje pravno podlago in
namen pridobivanja osebnih podatkov iz registra, se predložijo kot elektronska kopija.
Guverner z navodilom določi podrobnejša pravila o posredovanju zahtev za pridobitev osebnih podatkov iz registra
v elektronski obliki.
Posredovanje osebnih podatkov iz registra
10. člen
Osebni podatki iz registra se posredujejo upravičenemu
prosilcu v pisni obliki, na poštni naslov prosilca, ki je opredeljen v zahtevi.
S posameznimi prosilci, ki v večjem obsegu poizvedujejo po osebnih podatkih iz registra, se lahko Banka Slovenije
dogovori o posredovanju podatkov iz registra v elektronski
obliki.
Državnim organom in nosilcem javnih pooblastil, ki so
na podlagi posebnega zakona upravičeni pridobiti določene
podatke iz registra, se lahko omogoči neposredni elektronski
dostop do osebnih podatkov v registru na podlagi sklenjene pogodbe. S pogodbo se opredelijo pooblaščene osebe
organa oziroma nosilca javnih pooblastil, ki so upravičene
neposredno dostopati do podatkov v registru, ter drugi ukrepi, s katerimi se onemogoča nepooblaščeno razpolaganje in
posredovanje osebnih podatkov iz registra.
11. člen
Banka Slovenije hrani podatke v zvezi s posredovanjem
osebnih podatkov iz registra upravičenim prosilcem tako, da
je mogoče ugotoviti, kateri podatki so bili posredovani, komu,
kdaj in na kakšni pravni podlagi.
Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo 10 let.
V pogodbi o neposrednem elektronskem dostopu do
podatkov iz registra, ki jo Banka Slovenije sklene z državnim
organom ali nosilcem javnih pooblastil, se opredeli način pridobivanja podatkov tako, da se v zvezi z vsako poizvedbo po
osebnih podatkih v registru zagotovijo informacije iz prvega
odstavka tega člena.
12. člen
Dostop do podatkov o transakcijskih računih in imetnikih, ki so pravne osebe, zasebniki, v delu, ki se nanaša na
njihovo dejavnost, in drugi imetniki, ki niso fizične osebe,
se javnosti omogoči s poizvedovanjem preko spletne strani
Banke Slovenije.
13. člen
Banka Slovenije izvajalcem plačilnega prometa dnevno
posreduje vse podatke iz registra.
Izvajalci plačilnega prometa morajo osebne podatke iz
registra, ki jih prejmejo od Banke Slovenije, varovati v skladu
z zakonom o plačilnem prometu oziroma zakonom o varstvu
osebnih podatkov kot zaupne.

Uradni list Republike Slovenije
NADOMESTILO ZA DOSTOP DO PODATKOV
IZ REGISTRA
14. člen
Dostop preko spletne strani Banke Slovenije do podatkov iz 6. člena tega sklepa je brezplačen.
Nadomestilo za posredovanje podatkov iz registra ter
nadomestilo za neposredni dostop do podatkov se prosilcu
zaračuna v skladu z veljavno tarifo Banke Slovenije.
ODPIRANJE IN VODENJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV
S POSEBNIM STATUSOM V REGISTRU
15. člen
Kot računi s posebnim statusom se odpirajo računi, katerih imetniki razpolagajo s sredstvi v svojem imenu in za račun tretjih oseb na podlagi pooblastila, ki izhaja iz zakona.
Izvajalec plačilnega prometa odpre imetniku transakcijski račun s posebnim statusom na podlagi pogodbe o
vodenju transakcijskega računa, če so izpolnjeni pogoji, ki
jih poseben zakon določa za odprtje transakcijskega računa
v svojem imenu in za račun tretjih oseb.
Izvajalec plačilnega prometa lahko določi tudi druge
pogoje za odpiranje transakcijskih računov s posebnim statusom.
Z navodilom iz 5. člena tega sklepa se določi posebna
oznaka vrste računa, s katero se v registru zaznamujejo
transakcijski računi s posebnim statusom.
16. člen
Transakcijski račun s posebnim statusom se v zvezi
z uveljavljanjem pravic iz naslova jamstva za vloge v skladu s sklepom o sistemu zajamčenih vlog (Uradni list RS,
št. 61/00, 35/02 in 65/03) šteje kot skupni račun, kolikor ni s
tem sklepom določeno drugače.
Kritje na transakcijskem računu s posebnim statusom
se v zvezi z uveljavljanjem pravic iz naslova jamstva za
vloge šteje v razmerju do izvajalca plačilnega prometa kot
vsota terjatev vseh oseb, katerih sredstva se vodijo na računu (v nadaljevanju: upravičenec). Šteje se, da ima vsak
upravičenec do izvajalca plačilnega prometa terjatev v višini
sredstev, ki se vodi na računu s posebnim statusom za tega
upravičenca.
Pogodba o vodenju transakcijskega računa s posebnim
statusom mora določati obveznost imetnika, da v primeru
uveljavljanja jamstva za vloge za posameznega upravičenca
banki prevzemnici zagotovi podatke, ki omogočajo enolično
identifikacijo upravičenca, ter podatke o višini sredstev, ki se
vodijo za posameznega upravičenca na računu s posebnim
statusom. Imetnik mora predložiti tudi morebitno dokumentacijo, iz katere izhaja pravica do uveljavljanja jamstva za
posameznega upravičenca v zvezi s sredstvi na računu s
posebnim statusom.
KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o
vzpostavitvi registra transakcijskih računov (Uradni list RS,
št. 105/04 in 100/05 – odločba US) in predpisi, sprejeti na
njegovi podlagi.
18. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Ljubljana, dne 19. julija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3419.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila
za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 in
39/06) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifi,
po kateri se zaračunavajo nadomestila za
storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
1. člen
V Sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila
za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS,
št. 66/02, 83/02, 94/02, 64/03, 4/04, 99/04, 117/04, 68/05,
96/05; v nadaljevanju: sklep), se v 1. členu, v poglavju »IV.
VODENJE IN UPRAVLJANJE REGISTRA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV«, spremeni 16. točka tako, da se glasi:
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Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) in četrtega
odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04 in 17/06) je Sodni
svet Republike Slovenije na 38. seji dne 10. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z dnem 10. 7. 2006 imenuje:
– Tjaša Potparič Janežič.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

»16. Posredovanje podatkov iz registra transakcijskih
računov:
– na podlagi pisne ali elektronske poizvedbe
690,00 SIT
– na podlagi pisne ali elektronske poizvedbe v
predpisani obliki
420,00 SIT
– na podlagi pogodbe o elektronskem posredovanju podatkov
270,00 SIT«.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 19. julija 2006
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l.r.

3422.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) in četrtega
odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04 in 17/06) je Sodni
svet Republike Slovenije na 38. seji dne 10. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z dnem 10. 7. 2006 imenuje:
– Karmen Ceranja.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

SODNI SVET
3420.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) in četrtega
odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04 in 17/06) je Sodni
svet Republike Slovenije na 38. seji dne 10. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z dnem 10. 7. 2006 imenuje:
– Sanka Živič.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

3423.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) in četrtega
odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04 in 17/06) je Sodni
svet Republike Slovenije na 38. seji dne 10. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem sodišču v
Ljubljani se z dnem 10. 7. 2006 imenuje:
– Milojka Fatur Jesenko.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.
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3427.

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško
mesto višje sodnice

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) in četrtega
odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01, 67/02, 71/04 in 17/06) je Sodni
svet Republike Slovenije na 38. seji dne 10. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Na sodniško mesto višje sodnice na Višjem delovnem
in socialnem sodišču v Ljubljani se z dnem 10. 7. 2006
imenuje:
– Nevenka Ferencek.

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) je Sodni svet
Republike Slovenije na 38. seji dne 10. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrajnega sodišča
2006

Na položaj svetnice okrajnega sodišča se z dnem 10. 7.

imenuje:
– Zofija Redek, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču
v Novem mestu.

Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

3425.

Sklep o imenovanju sodnice na položaj
svetnice okrožnega sodišča

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) je Sodni svet
Republike Slovenije na 38. seji dne 10. 7. 2006 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
okrožnega sodišča
Na položaj svetnice okrožnega sodišča se z dnem 10. 7.
2006 imenuje:
– Mojca Ogorevc, okrožna sodnica na Delovnem in
socialnem sodišču v Ljubljani.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

3426.

Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

3428.

SKLEP
Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto:
– podpredsednika Okrajnega sodišča v Radovljici.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom
svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izkušenj
po izvolitvi v sodniško funkcijo ter program dela sodišča.
Prijavo naj kandidati v 30-ih dneh od objave poziva v
Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p.
639.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

Na podlagi 28. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04 in 72/05) je Sodni svet
Republike Slovenije na 38. seji dne 10. 7. 2006 sprejel

Na položaj svetnika višjega sodišča se z dnem 19. 6.
2006 imenuje:
– Metod Žužek, višji sodnik na Višjem delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.
Predsednik
Marjan Pogačnik l.r.

Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi
kandidatur na prosto mesto

Na podlagi četrtega odstavka 62. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00, 73/04
in 72/05) je Sodni svet Republike Slovenije na 38. seji dne
10. 7. 2006 sprejel

Sklep o imenovanju sodnika na položaj
svetnika višjega sodišča

SKLEP
o imenovanju sodnika na položaj svetnika
višjega sodišča

Sklep o imenovanju sodnice na položaj
svetnice okrajnega sodišča

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3429.

Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih
listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi
na Primorskem

Na podlagi 38. člena in členov od 120. do 121.a Statuta
Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 73/03, 100/03
in 50/05) je Senat Univerze na Primorskem na 19. redni seji
dne 8. 6. 2005 sprejel (št. 0221-03/05) in na 20. redni seji dne
6. 7. 2005 dopolnil (št. 0221-04/05)

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o vsebini in obliki javnih in drugih listin
o zaključenem izobraževanju na Univerzi
na Primorskem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določata vsebina in oblika javnih
in drugih listin, ki jih izdaja Univerza na Primorskem po
zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem (v
nadaljevanju: univerza).
2. člen
(1) Javno listino izda univerza po uspešno zaključenem javnoveljavnem programu izobraževanja, sprejetem po
postopku, ki ga za javnoveljavne programe določa zakon, ki
ureja področje visokega šolstva.
(2) Javne listine so:
– diploma in priloga k diplomi po zaključenem javnoveljavnem študijskem programu za pridobitev izobrazbe,
– potrdilo o opravljenem javnoveljavnem študijskem
programu za izpopolnjevanje ali delu javnoveljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe.
(3) Druge listine, ki nimajo značaja javne listine, so
potrdila o opravljenem izobraževanju po programu, ki ni
javnoveljaven.
3. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
II. DIPLOMA IN PRILOGA K DIPLOMI
4. člen
(1) Diploma in priloga k diplomi, ki je njen sestavni del,
je javna listina.
(2) Univerza po končanem javnoveljavnem dodiplomskem (visokošolski strokovni študijski programi, univerzitetni
študijski programi) in podiplomskem (specialistični študijski
programi, magistrski študijski programi, doktorski študijski
programi) študijskem programu za pridobitev izobrazbe izda
študentu diplomo in prilogo k diplomi.
5. člen
(1) Diploma vsebuje navedbo članice, na kateri je študij
potekal (v nadaljevanju: članica), ime in priimek diplomanta, rojstni datum, kraj in državo rojstva diplomanta, naslov
študijskega programa, ki ga je zaključil diplomant, stopnjo
izobraževanja ter strokovni oziroma znanstveni naslov, ki
se podeljuje.
(2) V diplomi se navedejo še zaporedna številka diplome, datum diplomiranja, datum izdaje diplome oziroma
datum promocije pri diplomi po zaključenem doktoratu znanosti, pečat univerze ter podpisa rektorja univerze in dekana
članice.
(3) Diploma po zaključenem študijskem programu, ki
ga je skupno izoblikovalo in ga izvaja več članic univerze,
vsebuje poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka tega
člena tudi navedbo vseh članic, ki so izvajalke študijskega
programa ter podpise rektorja univerze in dekanov članic, ki
so izvajalke študijskega programa.
6. člen
V diplomi po zaključenem magistrskem študiju, po programih, sprejetih pred 11. 6. 2004, je poleg podatkov iz
5. člena navedeno tudi znanstveno področje diplomanta.
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7. člen
V diplomi po zaključenem doktorskem študiju so navedeni vsi podatki iz 5. člena razen naslova študijskega programa, navedeno pa je znanstveno področje diplomanta.
8. člen
(1) Sestavine obrazca priloge k diplomi v slovenskem
in angleškem jeziku so opredeljene v odredbi o prilogi, ki jo
sprejme minister.
(2) Pooblaščena oseba za podpis priloge k diplomi je
dekan članice. Pod podpisom pooblaščene osebe je pečat
članice.
9. člen
(1) Po zaključenem skupnem študijskem programu prejme diplomant skupno diplomo.
(2) V skupni diplomi so navedeni vsi visokošolski zavodi, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa.
(3) Vsebino, obliko in postopek izdaje skupne diplome
ter priloge k diplomi določijo sodelujoči visokošolski zavodi
s posebno pogodbo, sporazumom ali drugo uradno potrjeno
obliko vzajemne opredelitve sodelovanja visokošolskih zavodov, ki izvajajo skupni študijski program.
(4) Pri določanju vsebine skupne diplome se smiselno
upoštevajo 5., 6., 7. in 8. člen tega pravilnika.
10. člen
(1) Oblika diplome in priloge k diplomi je določena s
celostno grafično podobo univerze.
(2) Diploma je tiskana na papirju, ki je določen s celostno grafično podobo univerze in je na določenem delu
zaščiten s posebnim nevidnim filmom, pod katerim je odtisnjen znak univerze, viden pod UV svetlobo. Na diplomi je
odtisnjen pečat univerze v tehniki suhega žiga.
(3) Priloga k diplomi je tiskana na papirju, ki je določen s
celostno grafično podobo univerze. Posamezni listi priloge k
diplomi so izpisani dvostransko. Priloga k diplomi je zaščitena z znakom univerze, ki je na vsakem listu priloge odtisnjen
v tehniki suhega žiga.
III. POTRDILO O OPRAVLJENEM ŠTUDIJSKEM
PROGRAMU ZA IZPOPOLNJEVANJE OZIROMA
DELU ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ZA PRIDOBITEV
IZOBRAZBE
11. člen
(1) Po opravljenih obveznostih po javnoveljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje ali delu javnoveljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe, izda
univerza udeležencu potrdilo, ki je javna listina.
(2) Potrdilo po programih iz prejšnjega odstavka vsebuje navedbo članice, ime in priimek udeleženca, rojstni
datum, kraj in državo rojstva udeleženca, naslov in čas
trajanja programa, ki ga je zaključil udeleženec, datum, ko
je udeleženec opravil vse obveznosti po programu, trajanje
v številu ur programa ter ovrednotenje programa v številu
kreditnih točk po sistemu ECTS, če je program ovrednoten
s kreditnimi točkami. Potrdilo vsebuje tudi navedbo pravne
podlage za izdajo potrdila.
(3) Potrdilo o opravljenem delu javnoveljavnega študijskega programa za pridobitev izobrazbe vsebuje tudi podatek
o naslovu in stopnji študijskega programa, katerega del je.
(4) Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum
izdaje potrdila ter pečat univerze.
(5) Potrdilo podpišeta dekan članice in rektor univerze.
12. člen
(1) Oblika in papir potrdila iz 11. člena tega pravilnika
sta določeni s celostno grafično podobo univerze.
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(2) Na potrdilu je odtisnjen pečat univerze v tehniki
suhega žiga.
IV. DRUGA POTRDILA O OPRAVLJENEM
IZOBRAŽEVANJU
13. člen
Udeleženec, ki je opravil obveznosti po programu izobraževanja, ki nima javne veljavnosti (v nadaljevanju IV. poglavja: program), t.j. ni sprejet po postopku, ki ga za javnoveljavne programe določa zakon, ki ureja področje visokega
šolstva, prejme potrdilo, ki ni javna listina.
14. člen
(1) Potrdilo mora obvezno vsebovati navedbo univerze
oziroma članice univerze, ki je izvajalka programa, ime in priimek udeleženca izobraževanja (v nadaljevanju: udeleženec),
rojstni datum, kraj in državo rojstva udeleženca ter naslov
programa, ki ga je zaključil udeleženec.
(2) Potrdilo vsebuje še zaporedno številko in datum
izdaje potrdila ter pečat univerze oziroma članice univerze.
(3) Potrdilo podpiše odgovorna oseba univerze oziroma
članice univerze.
15. člen
(1) Poleg obveznih sestavin, opredeljenih v 14. členu
tega pravilnika, ima lahko potrdilo tudi druge sestavine, če je
tako določeno s pravilnikom članice univerze, ki je izvajalka
programa.
(2) Če izobraževanje izvaja neposredno univerza, potrdilo vsebuje še naslednje podatke: čas trajanja programa,
datum, ko je udeleženec opravil vse obveznosti po programu,
trajanje izobraževanja v številu ur programa ter ovrednotenje
programa v številu kreditnih točk po sistemu ECTS, če je
program kreditno ovrednoten.
16. člen
Pri obliki potrdila članica univerze oziroma univerza
upošteva celostno grafično podobo univerze, in sicer v naslednjih elementih:
– mesto postavitve znaka univerze in mesto postavitve
znaka članice,
– velikostno razmerje med znakoma,
– zaščitne barve znakov in uporabo znakov v črno-beli
izvedbi,
– zaščiteno pisavo in priporočeno velikost črk.
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V. POSTOPEK IZDAJE
17. člen
(1) Postopek izdaje javnih listin je določen v navodilih,
ki jih sprejme rektor univerze.
(2) Postopek izdaje potrdila, ki ni javna listina, določi članica s svojimi pravili. Če potrdilo izdaja neposredno
univerza, je postopek izdaje določen v navodilih iz prvega
odstavka tega člena.
VI. EVIDENCA IZDANIH JAVNIH LISTIN
18. člen
O izdanih diplomah, prilogah k diplomi in potrdilih univerza in članice univerze vodijo posebno evidenco v skladu
z zakonom, posebnimi predpisi in navodili iz prvega odstavka
17. člena tega pravilnika.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik Univerze na Primorskem o vsebini, postopku izdaje
in obliki diplome ter o obliki, podpisnikih in postopku izdaje
priloge k diplomi z dne 14. 11. 2003.
20. člen
(1) Navodila iz prvega odstavka 17. člena tega pravilnika rektor univerze sprejme najkasneje v 30-ih dneh po
uveljavitvi tega pravilnika.
(2) Do sprejema navodil iz prvega odstavka 17. člena
tega pravilnika se smiselno uporabljajo določbe iz Pravilnika
Univerze na Primorskem o vsebini, postopku izdaje in obliki
diplome ter o obliki, podpisnikih in postopku izdaje priloge
k diplomi z dne 14. 11. 2003, ki se nanašajo na postopek
izdaje javnih listin.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju
na senatu univerze in se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
dr. Lucija Čok l.r.
rektorica
Univerze na Primorskem
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OBČINE

AJDOVŠČINA
3430.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve
članov svetov krajevnih skupnosti in o
določitvi števila članov svetov krajevnih
skupnosti v Občini Ajdovščina

Na podlagi petega odstavka 109. člena Zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-2), prvega odstavka
19.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB-1) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo
št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je občinski svet na
seji dne 13. 7. 2006 sprejel

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov
svetov krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina
1. člen
S tem odlokom se določijo volilne enote za volitve v svete
krajevnih skupnosti in število članov svetov krajevnih skupnosti
za naslednje krajevne skupnosti (v nadaljevanju KS) v Občini
Ajdovščina: Ajdovščina, Batuje, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče,
Dobravlje, Dolga Poljana, Gaberje, Gojače - Malovše, Kamnje Potoče, Lokavec, Otlica - Kovk, Planina, Podkraj, Predmeja, Selo,
Skrilje, Stomaž, Šmarje, Ustje, Velike Žablje, Vrtovin, Vipavski Križ
in Žapuže.
2. člen
Za volitve članov Sveta KS Ajdovščina se določijo štiri volilne
enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema: naselje Gradišče, Ulico Quiliano,
Župančičevo ulico, Lokavško cesto, Cesto 5. maja – hišne številke
1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 in 14, Lokarjev drevored – hišne številke
1, 2, 2a, 3, in 4, Goriško cesto – hišne številke 26, 27a, 28, 29,
29e, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 40b, 41, 41a,
42, 43, 44, 45, 45a, 46, 47, 47a, 47b, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59,
60, 65, 66 in 67, Gregorčičevo ulico, Vilharjevo ulico, Prešernovo
ulico, Ulico 24. septembra, Trg 1. slovenske vlade, Lavričev trg,
Šibeniško ulico, Stritarjevo ulico, Cesto 5. maja – hišne številke 4,
6, 8, 8a in 10.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
– 2. volilna enota zajema: Tovarniško cesto, Lokarjev drevored – hišne številke 5, 6, 6a, 6b, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13, Cesto
5. maja – hišno številko 2, Goriško cesto – hišne številke 1, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 19, 19a, 20, 20a, 20b,
21, 22, 23, 23a, 23b, 24, 25a, 25b, 25c, 25č, 27 in 27b, Cebejevo
ulico, Grivško pot, Grivče, Lavričevo cesto – hišne številke 1, 2, 3,
3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13a, 14, 15, 15a, 16, 17, 18, 19,
20, 20a, 21, 22, 23, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 37a, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 in 48, Na Brajdi
– hišne številke 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 in 25.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
– 3. volilna enota zajema: Ob Hublju, Cesto IV. prekomorske,
Cesto IX. korpusa, Cankarjev trg, Levstikovo ulico, Idrijsko cesto,
Na Livadi, Na Trati, Slomškovo ulico, Štrancarjevo ulico, Polževo
ulico, Goriško cesto – hišno številko 4, Lavričevo cesto – hišne
številke 43a, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 in 76, Ulico

Vena Pilona, Na Brajdi – hišne številke 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20 in 22.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
– 4. volilna enota zajema: naselje Slejkoti, Ulico Bazoviške
brigade, Vojkovo ulico, Ulico Ivana Kosovela, Kidričevo ulico, Pot
v Žapuže, Bevkovo ulico in Vipavsko cesto.
V 4. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS Ajdovščina.
Svet KS Ajdovščina šteje skupno dvanajst članov.
3. člen
Za volitve članov Sveta KS Batuje se določi ena volilna enota,
ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta
KS.
Svet KS Batuje šteje sedem članov.
4. člen
Za volitve članov Sveta KS Brje se določi ena volilna enota,
ki zajema območje celotne KS.
V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Brje šteje sedem članov.
5. člen
Za volitve članov Sveta KS Budanje se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov
Sveta KS.
Svet KS Budanje šteje sedem članov.
6. člen
Za volitve članov Sveta KS Cesta se določi ena volilna enota,
ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta
KS.
Svet KS Cesta šteje sedem članov.
7. člen
Za volitve članov Sveta KS Col se določi šest volilnih enot,
in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Col – Alpina od hišne številke 77 naprej.
V 1. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Col – Orešje od hišne
številke 31 do 76.
V 2. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Malo Polje.
V 3. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 4. volilna enota zajema naselja Gozd in Križno Goro.
V 4. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
– 5. volilna enota zajema naselje Žagolič.
V 5. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
– 6. volilna enota zajema naselje Col - Žaga od hišne številke
1 do 30.
V 6. volilni enoti se voli en član Sveta KS.
Svet KS Col šteje skupno sedem članov.
8. člen
Za volitve članov Sveta KS Črniče se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov
Sveta KS.
Svet KS Črniče šteje sedem članov.

Stran

8452 /

Št.

78 / 25. 7. 2006

Uradni list Republike Slovenije

9. člen
Za volitve članov Sveta KS Dobravlje se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov
Sveta KS.
Svet KS Dobravlje šteje sedem članov.

16. člen
Za volitve članov Sveta KS Planina se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov
Sveta KS.
Svet KS Planina šteje sedem članov.

10. člen
Za volitve članov Sveta KS Dolga Poljana se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov Sveta KS.
Svet KS Dolga Poljana šteje sedem članov.

17. člen
Za volitve članov Sveta KS Podkraj se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov
Sveta KS.
Svet KS Podkraj šteje sedem članov.

11. člen
Za volitve članov Sveta KS Gabrje se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov
Sveta KS.
Svet KS Gabrje šteje sedem članov.

18. člen
Za volitve članov Sveta KS Predmeja se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov
Sveta KS.
Svet KS Predmeja šteje sedem članov.

12. člen
Za volitve članov Sveta KS Gojače – Malovše se določita dve
volilni enoti, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Gojače.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Malovše.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
Svet KS Gojače šteje skupno šest članov.

19. člen
Za volitve članov Sveta KS Selo se določi ena volilna enota, ki
zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Selo šteje sedem članov.

13. člen
Za volitve članov Sveta KS Kamnje - Potoče se določi ena
volilna enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem
članov Sveta KS.
Svet KS Kamnje - Potoče šteje sedem članov.
14. člen
Za volitve članov Sveta KS Lokavec se določi šest volilnih
enot, in sicer:
– 1. volilna enota zajema zaselke Brodiše, Grajšk, Lahovše in
Bitovi, hišne številke od 1 do 3b, 5, 6, 7 in od 46 do 69a.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema zaselke Loretovše, Tokaj in Kompari, od hišne številke 70 do 102.
V 2. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
– 3. volilna enota zajema zaselke Brith, Kuši in Vas, od hišne
številke 8 do 45 in od 103 do 125.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 4. volilna enota zajema zaselke Kaluše, Palkovše in Kovači,
od hišne številke 126 do 142.
V 4. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
– 5. volilna enota zajema zaselke Brod in Slokarji, od hišne
številke 143 do 187.
V 5. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
– 6. volilna enota zajema zaselke Čohi in Gorenje, od hišne
številke 188 do 221.
V 6. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
Svet KS Lokavec šteje štirinajst članov.
15. člen
Za volitve članov Sveta KS Otlica - Kovk se določijo tri volilne
enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Otlica od hišne številke 1
do 55a.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Otlica od hišne številke 56
naprej.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Kovk.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
Svet KS Otlica - Kovk šteje skupno devet članov.

20. člen
Za volitve članov Sveta KS Skrilje se določi ena volilna enota, ki
zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov Sveta KS.
Svet KS Skrilje šteje sedem članov.
21. člen
Za volitve članov Sveta KS Stomaž se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov
Sveta KS.
Svet KS Stomaž šteje sedem članov.
22. člen
Za volitve članov Sveta KS Šmarje se določijo štiri volilne
enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Šmarje.
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Vrtovče.
V 2. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Zavino.
V 3. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
Svet KS Šmarje šteje skupno sedem članov.
23. člen
Za volitve članov Sveta KS Ustje se določijo tri volilne enote,
in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Ustje od hišne številke
1 do 37,
V 1. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Ustje od hišne številke
38 naprej.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Dolenje.
V 3. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
Svet KS Ustje šteje skupno osem članov.
24. člen
Za volitve članov Sveta KS Velike Žablje se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov
Sveta KS.
Svet KS Velike Žablje šteje sedem članov.
25. člen
Za volitve članov Sveta KS Vipavski Križ se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov
Sveta KS.
Svet KS Vipavski Križ šteje sedem članov.
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26. člen
Za volitve članov Sveta KS Vrtovin se določi ena volilna
enota, ki zajema območje celotne KS. V njej se voli sedem članov
Sveta KS.
Svet KS Vrtovin šteje sedem članov.
27. člen
Za volitve članov Sveta KS Žapuže se določijo štiri volilne
enote, in sicer:
– 1. volilna enota zajema naselje Žapuže od hišne številke
1 do 18/a.
V 1. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
– 2. volilna enota zajema naselje Žapuže od hišne številke
19 do 48.
V 2. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 3. volilna enota zajema naselje Žapuže od hišne številke
49 naprej.
V 3. volilni enoti se volijo trije člani Sveta KS.
– 4. volilna enota zajema naselje Kožmani.
V 4. volilni enoti se volita dva člana Sveta KS.
Svet KS Žapuže šteje skupno deset članov.
28. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
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II. OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
2. člen
(1) Uporabniki se morajo obvezno priključiti na javni vodovod
in kanalizacijo ter čistilno napravo in sicer v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju in s tem odlokom.
(2) Za priklop na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno napravo mora investitor pred izdajo soglasja za gradbeno dovoljenje
poravnati prispevek za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo
ter čistilno napravo, lastniki obstoječih objektov pa pred izdajo
soglasja k priključitvi.
(3) Lastniki obstoječih objektov, kateri so že plačali prispevek
za priključitev na javno kanalizacijo, so ob priključitvi na čistilno
napravo in po predhodnem pisnem obvestilu upravljalca, dolžni
plačati še 30% cene prispevka za priključitev na javno kanalizacijo
ter čistilno napravo, ki velja za novogradnje.
(4) Uporabniki plačajo obvezno oba prispevka, za priključitev
na javni vodovod in na javno kanalizacijo ter čistilno napravo. Če
uporabnik nima možnosti priklopa na javno kanalizacijo ter čistilno
napravo ali je to zelo zahtevno (gravitacijsko preko 150 m, tlačno
preko 100 m dolžine z višino črpanja nad 10 m), se lahko dopušča
greznica, kolikor to dopuščajo ekološke zahteve na tem področju.
V tem primeru uporabnik plača prispevek samo za priključitev na
javni vodovod.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA IZRAČUN PRISPEVKA

Št. 041-01/2006
Ajdovščina, dne 17. julija 2006

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BLED
3431.

Odlok o merilih in kriterijih za izračun
prispevka ob priključitvi na javni vodovod in
kanalizacijo ter čistilno napravo v Občini Bled

Na podlagi druge alineje 26. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena Statuta Občine Bled – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 119/03)
je Občinski svet Občine Bled na nadaljevanju 28. redne seje dne
22. 6. 2006 sprejel

ODLOK
o merilih in kriterijih za izračun prispevka ob
priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo ter
čistilno napravo v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem odlokom se določajo merila in kriteriji, po katerih se
določa višina prispevka, ki ga plačajo investitorji ob novogradnjah
ter lastniki obstoječih objektov (v nadaljevanju: uporabniki) ob posegih za priključitev objektov na javni vodovod in kanalizacijo ter
čistilno napravo, način pobiranja in namen porabe sredstev.
(2) Uporabljata ga upravljalec javnega vodovoda in upravljalec javne kanalizacije ter čistilne naprave v Občini Bled (v nadaljevanju: upravljalec).

3. člen
(1) Prispevek za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno napravo se določi glede na velikost vodovodnega
priključka oziroma vodomera in glede na namembnost objekta po
naslednji formuli:
P = Kh. Kn. f
kjer pomeni:
Kh – hidravlični koeficient (tabela l)
Kn – koeficient namembnosti (tabela 2)
DN (mm) – notranji premer cevi in vodomera v mm
Qkrit – kritični pretok
f – faktor po sklepu
(2) 	

DN
Qkrit
Kh
(mm
(l/s)
15
0.3
0.5
20
0.75
1.0
25
1.2
2.3
32
1.7
4.5
40
2.3
7.1
50
4.0
18.7
65
8.0
63.0
80
12.0
128.0
... tabela 1
(3) Kn = 1 – za stanovanjsko gradnjo brez drugih dejavnosti
Kn = 2 – za dejavnosti, kjer se voda uporablja zgolj za sanitarne potrebe zaposlenih kot nebistvena za tehnološki postoprek,
ter za kmetijstvo
Kn = 3 – za ostale dejavnosti, kjer se voda pojavlja kot bistvena v tehnološkem procesu.
Priključki za različne dejavnosti morajo biti ločeni. Kolikor
niso, se obračuna priključek z večjim Kn.
Tabela 2
Vrsta dejavnosti
individualne hiše
bloki in druga stanovanjska gradnja
(na eno stanovanjsko enoto)
individualne kmetije
dejavnosti: trgovina

Faktor Kn
1
2
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Vrsta dejavnosti
Faktor Kn
biroji
sakralni objekti
obrtne dejavnosti, pri katerih
se voda uporablja zgolj v sanitarne
namene
gostinski in turistični objekti
3
športni, rekreacijski objekti
tenis igrišča
bazeni
campi
bencinske črpalke
šole, vrtci
zdravstvene ustanove
pralnice, čistilnice
frizerski saloni
avtomehanične delavnice
skladišča in trgovine z nevarnimi snovmi
gradbena dejavnost
klavnice,mesnopredelovalni obrati
in prodajalne
vsa industrijska dejavnost
ostale dejavnosti, kjer se voda pojavlja kot bistvena v tehnološkem procesu.
(4) Vse dejavnosti, ki v tej tabeli niso naštete in se bodo pri
izdaji soglasij dodatno pojavile, bo v soglasju z županom v okviru
teh faktorjev in tabele opredelil upravljalec.
(5) Za individualne kmetije se uporabnikom, ki obnavljajo
ali dograjujejo gospodarski del in bodo imeli velikost skupnega
priključka za stanovanjski in gospodarski del do DN 20, prispevek
za priključitev na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno napravo
obračuna s koeficientom namembnosti Kn = 1.
4. člen
(1) Kjer je potreben priključek DN 50 ali večji samo zaradi
hidrantnega omrežja, je potrebno vgraditi kombinirani vodomer. Za
te primere se prispevek P izračuna na naslednji način:
Po Briksu se ugotovi maksimalni pretok (Qkrit), ki je osnova
za koeficient Kh in se odčita iz tabele l.
P = (Kh. Kn + Kp). f
kjer je Kp požarni koeficient in je:
3 – za en notranji hidrant DN 50
5 – za dva ali več notranjih hidrantov DN 50
5 – za en zunanji hidrant z vodomerom (interni)
10 – za en zunanji in dva ali več notranjih hidrantov
15 – za dva ali več zunanjih in dva ali več notranjih hidrantov
Kn – koeficient namembnosti iz tabele 2.
(2) Če uporabnik predvideva naknadno povečanje odvzema
vode, se mu lahko na posebno zahtevo na odseku pred vodomerom vgradi vodovodna cev, ki bo zadoščala za bodoče potrebe
odvzema vode. Zaradi tega pa se cev pred vodomerom reducira na
trenutne potrebe, po katerih uporabnik tudi plača prispevek.
5. člen
(1) Uporabnik, ki poveča priključek in/ali spremeni njegovo
namembnost, plača prispevek po izračunu:
P = (Kh novi. Kn novi – Kh stari. Kn stari). f
(2) Če priključki po širitvi ne bodo ločeni, se kot Kn novi uporablja največji v objektu.
(3) Za uporabnike, ki spreminjajo namembnost obstoječega
priključka v lastni stanovanjski hiši in težko ločijo vodovodno instalacijo na stanovanjsko in poslovno ter nimajo večjega priključka kot
DN 20, ter se predvidevajo zelo majhne porabe vode na področju
dejavnosti ali uporabljajo sanitarne naprave v stanovanjskem delu,
se faktor namembnosti (Kn) ne spremeni.
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6. člen
(1) Meteorne vode je potrebno odvodnjavati ločeno od sušnih
odpadnih voda. Mehansko očiščene naj se vodijo v naravne odvodnike ali v podtalnico.
(2) Uporabnik lahko zgradi tudi ločeno meteorno kanalizacijo
po zahtevanih pogojih in soglasjih sanitarne, vodnogospodarske
inšpekcije in upravljavca kanalizacije ter čistilne naprave.
(3) Priključitev meteorne vode v kanalski sistem, ki vodi na
čistilno napravo ni dovoljen.
(4) Kolikor je možno priključiti meteorne vode v mešan kanalski sistem in stranka to želi, mora uporabnik plačati dodatni prispevek M. Odvisen je od reducirane površine v m2, ki se odvodnjava
v mešan kanalski sistem.
M = 0.003. Ar. f
Ar – površina, s katere se odvodnjava meteorna voda v mešano kanalizacijo v m2 (projekcija površine).
(5) Za posebno nevarna področja (pretakališča, skladišča
kemičnih snovi, gnojevka …) se predpišejo posebni ukrepi odvodnavanja teh površin.
IV. NAČIN POBIRANJA
7. člen
Ceno – vrednost faktorja (f) iz 3. člena tega odloka za izračun
prispevka ob priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno
napravo, s sklepom določi Občinski svet Občine Bled, na predlog
upravljalca ali župana Občine Bled.
8. člen
Prispevek ob priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo ter
čistilno napravo ne zajema stroškov izvedbe priključkov.
9. člen
Prispevek ob priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo ter
čistilno napravo zaračunava upravljalec. Prispevek se lahko plača
tudi v obrokih, vendar morajo biti vsi obroki plačani pred izdajo
soglasja k gradbenemu dovoljenju oziroma za obstoječe objekte
v skladu s pogodbo o obročnem odplačevanju, ki jo skleneta
uporabnik in upravljalec. Plačilo prispevka ali sklenjena pogodba o
obročnem odplačevanju je osnova za pridobitev soglasja za priklop
na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno napravo.
V. NAMEN PORABE SREDSTEV
10. člen
(1) Sredstva, ki jih upravljalec zbere po tem odloku, so prihodek proračuna Občine Bled in se uporabljajo izključno za posodobitev in širitev javnega vodovoda in kanalizacije ter čistilnih naprav
na območju Občine Bled.
(2) Program porabe teh sredstev po tem odloku pripravi upravljalec v soglasju z občinskimi strokovnimi službami in ga vsako
leto pred sprejemom proračuna Občine Bled posreduje v potrditev
Občinskemu svetu Občine Bled.
11. člen
Oprostitev prispevka lahko odobri le Občinski svet Občine
Bled na predlog upravljalca ali župana.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, znaša vrednost faktorja (f) za
izračun prispevka ob priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo ter
čistilno napravo na območju Občine Bled, v višini 120,000.000 SIT.
13. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o merilih in kriterijih za izračun prispevka ob priključitvi na javni vodovod
in kanalizacijo v občini Radovljica (Uradni list RS, št. 39/93).
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14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 039-4/2006
Bled, dne 22. junija 2006
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l.r.

CERKVENJAK
3432.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99
in 70/00) in 15. člena Statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS,
št. 26/99) Občinski svet Občine Cerkvenjak na 8. izredni seji dne
13. 7. 2006 sprejme

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra za
nepremičnine:
parc.št.
1370/1
1370/2
1370/3
1370/4
1372/1
1373/1
1373/2
1374/3
1376/3
1370/12
1031/1
1299/1
1295/1
Skupaj:

kultura
cesta
pot
pot
pot
pot
pot
pot
pot
pot
pot
pot
cesta
cesta

površina m2
486
978
858
427
59
1510
216
176
1793
209
1971
2200
3922
14805

zk vložek
648
648
648
648
648
648
648
648
648
648
438
281
534

Navedene parcele se odpišejo od zemljiškoknjižnih vložkov ter zanje odprejo novi vložki v istih k.o. in pri njih vpiše
lastninska pravica na pravno osebo Občina Cerkvenjak MŠ
1332066, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 34402-01/99
Cerkvenjak, dne 13. julija 2006
Župan
Občine Cerkvenjak
Jože Kraner l.r.

k.o.
Brengova
Brengova
Brengova
Brengova
Brengova
Brengova
Brengova
Brengova
Brengova
Brengova
Čagona
Cogetinci
Cogetinci

KOČEVJE
3433.

Sklep o imenovanju posebne občinske volilne
komisije

Na podlagi 33., 36. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 22/06, uradno prečiščeno besedilo ZLVUPB2), 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.
23/99, 53/99 – popravek, 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) ter na
predlog Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja
je Občinski svet Občine Kočevje na svoji 31. redni seji dne 10. 7.
2006 sprejel

Stran

8456 /

Št.

78 / 25. 7. 2006

SKLEP
o imenovanju posebne občinske volilne komisije
I.
V posebno občinsko volilno komisijo se imenujejo:
1. za predsednico: Marta BRIŠKI, Borova pot 2, 1330 Kočevje,
2. za namestnico predsednice: Šeherezada DELIĆ, Kidričeva
ulica 4, 1330 Kočevje,
3. za članico: Iva RADE, Tomšičeva 19, 1330 Kočevje,
4. za namestnico članice: Marjetka TOMAZIN, Cesta na Trato
12, 1330 Kočevje,
5. za člana: Adolf GRABRIJAN, Livold 29 B, 1330 Kočevje,
6. za namestnico člana: Milena VIDMAR ROMIČ, TZO 52,
1330 Kočevje,
7. za člana: Jadran VLAŠIČ, Željne 56, 1330 Kočevje,
8. za namestnico člana: Nataša VLAŠIČ, Željne 56, 1330
Kočevje.

leta.

II.
Mandatna doba posebne občinske volilne komisije traja štiri

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji
sestavi posebne občinske volilne komisije.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/06-117
Kočevje, dne 11. julija 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.

3434.

Sklep o imenovanju v Komisijo za sestavo
volilnega imenika za Rome

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o evidenci volilne pravice
(Uradni list RS, št. 52/02, 11/03 – sklep US in 73/03 – odl. US),
27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99
– popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) in 74. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99 in 43/03)
ter na predlog Romskega društva Maj je Občinski svet Občine
Kočevje na 31. redni seji dne 10. 7. 2006 sprejel naslednji

SKLEP
I.
V Komisijo za sestavo volilnega imenika za Rome se imenujejo:
za predsednika: Bogdan MIKLIČ, rojen 29. 8. 1984, Stranska
vas 51a, 8000 Novo mesto,
za člana: Oranela GRM, rojena 17. 4. 1979, Trata XIV/36,
1330 Kočevje,
za člana: Andreja ŽAGAR, rojena 2. 4. 1970, Bračičeva ulica
4, 1330 Kočevje.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-4/06-0112
Kočevje, dne 11. julija 2006
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber l.r.
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LAŠKO
3435.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskih cestah v Občini Laško

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 29/97, 92/05), Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 70/06) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS,
št. 64/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine
Laško na 26. seji dne 11. 7. 2006 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o občinskih cestah v Občini Laško
1. člen
V Odloku o občinskih cestah v Občini Laško (Uradni list RS,
št. 98/99) se v 2. členu doda nova alinea:
»– pravila določanja mej občinskih cest«.
2. člen
Za 8. členom se doda 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
(določitev mej občinske ceste)
(1) Meje občinske ceste se določi s postopkom ureditve mej,
obnove mej ali s postopkom spreminjanja mej.
(2) Določitev mej občinske ceste in evidentiranje ugotovljenih
sprememb v zemljiškem katastru se začne na zahtevo lastnika ali
upravljalca občinske ceste.
(3) Meje občinske ceste se določijo na podlagi načrta parcelacije, načrta gradbene parcelacije ali po zunanjem robu cestnega
sveta.
(4) Stranke v postopku določitve meje občinske ceste so
lastnik ali upravljalec občinske ceste, lastnik parcele, iz katere se
odmeri parcela občinske ceste in lastniki parcel, na katere neposredno meji parcela občinske ceste.
(5) Ne glede na 46. člen Zakona o evidentiranju nepremičnin,
državne meje in prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00, 37/02
– odločba US, 87/02 in 44/03 – odločba US) se pri določitvi mej občinske ceste po tem zakonu določijo in s trajnimi mejniki zamejičijo
samo horizontalni lomi meje občinske ceste.
(6) Obstoječe meje parcel se pri določitvi mej občinske ceste
upoštevajo po veljavnih podatkih zemljiškega katastra.«.
3. člen
Za 16. členom se doda 16.a člen, ki se glasi:
»16.a člen
(rekonstrukcija občinske ceste)
(1) Rekonstrukcija občinske ceste, ki se izvede zaradi izboljšanja njenih prometnih in varnostnih lastnosti in s katero se ne
posega v prostor zunaj njenega varovalnega pasu ter za katero je
pridobljena pravica graditi na zemljiščih, ki so potrebna za njeno
rekonstrukcijo, se šteje za vzdrževalno delo v javno korist.
(2) Za rekonstrukcijo občinske ceste iz prejšnjega odstavka
se uporabljajo določbe šestega, sedmega in osmega odstavka
26. člena tega odloka.
(3) Če je zaradi rekonstrukcije občinske ceste potrebno izvesti razlastitev ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini,
pa taka rekonstrukcija ni določena z lokacijskim načrtom, se javna
korist za to razlastitev oziroma omejitev lastninske pravice ugotovi
z odločbo Upravne enote Laško. Predlogu za izdajo sklepa je treba
priložiti izvleček iz izvedbenega prostorskega akta, ki ureja območje rekonstrukcije, načrt parcelacije z mejo območja rekonstrukcije
občinske ceste, seznam parcel, potrebnih za rekonstrukcijo občinske ceste, seznam parcel, potrebnih za rekonstrukcijo občinske
ceste, s površinami in podatki o njihovih lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic in obrazložitev javne koristi.«.
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4. člen
V 26. členu se besedilo četrtega odstavka spremeni tako,
da se glasi:
»(4) Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. Obnovitvena
dela oddaja občinska uprava, po postopku in pod pogoji, ki so z
zakonom določeni za oddajo javnih naročil.«.
Dodajo se nova peta, šesta, sedma in osma točka, ki se
glasijo:
»5. Obnovitvena dela na občinskih cestah se štejejo za vzdrževalna dela v javno korist v skladu s predpisi o graditvi objektov.
6. Vrsta in obseg projektne in tehnične dokumentacije za
obnovitvena dela na občinski cesti se v odvisnosti od njihove vrste,
obsega in zahtevnosti določijo s projektno nalogo, če s predpisi o
graditvi objektov ni drugače določeno.
7. Pregled in prevzem izvedenih obnovitvenih del na občinski
cesti opravi komisija, ki jo imenuje Občinska uprava. V komisijo se
imenujejo strokovnjaki s področja tehničnih in drugih posebnosti
teh del.
8. Po opravljenem pregledu obnovitvenih del komisija iz prejšnjega odstavka predlaga Občinski upravi izdajo odločbe, s katero
odredi odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali izda dovoljenje za
izročitev obnovljene ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta
prometu.«.
5. člen
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V drugem odstavku se besedilo »denarno kaznijo najmanj
30.000« nadomesti z besedilom »globo 100.000«, za besedama
»pravne osebe« pa se doda besedilo »ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika«.
7. člen
V 59. členu se besedilo »denarno kaznijo najmanj 30.000«
nadomesti z besedilom »globo 50.000«.
8. člen
V prvem odstavku 60. člena se besedilo »denarno kaznijo
najmanj 300.000« nadomesti z besedilom »globo 350.000«.
V drugem odstavku se besedilo »denarno kaznijo najmanj
20.000« nadomesti z besedilom »globo 100.000«
9. člen
V prvem odstavku 61. člena se besedilo »denarno kaznijo
najmanj 300.000« nadomesti z besedilom »globo 350.000«.
V drugem odstavku se besedilo »denarno kaznijo najmanj
30.000« nadomesti z besedilom »globo 100.000«.
V tretjem odstavku se besedilo »denarno kaznijo najmanj
30.000« nadomesti z besedilom »globo 100.000«.
10. člen
Črta se 65. člen Odloka o javnih cestah v Občini Laško (Uradni list RS, št. 98/99).

(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)
V 45. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Prepovedano je trajno ali začasno zasesti občinsko
cesto ali njen del ter izvajati ali opustiti kakršna koli dela na cesti,
ki bi utegnila poškodovati cesto ali ogrožati, ovirati ali zmanjšati
varnost prometa na njej. Prav tako je prepovedano na zemljiščih ali
na objektih ob cesti izvajati ali opustiti kakršna koli dela ali karkoli
nameščati, kar bi utegnilo škodovati cesti ali ogrožati, ovirati ali
zmanjševati hitrost prometa na njej.«.
V drugem odstavku 45. člena se 6. točka spremeni tako, da
se glasi:
»6. ob cesti postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje,
trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati
les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, če bi to škodovalo cesti, njeni preglednosti ali urejenosti ali zmanjševalo varnost
prometa.«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. Postavljati na cesto kakršne koli predmete (nagrobne plošče ali druga spominska znamenja, stojala, transparente, plakate
in druge oblike obveščanja oziroma oglaševanja, in podobno) ali jih
metati nanjo (sneg, odpadke in podobno), razsipati po cesti sipek
material, nanašali blato ali kako drugače onesnaževati cesto.«.
10. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. Poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli spreminjati prometno signalizacijo.«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»Nameščati na cesto kakršnekoli predmete z namenom
oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja prometa.«.
Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izvajalec rednega vzdrževanja občinske ceste je dolžan
s ceste takoj odstraniti vse ovire ali druge posledice prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati cesti ali ogrožati, ovirati
ali zmanjševati varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora
oviro ali nevarno mesto na cesti zavarovati s predpisano prometno
signalizacijo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti
mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti. Če
povzročitelj ni znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja
občinske ceste.«
6. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedilo »denarno kaznijo
najmanj 300.000« nadomesti z besedilom »globo 350.000«, pred
besedo »podjetnik« pa se doda beseda »samostojni«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
(obstoječe občinske ceste)
(1) Če ob uveljavitvi tega odloka obstoječa javna cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot pa določa prvi
odstavek 3. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06
– uradno prečiščeno besedilo), se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem
postopku razlastitve, določenem v tem členu.
(2) Za poseben postopek razlastitve se uporabljajo določbe
92. do 114. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02, 8/03, 55/03 – ZKZ in 58/03 – ZZK-1), kolikor s tem členom
niso posamezna vprašanja razlastitve drugače urejena.
(3) Ne glede na določbo tretjega odstavka 93. člena Zakona
o urejanju prostora se šteje, da je javna korist za razlastitev nepremičnin, po katerih poteka obstoječa javna cesta, ugotovljena, če ob
vložitvi zahteve za razlastitev po njej poteka cestni promet v skladu
z prvim odstavkom 2. člena zakona. Za vložitev zahteve razlastitveni upravičenec ni vezan na rok iz drugega odstavka 95. člena
Zakona o urejanju prostora.
(4) Ne glede na 98. člen Zakona o urejanju prostora je treba
zahtevi za razlastitev po tem členu predložiti le seznam nepremičnin, predlaganih za razlastitev z njihovimi podatki iz zemljiškega
katastra oziroma katastra stavb in zemljiške knjige in ponudbo iz
drugega odstavka 97. člena Zakona o urejanju prostora.
(5) Ne glede na 100. člen Zakona o urejanju prostora se
postopek razlastitve začne z vložitvijo zahteve iz prejšnjega odstavka, o čemer upravni organ, ki vodi postopek, po uradni dolžnosti
obvesti zemljiško knjigo.
(6) Ne glede na določbe 103. člena Zakona o urejanju prostora pridobi razlastitveni upravičenec lastninsko pravico na nepremičninah, po katerih poteka obstoječa občinska cesta z dokončnostjo
odločbe o razlastitvi in lahko z dokončnostjo odločbe tudi prevzame
nepremičnino v posest, če je še nima v posesti.
(7) Dosedanji lastnik nepremičnine, za katero zaradi gradnje
občinske ceste ni bila plačana odškodnina po takrat veljavnih
predpisih oziroma za katero se tedanji lastnik pravici do odškodnine
ni odpovedal, lahko po pravnomočnosti odločbe zahteva plačilo
odškodnine ali nadomestno nepremičnino.
(8) Določbe 45. člena odloka se uporabljajo ne glede na
lastništvo nepremičnin, po katerih teče obstoječa javna cesta iz
prvega odstavka tega člena.
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12. člen
Ta Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih
cestah v Občini Laško se objavi v Uradnem listu RS in prične veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 007-02/2006
Laško, dne 11. julija 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Litija
za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine
Litija za leto 2005, ki zajema predvidene in dosežene prihodke
in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge
izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev
računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv ter premoženjsko bilanco
Občine Litija na dan 31. decembra 2005.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2005 izkazuje
v tolarjih:

3436.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Občinski svet Občine Laško je na podlagi 21. člena Statuta
Občine Laško (UPB, Uradni list RS, št. 64/06) na 26. seji dne 11. 7.
2006 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.
S tem sklepom se ukine status javno dobro, ki je označeno
s parcelnimi številkami 1285/1, pot v izmeri 277 m2, 1285/2, pot v
izmeri 111 m2, 1285/3, pot v izmeri 616 m2, in 1285/4, pot v izmeri
147 m2, ter je vpisano v z.k. vl. št. 384, k.o. Vrh nad Laškim.
2.
S tem sklepom se nadomesti Sklep o ukinitvi zemljišča v
splošni rabi št. 46503-9/04, z dne 13. oktobra 2004, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 117/04.
3.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti status
javno dobro in postanejo last Občine Laško ter se vknjižijo pri ZKV,
1036 k.o. Vrh nad Laškim.
4.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 46503-9/2004-15-01
Laško, dne 11. julija 2006
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l.r.

A.
I.
II.
III.

bilanca prihodkov in odhodkov
prihodki
odhodki
proračunski presežek

B.
IV.

račun finančnih terjatev in naložb
prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev

V.
VI.

C.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

račun financiranja
zadolževanje
odplačila dolga
povečanje sredstev na računih
neto zadolževanje
neto financiranje
stanje sredstev na računih na dan 31. 12.
2005

D.
I.
II.
III.

bilanca sredstev rezerv
prihodki
odhodki
presežek

E.

premoženjska bilanca
– sredstva:

2.013.943.836
1.996.902.576
17.041.259

9.744.846
11.116.110
–1.371.264

0
20.480.355
–4.810.359
–20.480.355
–17.041.259
393.521.625

27.687.331
2.502.138
25.185.193

7.163.732
tisoč tolarjev
7.163.732
tisoč tolarjev

– obveznosti in lastni viri:

3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in
naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv in premoženjska
bilanca so sestavni del tega odloka.

LITIJA
3437.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Litija za leto 2005

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05) ter 16. člena
Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski
svet Občine Litija na 36. seji dne 20. 6. 2006 sprejel

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 410-1/2006
Litija, dne 20. junija 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

Uradni list Republike Slovenije
3438.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Litija

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 118. člena Statuta Občine Litija
(Uradni list RS, št. 18/04 in 33/06) je Občinski svet Občine Litija na
37. seji dne 6. 7. 2006 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne službe
in način njihovega izvajanja na območju Občine Litija.
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7. druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe.
6. člen
Na podlagi vloge o zainteresiranosti se lahko izbere koncesionarja brez javnega razpisa, v kolikor se zagotovi smotrnost in
ekonomičnost izvajanja gospodarske javne službe na določenem
območju ali če se gospodarska javna služba zagotavlja v okviru
funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sisitemov.
7. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občinski svet Občine
Litija ustanovi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Sestavo,
delovno področje in pristojnosti teles za varstvo uporabnikov javnih
dobrin uredi občinski svet s posebnimi akti o ustanovitvi teh teles.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

vode,

lišč,

2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopa7. vzdrževanje občinskih cest,
8. gasilstvo,
9. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali.
3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s toplotno energijo,
2. oskrba s plinom,
3. javni prevoz potnikov po žičniških napravah,
4. urejanje javnih tržnic,
5. urejanje javne razsvetljave,
6. urejanje parkirišč na javnih površinah.

III. NAČIN IZVAJANJA
4. člen
Gospodarske javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka se
zagotavljajo v obliki v javnega podjetja, z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava in z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost
oseb zasebnega prava.
5. člen
Gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih
standardov in normativov. Opravljanje posamezne gospodarske
javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka se podrobneje uredi z
odlokom, v katerem se določi:
1. organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja
po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja gospodarskih javnih služb in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,

8. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 6/96).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Šifra: 007-2/2006
Litija, dne 6. julija 2006

Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

3439.

Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 32/06, ZSPJS – UPB5)
in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06 in
46/06) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačne razrede za določitev
osnovnih plač direktorjev javnih zavodov, katerih soustanoviteljica
je Občina Litija,

SKLEP
o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavoda za izobraževanje in kulturo Litija, s sedežem Trg na stavbah 8a, 1270 Litija,
se za določitev osnovne plače uvrsti v 46. plačni razred.
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center
Litija, s sedežem na Ponoviški 12, 1270 Litija, se za določitev
osnovne plače uvrsti v 32. plačni razred.
Šifra: 143-2/2005
Litija, dne 17. julija 2006
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.
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LJUBLJANA
3440.

II Grafični del

Odlok o zazidalnem načrtu za dele območij
urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska
cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče
Drama

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1) in 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01)
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 31. seji dne 26. 6. 2006
sprejel

ODLOK
o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja
CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11
Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za dele območij
urejanja CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska
cesta in CT 29 Križišče Drama (v nadaljevanju: zazidalni načrt), ki
določa ureditveno območje, namensko rabo, vrste dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih posegov, funkcionalna in oblikovna merila in
pogoje za graditev objektov in izvedbo drugih del, možnost postavitve enostavnih objektov, merila in pogoje za gradnjo infrastrukturnih
objektov in obveznost priključevanja ter druga merila in pogoje.
Zazidalni načrt je na podlagi posebnih strokovnih podlag izdelal City Studio, pod št. projekta 628 v februarju 2006, in korigiral
v juniju 2006.
2. člen
(sestavni deli odloka)
Sestavni del odloka so naslednje grafične priloge:
– LIST 5.1 – Ureditveno območje na geodetskem
načrtu
– LIST 5.2 – Ureditveno območje na katastrskem
načrtu
– Prikaz odstranitev objektov
– LIST 6
– Arhitektonsko zazidalna situacija
– LIST 7
– pritličje in prerezi
– Arhitektonsko zazidalna situacija
– LIST 8
– tretja in četrta kletna etaža
– Arhitektonsko zazidalna situacija
– LIST 9
– druga kletna etaža
– LIST 10 – Arhitektonsko zazidalna situacija
– prva kletna etaža
– LIST 11 – Arhitektonsko zazidalna situacija
– tipična etaža
– LIST 12 – Arhitektonsko zazidalna situacija
– terasna etaža
– LIST 13 – Prometno tehnična situacija in načrt
intervencijskih poti
– LIST 14 – Zbirni načrt komunalnih vodov in
priključkov
– LIST 15 – Tehnični elementi za zakoličbo
objekta, idejna višinska regulacija in
gradbena parcela

3. člen
(dodatna vsebina zazidalnega načrta)
Zazidalni načrt vsebuje še:
I Tekstualni del
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev zazidalnega načrta

M 1:500
M 1:1000
M 1:1000
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500
M 1:500

M 1:500

– LIST 1
– LIST 2
– LIST 3
– LIST 4

– Izsek iz dolgoročnega plana
– Izsek iz srednjeročnega plana
– Katastrski načrt
– Geodetski načrt

M 1:5000
M 1:5000
M 1:1000
M 1:500

II. UREDITVENO OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
4. člen
(ureditveno območje zazidalnega načrta)
Ureditveno območje zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ureditveno območje) obsega severozahodni del območja urejanja CO
1/27 Šumi s parc. št. 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 ter 178/7 (del), južni del
območja urejanja CT 10 Slovenska cesta s parc. št. 178/7 (del),
severni del območja urejanja CT 11 Slovenska cesta s parc. št.
178/7 (del) ter vzhodni del območja urejanja CT 29 Križišče Drama
s parc. št. 178/7 (del), vse k.o. Gradišče predmestje I.
Meja ureditvenega območja je razvidna iz grafičnih prilog:
»Ureditveno območje na geodetskem načrtu« (list št. 5.1.) ter »Ureditveno območje na katastrskem načrtu« (list št. 5.2.).
Velikost ureditvenega območja zazidalnega načrta obsega
0,73 ha.
5. člen
(podrobna namembnost ureditvenega območja)
Ureditveno območje je namenjeno mešanemu programu. V
pritličju in v prvi kletni etaži je predviden predvsem javni program:
večnamenske dvorane (kinodvorane), trgovine, gostinski lokali in
prostori za aktivno preživljanje prostega časa različnih starostnih
skupin (dnevni center za otroke, mladinski center ipd.). V prvi kleti
je predvidena tudi predstavitev arheoloških najdb na lokaciji. V
ostalih kletnih etažah se predvidijo parkirišča, tehnični in pomožni
prostori.
Višje nadzemne etaže se namenijo poslovno stanovanjskemu
programu, in sicer: severni del objekta se v etažah nad pritličjem
nameni pretežno poslovni dejavnosti, južni del objekta pa se v etažah nad pritličjem nameni stanovanjem. Poslovni dejavnosti se v
etažah nad pritličjem nameni 30% površin, stanovanjski dejavnosti
pa 70% površin (okoli 100 stanovanj).
Stanovanja bodo razmeščena po obodu z notranjim ozelenjenim atrijem, ki je zasebnega značaja in služi izključno stanovalcem.
Mali trg pred severno fasado objekta je namenjen srečevanju in gostinski ponudbi, ki se v sezoni razširi iz objekta tudi na
površine trga.
Površina objekta nad terenom je max. 26.200 m2, pod terenom pa max. 20.600 m2.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO
OBLIKOVANJE
6. člen
(regulacijske omejitve)
Posegi v prostor morajo upoštevati omejitve prikazane na
grafičnih prilogah »Arhitektonsko zazidalna situacija …« (listi št.
7, 8, 9, 10, 11 in 12).
Oznake na grafičnih prilogah imajo naslednji pomen:
– RL – regulacijska linija je črta, ki razmejuje javne površine
od drugih površin,
– GL – gradbena linija je črta, na katero mora biti s fasado
postavljen objekt, ki se gradi na zemljišču ob tej črti, dovoljeni so
le manjši zamiki fasade, kot odraz členitve in oblikovanja fasad
objekta,
– GM – gradbena meja je črta, ki jo načrtovan objekt ne sme
presegati,
– višina objekta – določa maksimalno višino objekta nad
terenom (kota ±0,0 m).
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7. člen
(dopustne dejavnosti)
Na ureditvenem območju je dopustno:
– trgovine na drobno,
– gostinstvo,
– storitvene dejavnosti (finančne, turistične, osebne itd.),
– poslovne dejavnosti,
– izobraževanje, kulturno-razvedrilne dejavnosti,
– bivanje,
– parkiranje.
8. člen
(dopustni posegi)
Na ureditvenem območju so dopustni naslednji posegi:
– odstranitev obstoječih objektov in naprav,
– vzdrževalna dela,
– sanacija in priprava stavbnega zemljišča, vključno z izvedbo arheoloških raziskav,
– gradnja novega objekta,
– predstavitev arheoloških izkopanin,
– urejanje zelenih in utrjenih zunanjih površin,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge gospodarske infrastrukture,
– postavitev urbane opreme: tipska nadkrita čakalnica na
avtobusnem postajališču (brez male svetlobne vitrine), stojala za
kolesa, skulpture in druga prostorska inštalacija ali vodnjak.
9. člen
(oblikovanje objekta in zunanje ureditve)
Pritlična etaža vzdolž zahodne strani objekta ob Slovenski
cesti je umaknjena v notranjost. Pod previsom, ki se uredi pretežno
brez stebrov, so urejene površine za pešce, zato mora biti pritličje,
obrnjeno proti Slovenski cesti, programsko in oblikovno zasnovano
tako, da se vzpostavi komunikacija z mimoidočimi.
Objekt ne sme biti zasnovan kot enoten kubus. Oblikovanje
fasad mora odražati ritem objektov ob tem delu Slovenske ceste.
Zahodna fasada mora biti členjena navpično in vodoravno, njeno
oblikovanje pa mora odražati tudi programsko delitev objekta. Elementi oglaševanja bodo del arhitekture objekta.
Severna fasada objekta se v liniji južnega roba atrija Bukvarne, med Slovensko cesto in vogalom hiše Kongresni trg 15, do
višine njenega venca izvede kot fasada »zaprte« hiše, do višine
njenega slemena (14,90 m) pa kot ograja odprte terase Šumi v drugi etaži (transparentna columba piazzette nad mestom). Izvedba
severne fasade, ki je umaknjena proti jugu, je dopustna največ do
kote na višini 20, 40 m in je dopustna pod naklonom.
Streha novega objekta je razgibana in v vzdolžni smeri lomljena pod različnimi nakloni od 3° do 20° tako, da se ustvari vtis, da
prekriva več objektov. Kritina je lahko bakrena pločevina, steklo ali
drugi trajni materiali, ki zagotavljajo boljšo tehnično rešitev.
Vhod v stanovanjski del objekta mora biti ločen od vhodov
v poslovni oziroma javni del objekta. Uvoz v garažo je potrebno
arhitekturno oblikovati in denivelirati šele v stavbi sami.
Ograje odprtih teras v peti in šesti etaži stanovanjskega dela
objekta se izvedejo v lahki kovinski konstrukciji z vmesnimi polnili.
Balkoni in terase se zazelenijo.
Tlakovanje malega trga se mora prilagajati Plečnikovim načrtom ureditve Kongresnega trga oziroma jih smiselno dopolnjevati.
Urbana oprema mora biti oblikovno usklajena za celotno območje.
Dopušča se ureditev sezonskega gostinskega vrta, ki mora biti
celostno usklajen z ureditvijo malega trga in lahko vsebuje le elemente, ki se že sicer pojavljajo na trgu, v tlakovanju, ipd.
Vse glavne poti v območju urejanja ter dostopi v objekt
morajo biti izvedeni tako, da je omogočen dostop funkcionalno
oviranim ljudem. Preko malega trga je treba omogočiti izvedbo peš
povezave z Vegovo ulico.
10. člen
(tlorisni gabariti objekta)
Tlorisne dimenzije objekta in umestitev le tega v prostor so
opredeljene v grafičnih prilogah »Arhitektonsko zazidalna situa-
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cija …« (list št. 7, 8, 9, 10, 11 in 12). Zamik zahodne fasade se
izvede na meji razmejitve med poslovnim in stanovanjskim delom
objekta.
Predviden objekt ima obliko trapeza in sicer:
(a) Pritličje – grafična priloga »Arhitektonsko zazidalna
situacija – pritličje in prerezi« (list št. 7): Zahodna stranica meri
110,55 m, severna stranica 27,75 m, vzhodna stranica 112,25 m,
južna pa 46,70 m. Zahodna stranica se zalomi za 2,00 m, južna
stranica pa za 5,30 m.
(b) Kletne etaže – grafična priloga »Arhitektonsko zazidalna
situacija« (list št. 8, 9, 10): Zahodna stranica meri 122,85 m, severna stranica 31,60 m, vzhodna stranica 126,65 m, južna pa 50,70
m. Južna stranica se zalomi za 5,30 m.
(c) Nadstropja – grafična priloga »Arhitektonsko zazidalna
situacija« (list št. 11, 12):
Prvo do tretje nadstropje:
Zahodna stranica meri 121,40 m, severna stranica 23,65 m,
vzhodna stranica 125,25 m in južna stranica 50,70 m. Severo
vzhodni vogal se zalomi za 7,80 x 12,05 m, južna stranica pa za
5,30 m.
Četrto nadstropje:
Zahodna stranica poslovnega dela objekta je v četrtem nadstropju glede na nižja nadstropja umaknjena za 3,00 m, severna
stranica pa za 11,65 m v notranjost.
Peto in šesto nadstropje:
Terasna so šesto nadstropje poslovnega dela ter peto in šesto
nadstropje stanovanjskega dela objekta. Zahodna stranica stanovanjskega dela objekta je glede na nižja nadstropja umaknjena za
3,00 m, vzhodna stranica pa za 2,00 m v notranjost. Zmanjšanje
površin etaž nad 4. nadstropjem se stopnjuje.
(d) Atrij:
V osrednjem delu stanovanjskega dela objekta se nad pritličjem predvidi podolgovat atrij nepravilne tlorisne oblike z maksimalnimi dimenzijami 17,50 x 60,00 m. Atrij je dopustno nadkriti z
zračeno streho nad najvišjo etažo.
11. člen
(višinski gabariti objekta)
Višinski gabarit objekta je razviden iz grafične priloge »Arhitektonsko zazidalna situacija – pritličje in prerezi« (list št. 7).
Novogradnja mora v uličnem delu s svojo členitvijo odraža
višinsko členitev obstoječih objektov ob vzhodnem robu Slovenske
ceste.
Celoten objekt ima štiri kletne etaže. Dopustna je izvedba
medetaže. V južnem delu ima objekt pritličje, štiri nadstropja in
dve terasni etaži. Maximalna višina severne stranice objekta nad
nivojem terena je, skupaj s transparentno columbo, 14,90 m. Višina
venca severnega dela zahodne fasade je 17,50 m. Višina južnega
dela zahodne fasade in višina venca vzhodne stranice je 20,40 m.
Višina južne stranice objekta je 25,60 m nad nivojem terena. Maksimalna višina 6. nadstropja je 28,00 m nad nivojem terena.
Višina previsa vzdolž Slovenske ceste in pri malem trgu (piazzetta) je pretežno 4,50 m.
Kota pritličja oziroma kota ± 0,00 m je 298,90 m.n.v..
IV. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE
12. člen
(obodna cesta in križišča)
Uvoz v garažo v kleti predvidenega objekta se izvede s križišča Slovenske in Erjavčeve ceste. Za izvedbo uvoza je potrebno
preurediti križišče v štirikrako z dvema razvrstilnima pasovoma za
izvoz iz garaže ter dopolniti semaforizacijo.
Na vzhodni strani Slovenske ceste je treba zagotoviti odmik
pritličja objekta od Slovenske ceste v širini 5,00 m. Ob tem se upošteva profil Slovenske ceste s štirimi voznimi pasovi po minimalno
3,25 m.
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(notranje prometne površine)
V ureditvenem območju ni internih cest. Območje se navezuje na obodni cestni sistem preko uvozno izvozne klančine, ki vodi
v garažo, ki je locirana v drugi, tretji in četrti kletni etaži. Uvoz se
izvede s Slovenske ceste v križišču z Erjavčevo cesto. Širina uvoza
– izvoza v garažo je max. 12,90 m, kar omogoča en uvozni in dva
razvrstilna pasova za izvoz.
V prvi kleti se na severni strani predvidi peš navezavo na
garažo pod Kongresnim trgom. V drugi kletni etaži se na severozahodni strani predvidi prometno navezavo na podzemno garažno
hišo pod Kongresnim trgom, na zahodni strani pa peš navezavo
na Dramo.
Dostava za potrebe javnega in poslovnega programa bo potekala na nivoju pritličja z malega trga in iz Vegove ulice.
14. člen
(peš promet)
Vzdolž Slovenske ceste se izvede hodnik za pešce širine
5,00 m.
15. člen
(mestni potniški promet)
Obstoječe avtobusno postajališče se prestavi proti jugu na
vozni pas namenjen avtobusnemu prometu. Avtobusno postajališče ima dolžino 36,00 m. Med Slovensko cesto in hodnikom za
pešce se izvede postajališče širine 2,00 m.
16. člen
(mirujoči promet)
Za potrebe objekta je potrebno zagotoviti naslednje parkirne
kapacitete:
– kinodvorane
1 parkirno mesto / 5–10 sedežev,
– poslovni prostori 1 parkirno mesto / 30–40 m2 neto poslovnih površin,
– gostinski lokali
1 parkirno mesto / 4–8 oziroma 8–12
sedežev,
– trgovski lokali
1 parkirno mesto / 50 m2 bruto trgovskih
površin,
– stanovanja
2 parkirni mesti / stanovanje.
Pri izračunu potrebnih parkirnih mest se zaradi specifičnosti
programov predvidi izmenjava rabe parkirnih mest za poslovni program in kinodvorane, tako da se upošteva 25% časovno pokrivanje
potreb po parkirnih mestih za ta dva programa.
Za potrebe mirujočega prometa se zagotovi minimalno 350
parkirnih mest v podzemni parkirni hiši v drugi, tretji in četrti kleti
objekta. Manjkajoča parkirna mesta se zagotovijo v podzemni
garažni hiši pod Kongresnim trgom. Do izgradnje parkirne hiše
pod Kongresnim trgom se manjkajoča parkirna mesta zagotovijo
v drugih parkirnih hišah mestnega središča s pogodbo. Zagotoviti
je treba zadostno število parkirnih mest za potrebe vozil oseb z
invalidskim vozičkom.
Prometno urejanje je razvidno iz grafične priloge »Prometno
tehnična situacija in načrt intervencijskih poti« (list št. 13).
V. POGOJI ZA GRADNJO GOSPODARSKE JAVNE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOST ZA PRIKLJUČEVANJE
NA OBJEKTE OZIROMA OMREŽJE GOSPODARSKE JAVNE
INFRASTRUKTURE
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– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora
lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje
javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora za to od lastnika pridobiti
služnost;
– gradnja komunalnih naprav in objektov mora potekati usklajeno;
– dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in
racionalnejše izrabe prostora;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti
izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve
posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za
to območje.
Za potrebe hlajenja objekta se predvidi centralna klima naprava.
Komunalno in energetsko urejanje je razvidno iz grafične
priloge »Zbirni načrt komunalnih vodov in priključkov« (list št. 14).
18. člen
(kanalizacija)
Na obravnavanem območju je zgrajena kanalizacija v mešanem sistemu za odvod komunalne odpadne in padavinske odpadne
vode.
Upoštevati je potrebno projektno nalogo prestavitve javne
kanalizacije št. 2939K: Prestavitev vodovoda in kanalizacije zaradi
novogradnje objekta Šumi (območje urejanja CO 1/27 Šumi), marec 2005, izdelovalca JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o..
Predvidena je obnova kanalizacije v mešanem sistemu, ki
poteka po Slovenski cesti, v skupni dolžini 182 m.
Interna kanalizacija iz predvidenega objekta se priključi na
javno kanalizacijo, ki poteka po Slovenski cesti, samo na enem
mestu in sicer z vpadnim jaškom. Odtoke iz kleti je potrebno voditi
preko kletnega črpališča. Padavinske odpadne vode iz utrjenih
površin in čiste vode s strehe se odvajajo v predvideni kanal. Obstoječe hišne priključke je potrebno obnoviti.
Ob zahodnem delu predvidenega objekta poteka kanalizacija
(ni v upravljanju VO-KA) za odvod hladilne vode iz območja Trga
republike. Med gradnjo predvidenega objekta je treba zagotoviti
nemoteno obratovanje omenjene kanalizacije z začasno prestavitvijo na območju gradnje.
19. člen
(vodovod)
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz centralnega
vodovodnega sistema Ljubljana.
Objekt se priključi na javno vodovodno omrežje v Slovenski
cesti, ki ga je zaradi predvidene gradnje treba prestaviti. Vodovod
NL DN 200 se v dolžini 120 m prestavi v obstoječi kolektor v Slovenski cesti.
Upoštevati je potrebno projektno nalogo prestavitve vodovoda št. 2277V: Prestavitev vodovoda in kanalizacije zaradi novogradnje objekta Šumi (območje urejanja CO 1/27 Šumi), marec 2005,
JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o. ter projektno nalogo št. 2276V:
Prestavitev vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje garažne hiše
Kongresni trg marec 2005, JP Vodovod – Kanalizacija d.o.o..
Požarna zaščita predvidenega objekta bo zagotovljena s
hidrantnim omrežjem, ki je razvidno iz grafične priloge »Prometno
tehnična situacija in načrt intervencijskih poti« (list št. 13) in »Zbirni
načrt komunalnih vodov in priključkov« (list št. 14).

17. člen

20. člen

(splošni pogoji)

(vročevod)

Splošni pogoji za potek in gradnjo gospodarske javne infrastrukture so:
– načrtovani objekti morajo biti priključeni na obstoječe in
predvideno komunalno in energetsko infrastrukturno omrežje. Priključitev se izvede po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih
vodov;

Predvideni objekt se priključi na glavno vročevodno omrežje
DN 450 na Vegovi ulici.
Obstoječe vročevodno omrežje DN 150 in DN 65 je treba
zaradi nove ureditve odstraniti in s tem omogočiti neovirano ureditev terena za novogradnjo oziroma za gradnjo kletnih prostorov
načrtovanega objekta.
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Pred odstranitvijo vročevodnega omrežja DN 150 in DN 65
je treba prevezati obstoječe toplotne postaje za objekt Realke. Pri
prevezavah se uporabi že izvedeni priključni vročevod DN 150,
tako da se dogradi priključni vročevod DN 100 do novopredvidenega objekta Šumi in priključek DN 65 za oskrbo objekta Realke.
Šele po prevezavi in s tem zagotovitvi oskrbe obstoječih objektov
iz glavnega vročevoda DN 450 po Vegovi ulici, se lahko pristopi k
odstranitvi obstoječega vročevodnega omrežja DN 150 in DN 65.
Za oskrbo novega objekta je v drugi kleti predvidena toplotna
postaja.

nalnih površin se izvede neodvisno od sistema javne razsvetljave.
Svetlobna telesa morajo biti ustrezno locirana, tipska in ustrezne
višine. Osvetlitev zunanjih površin orientiranih k javnim površinam
mora biti dobra, enakomerna in nebleščeča. Za izvedbo javne
razsvetljave se uporabijo tipski elementi, kar omogoča enostavno
vzdrževanje.

21. člen

(varstvo vode in podtalnice)

VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA
25. člen

(plinovod)
Na severno-vzhodnem območju bivše tovarne Šumi poteka
obstoječ nizkotlačni plinovod DN 100 in DN 32, ki se v obravnavanem območju tudi zaključi. Po Gregorčičevi ulici poteka glavni
nizkotlačni plinovod DN 100, po Vegovi ulici glavni nizkotlačni
plinovod DN 250 in do objekta Kongresni trg 15 glavni nizkotlačni
plinovod DN 150.
Gradnja predvidenega objekta tangira obstoječi priključni plinovod DN 100 in DN 32, ki poteka iz Slovenske ceste in se zaključi
v ureditvenem območju na severni strani objekta Slovenska cesta
16. Pred začetkom gradbenih del je potrebno obstoječi priključni
plinovod odstraniti in začasno izključiti izven vplivnega območja
gradbene jame.
V stanovanjskem delu objekta je predvidena možnost uporabe zemeljskega plina za kuhanje, v poslovnem in javnem delu
objekta pa za kuhanje ali tehnologijo.
Oskrba novega objekta z zemeljskim plinom se po potrebi
izvede iz omenjenega začasno zaključenega plinovoda DN 100.
Priključni plinovod se predvidi v dimenziji DN 50.
22. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Obravnavano omrežje z energetskega stališča ne omogoča
priključitve obravnavanega območja, zato se predvidena transformatorska postaja priključi v SN kabelsko vejo, ki izhaja iz RTP
Center, celica 18. Obravnavano območje se priključi na električno
omrežje po zamenjavi elektro kabla po celotni trasi od RTP Center
do RP Vrtača.
Objekt se bo elektroenergetsko napajal iz novopredvidene
transformatorske postaje, ki bo locirana ob dovozni klančini v prvi
kleti objekta. Transformatorska postaja se predvidi za vgradnjo treh
transformatorjev moči 1000 kVA; za potrebe objekta se vgradita
dva. Pri načrtovanju podzemnih parkirnih prostorov je potrebno
upoštevati prezračevanje transformatorske postaje.
23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Telekomunikacijsko omrežje je na predmetnem območju izvedeno z zemeljskimi kabli in kabelsko kanalizacijo in gravitira v
območje telefonske centrale TC Ljubljana I – Cankarjev dom.
Zaradi izgradnje predvidenega objekta se ukinejo ali odstranijo obstoječe Telekom instalacije, ki so namenjene objektom, ki
se rušijo. Zaščitijo in prestavijo se obstoječe Telekom instalacije,
ki so prizadete z gradnjo. Zgradi se nov kabelski priključek novega
objekta na Telekom omrežje.
Predvideno je opremljanje območja s TK sistemom (Telekom)
in KKS sistemom (izbrani ponudnik).
V objektih, ki so povezani s skupno kletno etažo, je predviden
po vsaj en telekomunikacijski kabelski priključek v skupni kabelski
omari v prvi kleti, od koder bo izveden razvod do posameznih enot
po kabelskih policah v kleti.
24. člen
(javna razsvetljava)
Obstoječe omrežje javne razsvetljave je izvedeno po vseh
obodnih cestah obravnavanega območja.
Vse k javnim površinam orientirane zunanje površine nove
ureditve je treba ustrezno osvetliti. Razsvetljava skupnih funkcio-

čju.

Obravnavana lokacija se nahaja na vodovarstvenem obmo-

Prepovedana je uporaba gradbenega materiala, iz katerega
se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo. Objekte in naprave je
treba graditi je treba graditi 2 m nad najvišjo gladino podzemne
vode, glede na povprečje nivoja gladin v zadnjih 10-ih letih. Če
se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za
več kot 10%, je gradnja izjemoma dovoljena. Če je v času gradnje
ali obratovanja treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to
potrebno pridobiti vodno soglasje.
Za vse kanalizacijske sisteme in lovilce olj in maščob je potrebno zagotoviti neprepustno izvedbo z opravljenim preizkusom in
atestom. V kleti, kjer obstaja možnost izlitja motornega olja iz vozil
na prometnih površinah, morajo biti površine primerno urejene,
da ne pride do izlitja le teh v podtalje. Direkten izliv požarnih vod
v podtalje ni dovoljen. V primeru izvedbe kletnih prečrpališč mora
biti osnovna posoda nameščena v dodatno revizijsko posodo, obe
posodi morata biti izvedeni vodotesno in med posodama mora biti
dovolj prostora za nemoteno kontrolo. Stene in dno jaškov hidravličnih dvigal morajo biti vodotesni in izvedeni iz materialov, ki so
odporni na olja.
Pri ureditvi transformatorskih postaj in namestitve transformatorjev z oljem je potrebno vsako transformatorsko postajo opremiti
z lovilno jamo. Volumen jame mora zadoščati zajemu največje
možne količine olja, ki jo transformator vsebuje, jama mora biti izvedena olje in vodotesno, hladilo olje mora biti biološko razgradljivo.
Predlaga se namestitev suhih transformatorjev.
Potrebno je pripraviti poseben projekt rušitvenih del in poseben projekt varovanja podtalnice pri izvajanju izkopnih in gradbenih
del, v katerem se bodo zagotovili vsi potrebni ukrepi za preprečitev
izlitja nevarnih snovi v podtalje. V kolikor bo potrebno pri izvedbi
rušitvenih in gradbenih del prestaviti del kanalizacijskega in vodovodnega sistema, se je potrebno pri pripravi projektov za ta del
posvetovati s pristojnim upravljavcem.
26. člen
(varstvo zraka)
Nov objekt ne sme prekomerno onesnaževati zraka.
Prezračevalni kanali se speljejo nad streho objekta. Prezračevanje podzemnih parkirišč se izvede z odvodnimi kanali in
prezračevalnimi odprtinami za odvod dima in toplote z izpustom
nad streho objekta.
27. člen
(varstvo pred hrupom)
Predvidene in obstoječe dejavnosti v območju ne smejo pri
svoji dejavnosti povzročati hrupa, ki bi presegal mejne ravni hrupa
50 dbA ponoči in 60 dbA podnevi.
Na predvidenem objektu je treba zagotoviti ustrezne pasivne
protihrupne ukrepe z ustrezno fasado in zasteklitvijo.
28. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Investitorji so dolžni ravnati z odpadki, ki nastanejo v času
gradnje in obratovanja objektov, v skladu s predpisi, ki urejajo to
področje.
Odpadki se zbirajo in odvažajo ločeno. Zbirna mesta komunalnih odpadkov se uredijo v kletni etaži. Odvoz odpadkov za
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predvideni objekt se bo izvajal v nočnem času iz odjemnih mest
v pritličju ob Slovenski cesti, in sicer ločeno za stanovanja ter za
javni in poslovni program. Alternativno je dopustna tudi ureditev
odjemnih mest na vzhodni strani objekta z odvozom preko dvorišča
Realke na Vegovo ulico.

IX. PARCELACIJA
34. člen
(gradbene parcele)
cer:

VII. POGOJI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
29. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Območje urejanja je del območja mestnega središča, ki je
vpisano v Register nepremičnine kulturne dediščine pod evidenčno
številko enote 328 Ljubljana mestno jedro in spada v kategorijo
naselbinske kulturne dediščine. Območje je tudi del večjega arheološkega spomenika.
Pred vsemi posegi v zemeljske plasti, razen na zemljiščih s
parc. št. 6/3, 6/4, 6/5 k.o. Gradišče predmestje I. je treba zagotoviti
predhodne arheološke raziskave oziroma arheološki nadzor. Nepremičninske najdbe se prezentirajo na lokaciji v okviru objekta.
Gradbena linija objekta na severu lahko seže največ do
zgodovinsko utemeljene gradbene linije jugozahodnega vogala
Kongresnega trga, ki jo je določala severna fasada porušene Wurzbachove hiše. Višina tu ne sme presegati višine slemena stavbe
Kongresni trg 15, ki znaša 14,90 m.
Glede na to, da je značilnost strnjene robne zazidave tudi
usklajen višinski gabarit, mora tudi predvidena novogradnja v uličnem delu odražati višinsko členitev obstoječih objektov ob vzhodnem robu Slovenske ceste. Novogradnja v notranjosti kareja je z
zamikom od roba ulice lahko tudi višja, vendar mora s spomeniškovarstvenega vidika vertikalni gabariti spoštovati obstoječe proporce
tega dela mesta in se smiselno vključiti v prerez celotne ulice.
Ureditev malega trga pred objektom se mora prilagoditi načrtovani ureditvi Kongresnega trga.
Fasada na Slovensko cesto naj bo členjena po horizontali in
vertikali. členitev objekta naj odraža značilen ritem parcel in vertikalno členitev objektov ob Slovenski cesti.
VIII. UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
30. člen
(splošne določbe)
V fazi izdelave projektne dokumentacije mora biti izdelana
študija požarne varnosti, vključno za južno ležeči zazidalni kare.
Objekti morajo omogočati pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter zagotoviti pogoje za omejevanje širjenja ognja ob požaru.
Objekti morajo biti grajeni potresno varno. Prva plošča mora biti
ojačana na lastno porušitev objekta nad njo.
31. člen
(intervencijske poti in površine)
Omogočena mora biti dostopnost za vse vrste intervencijskih
vozil po Slovenski cesti, malem trgu in po dvorišču Realke.
Intervencijske poti so razvidne iz grafične priloge »Prometno
tehnična situacija in načrt intervencijskih poti« (list št. 13).
32. člen
(hidrantno omrežje)
Požarna zaščita predvidenega objekta se zagotovi z zunanjim hidrantnim omrežjem in ustreznim številom hidrantov skladno
s študijo požarne varnosti.
33. člen

Ureditveno območje sestavljata dve gradbeni parceli, in si-

P1 – gradbena parcela objekta s površino 5.383 m2.
P2 – gradbena parcela javnega dobrega Slovenske ceste s
površino 1925 m2.
Dopustna odstopanja so ± 1%.
Meje gradbene parcele so razvidne iz grafične priloge »Tehnični elementi za zakoličbo objekta, idejna višinska regulacija in
gradbena parcela« (list št. 15).
X. POVRŠINE, NAMENJENE JAVNI RABI
35. člen
(javna raba)
Zunanje površine na severnem in zahodnem delu gradbene
parcele objekta (P1) se na nivoju terena namenijo javni rabi.
Uvoz/izvoz v/iz parkirno hišo iz Slovenske ceste v kleti
objekta služi tudi kot uvoz/izvoz v/iz podzemno parkirno hišo
Kongresni trg.
XI. TOLERANCE
36. člen
(tolerance pri gabaritih)
Pri gabaritih so dopustna naslednja odstopanja:
– višinska regulacija terena ± 0,3 m,
– višinski gabarit objekta ± 0,5 m,
– višina previsa vzdolž Slovenske ceste in proti malemu trgu
± 0,1 m,
– fasada (zamiki zaradi oblikovanja) ± 1,0 m,
– širina notranjega atrija ± 2,0 m,
– zamik dela zahodne fasade se prilagaja meji razmejitve
objekta na poslovni in stanovanjski del,
– dolžina notranjega atrija se lahko spreminja glede na delitev
med poslovnim in stanovanjskim delom objekta,
– gradbena meja objekta (GM) na severni, vzhodni in južni
strani do parcelne meje,
– gradbena linija objekta (GL) na severni strani objekta ±
0,5 m.
Pri gradbeni liniji (GL) na zahodni strani objekta so dopustne
tolerance – 0,5 m.
37. člen
(tolerance pri namembnosti)
Dopustna je sprememba razmerja bruto etažnih površin med
stanovanjskim in poslovnim delom ter širitev javnega programa tudi
v nadstropja severnega dela objekta. Razmerje med poslovnim in
stanovanjskim delom v etažah nad pritličjem se lahko spremeni,
vendar mora ostati stanovanjski program prevladujoč, torej nad
50%.
38. člen
(tolerance pri komunalnih vodih, objektih in napravah)
Dopustne so spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in
racionalnejše izrabe prostora.
XII. ETAPNOST IZVEDBE ZAZIDALNEGA NAČRTA
39. člen

(ukrepi za obrambo)

(etape)

Za območje zazidalnega načrta ni predvidenih ukrepov za
obrambo.

Predvideni objekt in zunanja ureditev se izvedeta v eni etapi.
Podzemna peš navezava na Dramo se izvede v drugi etapi.
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(odstranitve objektov)
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44. člen

XIII. ODSTRANITVE OBJEKTOV
40. člen

78 / 25. 7. 2006 /
(veljavnost)

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

Pred pričetkom gradnje je treba odstraniti vse objekte, ki se
nahajajo v obravnavanem območju. Objekti nimajo zaklonišč.

Šifra: 300-41/2004-21
Ljubljana, dne 26. junija 2006
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l.r.

XIV. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
41. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Vsak poseg v okolje mora biti načrtovan tako, da povzroči čim
manjše obremenjevanje okolja.
Z izgradnjo predvidenega objekta se požarna varnost, higienska in zdravstvena zaščita, varnost pri uporabi ter zaščita pred
hrupom za okolico ne sme poslabšati.
Za preprečitev poškodb objektov se mora zagotoviti ustrezna
tehnologija gradnje. Pred pričetkom gradnje je treba ugotoviti stanje
sosednjih objektov. Morebitne poškodbe na sosednjih objektih je
investitor dolžan odpraviti na svoje stroške v najkrajšem možnem
času in s čim manjšimi motnjami za lastnike oziroma uporabnike.
Za izvedbo načrtovane prostorske ureditve v delu kletnih
etaž pod Slovensko cesto in previsa vzdolž Slovenske ceste, ki
posega na grajeno javno dobro, se zaradi prepovedi pravnega
prometa grajenega javnega dobra lahko sklene pogodba o ustanovitvi stavbne pravice ali druge pogodbe, ki omogočajo gradnjo,
investitor pa je dolžan, brez finančnih in drugih pogojev, dopustiti
uporabo uvoza/izvoza iz/v parkirne(o) hiše(o) iz Slovenske ceste
kot uvoz/izvoz in prehod skozi parkirno hišo zaradi dostopov do
načrtovane podzemne parkirne hiše pod Kongresnim trgom in do
Drame. V postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja je investitor dolžan z Mestno občino Ljubljana skladno s predpisi o graditvi
objektov in urejanju prostora skleniti potrebne pravne akte, na
podlagi katerih bo mogoče urediti pravni in zemljiškoknjižni status
nepremičnin, ki so v območju predvidenih gradbenih posegov in so
namenjene splošni rabi.
Investitor načrtovane prostorske ureditve in Mestna občina Ljubljana skleneta urbanistično pogodbo, v kateri se določijo
obveznosti investitorja pri izvedbi objektov, naprav in površin, ki
so v javno korist, in način zagotovitve manjkajočih parkirnih mest
do izgradnje parkirne hiše pod Kongresnim trgom in obveznost
zagotovitve manjkajočih parkirnih mest po izgradnji le te. Investitor
bo skladno z urbanistično pogodbo uredil vse površine namenjene
javni rabi na območju zazidalnega načrta in opremil zemljišče s
komunalno in energetsko infrastrukturo na območju zazidalnega
načrta v skladu s programom opremljanja.

XV. KONČNE DOLOČBE
42. člen
(vpogled)
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za urbanizem,
– Upravni enoti Ljubljana – izpostava Center,
– Četrtni skupnosti Center.
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati prva alineja
prvega odstavka 4. člena in 6. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja CO 1/27 Šumi (Uradni list RS, št.
24/96).

ŠKOFJA LOKA
3441.

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje
odraslih – Ljudska univerza Škofja Loka

Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96 in 23/96), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni
list RS, št. 12/96), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91 in 8/96) in 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list
RS, št. 37/95, 47/98), 16. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, in Uradni list, št. 80/01),
19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) ter
15. člena Statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/95,
13/95, 14/96) so Občinski svet Občine Škofja Loka na 17. redni seji
dne 1. 6. 2006, Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 22.
redni seji dne 23. 3. 2006, Občinski svet Občine Železniki na 26.
redni seji dne 26. 4. 2006, Občinski svet Občine Žiri na 16. redni
seji dne 1. 6. 2006 (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) sprejeli

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda za izobraževanje odraslih
– Ljudska univerza Škofja Loka
1. člen
S tem odlokom ustanoviteljice spreminjajo Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 27/98, 47/99).

glasi:

2. člen
Za prvim odstavkom 2. člena se doda nov odstavek, ki se
Skrajšano ime zavoda je: LU Škofja Loka.
3. člen
Besedilo 10. člena se spremeni, tako da se glasi:
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
22.110
izdajanje knjig
22.130
izdajanje revij in periodike
22.140
izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150
drugo založništvo
22.220
drugo tiskarstvo
22.240
priprava za tisk
22.320
razmnoževanje videozapisov
22.330
razmnoževanje računalniških zapisov
52.471
dejavnost knjigarn
52.610
trgovina na drobno po pošti
52.620
trgovina na drobno, na tržnicah in stojnicah
52.630
druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
70.200
dajanje lastnih nepremičnin v najem
72.210
razvoj in založba programskih paketov
72.220
oskrba z računalniškimi programi in
svetovanje
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72.300
72.400
73.201
73.202
74.130
74.140
74.400
74.810
74.851
74.852
74.853
74.871
74.873
80.102
80.103
80.302
80.303
80.210
80.220
80.301
80.410
80.421
80.422
92.310
92.320
92.340
92.511
92.720
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5. člen
Besedilo predzadnje alineje 18. člena, ki se glasi »odloča o
sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev«
se spremeni in se po novem glasi:
»– na prvi stopnji odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja«.

obdelava podatkov
omrežne podatkovne storitve
raziskovanje in eksperimentalni razvoj
na področju družboslovja
raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike
raziskovanje trga in javnega mnenja
podjetniško in poslovno svetovanje
oglaševanje
fotografska dejavnost
prevajanje
fotokopiranje in drugo razmnoževanje
druga splošna tajniška opravila
prirejanje razstav, sejmov in kongresov
druge poslovne dejavnosti
osnovnošolsko splošno izobraževanje
dejavnost zavodov za izobraževanje otrok
z motnjami v razvoju
visoko strokovno izobraževanje
univerzitetno izobraževanje
srednješolsko splošno izobraževanje
srednješolsko poklicno in strokovno
izobraževanje
višje strokovno izobraževanje
dejavnost vozniških šol
dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje d. n.
umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
obratovanje objektov za kulturne prireditve
druge razvedrilne dejavnosti.
dejavnost knjižnic
druge dejavnosti za sprostitev, d. n.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 601-7/1996
Škofja Loka, dne 1. junija 2006
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
Št. 07-603-11/06
Gorenja vas - Poljane, dne 23. marca 2006
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Jože Bogataj l.r.
Št. 080-09-3362
Železniki, dne 26. aprila 2006
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
Št. 032-3/2006
Žiri, dne 1. junija 2006

4. člen

Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

V 14. členu se pristojnost »sprejema program razreševanja
presežnih delavcev« črta.

DRŽAVNI ZBOR
3442.

Zakon o dopolnitvah Zakona o reviziji
postopkov javnega naročanja (ZRPJN-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona
o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-D)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov
javnega naročanja (ZRPJN-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. julija 2006.
Št. 001-22-120/06
Ljubljana, dne 24. julija 2006
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
ZAKON
O DOPOLNITVAH ZAKONA O REVIZIJI
POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA
(ZRPJN-D)
1. člen
V Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list
RS, št. 95/05 – uradno prečiščeno besedilo) se za 11. členom doda
11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(1) Ne glede na določbo prvega odstavka prejšnjega člena
zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila,
če naročnik ugotovi, da so ali bi lahko bila zato ogrožena življenja
ali zdravje ljudi.
(2) Naročnik v tem primeru po predhodnem soglasju vlade
v roku 3 dni od prejema soglasja poda Državni revizijski komisiji
predlog, da se postopek javnega naročanja nadaljuje iz razloga
navedenega v prejšnjem odstavku.
(3) Državna revizijska komisija oziroma njen predsednik odloči o zahtevi naročnika v roku treh delovnih dni od prejema predloga,
da vložen zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega
naročila.
(4) Glede obveščanja o prejetem zahtevku za revizijo, vložitvi
predloga iz drugega odstavka tega člena in odgovora vlagatelja
zahtevka na ta predlog, veljajo določila prejšnjega člena.«.
2. člen
Določba 11.a člena zakona se uporablja tudi za postopke
javnega naročanja, ki že potekajo.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št.

3443.

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 29/95 – ZPDF, 23/96,
24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00, 22/00 – ZJS, 87/02 – SPZ,
29/03 – odl. US in 69/03 – SZ-1) v zvezi s 196. členom Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES in 47/06
– ZEN) izdaja minister za okolje in prostor

PRAVILNIK
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev
vrednosti stanovanja
1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je določena skladno z rastjo vrednosti evra po srednjem tečaju Banke
Slovenije in je 209,45 SIT.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja (Uradni
list RS, št. 65/06).
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Št. 0071-14/2006
Ljubljana, dne 18. julija 2006
EVA 2006-2511-0164
Janez Podobnik l.r.
Minister
za okolje in prostor

3444.

Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

Na podlagi Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom
in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in
48/01) minister za delo, družino in socialne zadeve objavlja

KOLIČNIK
rasti cen prehrambenih izdelkov
Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov za obdobje januarjunij 2006, na podlagi katerega se uskladi regres za prehrano med
delom za obdobje julij–december 2006, je 1,019.
Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje julij–december 2006 je 737 SIT na dan.
Št. 94000-15/2005-8
Ljubljana, dne 7. julija 2006
mag. Janez Drobnič l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3445.

MINISTRSTVA

Stran

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

Št. 450-02/99-10/37
Ljubljana, dne 14. julija 2006
EPA 890-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Poročilo o gibanju plač za maj 2006

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

POROČILO
o gibanju plač za maj 2006
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za maj 2006 je znašala 286 316 SIT in je bila za 2,3 odstotka
višja kot za april 2006.
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za maj 2006 je znašala 182 638 SIT in je bila za 2,2 odstotka
višja kot za april 2006.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar – maj
2006 je znašala 282 193 SIT.
Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar – maj
2006 je znašala 180 283 SIT.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje marec 2006
– maj 2006 je znašala 283 970 SIT.
Št. 9611-117/2006/5
Ljubljana, dne 20. julija 2006
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

Stran
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3416.
3417.
3418.
3419.

3420.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-B)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o policiji
(ZPol-F)
Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije
podjetij (ZSTNIIP-A)
Zakon o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (uradno prečiščeno besedilo)
(ZJSRS-UPB2)
Zakon o dopolnitvah Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN-D)
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3424.
3425.

8383

3426.
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3427.
3428.

VLADA

Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev
Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto
na odseku Pluska–Ponikve
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča
Blejskega jezera
Uredba o določitvi prekrškov za kršitve določb Uredbe
Sveta (ES) o zaščiti živali med prevozom in postopki,
povezanimi z njim
Uredba o izvajanju nadzora varnosti zrakoplovov iz
tretjih držav, ki pristajajo na letališčih v Republiki Sloveniji
Sklep o opredelitvi sistema javnih letališč
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8407

3429.

8410
8412
8423

8467
8467

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi kršitve pravice do učinkovitega
varstva pravic iz četrtega odstavka 15. člena Ustave
v zvezi s 13. členom Konvencije o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin

3430.

8428
8436
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8438
8439
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8441

SODNI SVET

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
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BANKA SLOVENIJE

Sklep o pogojih za pridobitev dovoljenja za izdajanje
hipotekarnih in komunalnih obveznic
Sklep o izračunu neto sedanje vrednosti kritnega premoženja
Sklep o vključevanju izvedenih finančnih instrumentov
v kritno premoženje
Sklep o skrbniku kritnega registra
Sklep o enotnem in celovitem informiranju uporabnikov storitev plačilnega prometa o tarifah za storitve
plačilnega prometa
Sklep o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih
računov ter odpiranju in vodenju transakcijskih računov s posebnim statusom
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifi, po
kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih
opravlja Banka Slovenije
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Poročilo o gibanju plač za maj 2006
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Pravilnik o vsebini in obliki javnih in drugih listin o zaključenem izobraževanju na Univerzi na Primorskem

8442

OBČINE

MINISTRSTVA

Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov

Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje
sodnice
Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur
na prosto mesto

AJDOVŠČINA

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov
krajevnih skupnosti in o določitvi števila članov svetov
krajevnih skupnosti v Občini Ajdovščina

8451

BLED

Odlok o merilih in kriterijih za izračun prispevka ob
priključitvi na javni vodovod in kanalizacijo ter čistilno
napravo v Občini Bled

CERKVENJAK

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

8453
8455

KOČEVJE

Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
Sklep o imenovanju v Komisijo za sestavo volilnega
imenika za Rome

8455
8456

LAŠKO

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Laško
Sklep o ukinitvi javnega dobra

8456
8458

LITIJA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za
leto 2005
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija
Sklep o uvrstitvi direktorjev v plačne razrede

8458
8459
8459

LJUBLJANA

Odlok o zazidalnem načrtu za dele območij urejanja
CO 1/27 Šumi, CT 10 Slovenska cesta, CT 11 Slovenska cesta in CT 29 Križišče Drama

8460

ŠKOFJA LOKA

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda za izobraževanje odraslih – Ljudska
univerza Škofja Loka

8465
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