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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2182. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike 

Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za neprecenljive zasluge pri ohranjanju slovenske kulture 
in jezika med Slovenci v Avstraliji ter nesebično pomoč sloven-
skim rojakom v Avstraliji

patru CIRILU BOŽIČU

podeljujem

RED ZA ZASLUGE.

Št. 094-06-15/2012-1
Ljubljana, dne 9. julija 2012

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik

Republike Slovenije

MINISTRSTVA
2183. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero 

dohodnine od dobička iz kapitala 
od odsvojitve vrednostnih papirjev 
in drugih deležev ter investicijskih kuponov 
za leto 2012

Na podlagi 342. člena Zakona o davčnem postopku 
(Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
32/12) izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero dohodnine  

od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih 
papirjev in drugih deležev ter investicijskih 

kuponov za leto 2012

1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta, oblika in način daja-

nja podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od 
odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicij-
skih kuponov za leto 2012.

2. člen
Zavezanci za dajanje podatkov, določeni v 339. členu 

Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 
prečiščeno besedilo in 32/12; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2), 
dostavijo podatke po vrstah, v obliki in na način, določen v 
Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.

3. člen
Podatki se pošljejo v elektronski obliki po sistemu eDavki 

na spletni naslov http://edavki.durs.si.

4. člen
(1) Če pri zavezancu za dajanje podatkov nastanejo sta-

tusne spremembe zaradi združitve in delitve, predloži podatke 
za odmero dohodnine ustrezni pravni naslednik.

(2) Ob stečaju ali likvidaciji zavezanca za dajanje podat-
kov, kadar ni pravnega naslednika, pošlje podatke za odmero 
dohodnine stečajni ali likvidacijski upravitelj.

(3) Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje po-
datkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna ali fizična 
oseba, pri kateri so shranjene poslovne knjige in knjigovodska 
dokumentacija.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-200/2012/16
Ljubljana, dne 29. junija 2012
EVA 2012-1611-0061

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister

za finance

Uradni list
Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

http://edavki.durs.si
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                 P R I L O G A  

O B L I K A  I N  N AČ I N  D O S T A V E  P O D A T K O V  Z A  O D M E R O  D O H O D N I N E  O D  
D O B IČK A  I Z  K A P I T A L A  O D  O D S V O J I T V E  V R E D N O S T N I H   P A P I R J E V  I N  

D R U G I H  D E L E Ž E V  T E R  I N V E S T I C I J S K I H  K U P O N O V  

1. Oblika podatkov 

Podatki se zapišejo v datoteko vrste XML po shemi KP_KDVP.XSD, ki je objavljena na internetni 
strani  eDavki: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx. 

2. Priprava in dostava podatkov davčni upravi 

Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti prek storitev sistema eDavki 
(http://edavki.durs.si). Dostop do sistema eDavki je mogoč z uporabo certificiranih digitalnih potrdil. 
Navodila za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na naslovu http://edavki.durs.si v področju 
»Registracija«.   
 
Podatki se pripravijo na način "en XML, več zavezancev". 
 
Elektronski dokument se pripravi tako, da vsebuje podatke o vseh pridobitvah in odsvojitvah kapitala v 
davčnem letu po objavljeni shemi za enega ali več zavezancev.  
 
V primeru pošiljanja napačnih podatkov za posameznega zavezanca se popravki ponovno pošljejo v 
obliki elektronskega dokumenta z vsemi podatki zavezanca. 
 
V primeru nepravilno poslanih podatkov za zavezanca, ki v odmernem letu nima pridobitev in/ali 
odsvojitev, se v datoteki XML pošljejo podatki o zavezancu brez podatkov o pridobitvah in odsvojitvah 
kapitala. 

3. Podatki za dobiček iz kapitala 

3.1 Splošni opis podatkov  

 
a. Podatke o vseh pridobitvah in odsvojitvah vrednostnih papirjev in drugih deležev v gospodarskih 

družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, ki so jo opravili rezidenti RS in nerezidenti RS v 
preteklem davčnem letu morajo poslati pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papirjev in druge 
pravne osebe, ki so opravljale prenose imetništva vrednostnih papirjev sli drugih deležev v zvezi z 
vsemi pridobitvami in odsvojitvami vrednostnih papirjev in deležev, razen tistih, kjer je bil pravni 
temelj sklep o dedovanju ali drug pravni posel v zvezi s smrtjo. 

Podatke o izdaji novih vrednostnih papirjev ali pridobitvi novih deležev pri povečanju kapitala 
družbe z lastnimi sredstvi zavezanca ali povečanju kapitala družbe iz sredstev družbe pošljejo 
izdajatelji novih vrednostnih papirjev ali deležev ali od njega pooblaščena borznoposredniška 
družba, ki je opravila izdajo novih delnic. 

 
Pri preoblikovanju družb morajo podatke o opravljeni zamenjavi kapitala (vrednostnih papirjev ali 
deležev v kapitalu) poslati nove ali prevzemne družbe. 

 
Podatke o prenosih vrednostnih papirjev zaradi izključitve manjšinskih delničarjev ali vključitve 
odvisne družbe v glavno družbo mora poslati glavni delničar ali glavna družba.  

 
b. Podatke v zvezi s pridobitvijo, unovčitvijo in zamenjavo investicijskih kuponov, ki so jih opravili 

rezidenti RS, morajo poslati družbe za upravljanje in druge osebe, ki sprejemajo vplačila v zvezi s 
pridobitvijo investicijskega kupona ali izplačajo dohodek, dosežen z odsvojitvijo ali unovčitvijo 
investicijskega kupona vzajemnega sklada ali z izplačilom sorazmernega dela likvidacijske mase 
pri likvidaciji vzajemnega sklada, ter podatke v zvezi z uveljavljanjem stroškov. 
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Pri preoblikovanju investicijske družbe v vzajemni sklad morajo podatke o opravljeni zamenjavi 
delnic investicijske družbe z investicijskimi kuponi vzajemnega sklada poslati družbe za 
upravljanje, ki upravljajo vzajemni sklad.  
 
Pri zamenjavi investicijskih kuponov vzajemnega sklada za investicijske kupone drugih vzajemnih 
skladov, za katero lahko davčni zavezanec uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti in pri 
kateri priglasitev opravi za vse zavezance hkrati družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni 
sklad, krovni sklad ali krovna sklada, v skladu z zakonom, ki ureja investicijske sklade in družbe za 
upravljanje, mora podatke poslati družba za upravljanje, ki upravlja prevzemni sklad, krovni sklad 
ali krovna sklada.  
 
Podatke morajo poslati družbe za upravljanje, ki upravljajo krovni sklad, vpisan na seznam krovnih 
skladov iz šestega odstavka 1. člena Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega 
krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08, 101/08, 87/09 in 107/11; v nadaljnjem besedilu: 
pravilnik), kot priglasitev po osmem odstavku 331. člena ZDavP-2. 

 

3.1.1 Tabelarični prikaz individualnih podatkov 
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3.1.2 Tabelarični prikaz dovoljenih ali nedovoljenih vrednosti individualnih podatkov o 
pridobitvah, unovčitvah in zamenjavah investicijskih kuponov 

 
 Oznaka vrste transakcije 

Številka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
št. 1 Y X X Y Y Y X X X   X X 
št. 2 Y X X Y Y Y Y Y Y   Y Y 
št. 3 X X X X X X X X X X X X X 
št. 4 X X X X X X X X X X X X X 
št. 5 X X X X X X X X X X X X X 
št. 6 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
št. 7 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
št. 8 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 
št. 9 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 

št. 10 Y Y Y Y X X X X X   Y Y 
št. 11 Y Y Y Y Y Y Y Y Y   Y Y 
št. 12 Y Y Y Y Y Y Y Y Y   Y Y 
št. 13  X X           
št. 14  Y Y           
št. 15  Y Y           
št. 16  X X           
št. 17     X X        
št. 18        X X     
št. 19          X X   
št. 20            X X 
št. 21 Y X X Y Y Y Y Y Y   Y Y 
št. 22 Y X X Y Y Y X Y Y   Y Y 
št. 23 Y   Y          
št. 24    Y          
št. 25    Y          

 
Oznaka vrste transakcije (številke od 01 do 13): 
01 – pridobitev 
02 – zamenjava izstop (zamenjani kuponi) 
03 – zamenjava vstop (novi kuponi) 
04 – unovčitev 
05 – priglasitev preoblikovanje sklada izstop (prenosni sklad) 
06 – priglasitev preoblikovanje sklada vstop (prevzemni sklad) 
07 – priglasitev oblikovanje krovnega sklada ali preoblikovanje obstoječega vzajemnega 

sklada v podsklad obstoječega krovnega sklada 
08 – popravek podatkov - star podatek 
09 – popravek podatkov - nov podatek 
10 – preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad – zamenjane delnice 
11 – preoblikovanje investicijske družbe v vzajemni sklad – pridobljeni investicijski kuponi 
12 – preoblikovanje podskladov krovnega sklada (zamenjani kuponi) 
13 – preoblikovanje podskladov krovnega sklada (novi kuponi) 

 
Oznaka podatkov v tabeli: 
X –  podatek je obvezen,  
Y – podatek je obvezen, vendar se dopušča, da ima vrednost 0 za numerična polja ali prazno 

za alfanumerična in datumska polja  
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2184. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi 
podatkov za odmero davka od dobička od 
odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Na podlagi četrtega odstavka 23. člena Zakona o davku 
od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 
(Uradni list RS, št. 65/08 in 40/12 – ZUJF) izdaja minister za 
finance

P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o dostavi podatkov  
za odmero davka od dobička od odsvojitve 

izvedenih finančnih instrumentov

1. člen
V Pravilniku o dostavi podatkov za odmero davka od do-

bička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni 
list RS, št. 93/10) se priloga nadomesti s prilogo, ki je sestavni 
del tega pravilnika.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-199/2012/15
Ljubljana, dne 29. junija 2012
EVA 2012-1611-0060

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister

za finance

http://www.mf.sigov.si/slov/predstavitev/minister.htm
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PRILOGA 
 
 

1 .  O B L I K A  I N  N AČ I N  D O S T A V E  P O D A T K O V  

1.1 Oblika podatkov  

Podatki se zapišejo v datoteko vrste XML po shemi KP_IFI.XSD, ki je objavljena na internetni strani 
eDavki: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Pages/StartPage/StartPage.aspx. 

1.2 Priprava in dostava podatkov davčni upravi 

Dostava podatkov je mogoča izključno po elektronski poti prek storitev sistema eDavki 
(http://edavki.durs.si). Dostop do sistema eDavki je mogoč z uporabo certificiranih digitalnih potrdil. 
Navodila za registracijo in uporabo potrdil so objavljena na naslovu http://edavki.durs.si v področju 
»Registracija«.   
 
Podatki se pripravijo na način "en XML, več zavezancev".  
 
Elektronski dokument se pripravi tako, da vsebuje podatke o vseh pridobitvah in odsvojitvah izvedenih 
finančnih instrumentov v davčnem letu po objavljeni shemi za enega ali več zavezancev.  
 
V primeru pošiljanja napačnih podatkov za posameznega zavezanca se popravki ponovno pošljejo v 
obliki elektronskega dokumenta z vsemi podatki zavezanca. 
 
V primeru nepravilno poslanih podatkov za zavezanca, ki v odmernem letu nima pridobitev in/ali 
odsvojitev izvedenih finančnih instrumentov, se v datoteki XML pošljejo podatki o zavezancu brez 
podatkov o pridobitvah in odsvojitvah izvedenih finančnih instrumentov (umik podatkov). 

 
 

2. VRSTA POSLANIH PODATKOV 

2.1 Podatki za davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov 

2.1.1 Splošni opis podatkov  
Podatki po tem pravilniku vsebujejo vse podatke v zvezi s pridobitvijo in odsvojitvijo izvedenih 
finančnih instrumentov (v nadaljnjem besedilu: IFI). Poroča se o vseh pridobitvah in o vseh odsvojitvah 
IFI v preteklem davčnem letu, če so bili odsvojeni IFI pridobljeni na dan 15. 7. 2008 ali po njem. 
Odsvojitev IFI je vsaka transakcija ali dogodek, zaradi katerega davčni zavezanec doseže izgubo ali 
dobiček.  

 
Za odsvojitev IFI se ne štejejo:  
– odsvojitve, ki jih fizična oseba opravi v okviru opravljanja dejavnosti iz 3. oddelka III. poglavja 
Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 
30/12 in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2);   
– odsvojitev pravice do nakupa delnic ali pravice do pridobitve drugega premoženja, ki je pridobljeno 
na podlagi zaposlitve po poglavju III. 2 ZDoh-2.  
 
Podatke pod oznako VIRIFI morajo poslati izdajatelji ali ponudniki IFI, pooblaščeni udeleženci trga 
vrednostnih papirjev in druge pravne osebe, ki so posredovali pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z 
IFI. Davčnemu organu morajo dostaviti podatke, ki se nanašajo na vse pridobitve in odsvojitve IFI. Ne 
poroča se o odsvojitvah IFI, kjer je bil pravni temelj sklep o dedovanju, drugi pravni posel v zvezi s 
smrtjo, sodna odločba (sklep o sodni izvršbi) ali upravna izvršba (sklep o prisilni izterjavi).  
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2185. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o načinu plačevanja, razporejanja 
in sporočanja podatkov obveznih dajatev 
in drugih javnofinančnih prihodkov

Na podlagi petega odstavka 22. člena in prvega odstavka 
29. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 
uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance

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

o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja 
podatkov obveznih dajatev in drugih 

javnofinančnih prihodkov

1. člen
V Pravilniku o načinu plačevanja, razporejanja in spo-

ročanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 
prihodkov (Uradni list RS, št. 109/10, 48/11 in 107/11) se v 
sedmem odstavku 5. člena besedilo »in drugih prihodkov kra-
jevnih skupnosti,« črta.

2. člen
V sedmem odstavku 6. člena se drugi stavek črta.
Za osmim odstavkom se doda nov deveti odstavek, ki 

se glasi:
»(9) Ne glede na prejšnji odstavek, lahko organ v postop-

ku davčne izvršbe, iz svojega prehodnega podračuna razporedi 
dajatev izterjavo v postopku davčne izvršbe na prehodni oziroma 
vplačilni podračun nadzornika, ki je dajatev v davčno izvršbo po-
sredoval. Nadzornik plačilo dajatve na svoj prehodni podračun, 
za tiste dajatve, ki so posredovane v davčno izvršbo in hkrati kot 
terjatve prenesene v korist državnega proračuna, razporedi na 
prehodni podračun organa, ki izvaja postopek davčne izvršbe.«

Dosedanji deveti in deseti odstavek postaneta deseti in 
enajsti odstavek.

3. člen
V Priloga 1 se za točko 1.3. doda nova točka 1.4., ki se 

glasi:
»
1.4. plačilo dajatve na prehodni 

davčni podračun, kjer je  
s predpisom o podračunih 
predpisan model 12

SŠOb SŠOb si določi plačnik 
sam 

SŠOd 12 davčna 
številka 
(7+1)

Šifra obvezne 
dajatve (4+k) 

številka odločbe, 
sklepa ali 
drugega akta, 
če to določi 
nadzornik (12+k)

«.
Za točko 2.2. se doda nova točka 2.3., ki se glasi:

»
2.3. razporeditev plačane dajatve 

s prehodnega podračuna 
nadzornika na prehodni, 
zbirni prehodni ali vplačilni 
podračun v postopku davčne 
izvršbe

SŠOb SŠob določi nadzornik 
prehodnega podračuna 
iz katerega se sredstva 
razporejajo

SŠOd  SŠod določi nadzornik 
podračuna, na katerega 
se sredstva razporejajo

«.
4. člen

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

Št. 007-360/2012/11
Ljubljana, dne 26. junija 2012
EVA 2012-1611-0113

dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister 

za finance
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2186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o sklepanju zakonske zveze

Na podlagi drugega odstavka 28.a člena Zakona o za-
konski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 69/04 – 
uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – Odl. US, 122/07 – Odl. 
US in 90/11 – Odl. US) minister za delo, družino in socialne 
zadeve, v soglasju z ministrom za pravosodje in javno upravo, 
izdaja

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

o sklepanju zakonske zveze

1. člen
V Pravilniku o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, 

št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07 in 31/08) se v prvem odstavku 
4. člena črta šesta alineja.

2. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na svečani obleki mora biti na levi strani v prsni višini 

viden grb Republike Slovenije.«.

3. člen
V naslovu pred 15. členom se za besedo »prostorov« 

doda besedilo »ali izven uradnega časa«.

4. člen
V prvem odstavku 16. člena se beseda »in« nadomesti 

z besedo »ali«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V primeru sklenitve zakonske zveze po prvem odstavku 

tega člena bodoča zakonca krijeta stroške za sklenitev zakon-
ske zveze v znesku 170,00 eurov. Bodoča zakonca morata te 
stroške poravnati najmanj pet dni pred sklenitvijo zakonske 
zveze, sicer se sklenitev zakonske zveze po prvem odstavku 
tega člena ne izvede.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Znesek iz tretjega odstavka tega člena se nakaže na po-

dračun upravne enote 639 in se uporabi za pokrivanje stroškov 
sklepanja zakonskih zvez izven uradnega prostora ali izven 
uradnega časa upravne enote.«.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
Ne glede na 19. člen pravilnika se nominalne vrednosti 

iz 14. in 18. člena pravilnika do vključno leta, ki sledi letu, 
v katerem gospodarska rast preseže 2,5 odstotka bruto 
družbenega proizvoda, ne usklajujejo. Povračila stroškov 
matičarjev in pooblaščencev iz 14. in 18. člena pravilnika se 
v tem času izplačujejo v zneskih, ki so določeni v Odredbi 
o usklajenih višinah nominalnih vrednosti povračila stroškov 
matičarjev in pooblaščenih oseb za leto 2012 (Uradni list 
RS, št. 6/12).

6. člen
Postopki odločanja o dovolitvi sklenitve zakonske zveze 

po prvem odstavku 16. člena pravilnika, ki so jih bodoči zakonci 
začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po določ-
bah Pravilnika o sklepanju zakonske zveze (Uradni list RS, 
št. 71/03, 131/04, 73/05, 55/07 in 31/08).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0072-8/2012
Ljubljana, dne 8. junija 2012
EVA 2012-2611-0034

mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister

za delo, družino in socialne zadeve

Soglašam!

dr. Senko Pličanič l.r.
Minister

za pravosodje in javno upravo

2187. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o označevanju in navodilu 
za uporabo zdravil za uporabo v humani 
medicini

Na podlagi 72. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, 
št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje izdaja

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

o označevanju in navodilu za uporabo zdravil  
za uporabo v humani medicini

1. člen
V Pravilniku o označevanju in navodilu za uporabo zdravil 

za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 21/12) se v 
13. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Na nalepki iz prvega odstavka tega člena se pri nujnih 
zdravilih namesto imena in naslova imetnika dovoljenja za pro-
met označi ime imetnika dovoljenja za vnos oziroma uvoz nujne-
ga zdravila, na njej pa tudi ni potrebna slovenska koda EAN 13.«

2. člen
V 22. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V navodilo za uporabo v slovenskem jeziku pri nujnih 

zdravilih iz prejšnjega odstavka se namesto imena in naslova 
imetnika dovoljenja za promet navede ime imetnika dovoljenja 
za vnos oziroma uvoz nujnega zdravila. Kot datum zadnje 
revizije navodila se vpiše datum, ko je bilo potrjeno besedilo 
navodila za uporabo, ki je v škatlici nujnega zdravila, ki se daje 
na trg.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-62/2012
Ljubljana, dne 22. maja 2012
EVA 2012-2711-0027

Tomaž Gantar l.r.
Minister

za zdravje
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2188. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti 
celotne Kolektivne pogodbe za cestni potniški 
promet Slovenije

Minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja v za-
devi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe za cestni potniški 
promet Slovenije, na predlog Sindikata delavcev prometa in 
zvez Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa Cvet-
ka Gliha, na podlagi drugega odstavka 12. člena in 13. člena 
Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 
45/08 – ZArbit) naslednji

S K L E P

Ugotovi se razširjena veljavnost celotne Kolektivne po-
godbe za cestni potniški promet Slovenije, sklenjene dne 10. 2. 
2012, na vse delodajalce v dejavnostih, za katere je sklenjena 
kolektivna pogodba.

Št. 02047-7/2005-60
Ljubljana, dne 19. junija 2012

Peter Pogačar l.r.
Generalni direktor

USTAVNO SODIŠČE
2189. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega 

sodišča v Ljubljani

Številka: Up-1293/10-11
Datum: 21. 6. 2012

O D L O Č B A

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni pritož-
bi mag. Uroša Anderliča, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška 
družba Čeferin, o. p., d. o. o., Grosuplje, na seji 21. junija 2012

o d l o č i l o:

Sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani št. ZSV 1041/2009 
z dne 18. 8. 2010 se razveljavi in zadeva se vrne Okrajnemu 
sodišču v Ljubljani v novo odločanje.

O b r a z l o ž i t e v

A.
1. Pritožnik je bil z odločbo Policijske postaje Ljubljana 

Center (v nadaljevanju prekrškovni organ) spoznan za odgo-
vornega storitve treh prekrškov zoper javni red in mir ter zoper 
varnost cestnega prometa. Zoper odločbo o prekršku je prito-
žnik vložil zahtevo za sodno varstvo. Okrajno sodišče v Ljublja-
ni je z izpodbijano sodbo po uradni dolžnosti spremenilo odloč-
bo o prekršku tako, da je v izreku popravilo navedbe podatkov 
o navzočih policistih, zahtevo pa je zavrnilo kot neutemeljeno.

2. Pritožnik zatrjuje kršitev 22., 23., 25., 27. in 29. člena Usta-
ve ter 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin (Uradni list RS, št. 33/94, MP, št. 7/94 – v nadaljevanju 
EKČP). Navaja, da je v zahtevi za sodno varstvo predlagal, naj ga 

sodišče zasliši in naj v prisotnosti obrambe zasliši policista, ki sta 
bila navedena v odločbi o prekršku. Sodišče naj bi njegov predlog 
zavrnilo z utemeljitvijo, da je dopolnjevanje dokaznega postopka 
nepotrebno, ker je bilo dejansko stanje pravilno in popolno ugoto-
vljeno že v hitrem postopku pred prekrškovnim organom. S tem 
stališčem naj bi sodišče prekršilo pritožnikovo pravico, da zaslišuje 
obremenilne priče, ki jo zagotavljata d) točka tretjega odstavka 
6. člena EKČP in 29. člen Ustave. Pritožnik poleg tega navaja, 
da lahko sodnik prosto presoja vrednost posameznih dokazov 
le tedaj, ko sam neposredno sodeluje pri njihovem izvajanju. 
Načelo proste presoje dokazov, ki naj bi bilo ustrezno zavarova-
no le z njihovim neposrednim izvajanjem, naj ne bi pomenilo le 
uresničevanja pravice do poštenega sojenja (22. člen Ustave), 
temveč tudi izraz neodvisnosti sodstva (prvi odstavek 23. člena 
Ustave). Poleg navedenih pravic naj bi sodišče pritožniku kršilo 
tudi pravico do pravnega sredstva iz 25. člena Ustave, sicer 
zagotovljeno z možnostjo vložitve zahteve za sodno varstvo. Ker 
sodišče kljub pritožnikovi zahtevi ni izvedlo dokaznega postopka, 
naj bi onemogočilo učinkovito uveljavljanje njegovih ugovorov 
glede dejanskega stanja. Pritožnik navaja še, da sodišče v izpod-
bijani sodbi ni odgovorilo na njegove navedbe iz zahteve za sodno 
varstvo in je tako prekršilo pravico do enakega varstva pravic iz 
22. člena Ustave.

3. Senat Ustavnega sodišča je s sklepom št. Up-1293/10 
z dne 10. 10. 2011 ustavno pritožbo sprejel v obravnavo. V 
skladu s prvim odstavkom 56. člena Zakona o Ustavnem so-
dišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo 
– v nadaljevanju ZUstS) je Ustavno sodišče o tem obvestilo 
Okrajno sodišče v Ljubljani.

4. Ustavno sodišče je vpogledalo v spis Okrajnega sodi-
šča v Ljubljani št. ZSV-1041/2009.

B.
5. Pritožnik navaja, da sodišče pri odločanju o zahtevi za 

sodno varstvo ni zaslišalo dveh policistov, ki sta v odločbi pre-
krškovnega organa navedena kot prijavitelj oziroma kot priča 
očitanih prekrškov. Dopolnitev dokaznega postopka z izvedbo 
predlaganih dokazov po stališču sodišča ni bila potrebna, ker 
je bilo dejansko stanje pravilno in popolno ugotovljeno že v 
hitrem postopku pred prekrškovnim organom. Te pritožnikove 
navedbe je Ustavno sodišče preizkusilo z vidika pravice do 
zaslišanja obremenilnih prič, ki jo zagotavljata d) točka tretjega 
odstavka 6. člena EKČP in 29. člen Ustave.

6. Določba 29. člena Ustave o pravnih jamstvih v kazen-
skem postopku je specialna v razmerju do pravic iz 22. člena 
(enako varstvo pravic) in 23. člena Ustave (pravica do sodnega 
varstva). Navedena procesna jamstva skupaj tvorijo širši pojem 
poštenega postopka1 in morajo biti po ustaljeni presoji Ustav-
nega sodišča zagotovljena tudi v postopku o prekršku.2 Enako 
mora biti posamezniku tudi po stališčih Evropskega sodišča 
za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) zagotovljena mo-
žnost, da odločbo o prekršku, ki jo izda upravni (prekrškovni) 
organ, izpodbija pred sodiščem ob upoštevanju jamstev iz 
6. člena EKČP, ki zagotavljajo pravico do poštenega sojenja 
(fair trial).3

7. Eno od jamstev poštenega postopka je pravica do 
zaslišanja obremenilnih prič. V skladu s tem jamstvom je ob-

1 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-729/03, U-I-187/04 z 
dne 8. 7. 2004 (Uradni list RS, št. 83/04, in OdlUS XIII, 81).

2 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-120/97 z dne 18. 3. 
1999 (Uradni list RS, št. 31/99, in OdlUS VIII, 126). Raven pravic 
v primeru lažjih kršitev z manj hudimi posledicami za kaznovano 
osebo je lahko nižja kot v kazenskem postopku.

3 Odločba ESČP v zadevi Flisar proti Sloveniji z dne 29. 9. 
2011.
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dolžencu treba omogočiti, da izpodbija obremenilne izjave in v 
zvezi z njimi neposredno zaslišuje njihovega avtorja.4 Drugače 
kot velja glede predlogov za zaslišanje razbremenilnih prič ali 
izvedbo drugega razbremenilnega dokaza, predloga za zasliša-
nje obremenilne priče obrambi ni treba posebej utemeljevati.5 
Kadar obdolženec svoje pravice do zaslišanja obremenilnih 
prič v postopku ni mogel uveljaviti, se obsodilna sodba ne sme 
izključno ali v odločilni meri opreti na njihove izjave. Za dokaz, 
ki je bil v pomembni meri podlaga za obsodbo, gre tudi tedaj, 
kadar sodišče presoja ostale dokaze predvsem z vidika, ali po-
trjujejo sporne izjave obremenilnih prič. Nezmožnost uveljavljati 
to pravno jamstvo, ki ga zagotavlja d) točka tretjega odstavka 
6. člena EKČP, hkrati pomeni tudi kršitev pravice do obrambe, 
ki jo zagotavlja 29. člen Ustave.6

8. Pritožnik je bil z odločbo prekrškovnega organa 
spoznan za odgovornega, da je med uradnim dejanjem 
žaljivo vpil na policista, da je nato sunkovito speljal s par-
kirnega mesta na ulico in da pri tem ni upošteval znaka, s 
katerim ga je policist ustavljal. Odločba o prekršku, ki je bila 
izdana po ugovoru zoper t. i. posebni plačilni nalog (57.a 
člen Zakona o prekrških, Uradni list RS, št. 29/11 – uradno 
prečiščeno besedilo – v nadaljevanju ZP-1), temelji na ura-
dnem zaznamku, ki ga je eden od policistov prekrškovnega 
organa sestavil na podlagi ustne prijave prekrška. To prijavo 
je podal policist, ki je bil udeležen v dogajanju, iz katerega 
izvirajo očitki, vsebuje pa še podatek o očividcu, ki naj bi 
očitke prijave potrjeval.

9. Pritožnik je zoper odločbo o prekršku vložil zahtevo 
za sodno varstvo, v kateri je, enako kot prej v ugovoru zoper 
posebni plačilni nalog, nasprotoval ugotovitvam prekrškov-
nega organa in zatrjeval, da so dogodki potekali drugače. 
Poleg tega je zahteval zaslišanje obeh policistov,7 ki sta bila 
navedena v izreku odločbe. Sodišče je odločilo na podlagi 
spisa in te predloge zavrnilo z utemeljitvijo, da dopolnjevanje 
dokaznega postopka ni potrebno, ker je bilo dejansko stanje 
popolno in pravilno ugotovljeno že v hitrem postopku pred 
prekrškovnim organom. Pri tem se je oprlo izključno na pi-
sno gradivo, ki ga je skupaj s pritožnikovo zahtevo za sodno 
varstvo predložil prekrškovni organ, to je na izpodbijano 
odločbo o prekršku in uradni zaznamek o prijavi prekrškov. 
Odločba o prekršku temelji edino na uradnem zaznamku 
o prijavi prekrškov, ki torej ves čas postopka predstavlja 
izključni vir obremenilnih dejstev zoper pritožnika, izvzemši 
navedbe obrambe v pravnih sredstvih, pa edini vir dejstev v 
tej zadevi nasploh.

10. Uradni zaznamek o prijavi prekrškov vsebuje zapis 
dejstev in okoliščin, kot sta jih neposredno zaznala policist 
in očividec oziroma kot jih je policist ustno sporočil prekr-
škovnemu organu. Dokazna vrednost uradnega zaznamka 
ne izhaja neposredno iz te listine same, temveč posredno iz 
drugega dokaznega sredstva, to je priče (policista) oziroma 
dveh prič, ki sta bili navzoči pri dogajanju. To izhaja tudi iz 
obrazložitve sodbe, v kateri je sodišče zapisalo, da "nima ra-
zloga, da ne bi sledilo navedbam policista kot uradne osebe, 
ki je vse tri prekrške osebno zaznal". Odločitev sodišča, da 
predlaganih (obremenilnih) prič ne bo zaslišalo, torej temelji 

4 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-207/99 z dne 4. 7. 2002 
(Uradni list RS, št. 65/02, in OdlUS XI, 266).

5 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-518/03 z dne 19. 1. 2006 
(Uradni list RS, št. 11/06, in OdlUS XV, 37).

6 Odločba Ustavnega sodišča št. Up-719/03 z dne 9. 3. 2006 
(Uradni list RS, št. 30/06, in OdlUS XV, 41).

7 Glede na izrek odločbe prekrškovnega organa naj bi bil po-
leg prijavitelja tudi očividec prekrškov policist, kar iz podatkov spisa 
ni razvidno. To dejstvo sicer za obravnavano zadevo ni odločilno. 

na oceni, da je bilo dejansko stanje pravilno in popolno 
razčiščeno v postopku pred prekrškovnim organom, ta za-
ključek pa na (posredni) oceni verodostojnosti prič, ki nikoli 
v postopku nista izpovedovali neposredno pred sodiščem.

11. Pritožnik je v zahtevi za sodno varstvo predlagal, 
naj sodišče prijavitelja prekrškov in ob prijavi navedenega 
očividca zasliši v zvezi z njunimi obremenilnimi izjavami, 
zapisanimi v uradnem zaznamku prekrškovnega organa. 
Sodišče je ta predlog zavrnilo z utemeljitvijo, da je bilo de-
jansko stanje pravilno ugotovljeno že v hitrem postopku pred 
prekrškovnim organom oziroma da nima razloga, da ne bi 
sledilo navedbam policista kot uradne osebe, ki je prekrške 
osebno zaznal. Obramba zato navedenima pričama kljub 
dokaznemu predlogu ni mogla v postopku pred sodiščem 
zastavljati vprašanj in izpodbijati njune verodostojnosti. Po 
izpodbijanem stališču bi imel kršitelj v postopku z zahtevo 
za sodno varstvo pravico do soočenja z obremenilno pričo 
le takrat, ko bi sodišče na podlagi obrambnih navedb v zah-
tevi in listin v spisu prekrškovnega organa samo podvomilo 
o pravilnosti in popolnosti njenih zaznav oziroma o njeni 
verodostojnosti. To stališče pomeni kršitev pravice do zasli-
šanja obremenilnih prič, ki jo zagotavljata d) točka tretjega 
odstavka 6. člena EKČP in 29. člen Ustave.

12. Ustavno sodišče je zato izpodbijano sodbo razvelja-
vilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo odločanje, ne 
da bi se spuščalo v presojo ostalih navedb ustavne pritožbe.

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

prvega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik 
dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. 
Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - 
Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka 
Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.

dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2190. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin 
na območju Slovenije za junij 2012

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

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

Slovenije za junij 2012

Cene življenjskih potrebščin so bile junija 2012 v primer-
javi s prejšnjim mesecem nižje za 0,6 %.

Št. 9621-149/2012/5
Ljubljana, dne 3. julija 2012
EVA 2012-1522-0019

Genovefa Ružić l.r.
Namestnica generalne direktorice

Statističnega urada 
Republike Slovenije
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AJDOVŠČINA

2191. Sklep o ceni programa razvojnega oddelka 
vrtca

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – UPB, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 40/12 – ZUJF), 
18., 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, 
št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina 
(Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina 
na 18. seji dne 28. 6. 2012 sprejel

S K L E P
o ceni programa razvojnega oddelka vrtca

1. Cene programa razvojnega oddelka, ki ga izvaja 
CIRIUS Vipava, na mesec znašajo:

Skupna cena 
v evrih

Strošek hrane 
v skupni ceni  

v evrih
Celodnevni program 851,86 43,56
Poldnevni program  
s kosilom (4 do 6 ur) 641,21 34,98
Poldnevni program  
brez kosila (4 do 6 ur) 614,81 8,58

CIRIUS Vipava obračuna plačilo staršem po cenah pro-
gramov Otroškega vrtca Ajdovščina, za enako stare otroke in 
na način, kot je določen v vsakokrat veljavnem Sklepu o cenah 
programov Otroškega vrtca Ajdovščina.

2. V primeru, da se v razvojni oddelek vključijo tudi otroci 
iz drugih občin, bo Občina Ajdovščina plačevala le sorazmerni 
delež prostih mest do normativa.

3. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2012 za šolsko 
leto 2012/2013.

Št. 60210-1/2006
Ajdovščina, dne 29. junija 2012

Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

BREZOVICA

2192. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za del območja VS 10/7-1 Brezovica

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Brezovica 
(Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine Brezovica 
na 13. izredni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  

za del območja VS 10/7-1 Brezovica

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt za del območja urejanja VS 10/7-1 Brezovica (v nadalj-
njem besedilu: OPPN), ki vsebuje:

– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostor-

skih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne de-

diščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter 

ohranjanja narave,
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko 

javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)

Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, po-
goje za gradnjo novih objektov, pogoje za ureditev utrjenih in 
zelenih površin, pogoje za vodne ureditve ter pogoje za gradnjo 
prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infra-
strukture ter varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

Sestavni deli OPPN so:
I. Tekstualni del (besedilo odloka)
II. Grafični del OPPN, ki obsega naslednje grafične na-

črte:

1. Kartografski del nadrejenega prostorskega 
akta M 1:1000
2. Katastrski načrt z območjem OPPN M 1:500
3. Geodetski posnetek z območjem OPPN M 1:500
4. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami ureja-
nja prostora M 1:1000
5. Ureditvena situacija M 1:500
6. Načrt parcelacije M 1:500
7. Zbirni načrt komunalne infrastrukture M 1:500
8. Zbirni načrt komunalne infrastrukture M 1:1000.

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN je izdelalo podjetje Alta 5 d.o.o., Ljubljana, pod 
številko projekta 007/2011, v maju 2012.

II. OBMOČJE OPPN

6. člen
(območje OPPN)

Območje OPPN obsega del območja urejanja VS 10/7-1. 
Površina območja OPPN znaša cca 827 m2.

Območje OPPN zajema del zemljišča s parcelno številko: 
594/1, k.o. 1724 Brezovica.

Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnega načrta 
»Katastrski načrt z območjem OPPN« in »Geodetski posnetek 
z območjem OPPN«.

OBČINE
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III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE 
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

Nova pozidava je umeščena na robu naselja enodružin-
skih hiš in dvojčkov, v vrzel med strjeno pozidavo na zahodni 
strani, območjem razpršene gradnje (en objekt) na severni 
strani ter območjem 1. kmetijskih površin na jugovzhodni 
strani.

Obravnavano območje v naravi predstavlja travnik, na 
severni strani omejen s cesto, ki predstavlja naravno ločnico 
v prostoru. Na zahodni strani je obravnavano območje proti 
strjeni pozidavi omejeno z barjanskim jarkom. Južna zamejitev 
je najbolj krhka, saj tu obravnavano območje meji na kmetijske 
površine.

Zaradi majhne obsežnosti predvideni poseg (dva sta-
novanjska objekta) ne generira opaznih negativnih vplivov in 
povezav s sosednjimi objekti in ureditvami v prostoru. Z izgra-
dnjo se bo pozidano območje na zahodni strani povezalo in 
integriralo objekt razpršene gradnje v homogeno strukturo ter 
tako ustvarilo percepcijo zaokroženega roba naselja.

Krajinska slika se minimalno spreminja, saj gre za zazi-
davo le dveh objektov v območju vrzeli med strnjeno zazidavo 
ter osamelega objekta ob cesti.

Povečano število prebivalcev bo na obstoječih občinskih 
cestah v okolici generiralo izredno malo novega prometa, pri-
bližno 4 računske vožnje v vsako smer.

Prostorska ureditev je glede velikosti posega v prostor 
in umeščenosti ter tudi ostalih vplivov in povezav s sosednjimi 
enotami urejanja nemoteča in ne vpeljuje novih negativnih 
elementov v prostor.

8. člen
(dopustni posegi)

(1) Dopustni so naslednji posegi:
– priprava stavbnega zemljišča (zlasti izkopi, nasutja, 

utrjevanja, predobremenitve, odvodnjavanje),
– odstranitve naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcije, prizidave in nadzidave legalno zgrajenih 

objektov,
– spremembe namembnosti,
– izvajanje ukrepov za omilitev ali sanacijo vplivov na 

okolje,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge 

gospodarske infrastrukture,
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
(2) Objekte je dovoljeno graditi znotraj gradbenih linij in 

gradbenih mej. Gradbena linija (GL) je črta, ki je objekti ne 
smejo preseči, morajo pa se je z eno stranico dotikati. Grad-
bena meja (GM) je črta, ki je objekti ne smejo preseči, lahko 
pa se je dotikajo ali so od nje umaknjeni v notranjost. Na grad-
beno linijo in gradbeno mejo se ravnajo zunanji gabariti sten; 
napušči, balkoni in podobni elementi lahko le-to presegajo za 
največ 1,0 metra.

Gradbena meja proti vodotoku nima toleranc. Priobalni 
pas znaša 5,00 m od zgornjega roba brežine vodotoka.

Gradbena meja in gradbena linija sta razvidni v grafičnem 
delu OPPN.

9. člen
(namembnost objektov)

Dopustna namembnost objekta je (po CC SI):
11100 Enostanovanjske stavbe.
V območju ni dopustna gradnja parkirišč, ki niso name-

njena potrebam uporabnikov objektov, ter parkirišč za tovorna 
vozila in avtobuse.

10. člen
(zasnova in oblikovanje objektov)

(1) Oblikovni princip, izbor materialov in barv mora biti 
za oba objekta in pomožne objekte v obravnavanem območju 
usklajen.

(2) Lega objektov na zemljišču je zamejena z gradbe-
no linijo in gradbenimi mejami prikazanimi v grafičnem delu. 
Gradbena linija omejuje lego objektov na severnem delu, kjer 
zemljišče meji na lokalno cesto. Na preostalih straneh je lega 
objektov omejena z gradbeno mejo. Pri odmikih od sosednjih 
mej in oblikovanju objektov je potrebno zagotoviti tudi požarno 
varnostnim predpisom.

Daljša stranica objekta in sleme objekta morata biti vzpo-
redna z gradbeno linijo (GL).

(3) Oblikovanje: Barva fasade mora biti v barvno neiz-
stopajočh tonih. Uporaba živih fasadnih barv, tudi zgolj kot 
poudarek, ni dovoljena.

(4) Horizontalni gabarit: Osnovni tloris objekta mora biti 
pravokotne tlorisne oblike z razmerjem stranic min. 1:1,2. Maksi-
malne bruto tlorisne dimenzije objekta znašajo 12,00 x 8,00 m.

Dopustni so izzidki (v kar se štejejo tudi balkoni), ki pre-
segajo osnovni gabarit s skupno največ 15,0 m² bruto tlorisne 
površine v vsaki etaži. Izzidki različnih krožnih in lomljenih 
večkotnih oblik niso dovoljeni.

(5) Vertikalni gabarit: največ P+1 ali P+M. Višina slemena 
strehe največ 10,0 m nad nivojem pritličja.

(6) Kota pritličja je lahko maksimalno 0,50 m nad koto utr-
jenega terena pred objektom in hkrati se le-ta višinsko uskladi 
z nivojem ceste tako, da ne sme biti več kot 0,20 m višje od 
utrjene cestne površine.

(7) Streha: dvokapnica naklona 40º do 45º. Smer slemena 
mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta. Kritina mora biti 
v odtenkih sive do črne barve ali v opečnih odtenkih. Odpiranje 
strešin s frčadami je dopustno do 40 % tlorisne površine strehe 
na vsaki strešini pod pogojem, da je najvišja točka frčade vsaj 
1,0 m nižja od najvišjega (osnovnega) slemena objekta. Izved-
ba strešnih oken je dopustna.

(8) Mirujoči promet: Na zemljišču objekta morata biti za-
gotovljeni vsaj 2 PM na stanovanje z neto tlorisno površino do 
160 m² in vsaj 3 PM na stanovanje z neto tlorisno površino 
nad 160 m². Prav tako mora biti na zemljišču objekta zagoto-
vljen prostor za obračanje vozil tako, da le-ti ne prihajajo na 
prometnico vzvratno. Parkirna mesta je dopustno urediti tudi 
v sklopu tlorisnega gabarita stanovanjskega objekta (garaža 
znotraj objekta).

11. člen
(krajinska ureditev)

(1) Obvezna je ozelenitev območij, ki so označena kot 
»obvezna ozelenitev« na karti »Ureditvena situacija«, kar se 
nanaša predvsem na robove območja, ter ozelenitev parkirnih 
površin tako, da bo maksimalno zmanjšan degradacijski vpliv 
na kulturno krajino Ljubljanskega barja in čimbolj prikrit pogled 
na parkirane avtomobile.

(2) Nepozidane površine okrog objekta, ki ne služijo kot 
dvorišče, terase in podobno je potrebno zazeleniti.

(3) Za zazelenitev se sme uporabiti le avtohtone rastlinske 
vrste. Pri zasaditvi je potrebno upoštevati zahtevane odmike 
od komunalnih vodov, korenine ne smejo segati v območje 
infrastrukture.

12. člen
(podporni zidovi in škarpe)

(1) Za izravnavo in utrditev terena okoli objekta je dopu-
stna izvedba podpornih zidov in škarp. Najvišja višina le-teh 
nad terenom je 0,80 m.

(2) Odmiki od sosednjih zemljišč so najmanj 0,50 m oziro-
ma lahko tudi manj s soglasjem lastnika sosednjega zemljišča. 
Odmiki podpornih zidov oziroma škarp od skrajnega roba asfal-
ta vozišča ali hodnika za pešce je najmanj 1 m.
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13. člen
(ograje)

(1) Okrog zemljišča je dopustno postaviti medsosedsko 
ograjo.

(2) Najvišja višina ograje je 1,80 m. V primeru, da je 
ograja locirana na podporni zid oziroma škarpo maksimalne 
višine, je najvišja višina ograje 1,0 m, merjeno od točke višjega 
s podpornim zidom oziroma škarpo izravnanega terena. Ograja 
mora biti lahkotna in vsaj delno transparentna – omogočiti mora 
poglede skozi. Zaželjena je ozelenitev.

(3) Odmik ograje od sosednjih zemljišč je minimalno 
0,50 m. S soglasjem lastnika tangiranega zemljišča lahko tudi 
manj.

Zasaditve, ki se izvedejo kot žive meje, se lahko (različnih 
vrst – z avtohtonim zelenjem) izvedejo na robu zemljišč.

(4) Zgornji rob ograje oziroma lega ograje in žive meje 
ob javni cesti ne sme posegati v polje preglednosti. Višina 
obcestne ograje (žive meje) v 2 m širokem varovalnem pasu 
(merjeno od roba asfalta) sme biti največ 80 cm, odmik od 
roba asfalta je najmanj 1 m. Postavitev ograje ob cesti ne sme 
zmanjšati preglednosti pri vključevanju na cestišče. Obcestne 
ograje in žive meje izven 2 m širokega varovalnega pasu in v 
primeru, da ne ovirajo preglednosti so lahko tudi višje.

Pred gradnjo ograje v varovalnem pasu ceste je potrebno 
pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

(5) Postavitev ograje v priobalnem in vodnem zemljišču ni 
dovoljena. Možna je zasaditev z avtohtonim zelenjem.

14. člen
(enostavni in nezahtevni objekti)

(1) Dopustno je postavljati enostavne in nezahtevne 
objekte skladno z veljavno zakonodajo.

(2) Če ni v tem odloku določeno drugače, morajo biti od-
miki nezahtevnih in enostavnih objektov od sosednih parcelnih 
mej najmanj 0,5 metra. Odmiki se merijo od skrajne točke 
objekta. Manjši odmik je dovoljen s soglasjem soseda.

(3) Odmiki nezahtevnih in enostavnih objektov od javne 
ceste mora biti najmanj 2,0 metra, merjeno od skrajne točke 
objekta.

V 2 m varovalni pas ceste (merjeno od roba asfalta) se 
lahko postavi ograje oziroma žive meje. Višina ograje oziroma 
žive meje v varovalnem pasu sme biti največ 80 cm, minimalni 
odmik od roba asfalta je 1 m.

Manjši odmik je dovoljen s soglasjem upravljavca ceste.
(4) Oblikovanje:
Enostavni in nezahtevni objekti morajo biti oblikovani 

usklajeno z osnovnim objektom, lahko imajo poljubne naklone 
streh, poljubna je tudi barva strehe. Tudi če se stikajo z osnov-
nim objektom, se površina ne šteje odstotek projekcije tlorisne 
površine strehe, ki ima lahko drugačen naklon od osnovnega 
objekta.

IV. NAČRT PARCELACIJE

15. člen
(načrt parcelacije)

Parcel označenih z oznako p01 in p02 ni dovoljeno drobiti, 
razen kadar je potrebno izvesti novo parcelacijo za potrebe 
komunalne in prometne infrastrukture.

V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

16. člen
(etapnost izvedbe prostorske ureditve)

Gradnja objektov in ostalih ureditev lahko poteka v poljub-
nih gradbenih etapah.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE 
KULTURNE DEDIŠČINE

17. člen
(kulturna krajina)

Območje se nahaja znotraj enote registrirane kulturne 
dediščine Ljubljana – Kulturna krajina Ljubljanskega barja (EŠD 
11819). Objekti morajo oblikovalsko slediti osnovnim regio-
nalnim značilnostim območja, kar se dosega z upoštevanjem 
določil tega odloka glede oblikovanja novih objektov.

18. člen
(arheološko najdišče)

(1) Območje se nahaja znotraj registrirane kulturne dedišči-
ne Ljubljana – Arheološko območje Ljubljansko barje (EŠD 9368).

(2) Na obravnavanem območju niso bile odkrite arheolo-
ške ostaline.

Predhodne arheološke raziskave zemljišča so bile ob 
strokovnem nadzoru Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije izvedene s strani podjetja Tica sistemi d.o.o.. Izdela-
no je bilo Poročilo o arheološkem podpovršinskem terenskem 
pregledu s trojnima testnima sondama.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA  
IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE

19. člen
(zaščita narave – območje Natura 2000, Ljubljansko barje)

Upoštevati je potrebno naslednje ukrepe in omilitve:
– jarek na zahodnem delu zemljišča se ohrani, brežine 

se ne utrjuje, obraščene naj bodo z naravno vegetacijo (visoko 
steblikovje, grmovje),

– izvede se omilitvene ukrepe zaradi krčenja habitata 
ogroženih prostoživečih vrst, in sicer vzpostavitev večslojnih 
drevesno-grmovnih omejkov na območju urejanja VG 10/1-1,

– gradbišče, manipulativne površine, začasne ali stalne 
deponije gradbenih in drugih materialov ne smejo segati na 
travnike, mokrišča ali vodna zemljišča izven območja urejanja.

20. člen
(vzpostavitev nadomestnega habitata)

(1) Omilitveni ukrep vzpostavitve nadomestnega habitata 
se izvede območju VG 10/1-1, severno od obravnavanega ob-
močja OPPN (v nadaljnjem besedilu: območje nadomestnega 
habitata), zaradi omilitve vpliva OPPN na Območje Natura 
2000, SI3000271 Ljubljansko barje.

(2) Vzpostavi se večslojne drevesno grmovne omejke. 
Velikost nadomestnega habitata mora biti minimalno 380 m2, 
kolikor procentualno ustreza razmerju med celotnim območjem 
OPPN za območje VS 10/7-1 in območjem dela OPPN-ja VS 
10/7-1, ki se ureja s tem odlokom.

(3) Vzpostavitev nadomestnega habitata je dolžan zago-
toviti investitor gradnje na območju OPPN.

21. člen
(zaščita površinskih in podzemnih voda)

Območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju in ne 
znotraj območij poplav, kot določenih v opozorilni karti poplav.

Na zahodnem robu obravnavanega območja se nahaja 
odprt jarek, ki se ga ohranja. Brežine se ne utrjuje, obraščene 
naj bodo z naravno vegetacijo (visoko steblikovje, grmovje).

22. člen
(varstvo zraka)

V času gradbenih del je potrebno:
– preprečevati nekontroliran raznos gradbenega materia-

la z območja gradbišča s transportnimi sredstvi,
– upoštevati normative za emisije iz transportnih vozil in 

gradbenih strojev ter naprav,
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– v sušnem in vetrovnem vremenu je potrebno vlaženje 
nezaščitenih površin, pokrit prevoz sipkih materialov in prepre-
čevanje raznosa materialov z območja gradbišča, predvsem z 
deponij razsutega materiala,

– sipke materiale je potrebno skladiščiti proč od stano-
vanjskih območij,

– v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in de-
lovnih naprav za daljši čas je potrebno ugasniti motor.

23. člen
(varstvo tal in rastlin)

Upoštevati je potrebno naslednje ukrepe in omejitve:
– gradbišče, manipulativne površine, začasne ali stalne 

deponije gradbenih, odkopnih in drugih materialov naj ne se-
gajo na travnike, mokrišča ali vodna zemljišča izven območja 
urejanja,

– posegi v tla se morajo izvajati tako, da bo prizadeta čim 
manjša površina tal,

– po končanih zemeljskih delih je potrebno takoj začeti s 
sanacijskimi in zasaditvenimi deli,

– za začasne prometne in gradbene površine se morajo 
prednostno uporabljati obstoječe infrastrukturne in druge ma-
nipulativne površine,

– na celotnem območju gradbišča, transportnih in manipu-
lativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje 
odpadne embalaže, ki vsebuje še ostanke hidroizolacijskih 
materialov ter drugih sredstev, s katerimi se izvajajo gradbena 
dela,

– na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opre-
mljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo 
ustrezne prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge 
nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla,

– rodovitni del tal, ki se odstrani zaradi gradbenih pose-
gov, se naj v čim večji meri uporabi za sanacijo degradiranih 
površin na drugih območjih oziroma za končno ureditev zelenih 
površin na območju OPPN.

24. člen
(zaščita pred hrupom)

Upoštevati je potrebno naslednje ukrepe in omejitve:
– znotraj območja urejanja so dopustni takšni posegi, da 

hrup, ki ga povzročajo, ne preseže ravni hrupa, kot jih dopušča 
veljavna zakonodaja,

– hrupna gradbena dela smejo potekati le med dalavni-
kom, v dnevnem času, med 7. in 18. uro.

25. člen
(ukrepi v času gradbenih del)

Splošni omilitveni ukrepi, katere je potrebno upoštevati v 
času gradnje, so:

– dela naj se izvedejo na način, ki ne bo poslabšal eko-
loških razmer in posledično slabo vplival na ugodno stanje 
tam živečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in 
habitatnih tipov,

– na območju predvidenega posega naj se vsa dela iz-
vedejo brez novih melioracij, ki bi lahko škodljivo vplivale na 
ugodno stanje rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in 
habitatnih tipov,

– med izvedbo predvidenih posegov, naj se vsa dela iz-
vedejo tako, da se obstoječa avtohtona vegetacija ohranja na 
predmetnih parcelah v največji možni meri,

– na gradbišču je potrebno zagotoviti potrebne varnostne 
ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno one-
snaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja 
ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi,

– obstoječe cestno omrežje, ki se bo uporabljalo za grad-
beni transport, je potrebno pred pričetkom gradnje pregledati, 
med gradnjo vzdrževati in po končani gradnji vzpostaviti v 
prvotno stanje,

– lokacija naprav, ki povzročajo vibracije in hrup, naj bo 
primerno izbrana tako, da bodo vplivi na objekte in človeka 
minimalni,

– stalno je potrebno zagotavljati odvodnjavanje gradbenih 
jam in kontrolirano odvodnjavanje površinskih voda,

– delovne naprave in stroje je potrebno ob neuporabi 
izključiti,

– ob izvajanju zemeljskih del je potrebno preprečiti more-
bitno prašenje v smeri proti poseljenim območjem.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO  

Z VARSTVOM PRED POŽAROM

26. člen
(obramba, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Za območje niso predvideni ukrepi za obrambo.
(2) Vsi objekti morajo biti načrtovani in grajeni potresno 

varno. Projektni pospešek tal je 0,25 g.
(3) Območje se ne nahaja znotraj območja poplavne ogro-

ženosti, kot določenega v opozorilni karti poplav.
(4) Območje ni plazovito in ni erozijsko ogroženo.

27. člen
(varstvo pred požarom)

(1) V okviru varstva pred požarom se izvedejo naslednji 
ukrepi:

– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev 

objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
(2) Evakuacijsko pot in evakuacijsko površino za območje 

OPPN predstavlja obstoječa asfaltirana cesta – Debevčeva pot.
Z izbranimi gradbenimi materiali in odmiki je potrebno 

preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja 
zemljišča in objekte.

Vsa zemljišča v območju OPPN so v primeru požara do-
stopna preko obstoječega cestnega omrežja. Do objektov se 
predvidi dostope in površine za delovanje intervencijskih vozil 
v skladu s standardom SIST DIN 14090 (utrjene intervencijske 
poti in dostopi morajo biti široki najmanj 3 m s potrebnimi raz-
širitvami v območjih radijev. Vse povozne površine, namenjene 
intervencijskim vozilom, morajo biti dimenzionirane na osni pri-
tisk 10t). Intervencijske poti izven vozišč je dopustno ozeleniti.

V primeru požara se uporablja požarna voda iz obstoje-
čega omrežja.

(3) Sestavni del projekta za pridobitev gradbenega do-
voljenja mora biti študija oziroma zasnova požarne varnosti.

IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO 

JAVNO DOBRO

28. člen
(splošni pogoji za komunalno in energetsko opremljanje)

(1) Zasnova komunalne, energetske in telekomunikacij-
ske infrastrukture se mora navezovati na obstoječo javno in-
frastrukturo v okolici.

(2) Predvidena objekta se priključita na vodovodno omrež-
je in elektroenergetsko omrežje. Do izgradnje javne kanalizaci-
je za odpadne vode se lahko vode čistijo v mali čistilni napravi. 
Objekt se lahko priključi na plinovodno omrežje, TK omrežje 
različnih operaterjev in eventualna druga komunalna omrežja. 
Zagotovljen mora biti tudi odvoz komunalnih odpadkov.

(3) Izdelava projektne dokumentacije za komunalno, 
energetsko, telekomunikacijsko infrastrukturo ter prometno in-
frastrukturo mora biti medsebojno usklajena, z upoštevanjem 
predpisanih odmikov med posameznimi vodi.
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(4) Gradnja infrastrukturnih objektov in naprav mora po-
tekati usklajeno.

(5) Dopustne so začasne ureditve, ki pa morajo biti uskla-
jene z upravljavci javnih infrastrukturnih omrežij in morajo biti 
izvedene na način, da jih bo možno vključiti v predvideno konč-
no komunalno in energetsko infrastrukturo območja OPPN.

29. člen
(varovalni pasovi prometnih omrežij)

(1) V varovalnem pasu ceste je dopustna gradnja objek-
tov in naprav v skladu z določbami tega prostorskega načrta, 
drugih predpisov ter na podlagi pogojev in soglasja pristojnega 
upravljavca ceste.

(2) Celotno območje se nahaja znotraj varovalnega pro-
govnega pasu železnice. Za gradnjo je potrebno pridobiti so-
glasje upravljavca le-te.

(3) Posegi v varovalni pas prometnega omrežja ne smejo 
ovirati gradnje, obratovanja, preglednosti ali vzdrževanja pro-
metnega omrežja.

30. člen
(promet)

(1) Novo predvidena objekta se morata priključiti na ob-
stoječo kategorizirano javno pot – Debevčeva pot (parcela 
št. 3534, k.o. Brezovica). Za vsak objekt sta dopustna največ 
dva uvoza.

(2) Maksimalna širina uvoza se omeji tako, da se prepreči 
odprtost celotnih dvorišč na kategorizirano cesto. Največja 
širina uvoza na parcelo je 4,5 m.

31. člen
(vodovod in hidrantno omrežje)

(1) Za oskrbo s pitno vodo in za zagotavljanje požarne 
varnosti se objekti priključijo na javni vodovod, preko vodomer-
nega jaška z vodomerom.

(2) Za oskrbo s pitno vodo in za zagotavljanje požar-
ne varnosti se za območje OPPN dogradi javno vodovodno 
omrežje. Priključitev na javno vodovodno omrežje bo možna po 
izgradnji načrtovanega sekundarnega vodovoda v Debevčevi 
poti po že izdelani projektni dokumentaciji, ki se bo navezal na 
primarni vodovod NL DN 300 v Podpeški cesti (št. proj. 137/04, 
Hidrosvet d.o.o., december 2004).

(3) Zaradi možnosti priključevanja novih objektov na 
širšem zazidalnem območju VS 10/7-1 je predvidna gradnja 
sekundarnega vodovoda NL DN 100. Na mestu navezave no-
vega javnega sekundarnega vodovoda NL DN 100, se vgradi 
zaporna armatura. Trasa predvidenega vodovoda bo potekala 
proti vzhodu v južnem robu Debevčeve poti in se bo zaključila 
s končnim hidrantom pred predvidenim objektom.

32. člen
(kanalizacijsko omrežje za odpadne vode)

(1) Na obravnavanem območju kanalizacija za odvajanje 
komunalne odpadne vode še ni zgrajena. Novopredvidene 
objekte bo možno priključiti na javni kanalizacijski sistem, ko 
bo zgrajeno črpališče v Podpeški cesti, dograjen tlačni vod 
čez avtocesto do zbiralnika A7 in zgrajen kanal v Debevčevi 
poti, glede na noveliran projekt PGD PZI 138/04 izdelovalca 
Hidrosvet d.o.o.

(2) Po izgradnji javnega kanalizacijskega sistema se mora 
objekt obvezno priključiti na kanalizacijsko omrežje za odpadne 
vode.

(3) Do izgradnje kanalizacijskega sistema na obravnava-
nem območju se za posamezen predviden objekt uredi mala 
čistilna naprava.

33. člen
(kanalizacijsko omrežje za padavinske vode)

(1) Odvajanje čistih padavinskih vod se izvede preko 
peskolovov. Odpadne vode z utrjenih, tlakovanih ali z drugim 

materialom prekritih površin, kjer se odvija promet, je potrebno 
predhodno očistiti preko cestnih požiralnikov z lovilci olj.

(2) Padavinske vode je potrebno prioritetno ponikati. Če 
ponikanje ni možno, se lahko očiščene padavinske vode vodi 
v površinske odvodnike ali odprte jarke, ob predhodnem zadr-
ževanju padavinskih voda pred izlivom.

(3) Padavinske (meteorne) vode ne smejo pritekati na 
cesto ali v naprave za odvodnjavanje ceste.

34. člen
(električna energija)

(1) Na obravnavanem območju, severno od Debevčeve 
poti, poteka obstoječi zračni vod elektroenergetskega omrežja.

(2) Napajanje predvidenih stanovanjskih objektov se za-
gotovi preko novega NN zemeljskega razvoda, minimalnega 
prereza Al 70 mm2, ki se ga priključi na zemeljski izvod št. 2 
– smer Bičevje v priključno merilni omarici, locirani na fasadi 
objekta na naslovu Debevčeva pot 2 (parc. št. 595/2, k.o. 1724 
Brezovica). Predmetni izvod se napaja iz transformatorske 
postaje TP 20/0,4 kV Brezovica nadvoz (parc. št. 375/9, k.o. 
Brezovica). Pri križanju voznih površin in komunalnih vodov se 
priključni zemeljski vod uvleče v zaščitno PVC cev premera 
110 mm.

35. člen
(javna razsvetljava)

Preko obravnavanega območja, severno od Debevčeve 
poti, poteka nadzemno omrežje za potrebe javne razsvetljave.

36. člen
(TK omrežje)

Na celotnem območju OPPN je dopustno graditi različna 
TK omrežja različnih operaterjev. Sekundarni vodi, na katere 
se lahko priključijo objekti, se praviloma speljejo ob severnem 
robu zemljišča.

37. člen
(ogrevanje objektov – plinovodno omrežje)

(1) Oskrba Občine Brezovica z zemeljskim plinom se vrši 
preko srednjetlačnega distribucijskega plinovodnega omrežja 
z obratovalnim tlakom 0,5–4 bar. Obstoječe glavno plinovodno 
omrežje S2800 dimenzije DN200 je izvedeno po Podpeški ce-
sti. Do območja OPPN je v cestišču Debevčeve poti zgrajeno 
glavno plinovodno omrežje S2763 v dimenziji DN50. Zmoglji-
vost obstoječega glavnega plinovoda zadošča za priključitev in 
oskrbo območja urejanja s plinom.

(2) Objekti na območju OPPN se za potrebe ogrevanja 
in pripravo sanitarne tople vode, razen v primeru uporabe 
obnovljivih virov energije, priključijo na distribucijsko omrežje 
zemeljskega plina. V primeru, da objekt zadovoljuje potrebe 
po ogrevanju in pripravi sanitarne tople vode samo delno z 
obnovljivimi viri energije, za preostali del potreb velja obveznost 
priključitve na distribucijsko omrežje zemeljskega plina.

(3) Za priključitev stavb na sistem zemeljskega plina bo 
treba do obstoječega glavnega plinovoda S2763 izvesti pri-
ključne plinovode. Priključni plinovodi do posameznih stavb 
se zaključijo z glavno plinsko zaporno pipo v omarici na fasadi 
stavb.

(4) Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave mo-
rajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili 
za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko ob-
močje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 65/07), Pravilnikom 
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje pli-
novodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni 
list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko 
območje Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 25/08) in Teh-
ničnimi zahtevami za graditev glavnih in priključnih plinovodov 
ter notranjih plinskih napeljav (Energetika Ljubljana, d.o.o.).
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38. člen
(javna higiena – odpadki)

Območje ima urejeno zbiranje in odvoz komunalnih od-
padkov. Le-to se zagotovi in uredi na krajevno običajen način. 
Lokacije zabojnikov se določijo v dogovoru z izvajalcem zbira-
nja in odvoza odpadkov.

39. člen
(javno dobro)

Obstoječa javna pot (Debevčeva pot, odsek 522181) na 
zemljišču 3534 k.o. Brezovica (1724) predstavlja javno dobro, 
ki je v naravi že obstoječe.

Znotraj območja OPPN ni predvidenih novih območij jav-
nega dobrega.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

40. člen
(odstopanja)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od teh-
ničnih rešitev določenih s tem odlokom, če se v nadaljnjem 
podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehan-
skih in drugih razmer ter na podlagi podrobnejših programskih 
in oblikovalskih izhodišč najdejo rešitve, ki so primernejše z 
oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okolje-varstvenega 
vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okolj-
ski pogoji.

Opisana odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi 
interesi; z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki jih ta 
odstopanja zadevajo.

(2) V soglasju s pristojnim upravljavcem komunalne in-
frastrukture je dopustno speljati komunalne vode in celotno 
komunalno infrastrukturo tudi drugače, kot je to določeno na 
karti »Zbirni načrt komunalnih vodov«, če je drugačna rešitev 
primernejša in racionalnejša. Dopustno je prilagoditi tudi tehnič-
ne karakteristike infrastrukturnih zahtev iz tega OPPN.

(3) Manjša prekoračitev (do 1,00 metra) gradbene linije 
(GL) in gradbene meje (GM) je dopustna z napušči, enostav-
nimi nadstreški in podobnimi manjšimi elementi, če se ohranja 
poravnava fasad objektov na GM oziroma GL.

Odstopanja gradbene meje proti priobalnemu pasu ni.
(4) Višinski gabariti imajo toleranco +/- 0,5 metra.
(5) Parcelne meje določene za parcelacijo imajo toleranco 

+/- 1,0 metra.
(6) Z odstopanji se ne sme spremeniti načrtovani videz 

območja, ne smejo se poslabšati bivalne in delovne razmere 
in ne smejo biti v nasprotju z javno koristjo.

XI. KONČNE DOLOČBE

41. člen
(vpogled)

OPPN s prilogami je stalno na vpogled na:
– Občini Brezovica,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič - Rudnik, oddelek 

za okolje in prostor.
Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN je na vpo-

gled na Občini Brezovica.

42. člen
(uveljavitev)

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

Št. izv. 31/2012
Brezovica, dne 15. junija 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

2193. Odlok o spremembi občinskega podrobnega 
prostorskega načrta za območje urejanja 
VS 10/10-1 Vnanje Gorice

Na podlagi 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 108/09) in 16. člena Statuta Občine 
Brezovica (Uradni list RS, št. 104/09) je Občinski svet Občine 
Brezovica na 13. redni seji dne 14. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za območje urejanja  
VS 10/10-1 Vnanje Gorice

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme sprememba občinskega po-
drobnega prostorskega načrta za območje urejanja VS 10/10-1 
Vnanje Gorice, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 56/11 (v 
nadaljevanju: OPPN).

Spremembo OPPN je izdelalo podjetje Alta 5 d.o.o., Lju-
bljana pod številko projekta 004/2012, maj 2012.

2. člen
(zasnova in oblikovanje)

Spremeni se tretji odstavek 9. člena, ki se na novo glasi:
»(3) Streha: dvokapnica naklona 37° do 45º. Smer sleme-

na mora biti vzporedna z daljšo stranico objekta. Kritina mora 
biti v odtenkih sive do črne barve ali v opečnih odtenkih. Odpi-
ranje strešin s frčadami je dopustno do 70 % na vsaki strešini 
pod pogojem, da je najvišja točka frčade vsaj 1,0 m nižja od 
najvišjega (osnovnega) slemena objekta.«

3. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Št. izv. 32/2012
Brezovica, dne 15. junija 2012

Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

ČRENŠOVCI

2194. Odlok o dopolnitvi Odloka o preskrbi 
in odjemu pitne vode na območju Občine 
Črenšovci

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list 
RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 13. redni 
seji dne 28. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi Odloka o preskrbi in odjemu pitne 

vode na območju Občine Črenšovci

1. člen
V Odloku o preskrbi in odjemu pitne vode na območju 

Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 54/00 in 28/01) se za 
2. členom doda novi 2.a člen, ki se glasi:
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»2.a člen
Po vključitvi Občine Črenšovci v skupni sistem oskrbe s 

pitno vodo v skladu s projektom »Oskrba s pitno vodo Pomur-
ja – sistem A« občina kot skupnega izvajalca in upravljavca v 
skladu z upravljavskim načrtom za izvajanje gospodarske javne 
službe oskrbe s pitno vodo na celotnem oskrbovanem območju 
občine imenuje javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava.«

2. člen
Ta dopolnitev začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 0320-13/2012-94
Črenšovci, dne 28. junija 2012

Župan 
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.

GORENJA VAS - POLJANE

2195. Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za ureditev 
vaškega jedra Poljan nad Škofjo Loko 
(severozahodni del območja urejanja 
POL 52-1 Poljane – center),

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07 – ZPNačrt, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 30. čle-
na Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (UVG, št. 22/99, in 
Uradni list RS, št. 80/01) je župan Občine Gorenja vas - Poljane 
sprejel

S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za ureditev vaškega jedra 
Poljan nad Škofjo Loko (severozahodni del 

območja urejanja POL 52-1 Poljane – center),

1. člen
(pravna podlaga, ocena stanja, razlogi)

Pravna podlaga:
V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu (Uradni list 

RS, št. 48/10, 76/10, 81/10, 22/11 in 53/11) Občine Gorenja vas 
- Poljane se za območje urejanja POL 52-1 Poljane – center 
predvideva izdelava Občinskega podrobnega prostorskega na-
črta (v nadaljevanju: OPPN). OPPN se izdela za severozahodni 
del območja urejanja.

OPPN se pripravi v skladu z določili ZPNačrt in Pravilnika 
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), z upoštevanjem 
Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane 
(Uradni list RS, št. 48/10, 76/10 in 81/10) in vse zakonodaje in 
predpisov s področja urejanja prostora.

Ocena stanja:
Na severu območja stoji gasilski dom s sekundarnim 

dovozom, strmo klančino, ki je prometno neustrezna. Južneje 
je dotrajan in za današnje potrebe neustrezen kulturni dom. 
Parkirne površine so ob potoku in skupaj z dovoznimi potmi 
močno posegajo v park in obvodni prostor. Na jugu območja 
stojita dva dotrajana objekta.

Razlogi za pripravo:
Občina želi na obravnavano območje, ki je del širšega 

območja centralnih dejavnosti, umestiti nov objekt Kulturnega 
doma s spremljajočimi dejavnostmi. Med novim Kulturnim do-
mom, potokom Ločivnico in cesto je predvidena ureditev no-

vega parka, ki se v programskem smislu navezuje na Kulturni 
dom in vsebuje smiselno predstavitev pomembnejših zgodo-
vinskih obeležij in dogodkov. Predvidena je rušitev objekta na 
parc. št. *243, k.o. Dobje, ki stoji na južnem delu obravnavane-
ga območja. Predvidena je tudi širitev gasilskega doma.

Prometne površine se organizira tako, da se razbremeni 
obvodni prostor in osrednji prostor parka. Kulturni dom s par-
kom je predviden kot osrednji naselbinski prostor, ki sooblikuje 
prepoznavnost kraja in stopnjuje kakovost bivanja v naselju.

2. člen
(območje občinskega podrobnega prostorskega načrta)

Območje obdelave obsega:
– območje gasilskega doma,
– območje kulturnega doma,
– območje objektov na naslovu Poljane nad Škofjo Loko 

82 in 28, Poljane nad Škofjo Loko,
– parkovne, prometne, parkirne ter druge površine med 

naštetimi objekti.
OPPN obsega parcele ali dele parcel št.: parcele ali deli 

parcel: *59, *234, 235*,*243, 301/1, 300/2, 300/3, 300/12, 
300/13, 301/2, 301/3, 341/5, 341/6, 341/7, 341/8, 341/9, 
341/10, 1453, 1472/1, 1481/1, 1481/5, 1481/6, 1481/7, 1481/8, 
1462/2, vse k.o. Dobje.

3. člen
(podatki, strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)

Strokovne rešitve bo izbrani prostorski načrtovalec izdelal 
na podlagi:

– Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas 
- Poljane,

– geodetskega načrta,
– izbrane idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve.
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito 

presojo vplivov na okolje, bo potrebno za dopolnjeni osnutek 
zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnut-
kom akta poslati pristojnem ministrstvu.

Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba 
po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo le-te pripravile 
tekom postopka. Izbrani prostorski načrtovalec bo izdelal ali 
koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za iz-
delavo OPPN. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih 
predpisov posredujejo tudi pristojni nosilci urejanja prostora za 
področje svoje pristojnosti.

4. člen
(rok za pripravo OPPN in njegove posebne faze)

Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta in nji-
hovih posebnih faz so naslednji:

Faza Nosilec Rok
Sklep o začetku 
priprave akta

občina, župan

Izdelava osnutka akta načrtovalec 30 dni
Poziv nosilcem 
urejanja prostora za 
pridobitev smernic 

občina 30 dni

Pridobitev obvestila 
MOP za varstvo okolja 
o izvedbi celovite 
presoje vplivov na 
okolje*

občina 30 dni

Analiza smernic, 
izdelava morebitnih 
dodatnih strokovnih 
podlag in 
dopolnjenega osnutka 
akta 

načrtovalec, 
občina

14 dni (če ni treba 
izdelati dodatnih 
strokovnih podlag)
30 dni (če je 
treba izdelati 
dodatne strokovne 
podlage)
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Faza Nosilec Rok
Obravnava in sprejem 
dopolnjenega osnutka 
odloka na občinskem 
svetu

občinski svet Rok se prilagodi 
časovnim 
terminom 
zasedanja 
občinskega sveta

Javno naznanilo 
o javni razgrnitvi 
in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka 
akta; objava v 
svetovnem spletu in 
na krajevno običajen 
način 

občina 7 dni pred 
pričetkom 
razgrnitve

Javna razgrnitev 
in obravnava 
dopolnjenega osnutka 
akta 

občina, 
načrtovalec

30 dni

Priprava stališč do 
pripomb in predlogov 
iz javne razgrnitve in 
obravnave 

načrtovalec, 
občina, župan

7 dni

Objava stališč do 
pripomb na seznanitev 
lastnikov parcel na 
območju akta

občina 30 dni

Priprava dopolnjenega 
predloga glede na 
sprejeta stališča do 
pripomb in predlogov 

načrtovalec 15 dni po potrditvi 
stališč

Priprava gradiva za 
pridobitev mnenj 

načrtovalec 7 dni

Vloga za mnenja k 
predlogu akta 

občina 7 dni

Pridobivanje mnenj 
nosilcev urejanja 
prostora k predlogu 
akta (in k okoljskemu 
poročilu, če se za to 
izdeluje)

občina 30 dni

Priprava usklajenega 
predloga akta**

načrtovalec 30 dni

Obravnava in sprejem 
predloga odloka na 
občinskem svetu 

občinski svet Rok se prilagodi 
časovnim 
terminom 
zasedanja 
občinskega sveta

Objava odloka  
v uradnem listu 

občina 10 dni 

* V primeru potrebe izdelave CPVO (celovita presoja vpli-
vov na okolje) občina zagotovi okoljsko poročilo, ki ga skupaj 
z dopolnjenim osnutkom pošlje ministrstvu, ki ga pregleda v 
roku 15 dni, potrjeno okoljsko poročilo se skupaj z dopolnjenim 
osnutkom OPPN javno razgrne.

** V primeru izdelave CPVO Občina Gorenja vas - Polja-
ne s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje pred obravnavo 
na občinskem svetu pridobi obvestilo o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe OPPN oziroma o skladnosti okoljskega poročila.

5. člen
(financiranje)

Sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag za nje-
govo izdelavo zagotovi investitor.

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in 
mnenj na osnutek in predlog OPPN, so:

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 
Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za 
prostor, Litostrojska 54, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za 
ceste, Jezerska cesta 20, Kranj;

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 
RS, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za oko-
lje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje 
Save, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj;

– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Lju-
bljana, Tržaška 4, Ljubljana;

– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 
10, Ljubljana;

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične 
ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;

– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za obrambne zade-
ve, Sektor za civilno obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana;

– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kranj, 
Cesta Staneta Žagarja 27 b, 4000 Kranj;

– Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 
Gorenja vas;

– Telekom Slovenije d.d. PE Kranj, Mirka Vadnova 13, 
4000 Kranj;

– Elektro Ljubljana, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;
– drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku 

priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice in mnenja 
potrebni, oziroma, da rešitve posegajo v njihovo delovno po-
dročje in pristojnost.

Krajevna skupnost Poljane je vabljena, da poda svoja 
priporočila.

Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema 
poziva za podajo smernic na predloženi osnutek OPPN po-
dati smernice za načrtovanje. Če kdo od navedenih nosilcev 
urejanja prostora, organov oziroma organizacij v 30 dneh ne 
bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa 
mora načrtovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje 
predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in 
drugi pravni akti.

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani občine.

Št. 3505-02/2012-01
Gorenja vas, dne 26. junija 2012

Župan
Občine Gorenja vas - Poljane 

Milan Čadež l.r.

KAMNIK

2196. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje 
izbirne lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s toplotno energijo v Občini Kamnik

Na podlagi 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – 
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ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 33. člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 27/07 – EZ-UPB2, 70/08, 22/10 in 10/12), 
3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik 
(Uradni list RS, št. 91/07, 52/11 in 79/11) ter 14. in 85. člena 
Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 
34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 16. redni seji dne 
27. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne 
lokalne gospodarske javne službe oskrbe  

s toplotno energijo v Občini Kamnik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

(1) S tem odlokom se določa način izvajanja izbirne lo-
kalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo v 
Občini Kamnik (v nadaljevanju: javna služba oskrbe s toplotno 
energijo).

(2) Ta odlok je hkrati tudi koncesijski akt za podelitev kon-
cesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe 
oskrbe s toplotno energijo v Občini Kamnik.

2. člen
(pomen pojmov)

V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen, kot je 
določen z zakonodajo, ki ureja področje energetike.

3. člen
(način izvajanja)

(1) Javna služba se opravlja kot koncesionirana gospo-
darska javna služba.

(2) Koncesijo podeljuje Občina Kamnik (v nadaljevanju: 
koncedent).

(3) Izbira koncesionarja za opravljanje javne službe iz 
1. člena tega odloka se opravi na podlagi javnega razpisa. 
Izbiro koncesionarja opravi občinska uprava Občine Kamnik.

4. člen
(območje izvajanja javne službe)

(1) Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju 
Občine Kamnik (v nadaljevanju: občina).

(2) Za izvajanje javne službe se lahko podeli več koncesij 
na naslednjih zaokroženih območjih občine:

– naselja, po katerih potekajo obstoječa toplovodna 
omrežja, pri čemer sme koncedent za vsako obstoječe omrežje 
izbrati istega ali drugega koncesionarja;

– ostalo območje, pri čemer sme koncedent to območje, 
za potrebe podelitve posameznih koncesij, razdeliti na po-
dobmočja in za vsako podobmočje izbrati istega ali drugega 
koncesionarja.

(3) Območje koncesije se določi v javnem razpisu za 
podelitev koncesije.

5. člen
(lastninska pravica)

(1) Objekti in naprave toplovodnega omrežja, ki jih zgradi 
koncesionar, so v lasti kon cesionarja v obdobju koncesijskega 
razmerja, po prenehanju kon cesijskega razmerja pa se prene-
sejo v last koncedenta.

(2) Način in pogoji lastniškega prenosa objektov in naprav 
se določijo s koncesijsko pogodbo, pri čemer cena za prenos 
ne sme presegati 80 % sedanje vrednosti le-teh.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, lahko 
predstavniški organ koncedenta s sklepom odloči, da Občina 

Kamnik ne pristopi k realizaciji odplačnega prenosa oziroma 
pridobitve objektov in naprav, pri čemer koncesionar kot la-
stnik objektov in naprav zoper koncedenta ne more uveljaviti 
nikakršnih odškodninskih ali drugačnih zahtevkov.

6. člen
(uporabniki)

(1) Uporabniki na območjih občine, na katerih se izva-
ja javna služba, imajo pravico do priključitve na toplovodno 
omrežje in do oskrbe s toplotno energijo na pregleden in nepri-
stranski način pod pogoji, določenimi z energetskim zakonom 
in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi ter s splošnim aktom 
sprejetim po javnem pooblastilu.

(2) Priključitev na toplovodno omrežje ni obvezna, razen 
v primerih, določenih z lokalnim energetskim konceptom ali 
drugim predpisom, ki ga občina sprejme na podlagi določil 
zakona, ki ureja področje energetike.

7. člen
(uporaba javnih dobrin)

Uporaba javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba, je 
v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur na območju, 
kjer se izvaja javna služba pod enakimi pogoji. Uporabnik ima 
pravico in dolžnost opozoriti izvajalca javne službe na kvaliteto 
opravljenih storitev javne službe ter na napake na napravah, 
objektih in omrežju in oblikovati predloge ter pobude za njegovo 
boljše in učinkovitejše izvajanje. Koncesionar je dolžan uporab-
niku pisno odgovoriti v roku 30 dni in odgovor istočasno poslati 
v vednost koncedentu.

II. PREDMET JAVNE SLUŽBE

8. člen
(vsebina javne službe)

(1) Javna služba oskrbe s toplotno energijo obsega:
– zagotavljanje toplote za daljinsko ogrevanje,
– dejavnost distribucije toplote po omrežju,
– obratovanje, vzdrževanje in razvoj omrežja,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, za 

priklju čitev in dostop do omrežja,
– dobavo toplote odjemalcem,
– napoved porabe toplotne energije z uporabo metode 

ce lovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov 
pri porabnikih,

– vodenje katastra,
– vodenje evidence o porabljeni energiji po posameznih 

odjemnih mestih (energetsko knjigovodstvo).
(2) Izvajalec javne službe mora izvajati tudi vse druge 

naloge in dejavnosti, ki so z javno službo oskrbe s toplotno 
energijo neločljivo povezane oziroma jih določajo zakoni, drugi 
podzakonski akti ali koncesijska pogodba.

(3) Kot vzdrževanje naprav, objektov in omrežja in drugih 
objektov se v smislu javne službe šteje redno vzdrževanje, 
investicijsko vzdrževanje in vzdrževanje v javno korist s tem, 
da se obseg vzdrževanja v posameznem letu določi z letnim 
programom javne službe.

9. člen
(interventno izvajanje javne službe)

(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izva-
janje javne službe ter zagotoviti odpravo pomembnih okvar, 
napak oziroma poškodb v roku 12 ur po ugotovitvi napake ozi-
roma po ustnem obvestilu uporabnikov. Za pomembne okvare, 
napake oziroma poškodbe distribucijskega omrežja se šteje 
predvsem izpad ogrevanja ter takšne okvare, napake in po-
škodbe, ki ogrožajo javno varnost.

(2) Manj pomembne okvare posameznih naprav distri-
bucijskega omrežja pa je koncesionar dolžan odpraviti v roku 
7 dni od ugotovitve oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.
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10. člen
(letni program javne službe)

(1) Javna služba se izvaja na podlagi letnega programa, ki 
ga koncesionar izdela in predloži koncedentu v potrditev vsako 
leto do konca meseca septembra za naslednjo leto.

(2) Letni program za oskrbo s toplotno energijo vsebuje 
predvsem:

– program izvajanja javne službe,
– obseg in ceno storitev,
– obseg predvidenega investicijskega vzdrževanja z na-

tančno navedbo posameznih objektov oskrbe s toplotno ener-
gijo, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na 
področju zmanjšanja porabe energije,

– obseg predvidenega rednega – tekočega vzdrževanja 
s stroškovno oceno in cenikom,

– predlog izgradnje novih naprav oskrbe s toplotno ener-
gijo po posameznih območjih občine in izračun potrebnih sred-
stev za to.

(3) Koncedent mora o letnem program za oskrbo s toplo-
tno energijo odločiti najkasneje do začetka vsakokratne kurilne 
sezone.

11. člen
(poročilo o realizaciji letnega programa)

Koncesionar je dolžan vsako leto ob koncu kurilne sezo-
ne, oziroma najkasneje do konca meseca maja, koncedentu 
predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju javne službe v 
preteklem letu, ki mora v celoti vsebovati podatke o realizaciji 
letnega progama.

12. člen
(vodenje katastra javne službe)

(1) S tem odlokom se podeli koncesionarju javno poobla-
stilo za vodenje katastra javne službe.

(2) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se 
vse spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo 
najkasneje v 30 dneh.

13. člen
(vsebina katastra)

(1) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih javne služ-
be (jaški, razcepi, potek trase toplovoda, prehod toplovodnega 
omrežja v objekte ipd.), njihovi lokaciji in tehničnih lastnostih 
ter stanju objektov.

(2) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last konce-
denta. Vodi se tekstualno in grafično v obliki računalniškega 
zapisa, skladno s predpisi in usklajeno s standardi občinskega 
geografskega informacijskega sistema.

(3) Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar konce-
dentu periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju 
veljavnosti koncesijske pogodbe pa jih brezplačno izroči v celoti 
v last in posest koncedentu.

(4) Koncesionar je dolžan s katastrom ravnati kot s podat-
ki, za katere velja poslovna tajnost in jih sme dajati na vpogled 
samo koncedentu oziroma od njega pooblaščenim osebam.

III. DRUGE DOLOČBE

14. člen
(poseganje v objekte in naprave javne službe)

Kakršnokoli poseganje v objekte in naprave javne službe 
je, razen koncesionarju, dovoljeno samo s soglasjem konce-
denta.

15. člen
(prepovedana ravnanja)

Prepovedano je:
– vsakršno poškodovanje objektov in naprav toplovodne-

ga omrežja,

– opustiti obveščanje koncesionarja o povzročitvi škode 
na objektih in napravah toplovodnega omrežja med gradbenimi 
in drugimi posegi drugih izvajalcev, ki s svojo infrastrukturo 
križajo traso toplovodnega omrežja,

– sajenje drevja in grmičevja v neposredni bližini in na 
trasi toplovoda brez dovoljenja koncedenta,

– onemogočiti dostop do objektov in naprav toplovodnega 
omrežja,

– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne druge 
objekte na trasi toplovodnega omrežja ali v njihovi neposredni 
bližini brez dovoljenja koncedenta,

– opravljanje dejanj, ki bi kakor koli ogrozila delovanje 
distribucije toplotne energije preko toplovodnega omrežja.

IV. RAZMERJA KONCESIONARJA DO KONCEDENTA  
IN UPORABNIKOV

16. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:

– da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met koncesije ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov 
oziroma ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet koncesije;

– da ima v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije 
in tudi v času postopka podelitve koncesije ter trajanja koncesij-
skega razmerja veljavno licenco za distribucijo toplotne energi-
je za daljinsko ogrevanje;

– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustre-
znimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami na 
področju javne službe, izključno za področje koncesije;

– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih sredstev 
za delo, izključno za področje koncesije;

– da zagotavlja nadzor nad izvajanjem lastnega dela;
– da se obveže zavarovati pred odgovornostjo za škodo, 

ki jo z opravljanjem oziroma opustitvijo opravljanja lahko pov-
zroči tretji osebi ali koncedentu;

– da ima poravnane davke in prispevke;
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki so predmet 

koncesije, potekalo v okviru predpisanih standardov in nor-
mativov;

– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, 
stečajni postopek ali postopek likvidacije;

– da predloži program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, 
organizacije dela, tehnične opremljenosti, finančno operativne-
ga vidika in razvojnega vidika;

– da izpolnjuje druge, s predpisi določene pogoje;
– da zagotovi proizvodnjo toplotne energije.

17. člen
(pravice in obveznosti koncesionarja)

(1) Koncesionar ima zlasti naslednje pravice in obve-
znosti:

– opravljati javno službo v svojem imenu in za svoj račun 
na podlagi tega odloka in koncesijske pogodbe,

– izvajati javno službo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu 
z zakoni, drugimi predpisi, tem odlokom in koncesijsko pogod-
bo in zagotavljati uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opra-
vljanje javne službe, v skladu s predpisi in v javnem interesu,

– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in 
standarde, povezane z izvajanjem javne službe, zlasti pa v tem 
primeru skrbeti za racionalno rabo energije,

– zagotavljati dežurstvo 24 ur na dan vse dni v letu,
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kot dober gospodarstvenik uporabljati in vzdrževati 

objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju de-
javnosti,

– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma 
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z njo,
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– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v 
zvezi z izvajanjem javne službe,

– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife sto-
ritev,

– voditi evidence in kataster v zvezi z javno službo,
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige,
– ažurno in strokovno pripraviti ustrezne poslovne načrte, 

letna poročila in predloge letnih programov, kakor tudi druge 
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti,

– poročati koncedentu o izvajanju koncesije,
– obveščati pristojne organe o kršitvah,
– opravlja storitve v skladu s potrjenim letnim planom,
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev 

iz drugih virov,
– zagotavlja koncedentu strokovno pomoč pri načrtovanju 

oziroma oblikovanju programov razvoja javne službe,
– upoštevati predloge koncedenta glede širitve omrežja.
(2) Posamezne storitve na področju izvajanja javne služ-

be je potrebno opravljati v rokih, na način, pod pogoji in ob 
upoštevanju standardov, določenih s tem odlokom in drugimi 
veljavnimi predpisi.

18. člen
(pooblastila koncesionarja)

(1) Koncesionar ima naslednja pooblastila:
– izključno pravico izvajati javno službo na območju, do-

ločnem v koncesijski pogodbi,
– vodenje katastra javne službe,
– izdajanje smernic, mnenj, pogojev in soglasij v skladu s 

predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
– da je prisoten pri tehničnem pregledu objekta, za kate-

rega je izdal soglasje,
– izključno oziroma posebno pravico zagotavljanja toplote 

za daljinsko ogrevanje, distribucije toplote po omrežju in doba-
ve toplotne energije odjemalcem, vzdrževanja infrastrukture ter 
upravljanja s to infrastrukturo,

– druga pooblastila v skladu z zakonom.
(2) Pristojnosti iz prvega odstavka se nanašajo na obmo-

čje izvajanja javne službe.
(3) Za izvajanje nalog iz tretje alineje prvega odstavka 

tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo 
z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.

19. člen
(ločeno knjigovodstvo)

(1) Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka 
opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi 
ločeno knjigovodsko evidenco po določilih zakona, ki ureja 
gospodarske družbe in Energetskega zakona.

(2) Koncesionar, ki javno službo opravlja tudi na območju 
drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenih knjigovodskih 
evidenc za potrebe javne službe posebej evidentirati račune za 
storitve, opravljene na območju koncedenta.

V. NAČIN PODELITVE KONCESIJE IN KONCESIJSKA 
POGODBA

20. člen
(javni razpis)

(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega 
razpisa.

(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije in na spletni strani občine.

(3) Javni razpis vsebuje naslednje sestavine:
– predmet in območje koncesije;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu s 

tem odlokom;
– merila, ki bodo vplivala na izbor kandidata;

– rok za prijavo na razpis in način prijave;
– dokumentacijo, ki jo mora vsebovati prijava;
– rok za izbiro koncesionarja;
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi 

nobeden kandidat;
– ostale pogoje, ki so v skladu z veljavno zakonodajo.
(4) Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavi vsaj en po-

nudnik, ki izpolnjuje s tem koncesijskim aktom določene pogoje.

21. člen
(izbor koncesionarja)

(1) Odpiranje prijav opravi strokovna komisija za izvedbo 
postopkov javnega odpiranja ponudb.

(2) Merila za izbor koncesionarja, ki morajo biti v razpisni 
dokumentaciji ovrednotena:

– ponujena cena storitev javne službe,
– izkušnje in pozitivne reference na področju izvajanja 

javne službe.
(3) O izbiri koncesionarja odloči upravni organ občinske 

uprave z odločbo.
(4) Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pri-

tožba. O pritožbi odloča župan.
(5) Koncedent in koncesionar skleneta pisno koncesijsko 

pogodbo v roku 30 dni od dneva, ko postane odločba o izbiri 
koncesionarja dokončna.

(6) Če koncesijska pogodba v roku iz prejšnjega odstavka 
ni sklenjena, se postopek izbire koncesionarja razveljavi.

(7) Postopek podelitve koncesije poteka v skladu z določ-
bami zakona o gospodarskih javnih službah, zakona o javnih 
naročilih, zakona o splošnem upravnem postopku in zakona o 
javno-zasebnem partnerstvu.

22. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Koncesijska pogodba, s katero se podrobneje uredi 
medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem, 
se sklene za določen čas, za dobo 20 let.

(2) Koncesija začne veljati z dnem, ki je v koncesijski 
pogodbi določen kot datum pričetka izvajanja koncesije.

(3) Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v 
roku, določenem v koncesijski pogodbi.

(4) Po preteku časa trajanja koncesije se pod pogoji, do-
ločenimi v koncesijski pogodbi in zakonskimi določili, koncesija 
lahko podaljša za obdobje, ki se določi v koncesijski pogodbi. 
Koncesija se lahko po preteku časa trajanja na podlagi aneksa 
h koncesijski pogodbi podaljša tudi do dokončne izbire novega 
koncesionarja.

(5) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta 
župan občine.

(6) V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko 
pogodbo veljajo določbe tega odloka.

23. člen
(prenos koncesije, razmerja do podizvajalcev)

(1) Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem konce-
denta.

(2) V izjemnih primerih določenih s koncesijsko pogodbo, 
lahko koncesionar ob izrecnem soglasju koncedenta sklene z 
drugimi usposobljenim izvajalcem, ki izvaja storitve javne služ-
be, pogodbo o začasnem izvajanju del, v okviru katere lahko 
podizvajalec opravlja posamezne storitve na območju občine.

(3) Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne 
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do konce-
denta in uporabnikov ter javnosti, nastopati v svojem imenu in 
za svoj račun.

24. člen
(odgovornost koncesionarja)

(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe prej-
šnjih členov, odgovoren izvajalec javne službe – koncesionar.
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(2) Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za 
škodo, ki jo je pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem konce-
sije povzročil koncedentu ali drugim pravnim oziroma fizičnim 
osebam.

(3) Enako je koncesionar odgovoren tudi za škodo, ki jo 
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzro-
čijo pri njem zaposleni ljudje koncedentu ali drugim pravnim ali 
fizičnim osebam.

25. člen
(financiranje)

Javna služba se financira iz:
– prihodkov od prodaje toplotne energije uporabnikom,
– drugih virov.
Izhodiščna tarifa in pogoji za njeno sprejemanje se določi-

jo s tarifnim pravilnikom. O sprejemu in spreminjanju tarifnega 
pravilnika odloča Občinski svet Občine Kamnik na obrazložen 
predlog koncesionarja in v skladu z veljavno zakonodajo.

26. člen
(zavarovanje)

(1) Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesij-
ske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za 
celotno obdobje opravljanja koncesije:

– za škodo, ko jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim 
opravljanjem javne službe,

– za škodo, ki pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem 
javne službe nastane uporabnikom ali drugim osebam,

– za škodo, ki nastane iz objektivne odgovornosti.
(2) Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je 

zavarovanje sklenjeno v korist Občine Kamnik.
(3) Škoda iz prve alineje prvega odstavka tega člena 

obsega tudi stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izva-
jalca javne službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega 
interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do 
prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.

(4) Zavarovalna vsota za zavarovanje odgovornosti iz 
1. točke tega člena se določi s koncesijsko pogodbo.

27. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)

(1) Razmerje med koncedentom in koncesionarjem pre-
neha:

– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije;
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe 

v režijo.
(2) Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja 

ali likvidacije pravne osebe, ki je pridobila koncesijo oziroma z 
izbrisom fizične osebe iz ustreznega registra.

28. člen
(spremembe okoliščin)

(1) Koncesionar je dolžan koncedenta nemudoma obve-
stiti o spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev 
koncesijske pogodbe.

(2) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki 
statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske struktu-
re. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi 
spremembe prizadet interes koncedenta ali če so zaradi spre-
memb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, 
lahko koncedent koncesijo odvzame.

29. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je sklenjena;
– z razdrtjem, pri čemer se razlogi in pogoji za razdrtje, 

medsebojne pravice in obveznosti določijo v koncesijski pogodbi.

30. člen
(odkup koncesije)

(1) Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje 
tako, da koncesionar preneha opravljati dejavnost javne službe 
pred potekom časa trajanja koncesije, koncedent pa v določe-
nem obsegu prevzame objekte in naprave, ki jih je koncesionar 
zgradil ali pridobil za namen izvajanja dejavnosti javne službe.

(2) Način, obseg in pogoji odkupa koncesije se določijo v 
koncesijski pogodbi.

31. člen
(odvzem koncesije)

Koncedent lahko odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v 

roku določenem s koncesijsko pogodbo,
– če koncesionar neupravičeno prekine izvajanje javne 

službe za več kot dva dni zaporedoma oziroma za več kot pet 
dni v koledarskem letu,

– če je koncesionar večkrat ali huje kršil določbe zakonov, 
predpisov, koncesijske pogodbe ali izvršljivih odločb, izdanih 
na podlagi zakona,

– zaradi ponovljenih in dokumentiranih primerov neu-
činkovitih storitev, ogrožanja varnosti ljudi in premoženja ali 
nepravilnega vzdrževanja toplovodnega omrežja po izključni 
krivdi koncesionarja,

– če koncesionar ne vodi svojega poslovanja skladno z 
določili tega odloka,

– če koncesionar ne spoštuje tarifnega sistema in tarifnih 
postavk,

– če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za podelitev 
koncesije,

– če je v javnem interesu, da se dejavnost oskrbe s to-
ploto preneha izvajati kot koncesionirana gospodarska javna 
služba.

32. člen
(prevzem javne službe v režijo)

(1) Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo.
(2) Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski 

pogodbi.

33. člen
(višja sila)

(1) Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi 
utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.

(2) Kot višja sila se štejejo izredne nepredvidene okolišči-
ne, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj 
volje strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi, poplave ter 
druge elementarne nesreče, stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri 
čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sis-
temskega značaja, pri katerih izvajanje javne službe ni možno 
na celotnem območju občine ali njenem delu, na način, ki ga 
predpisuje koncesijska pogodba.

(3) Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati 
z opravljanjem javne službe.

(4) O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata 
koncesionar in koncedent nemudoma medsebojno obvestiti in 
dogovoriti o izvajanju javne službe v teh pogojih.

34. člen
(pravice uporabnikov v primeru prenehanja  

koncesijskega razmerja)
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi od-

vzema koncesije ali razdrtja koncesijske pogodbe ne smejo biti 
prizadete pravice uporabnikov. Zato mora koncesionar javno 
službo opravljati, dokler koncedent ne zagotovi izvajanja jav-
ne službe na drug način oziroma podpiše pogodbe z drugim 
koncesionarjem.
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35. člen
(upravna odločba za odvzem koncesije)

Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo izda 
pristojni organ občinske uprave. Posledica odvzema je razdrtje 
koncesijske pogodbe. Zoper odločbo o odvzemu je dovoljena 
pritožba. O pritožbi odloča župan.

VI. NADZOR

36. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)

(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije in določil tega odloka 
opravlja občinska uprava Občine Kamnik.

(2) Koncedent ima pravico in dolžnost nadzorovati izvaja-
nje javne službe na terenu in poslovanje koncesionarja.

(3) Zaradi izvedbe nadzora mora koncesionar osebam, ki 
se izkažejo s pooblastilom župana, omogočiti nadzor, vstop v 
svoje poslovne prostore, pregled naprav ter omogočiti oziroma 
posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem 
strokovne službe vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi 
z izvajanjem koncesije.

(4) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.
(5) Koncedent izvrši napovedan nadzor poslovanja s po-

prejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 8 dni pred izvedbo.
(6) Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja 

redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, izvajati pa se 
mora praviloma le v poslovnem času koncesionarja.

(7) Koncedent lahko zaradi utemeljenih razlogov, ki jih 
mora ob nadzoru predstaviti, izvrši tudi nenapovedan nadzor.

(8) O izvedenem nadzoru se napravi zapisnik, ki ga pod-
pišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma kon-
cedentov pooblaščenec.

(9) Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem 
koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.

(10) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokov-
nega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar 
s konce sijsko pogodbo.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

37. člen
(prekršek koncesionarja)

(1) Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek koncesi-
onar, če:

– pravočasno ne odgovori uporabnikom na njihove po-
bude (7. člen),

– prenese na podizvajalce dejavnost v nasprotju s 23. čle-
nom,

– krši obveznosti iz 17. člena,
– ne ukrepa interventno skladno z 9. členom odloka,
– ne vodi katastrov ali jih ne vodi na predpisan način 

(12. in 13. člen),
– ne predloži letnega progama ter poročila o njegovi iz-

vedbi (10. in 11. člen),
– ne sklene zavarovanja odgovornosti v skladu s 

26. členom odloka,
– ne vodi ločenega knjigovodstva v skladu z 19. členom 

odloka.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna 

oseba izvajalca, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

38. člen
(prekršek nepooblaščenega opravljanja storitve)

(1) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba občine, 
ki naroči ali dopusti izvajalcu, ki ni izvajalec po določilih tega 
odloka, nepooblaščeno opravljanje storitev z značajem dejav-
nosti javne službe na območju Občine Kamnik.

(2) Z globo 1.400 EUR se kaznuje tudi pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, ki ni izvajalec po določilih tega odloka 
in nepooblaščeno opravljanja storitve z značajem dejavnosti 
javne službe.

(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje tudi odgo-
vorna oseba osebe iz drugega odstavka.

39. člen
(prekršek uporabnika)

(1) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek uporabnik 
– fizična oseba, če stori katerokoli dejanje iz 15. člena tega 
odloka.

(2) Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje 
uporabnik – pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik 
oziroma druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost, z globo 
600 EUR.

(3) Odgovorna oseba pravne osebe oziroma samostojne-
ga podjetnika posameznika se za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje z globo 200 EUR.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
(vzpostavitev katastra)

Prvi koncesionar, ki koncesijo pridobi na podlagi tega od-
loka, mora kataster vzpostaviti skladno z veljavno zakonodajo 
v roku 6 mesecev po podpisu koncesijske pogodbe.

41. člen
(splošni pogoji za dobavo in odjem)

Splošne pogoje za dobavo in odjem toplotne energije 
mora v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo, 
koncesionar pripraviti in sprejeti v roku 6 mesecev po podpisu 
koncesijske pogodbe in jih objaviti v Uradnem listu Republike 
Slovenije.

42. člen
(sistemska obratovalna navodila)

Sistemska obratovalna navodila mora koncesionar izdati 
v roku 6 mesecev po podpisu koncesijske pogodbe. Objaviti jih 
mora v Uradnem listu Republike Slovenije. Pred objavo mora 
pridobiti soglasje Agencije za energijo.

43. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 007-6/2012
Kamnik, dne 28. junija 2012

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o gospodarskih javnih službah 
v Občini Kamnik

Na podlagi 3., 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 
– ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) ter 14. in 85. člena Statuta 
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je 
Občinski svet Občine Kamnik na 16. redni seji dne 27. 6. 2012 
sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka  

o gospodarskih javnih službah  
v Občini Kamnik

1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik 

(Uradni list RS, št. 91/07, 52/11 in 79/11) se v 2. členu točka 4. 
»ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komu-
nalnih odpadkov«, nadomesti z naslednjimi točkami:

4. zbiranje komunalnih odpadkov,
5. prevoz komunalnih odpadkov,
6. obdelava mešanih komunalnih odpadkov,
7. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja ko-

munalnih odpadkov, dosedanja točka 5. pa postane točka 8.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 007-17/2007-3
Kamnik, dne 28. junija 2012

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

2198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje 
koncesij na področju opravljanja gospodarske 
javne službe »ravnanje z odpadki«

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni 
list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-
51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 
– ZFO-1A, 70/08, 108/09), 32., 33. 34. in 36. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 
127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11), 36. člena Zakona o javno-zaseb-
nem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 
Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: 
U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 
Odl. US: U-I-176/08-10) ter 14. in 85. člena Statuta Občine Ka-
mnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet 
Občine Kamnik na 16. redni seji dne 27. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih, 
postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na 
področju opravljanja gospodarske javne službe 

»ravnanje z odpadki«

1. člen
Besedilo 1. člena Odloka o pogojih, postopkih in merilih 

za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske 
javne službe »ravnanje z odpadki« (Uradni list RS, 63/97 in 
80/01) se spremeni tako, da se črta beseda »izbirne« in dopolni 
tako, da se pred piko doda naslednje besedilo »ter ureja druga 
vprašanja v zvezi z izvajanjem:

1. lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov,

2. lokalne gospodarske javne službe prevoza komunalnih 
odpadkov,

3. lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov,

4. lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.«

Doda se nov, drugi odstavek 1. člena, ki se glasi:
»Gospodarske javne službe iz prejšnjega odstavka se na 

območju občine izvajajo s podelitvijo koncesije pravni ali fizični 
osebi in pod pogoji določenimi z zakonom in podzakonskimi 
akti ter v skladu z odlokom in drugimi predpisi, ki urejajo način 
izvajanja javne službe. Koncesije za javne službe iz prvega člena 
predstavljajo enotno koncesijsko razmerje. Koncesijsko razmerje 
po tem odloku je enovito razmerje, ki nastane in preneha hkrati 
ter obsega koncesijo za opravljanje gospodarskih javnih služb 
iz prvega odstavka 1. člena tega odloka v skladu z ZGJS. Kon-
cesijsko razmerje predstavlja v smislu ZJZP koncesijo storitev.«

2. člen
V 2. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka, obsega javna 

služba vse storitve, ki so s predpisi določene, da se izvajajo 
v okviru:

– lokalne gospodarske javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov,

– lokalne gospodarske javne službe prevoza komunalnih 
odpadkov,

– lokalne gospodarske javne službe obdelave mešanih 
komunalnih odpadkov,

– lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.«

3. člen
V 4. členu se dodata nov drugi in nov tretji odstavek, ki 

se glasita:
»Dejavnost javne službe se izvaja na celotnem območju 

občine. Uporabniki na območju občine imajo pravico do upo-
rabe storitev javne službe na pregleden in nepristranski način 
pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja varstvo okolja in na 
njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

Storitve javne službe so kot javne dobrine zagotovljene 
vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev javne službe je 
v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja 
gospodarskih javnih služb, za uporabnike obvezna.«

4. člen
V 5. členu se dodata nov drugi in nov tretji odstavek, ki 

se glasita:
»Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za svoj 

račun in nosi celotno tveganje povpraševanja po storitvah javne 
službe in druga tržna tveganja koncesije. Koncesionar ni upra-
vičen do nobenih garancij ali plačil koncedenta zaradi tega, ker 
prihodki iz koncesije ne dosegajo načrtovanih.

V primeru predčasnega prenehanja koncesije v skladu s 
tem odlokom in koncesijsko pogodbo, koncesionar ni upravičen 
do poplačila katerihkoli vlaganj v objekte in naprave koncesije s 
strani koncedenta, razen v primeru odstopa od pogodbe zaradi 
kršitev na strani koncedenta ali v primeru sporazumne razveze 
koncesijske pogodbe.«.

5. člen
Besedilo prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da 

se glasi:
»Koncesionar je dolžan v okviru koncesijskega razmerja 

neodplačno postaviti dva zbirna centra, pri tem pa se obči-
na zaveže zagotovi zemljišče in v ta namen podeliti stavbno 
pravico v javnem interesu. Za morebitno uporabo drugega 
premoženja občine (npr. ekološki otoki) pa skleneta občina in 
koncesionar pogodbo o najemu.«

6. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vsaka oseba lahko vloži le eno prijavo na razpis. V 

primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana 
družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. Če ista oseba 
sodeluje pri več skupnih vlogah, se vse take vloge zavržejo. 
Če oseba že kandidira samostojno, ne more kandidirati še kot 
član konzorcija.
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V prijavi mora s predložitvijo ustreznih listin dokazati, da 
izpolnjuje pogoje za udeležbo na razpisu in za izvajanje javne 
službe:

1. da je gospodarska družba z najmanj 500.000,00 EUR 
celotnega kapitala (po zadnji bilanci stanja) in je finančno ter 
poslovno usposobljena za izvajanje javne službe, ki je predmet 
razpisa in da je za leto pred objavo javnega razpisa znašala 
bonitetna ocena na podlagi letnega poročila najmanj SB 5;

2. da je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je pred-
met razpisa oziroma da na drugačen način izkaže, da izpolnjuje 
vse predpisane pogoje za izvajanje javne službe;

3. da je sposobna samostojno zagotavljati vse javne 
dobrine, ki so predmet koncesije ter kvalitetno in kontinuirano 
izvajati javno službo, v skladu s predpisi, normativi in standardi;

4. da je usposobljena za vodenje katastra ter razpolaga s 
sredstvi za njegovo vodenje;

5. da razpolaga z ustreznimi prostori in opremo za izva-
janje javne službe, oziroma na drug način nesporno izkaže, da 
lahko opravlja dejavnost javne službe;

6. da ne glede na pravno naravo razmerja, razpolaga z 
razpoložljivimi kapacitetami za odlaganje odpadkov oziroma 
razpoložljivimi kapacitetami za obdelavo odpadkov;

7. da razpolaga z zadostnim številom delavcev, ki imajo 
potrebne kvalifikacije in so ustrezno usposobljeni za izvajanje 
javne službe;

8. se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo 
z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom ali 
tretjim osebam (predloži ustrezno predpogodbo);

9. da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika 
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti 
vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega 
vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz 3.–7. točke;

10. da izpolnjuje druge pogoje za udeležbo na javnem 
razpisu (sposobnost), določene z zakonom, ki ureja postopek 
oddaje javnih naročil in tem odlokom.

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki 
morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medse-
bojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v 
primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacij-
sko obliko, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko pogodbo 
(konzorcij). Kadar predloži skupno vlogo več oseb (konzorcij), 
morajo vlogi priložiti sklenjeno pogodbo o ureditvi medseboj-
nih razmerij v zvezi z izvajanjem koncesije, iz katere mora biti 
razvidno najmanj:

– člani konzorcija, pogoji za vstop in izstop člana iz kon-
zorcija;

– vodilni član konzorcija ali drug način, ki omogoča, da 
lahko sporočila v zvezi z izvajanjem koncesije koncedent poši-
lja le eni osebi z učinkom za vse člane konzorcija (pooblašče-
nec za vročanje);

– ureditev medsebojnih pravic in obveznosti med člani 
konzorcija v zvezi z izvajanjem koncesije;

– medsebojna zaveza članov konzorcija, da za obveznosti 
koncesionarja po koncesijski pogodbi odgovarjajo solidarno.

V primeru skupne prijave članov konzorcija morajo sta-
tusne pogoje izpolnjevati vsi člani, izpolnjevanje ekonomsko-
-finančnih, organizacijskih in kadrovsko-tehničnih pogojev pa 
se skladno s predmetom koncesije ugotavlja za vse člane 
skupaj.«.

7. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
Merila za izbor izvajalca javne službe (koncesionarja) 

med prijavljenimi kandidati, morajo biti v razpisni dokumentaciji 
opisana in ovrednotena ter navedena v spodnjem vrstnem redu 
(od najpomembnejšega do najmanj pomembnega).

Merila za izbor izvajalca javne službe (koncesionarja) so:
– ponujena cena storitve, utemeljena na pravilniku oziro-

ma drugem predpisu, ki opredeljuje metodologijo za oblikova-
nje cen tovrstnih storitev;

– izkušnje in pozitivne reference na področju izvajanja 
javnih služb;

– druge ugodnosti, ki predstavljajo ekološke, ekonomske 
ali socialne ugodnosti za koncedenta.

Ponderji po posameznih merilih, ki služijo za izbor izva-
jalca javne službe, morajo biti nediskriminatorni in natančno 
opisani v razpisni dokumentaciji.«.

8. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedo »koncesionar-

jem« doda besedilo »v roku 3 mesecev od sklenitve koncesij-
ske pogodbe«.

9. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne 

službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do konce-
denta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v 
svojem imenu in za svoj račun.«

10. člen
V 12. členu se dodata nov drugi in nov tretji odstavek, ki 

se glasita:
»Koncesionar plača koncedentu letno koncesijsko dajatev 

za izvrševanje gospodarske javne službe. Koncesijska dajatev 
se obračunava in plačuje v odstotkih od cene storitve konce-
sionarja, način obračuna in plačila pa se podrobneje določi v 
koncesijski pogodbi.

V primeru, ko gre za uresničevanje javnega interesa za-
gotavljanja javne službe, se lahko koncedent v javnem interesu 
in v korist uporabnikov odpove plačilu koncesijske dajatve, kar 
se posebej opredeli v koncesijski pogodbi.«

11. člen
Besedilo 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesija za izvajanje javnih služb se podeli na podlagi 

javnega razpisa. Sklep o javnem razpisu sprejme župan. Javni 
razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih 
straneh občine najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi odloka. V skla-
du s sklepom župana se informacija o javnem razpisu lahko objavi 
tudi v drugih medijih, vendar ne pred njegovo uradno objavo.

Razpis in postopek za podelitev koncesije se izvede sku-
paj za vse gospodarske javne službe iz tega odloka. Razpisna 
dokumentacija mora vsebovati podatke, na podlagi katerih 
lahko kandidati izdelajo popolno prijavo:

1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se 

podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za opravljanje 

javne službe,
8. druge obvezne sestavine prijave, jezik, v katerem mo-

rajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo 
(pogoje za predložitev skupne vloge ...),

9. način zavarovanja resnosti prijave in obveznost zava-
rovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s finančnim 
zavarovanjem, unovčljivim na prvi poziv,

10. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne doku-
mentacije,

11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo 
predložitev,

12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
13. rok za izbiro koncesionarja,
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu jav-

nega razpisa,
15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij 

med razpisom,
16. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
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Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje o 
najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo ime-
nuje župan. Komisija posreduje poročilo (obrazloženo mnenje) 
organu koncedenta, ki vodi postopek izbire koncesionarja.

O izboru koncesionarja odloči pristojni organ občinske 
uprave z upravno odločbo, s katero lahko koncedent izbere 
samo enega od prijaviteljev oziroma le eno skupino prijaviteljev.«

12. člen
V 21. členu se pred piko doda besedilo: », za dejavnosti 

iz 3. in 4. točke prvega odstavka 1. člena pa za obdobje do 
pričetka obratovanja RCERO Ljubljana vendar najdlje 10 let«.

Dodata se nov drugi in nov tretji odstavek 21. člena, ki 
se glasita:

»S koncesijsko pogodbo iz prvega odstavka koncedent 
in koncesionar uredita vsa pomembna vprašanja v zvezi z 
izvajanjem koncesijskega razmerja, zlasti pa:

1. vsebino, obliko in namen koncesije;
2. pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v 

zvezi z izvajanjem javnih služb;
3. medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževa-

njem naprav ter objektov koncesije;
4. spremembe v družbi koncesionarja, za katere mora ta 

pridobiti pisno soglasje koncedenta;
5. pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
6. način medsebojnega obveščanja o vseh dejstvih in 

pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe ter poro-
čanja o izvajanju koncesijske dejavnosti;

7. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega 
izvajanja javne službe;

8. pogodbene kazni in pogoje za povrnitev morebitne 
škode, povzročene v zvezi z (ne) izvajanjem javne službe;

9. spreminjanje izvajanja koncesijske pogodbe, izvajanje 
strokovnega in finančnega nadzora s strani koncedenta, med-
sebojno poročanje in obveščanje javnosti;

10. odpoved, razveza in razdrtje pogodbe ter s tem pove-
zane pravice pogodbenih strank;

11. posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov 
oblasti;

12. trajanje koncesijske pogodbe in njeno prenehanje ter 
s tem povezane pravice pogodbenih strank;

13. druga vprašanja, ki urejajo medsebojna razmerja in 
način izvajanja javne službe.

Koncesijska pogodba mora biti sestavljena v skladu z 
zakonom, odlokom (koncesijskim aktom) in objavljenim javnim 
razpisom, sicer je neveljavna. V primeru manjših ali nebistvenih 
neskladij med pogodbo in koncesijskim aktom, se neposredno 
uporablja koncesijski akt.«

13. člen
V 28. členu se pred piko doda besedilo: », od koncesijske 

pogodbe pa lahko koncedent enostransko odstopi z izjavo, 
priporočeno naslovljeno na koncesionarja.«

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

listu Republike Slovenije.

Št. 354-13/2012
Kamnik, dne 28. junija 2012

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

2199. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi cen programov za predšolsko 
vzgojo v Občini Kamnik

Na podlagi 76., 78. in 222. člena Zakona za uravnoteže-
nje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) in 14. člena Statuta 

Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je 
Občinski svet Občine Kamnik na 16. seji dne 27. 6. 2012 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa  

o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo 
v Občini Kamnik

1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo 

v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 22/09, 94/09, 33/10) se 
spremeni 4. člen sklepa tako, da se glasi:

»Staršem otrok, za katere je Občina Kamnik po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vklju-
čenega v dnevni ali poldnevni program v vrtcu v občini Kamnik, 
se plačilo, določeno na osnovi zakona, dodatno zniža za:

– prvo starostno obdobje – 8,40 %,
– kombinirani oddelki – 8,86 %,
– drugo starostno obdobje – 10,93 %,
– poldnevni program – 10 %.
Nastalo razliko zaradi dodatnega znižanja vrtcu krije Ob-

čina Kamnik.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v občini 

Kamnik, se plačilo lahko zniža le v primeru pisnega soglasja 
druge občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in 
plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.

Pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje iz državnega pro-
računa se dodatno znižanje ne upošteva.

Polno plačilo za starše, ki imajo otroka v dnevnem ali pol-
dnevnem programu vrtca in ne vložijo vloge za znižanje plačila 
vrtca, je 77 % od cene programa iz 1. ali 2. člena tega sklepa, 
katerega obiskuje otrok.«

2. člen
Prvi in drugi odstavek 5. člena se spremenita tako, da 

se glasita:
»Za otroke, za katere je Občine Kamnik po veljavnih 

predpisih pristojna kriti del cene programa, se v času med 
15. junijem in 15. septembrom tekočega leta, pod pogojem, 
da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz 
vrtca, za čas vnaprej javljene odsotnosti, obračuna polovičen 
znesek plačila, ki je za starše določen v skladu z zakonom. 
Razliko krije Občina Kamnik z naslova »poletnih rezervacij.

Pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje iz državnega pro-
računa se znižanje iz naslova poletnih rezervacij ne upošteva.«

3. člen
6., 7. in 7.a člen se črtajo.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2012.

Št. 602-2/2009
Kamnik, dne 27. junija 2012

Župan
Občine Kamnik

Marjan Šarec l.r.

KOBARID

2200. Sklep o razveljavitvi Sklepa št. 35003-2/98

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni 
list RS, št. 51/09, 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 
16. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel naslednji
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S K L E P

I.
Sklep št. 35003-2/98, z dne 15. 11. 2005 za gradnjo sta-

novanjskih objektov izven poselitvenih območij se razveljavi.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 35003-2/1998
Kobarid, dne 21. junija 2012

Županja
Občine Kobarid

Darja Hauptman l.r.

KOPER

2201. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu za „Stanovanjsko poslovno območje 
ob igrišču v Šmarjah”

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Ura-
dne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003, ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08)

R A Z G L A Š A M    
O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu  
za „Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču  

v Šmarjah”

Št. 3505-1/2010 
Koper, dne 15. junija 2012 

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostor-
skem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. in 43/11 – ZKZ-C), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-
-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) 
in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne 
objave, št. 40/2000, 30/2001, 29/2003, ter Uradni list RS, 
št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper 
na seji dne 14. junija 2012 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem  

načrtu za „Stanovanjsko poslovno območje  
ob igrišču v Šmarjah”

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski 
načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za „Stanovanjsko poslov-
no območje ob igrišču v Šmarjah”, ki vsebuje in določa:

– opis prostorske ureditve;
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto graditve 

ali za druge posege v prostor;

– pogoje za urbanistično arhitektonsko oblikovanje obmo-
čja, objektov in drugih posegov;

– načrt parcelacije;
– zasnove projektnih rešitev energetske, vodovodne in dru-

ge komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja nanjo;
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, 

varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin;
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi 

in drugimi nesrečami;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve;
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN;
– pogoje za gradnjo in oblikovanje nezahtevnih in eno-

stavnih objektov;
– prehodne in končne določbe.

2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

Z OPPN za „Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v 
Šmarjah” se predvidi gradnja stanovanjskih objektov ter objek-
tov v mešani rabi (poslovno stanovanjski objekti). S tem aktom 
se urejajo tudi javne površine in komunalna infrastruktura.

3. člen
(sestavni deli OPPN)

(1) Besedni del vsebuje:
– pravni del – odlok
– obrazložitev
– mnenja pristojnih organov in institucij.
(2) Kartografski del OPPN vsebuje:
1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega 

dela občinskega prostorskega načrta s prikazom 
lege prostorske ureditve na širšem območju M 1:5000

2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim 
stanjem M 1:1000

2.a. Območje podrobnega načrta z geodetskim 
posnetkom M 1:500

3. Ureditvena situacija s prikazom vplivov in 
povezav s sosednjimi območji M 1:2000

4. Ureditvena situacija M 1:500
4a. Geodetska zazidalna situacija M 1:500
5. Prikaz ureditev glede poteka omrežij in 

priključevanja objektov na gospodarsko javno 
infrastrukturo ter grajeno javno dobro M 1:500

5a. Prometna ureditev M 1:500
6. Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje 

okolja, naravnih virov in ohranjanje narave M 1:500
7. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo 

ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred požarom M 1:500

8. Načrt parcelacije M 1:500.

4. člen
(priloge OPPN)

Priloge OPPN so:
1. Izvleček iz strateškega prostorskega plana oziroma 

hierarhično višjega prostorskega akta, ki se nanaša na obrav-
navano območje

2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage
4. Smernice in mnenja
5. Obrazložitev in utemeljitev
6. Povzetek za javnost.

5. člen
(izdelovalec OPPN)

OPPN za „Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču v 
Šmarjah” je izdelalo podjetje STUDIO ARHITEKTURA d.o.o., 
Izola, pod številko 01-09.
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II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

6. člen
(ureditveno območje OPPN)

(1) Meja ureditvenega območja poteka:
– na severu ob lokalni cesti LC 177 131 (odsek križišče 

Šmarje–Šmarje), parc. št. 3418, k.o. Šmarje,
– na vzhodu po mejah s parc. št.: 940/1, 940/2, 942/1 in 

942/2, vse k.o. Šmarje,
– na jugu ob javni poti JP 678 071, na parc. št. 3429, k.o. 

Šmarje,
– na zahodu po mejah parc. št. 933, 934, 935/1 in 935/2, 

vse k.o. Šmarje.
(2) Obravnavano ureditveno območje obsega parcele 

št.: 936/1, 936/2, 937, 938/1, 938/2 in 939, vse k.o. Šmarje, v 
skupni izmeri cca 11.000 m².

(3) Gospodarska javna infrastruktura poteka v območju 
OPPN ter po naslednjih parcelah izven območja OPPN: mete-
orna kanalizacija preko parcel št.: 878, 879, 973, 3418 in 3429, 
vse k.o. Šmarje; fekalna kanalizacija poteka po parceli 3429, 
k.o. Šmarje; vodovod po parceli št. 3418 in 3429, k.o. Šmarje; 
telekomunikacije 3418, k.o. Šmarje; elektrika je zagotovljena 
iz transformatorske postaje, ki je že znotraj območja OPPN 
(predvidena je le prestavitev TP znotraj območja OPPN).

(4) Meja ureditvenega območja je prikazana na vseh 
grafičnih prilogah.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO  
IN KVALITETO GRADITVE ALI ZA DRUGE POSEGE  

V PROSTOR

7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)

(1) Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja pro-
stora so razvidni iz grafičnega načrta št. 3.

(2) Območje OPPN je znotraj območja, ki ga ureja Odlok o 
prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Koper (Uradne objave, 
št. 19/88, 7/01 – obvezna razlaga in 24/01 ter Uradni list RS, 
št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 
124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 
65/10 – spremembe in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga).

8. člen
(dopustni posegi in namembnost znotraj OPPN)

(1) V ureditvenem območju so predvideni naslednji po-
segi:

– odstranitev, gradnja novih in rekonstrukcija objektov in 
naprav ter njihovo vzdrževanje;

– urejanje odprtega prostora;
– urejanje prometnih površin;
– urejanje energetske in komunalne infrastrukture.
(2) Ureditveno območje je namenjeno stanovanjem, 

oskrbni in storitveni dejavnosti (trgovina, gostinstvo, uprava …); 
namembnost posameznih objektov je podrobneje določena v 
10. členu tega odloka.

9. člen
(koncept ureditve)

(1) Zazidalna zasnova je determinirana z lokalno cesto LC 
177 131 (odsek križ. Šmarje–Šmarje) na severu, javno potjo z 
oznako JP 678 071 na jugu in obstoječo pretežno stanovanjsko 
zazidavo na vzhodu in na zahodu.

(2) S podano ureditvijo je predvidena rušitev obstoječih 
industrijskih objektov in gradnja stanovanjskih in stanovanjsko-
-poslovnih stavb.

(3) Programsko in oblikovno se ureditev prostora deli na:
– severni del, kjer je predvidena gradnja večstanovanjskih 

stavb z oznako A, B, C in D in podzemnih garaž pod objekti;
– južni del, kjer je načrtovana gradnja enostanovanjskih 

vrstnih hiš.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO 
OBLIKOVANJE OBMOČJA, OBJEKTOV  

IN DRUGIH POSEGOV

10. člen
(novogradnje in pogoji za oblikovanje objektov)

(1) Načrtovani objekti A, B, C in D so locirani na severu, 
ob lokalni cesti LC 177 131 (odsek križ. Šmarje–Šmarje). V 
sklopu objektov A, B, C in D je predvidenih 44 stanovanj. V delu 
pritličja objekta A se ob cesti Koper–Šmarje predvidijo javni 
programi (oskrbno storitvene dejavnosti, družbene, poslovne 
dejavnosti …).

(2) Tlorisni gabariti objektov:
– Večstanovanjski objekt A s poslovnimi prostori v pritli-

čju, stanovanji v dveh nadstropjih in parkirnimi prostori v kleti. 
Objekt je max. tlorisnih dimenzij 21x20 m, s pritličnim nadstre-
škom širine 4,00 m na severni in 10,50 m na zahodni fasadi. 
Pod nadstreškom je ob zahodni fasadi predviden ograjen pro-
stor za odpadke;

– Večstanovanjska objekta B in C s stanovanji v pritličju 
in v dveh nadstropjih in parkirnimi mesti v kletni etaži sta max. 
tlorisnih dimenzij 24x20 m vsak.

– Kletne etaže objektov A, B in C so med seboj povezane. 
V kletni etaži so urejeni parkirni prostori, shrambe in pomožni 
prostori;

– Večstanovanjski objekt D s stanovanji v pritličju in v 
dveh nadstropjih ter parkirnimi mesti v kletni etaži je max. tlori-
snih dimenzij 24x20 m;

– Vrstne hiše so nanizane v štirih nizih na obeh straneh 
dostopne ceste. Dimenzije posamezne hiše v vseh nizih so 
15x8 m. Hiše so nanizane v zamiku izmenično za 1,5 m, kot je 
razvidno iz geodetske zazidalne situacije.

(3) Maksimalni tlorisni gabariti objektov so omejeni z 
gradbeno mejo, ki je razvidna iz geodetske zazidalne situacije. 
Posamezni predvideni objekt mora biti znotraj gradbene meje 
oziroma se je lahko dotika.

(4) Etažnost objektov A, B, C in D je K+P+2. Etažnost 
vrstnih hiš je (K)+P+1.

(5) Kota temeljenja objektov se prilagaja koti in kategoriji 
okoliškega terena. Pritličje (P) je etaža, pri kateri je kota praga 
največ 1,40 m nad koto okoliškega terena.

(6) Bruto višina etaže s stanovanji je max. 3,00 m, bruto 
višina etaže s poslovnimi prostori je max. 3,50 m.

(7) Potrebe parkiranja se ureja v podzemnih etažah in na 
nivoju pritličja oziroma terena.

(8) V sklopu objektov A, B, C in D je predvidenih 44 stano-
vanj. Posamezne stanovanjske enote se lahko bodisi razčlenju-
jejo ali združujejo, s čimer se ne sme spreminjati urbanistična 
zasnova objektov, ob hkratni zagotovitvi ustreznega števila 
parkirnih mest.

11. člen
(ureditev zunanjih površin)

Ureditev zunanjih površin v območju OPPN obsega:
– ureditev obcestnega prostora,
– ureditev ob in med posameznimi objekti.

12. člen
(ureditev obcestnega prostora)

Obcestni prostor se uredi tako, da se površino ob lokalni 
cesti LC 177 131 (odsek križ. Šmarje–Šmarje) in ob stanovanj-
ski cesti zatravi. Kolikor komunalna infrastruktura dopušča, se 
lahko zasadi javni drevored, z lokalno značilnimi submediteran-
skimi in mediteranskimi vrstami drevnine.

13. člen
(ureditev ob in med posameznimi objekti)

(1) Vidne parkirne površine ob glavnih komunikacijah 
naj bodo v čim večji meri ozelenjene z vzpenjavkami oziroma 



Uradni list Republike Slovenije Št. 52 / 9. 7. 2012 / Stran 5419 

submediteranskimi in mediteranskimi vrstami drevnine in naj 
optično predstavljajo zeleno oblikovano površino.

(2) Med objekti A, B in C je predvidena ureditev otroškega 
igrišča.

V. NAČRT PARCELACIJE

14. člen
(načrt parcelacije)

(1) Načrt parcel za gradnjo, ki je prikazan v grafičnem delu 
OPPN (načrt št. 8), temelji na določitvi posameznih gradbenih 
sklopov ter upošteva potrebne prometne ureditve, odprte zele-
ne površine in manipulativne površine, funkcije stavb ter ločuje 
javne in zasebne površine.

(2) Po realizaciji posegov se parcele za gradnjo v smislu 
funkcionalnih zemljišč lahko delijo ali združujejo, pri čemer se 
ne sme spreminjati koncepta pozidave in predvidenih ureditev 
javnih površin.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE 
PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO 

INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

Promet

15. člen
(zasnova prometne infrastrukture)

(1) Na območju je predvidena gradnja prometne infra-
strukture. Objekti in naprave prometne infrastrukture so razvi-
dni iz grafičnega načrta št. 5a »Prometna ureditev«.

(2) Na območju OPPN je načrtovana izgradnja naslednjih 
prometnih površin:

– priključkov na javno cestno omrežje,
– parkirnih površin,
– površin za peš promet,
– manipulativnih površin.
(3) V skladu s predpisi se mora predvideti ustrezna vertikal-

na in horizontalna prometna signalizacija in prometna oprema.

16. člen
(motorni promet)

(1) Predvidena je izgradnja treh priključkov na javno ce-
stno omrežje:

– dva priključka na lokalno cesto LC 177 131 (odsek križ. 
Šmarje–Šmarje)

– en priključek na javno pot JP 678 071 južno od načrto-
vane zazidave.

(2) Predvidena stanovanjska cesta povezuje lokalno ce-
sto LC 177 131 (odsek križ. Šmarje–Šmarje) z javno potjo JP 
678 071 in ima naslednji profil:

– širina vozišča je  6,00 m
– širina pločnika je  1,50 m (dvostransko)
 skupaj 9,00 m.

17. člen
(mirujoči promet ter intervencija in dostava)

(1) Potrebe parkiranja se ureja v podzemnih etažah in na 
prostem, na nivoju pritličja oziroma terena.

(2) Skladno s tehničnimi normativi za projektiranje me-
stnih prometnih površin se predvidi:

– 1 PM/garsonjero;
– 2 PM/stanovanjsko enoto;
– 0.5 PM/stanovanjsko enoto za obiskovalce;
– 3 PM/vrstno hišo;
– 1 PM/30–40 m2 neto površine pisarniškega in uprav-

nega prostora;
– 1 PM/50 m2 koristne prodajne površine za trgovine in 

trgovske hiše z malim obiskom.

(3) Poti za intervencijska vozila (rešilna gasilska in policij-
ska vozila, vozila zaradi intervencijskih vzdrževanj in podobno) 
so zagotovljene z javnih cest ter nato kot poti okoli stavb in 
so prikazane v načrtu št. 7. Vse intervencijske poti, dostavne 
poti, dostavna mesta in manipulativne površine (razkladanje, 
nakladanje, obračanje vozil) morajo biti primerno utrjene, di-
menzionirane skladno s programom in lastnostmi merodajnega 
vozila ter urejene brez ovir.

18. člen
(peš promet)

(1) Peš promet se odvija po pločnikih ob javnih cestah, 
vhodnih ploščadih, pasažah in peš poteh.

(2) Zagotoviti je potrebno ustrezne površine za pešce 
in kolesarje skladno z veljavnim predpisi o projektiranju cest. 
Območja pešcev, kolesarjev ter križišč morajo biti ustrezno pre-
gledna in osvetljena. Ustrezno je potrebno obdelati navezave 
novih prometnih površin za pešce in kolesarje na obstoječe 
prometne površine.

(3) Vse glavne komunikacije znotraj objektov, primarne 
komunikacije in parkirni prostori morajo biti oblikovani brez 
arhitektonskih ovir tako, da so uporabni za funkcionalno ovi-
rane ljudi.

Pogoji za komunalno in energetsko infrastrukturo

19. člen
(splošni pogoji)

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energet-
ske in telekomunikacijske infrastrukture na območju OPPN so:

1. Za načrtovano gradnjo komunalne, energetske in tele-
komunikacijske infrastrukture na območju OPPN je potrebno 
pri posameznih upravljavcih predhodno izdelati idejne zasnove 
(programske rešitve);

2. Vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priklju-
čeni na obstoječo in predvideno komunalno in energetsko 
infrastrukturno omrežje, in sicer na kanalizacijsko, vodovodno 
in elektroenergetsko omrežje po pogojih posameznih upravljav-
cev komunalnih vodov;

3. Objekti so lahko priključeni na plinovodno in teleko-
munikacijsko infrastrukturno omrežje po pogojih posameznih 
upravljavcev;

4. Praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi pote-
kati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma 
površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje 
infrastrukturnih objektov in naprav;

5. Trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih 
vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z 
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od 
ostalih naprav ali grajenih struktur;

6. Gradnja komunalnih in energetskih naprav mora pote-
kati usklajeno;

7. 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;

8. Obstoječe komunalne, energetske in telekomunika-
cijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, 
prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost 
v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upo-
števanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v 
soglasju z njihovimi upravljavci;

9. V primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil 
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infra-
strukturo, mora o tem obvestiti upravljavce posameznih infra-
strukturnih vodov;

10. Poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne 
opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih 
vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov 
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nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega 
območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju 
pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe 
ureditev po tem odloku;

11. Hortikulturne ureditve ne smejo škodljivo vplivati na 
obstoječe in predvidene naprave gospodarske javne in komu-
nalne infrastrukture.

(2) Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v 
skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

20. člen
(pogoji za urejanje vodovodne infrastrukture)

(1) Vodna oskrba in požarno varnost območja je možno 
zagotavljati iz vodohrana RZ Sp. Šmarje, 100 m3, na koti 
180.00 m.n.m. z dograditvijo javnega sekundarnega vodovo-
dnega omrežja.

(2) V predvideno novo cesto je potrebno umestiti novi 
vod s hidranti.

(3) Pri nadaljnjem projektiranju in gradnji vodovodnih na-
prav, projektiranju objektov in priključevanju objektov na javno 
vodovodno omrežje je potrebno upoštevati projektne pogoje 
Rižanskega vodovoda Koper d.o.o.

21. člen
(kanalizacija)

(1) Na območju obravnavane gradnje obstaja fekalna ka-
nalizacija naselja Šmarje, katera ima iztok na centralno čistilno 
napravo Koper, (v nadaljevanju: CČN).

(2) Komunalne odpadne vode iz obravnavanega območja 
OPPN »Stanovanjsko poslovnega območja ob igrišču v Šmar-
jah«, je potrebno predvideti v ločenem sistemu preko fekalne 
kanalizacije zazidave v obstoječo fekalno kanalizacijo naselja 
Šmarje, katera ima iztok preko obstoječega črpališča na CČN.

(3) Komunalne odpadne vode iz dela obravnavanega 
območja: objekti A, B in D je potrebno predvideti v ločenem 
sistemu v gravitacijski izvedbi preko nove fekalne kanalizacije 
zazidave v jašek št. 14566 fekalne kanalizacije ob cesti Ko-
per–Šmarje.

(4) Komunalne odpadne vode iz objektov z oznako C 
in objektov od št. 1 do št. 16 se bodo odvijale gravitacijsko v 
ločenem sistemu preko nove fekalne kanalizacije pod lokalno 
cesto na južni strani obravnavanega območja.

(5) Za gradnjo v 6,00 m varovalnem pasu javne kanaliza-
cije in sicer z razmikom 3,00 m levo in desno od osi kanalskega 
voda je potrebno pridobiti soglasje podjetja Komunala Koper.

(6) Pri izdelavi prostorske dokumentacije je potrebno za-
gotoviti razmik ostale komunalne infrastrukture min. 1,50 m 
levo in desno od osi kanalskega voda. Enak odmiki veljajo tudi 
za gradnjo v bližini nove meteorne kanalizacije.

(7) Vertikalni odmiki od kanalizacije in ostalih komunalnih 
vodov morajo biti min. 0,50 m.

(8) Padavinske odpadne vode je potrebno voditi preko 
nove meteorne kanalizacije obravnavanega območja v obstoje-
čo meteorno kanalizacijo na jugovzhodni strani obravnavanega 
območja.

(9) Čiste padavinske vode je potrebno voditi v interno 
meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Padavinske vode iz 
površin, ki so onesnažena z olji je potrebno pred iztekom v 
meteorni odvodnik očistiti v lovilcih olj in maščob. Pri izvedbi 
novih priključkov na obstoječo meteorno kanalizacijo je potreb-
no preveriti prevodnost obstoječega sistema in, v kolikor je ta 
nezadostna, predvideti ustrezne rešitve. Izpusti iz meteorne 
kanalizacije morajo biti načrtovani tako, da preprečujejo erozij-
sko in škodljivo delovanje izpuščene vode.

(10) Pri nadaljnjem projektiranju in gradnji kanalizacijskih 
vodov in naprav, projektiranju objektov in priključevanju objek-
tov na javno kanalizacijsko omrežje je potrebno upoštevati 
pogoje upravljalca, Komunale Koper.

(11) Zagotoviti je potrebno dostop do tras javne fekalne 
in meteorne kanalizacije za čiščenje in vzdrževanje s komu-
nalnimi stroji.

22. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)

(1) Predvidijo se ekološki otoki, pri čemer je potrebno 
upoštevati načrtovane ureditve in primeren dovoz. V projektni 
dokumentaciji morajo biti določena mesta za postavitev za-
bojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, primerno oblikovana, 
ozelenjena in zaščitena pred vremenskimi vplivi. Ekološki 
otoki in odjemni prostori morajo biti usklajeni z občinskim 
programom ravnanja z odpadki. Dovozne in servisne ceste 
morajo biti projektirane in izvedene tako, da bo omogočen 
nemoten odvoz.

(2) Odjemna mesta oziroma ekološki otoki za ločeno 
zbiranje odpadkov morajo biti dostopni za specialna tovorna 
vozila z dovoljeno osno obremenitvijo 28 t, omogočeno mora 
biti redno čiščenje prostora ter upoštevane morajo biti higi-
enske, funkcionalne in estetske zahteve območja. Investitorji 
posameznih objektov so dolžni opremiti odjemna mesta s tipi-
ziranimi posodami.

Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunal-
nih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane 
posode za odpadke, morajo posamezni investitorji oziroma 
onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le-teh z ustrezno 
organizacijo v sodelovanju s službo Snage Komunale Koper 
d.o.o.

(3) Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno 
na obravnavanem območju upoštevati predpise, ki urejajo po-
dročje ravnanja s komunalnimi odpadki.

23. člen
(javna razsvetljava)

(1) Vgrajene svetilke naj bodo skladne s predpisi, ki ure-
jajo področje svetlobnega onesnaževanja. Priložene naj imajo 
pisne izjave glede skladnosti teh svetilk s predpisi.

(2) Svetilke za osvetlitev javnih površin naj bodo vezane 
tako, da bo možno varčevanje v nočnem času.

(3) Eventualno novo prižigališče naj bo povezano z obsto-
ječim s signalnim kablom, tako da se bo prižiganje in ugašanje 
vršilo iz že obstoječega prižigališča.

(4) Pri križanjih in približevanjih napeljav javne razsve-
tljave z drugimi napeljavami je potrebno zagotoviti ustrezne 
odmike in zaščito.

24. člen
(pogoji za elektroenergetsko omrežje)

(1) Na obravnavanem področju je že obstoječa transfor-
matorska postaja kabelska zidana z 20 kV kabelskimi vzanka-
njem v kabelski kanalizaciji, NN prostozračno omrežje in javna 
razsvetljava.

(2) Predvideti je potrebno prestavitev 20 kV vzankanja, 
prestavitev NN omrežja in po potrebi prestavitev oziroma izgra-
dnja nove kabelske transformacijske postaje (lokacija znotraj 
območja OPPN). Iz prestavljene oziroma nove TP je potrebno 
predvideti tudi nove NN priključke, izvedene v kabelski kanali-
zaciji, do predvidenih objektov.

(3) Pri nadaljnjem projektiranju in gradnji elektroenerget-
skega omrežja in naprav, projektiranju objektov in priključeva-
nju objektov na elektroenergetsko omrežje je potrebno upo-
števati pogoje upravljavca, Elektro Primorska d.d., DE Koper.

25. člen
(pogoji za telekomunikacijsko omrežje)

(1) Obstoječe telefonsko omrežje na območju bivšega 
obrata »TKG« v Šmarjah se rekonstruira in ohrani kontinuiteto 
napajanja obstoječih naročnikov.

(2) Trase telefonske kabelske kanalizacije za načrtova-
ne programe zazidave v sklopu OPPN se načrtuje v javno 
dostopnih površinah v sistemu kabelske kanalizacije, v javno 
dostopnih koridorjih, usklajeno s trasami ostale komunalne 
infrastrukture.
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26. člen
(oskrba s plinom)

(1) Na območju Mestne občine Koper je predvidena izgra-
dnja distribucijskega omrežja za zemeljski plin.

(2) Obvezna je navezava na distribucijsko omrežje na 
območju, ki je opremljeno s tem omrežjem, za tiste objekte, v 
katerih instalirana moč po enega trošila, namenjenega ogreva-
nju ali podobni energetski rabi, presega 40 kW.

(3) Če se objekti ogrevajo na plin, je potrebno predvide-
ti priključitev objektov na plinovodno omrežje. Podrobnejše 
pogoje priključitve izdaja sistemski operater distribucijskega 
plinovodnega omrežja v skladu z občinskim predpisom s po-
dročja plinifikacije.

(4) Kot začasna rešitev je mogoča postavitev plinohramov 
z utekočinjenim naftnim plinom in sicer pod pogojem, da je plin-
ska napeljava dimenzionirana za kasnejšo oskrbo z zemeljskim 
plinom. Podrobnejše zahteve postavi koncesionar pri izdaji 
projektnih pogojev. Po izgradnji distribucijskega plinovoda je 
potrebno opremo za lokalno oskrbo odstraniti ter lokalno plino-
vodno omrežje priključiti na distribucijski plinovod.

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

IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN

27. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Na obravnavanem območju ni registriranih enot kulturne 
dediščine. Z morebitnimi arheološkimi najdbami, ob izkopih, je 
potrebno ravnati skladno s predpisi.

28. člen
(ohranjanje narave)

Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavaro-
vanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

29. člen
(varstvo okolja)

V ureditvenem območju so možne le take dejavnosti, ki ne 
povzročajo vplivov in emisij v okolje nad dovoljenimi vrednostmi 
za obravnavano območje.

30. člen
(varstvo voda in tal)

(1) Meteorne vode s površin mirujočega prometa (tudi po-
kritih parkirnih površin) je potrebno speljati preko lovilcev olj in 
maščob. V primeru skladiščenja nevarnih in škodljivih snovi je po-
trebno z ustreznimi ukrepi preprečiti možnost onesnaženja okolja 
in izdelati interventni plan ukrepanja v primeru ekološke nesreče.

(2) V meteorni odvodni sistem se z območja posegov lahko 
spušča le čista voda, ki ustreza kvaliteti vode določeni z veljav-
nimi predpisi. Razbremenjevanje fekalne kanalizacije in ostale 
onesnažene vode v meteorni odvodni sistem ni dovoljeno. Po 
končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje 
postavljene provizorije in vse ostanke deponij. Take površine je 
treba vrniti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti.

(3) V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varno-
stne ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo prepreče-
no onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi 
oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to 
usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča 
goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena 
pred možnostjo izliva v tla in vodotoke.

(4) Načrtovanje in izvedba predvidenih posegov ne smeta 
poslabšati obstoječih odvodnih razmer padavinskih voda na 
obravnavanem območju in območjih dolvodno od njega. Odvod 
zalednih padavinskih voda je potrebno ustrezno urediti. V čim 

večji meri je potrebno zmanjšati hipni odtok padavinskih voda 
z urbanih površin. Odvajanje padavinskih voda je potrebno 
predvideti skladno s predpisi, ki urejajo področje voda.

(5) Na območju načrtovanih posegov je potrebno eviden-
tirati morebitne vodne vire, jih ohraniti in ustrezno urediti.

31. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov mo-
rajo projektanti, izvajalci in investitorji upoštevati določbe o 
maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja.

(2) Za preprečevanje prekomerne obremenitve okolja v 
času gradnje, je potrebno izvesti naslednje ukrepe:

– uporaba delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izde-
lani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev 
po veljavnih predpisih,

– izvedba zaščitnih polnih varovalnih ograj za zaščito 
varovanih območij v primeru preseganja mejnih vrednosti.

(3) Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potreb-
no zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delov-
nem in bivalnem okolju.

32. člen
(varstvo zraka)

(1) Za varstvo zraka pred prekomernimi emisijami v ob-
močju se izvede ustrezne ukrepe. Predviden mora biti okoljsko 
neoporečen način ogrevanja ter uporaba energij, ki povzročajo 
čim manjše emisije v ozračje.

(2) Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati 
maksimalnih dovoljenih emisij, določenih z veljavnimi predpisi. 
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo 
varno, zanesljivo in trajno delovanje.

(3) V času gradnje je treba upoštevati predpise, ki urejajo 
emisijske norme za naprave, ki jih med gradnjo uporabljajo za 
pripravo gradbenega materiala. Potrebno je vlaženje sipkih 
materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa 
materialov z gradbišča.

(4) Izvedba podzemnih parkirišč mora zagotavljati pre-
zračevanje podzemnih prostorov in okolju ustrezno nemoteče 
odvajanje plinov ob upoštevanju javne nadzemne rabe in ve-
ljavnih predpisov.

33. člen
(svetlobno onesnaževanje)

Za zmanjšanje negativnih učinkov svetlobnega onesna-
ževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja je 
potrebno v skladu z veljavno zakonodajo načrtovati uporabo 
takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin, sam 
sistem osvetljevanja pa tako, da v drugem delu noči ostane pri-
žgano minimalno število luči ter uporabo žarnic s čim manjšim 
deležem ultravijolične svetlobe.

34. člen
(geomehanske razmere in potrebni ukrepi)

(1) V nadaljnjih postopkih je pred pripravo projektne do-
kumentacije potrebno izvesti geomehanske raziskave tal na 
območju predvidenih gradenj ter na podlagi analiz se izdela 
pogoje za izvedbo in zaščito izkopov ter načinov temeljenja.

(2) Zemeljska dela in temeljenje je priporočljivo izvajati v 
sušnem obdobju, odprte brežine je treba zavarovati.

35. člen
(deponiranje materiala)

(1) Z viški materiala, ki bodo nastali med gradnjo, je po-
trebno ravnati skladno z veljavnimi predpisi.

(2) Izkopani material se lahko uporabi za nasipe, planira-
nje terena in zunanjo ureditev.

(3) Rodovitna prst se skrbno odrine in deponira ter porabi 
za kasnejšo rekultivacijo, v največji meri na mestu samem.
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VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO  
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI  

TER VARSTVO PRED POŽAROM

36. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami vključno z varstvom pred požarom)
(1) Območje ki ga ureja OPPN ne leži na ogroženem 

območju (visoka podtalnica, erozivnost, plazovitost).
(2) Območje leži v VII coni potresne nevarnosti.
(3) Skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo zaklonišč je 

potrebno v postopku priprave projektne dokumentacije proučiti, 
ali je za objekte potrebna ojačitev prve plošče.

(4) Pri gradnji je potrebno upoštevati naravne omejitve 
in v projektni dokumentaciji temu primerno prilagoditi tehnične 
rešitve gradnje.

(5) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za va-
ren umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne 
površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo z 
vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki med 
objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev objektov, 
s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja 
ob požaru.

(6) Celotno ureditveno območje se opremi s hidrantnim 
omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

(7) Ureditev dovozov, dostopov in delovnih površin je po-
trebno urediti v skladu s standardom DIN 14090. Za kompleks 
mora biti zagotovljen dostop do najmanj dveh stranic zazidave 
ter najmanj dve delovni površini za intervencijo, ki morata biti 
urejeni ob različnih stranicah.

(8) Javno cestno omrežje bo med drugim služilo interven-
cijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene 
za umik ljudi in premoženja.

(9) Za objekte je potrebno zagotoviti zadostno nosilnost 
konstrukcij za določen čas v primeru požara.

(10) Za objekte, ki so določeni v Pravilniku o študiji po-
žarne varnosti, je treba v sklopu projektne dokumentacije PGD 
izdelati študijo požarne varnosti. Investitorji so za te objekte 
pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja dolžni 
pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam pri Upravi RS 
za zaščito in reševanje. Za stavbe, za katere študija požarne 
varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požar-
ne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«, 
vendar v tem primeru soglasje Uprave RS za zaščito in reše-
vanje ni potrebno.

IX. ETAPNOST IZVAJANJA IN ODSTOPANJA

37. člen
(etapnost gradnje)

(1) Dopustno je fazno izvajanje gradnje po smiselnem 
zaporedju in tako, da vsaka faza tvori zaključen prostorski del, 
z vsemi funkcionalnimi površinami, priključki na javno gospo-
darsko infrastrukturo, ustreznim številom parkirnih mest, ter 
drugimi varstvenimi in varovalnimi ukrepi.

(2) Območje se lahko ureja in pridobiva gradbeno dovo-
ljenje po fazah za:

– rušenje objektov;
– gradnjo komunalne infrastrukture;
– gradnjo posameznih objektov ali sklopov objektov ozi-

roma vrstnih hiš.
(3) Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora 

tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo 
ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov.

38. člen
(dovoljena odstopanja)

(1) Možno je preoblikovanje tlorisnih gabaritov znotraj 
gradbene meje. Preoblikovanje tlorisnih gabaritov podzemnih 

objektov in števila podzemnih etaž z uvozi je dopustno kolikor 
se bistveno ne spreminja urbanistična in prometna zasnova 
ter ne slabša okoljskih pogojev, kar s soglasjem potrdi pristojni 
organ za urejanje prostora pri Mestni občini Koper.

(2) Pri predvidenih objektih so dovoljena odstopanja od 
tlorisnih in višinskih gabaritov za največ ± 10 %, pri čemer je 
potrebno upoštevati odmike od cest in parcelnih mej. Spremi-
njanje etažnosti objektov je možno samo v zmanjšanje števila 
etaž od predvidenih.

(3) Dovoljeno je preoblikovanje zunanjih površin, pri če-
mer je potrebno upoštevati vse predpisane odmike in ostale 
pogoje, določene s tem odlokom. Na zunanjih površinah, pri-
kazanih v grafičnem delu je možno izvesti pešpoti, podporne 
zidove, stopnišča ipd.

39. člen
(odstopanja pri gradnji infrastrukture)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustni odmiki od tras ko-
munalnih naprav in prometnih ureditev od prikazanih v koli-
kor gre za prilagajanje stanja na terenu, prilagajanje zasnovi 
objektov in konstrukcij podzemnih etaž, izboljšavam tehničnih 
rešitev, ki so primernejša z oblikovalskega, prometno tehnič-
nega, okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo 
poslabšati prostorski in okoljski pogoji ali prejudicirati in ovirati 
nove ureditve, ob upoštevanju veljavnih predpisov za tovrstna 
omrežja in naprave. Pod enakimi pogoji za izboljšanje stanja 
opremljenosti območja je možno izvesti dodatna podzemna 
omrežja in naprave.

(2) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi inte-
resi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta 
odstopanja zadevajo.

X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE 
OBČINSKEGA PODROBNEGA NAČRTA

40. člen
(splošne obveznosti)

(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih 
tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času 
gradnje in po izgradnji tudi:

– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da 
ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na 
obstoječem cestnem omrežju;

– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali 
prevozu med gradnjo in pričetkom del ustrezno urediti in proti-
prašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti;

– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagoto-
vljeni varnost in raba sosednjih objektov in zemljišč;

– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času 
morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi 
graditve in obratovanja;

– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko 
vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;

– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje 
tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja 
in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v 
primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposo-
bljenih delavcev;

– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske 
ureditve;

– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji povrniti v 
prvotno rabo.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi 
ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred pri-
četkom gradnje.

41. člen
(pogodba o opremljanju)

Občina in investitor se lahko s pogodbo o opremljanju do-
govorita, da v skladu z veljavnimi predpisi investitor sam zgradi 
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celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava 
graditi. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne 
opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v 
naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opre-
me, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali 
del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno 
komunalno infrastrukturo. Za obračun komunalnega prispevka 
se izdela program opremljanja zemljišča.

XI. GRADNJA NEZAHTEVNIH IN ENOSTAVNIH OBJEKTOV

42. člen
(pogoji glede gradnje in oblikovanja nezahtevnih  

in enostavnih objektov)
(1) Dovoljeno je graditi in postavljati nezahtevne in eno-

stavne objekte. Gradnja takih objektov se izvaja skladno z 
veljavnimi predpisi.

(2) Objekti javne razsvetljave morajo biti enotno obliko-
vani na celotnem območju OPPN. Pri lociranju drogov je treba 
upoštevati vse predpisane varovalne odmike od prometnih 
površin.

(3) Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali 
ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastruktur-
nega omrežja. Elementi urbane opreme v odprtem prostoru 
morajo upoštevati tradicionalne elemente oblikovanja. Urbana 
oprema ob cesti mora biti enostavno oblikovana.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi 

veljavnosti prostorskega akta)
S sprejetjem tega odloka prenehajo na območju, ki se 

ureja s tem podrobnim načrtom, veljati določila Odloka o pro-
storskih ureditvenih pogojih v Občini Koper (Uradne objave, 
št. 19/88, 7/01 – obvezna razlaga in 24/01, ter Uradni list RS, 
št. 49/05 – obvezna razlaga, 95/06 – spremembe in dopolnitve, 
124/08 – obvezna razlaga, 22/09 – spremembe in dopolnitve, 
65/10 – spremembe in dopolnitve, 29/12 – obvezna razlaga).

44. člen
(vpogled podrobnega načrta)

Občinski podrobni prostorski načrt za „Stanovanjsko po-
slovno območje ob igrišču v Šmarjah” je stalno na vpogled pri 
pristojnem organu Mestne občine Koper.

45. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo 
za infrastrukturo in prostor, Inšpektorat RS za promet, energe-
tiko in prostor– Območna enota Koper – Nova Gorica.

46. člen
(uveljavitev)

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

Št. 3505-1/2010
Koper, dne 14. junija 2012

Župan
Mestne občine Koper

Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta 
uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O    
IL D E C R E T O

sul piano regolatore particolareggiato comunale 
riferito alla “Zona residenziale ed imprenditoriale 

presso il campo sportivo a Šmarje”

N. 3505-1/2010 
Capodistria, 15 giugno 2012 

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

Visto l’articolo 61, quinto comma, della Legge sulla 
pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07, 70/08, 
108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – rettifica. e 43/11 – 
ZKZ-C), in virtù dell’articolo 29 della Legge sull’autonomia 
locale (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sen-
tenza della CC, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF), ed 
ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di 
Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. 
della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale 
del Comune città di Capodistria, nella seduta del 14 giugno 
2012, ha accolto il seguente

D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale 
riferito alla “Zona residenziale ed imprenditoriale 

presso il campo sportivo a Šmarje”

I DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1
(oggetto)

Con il presente decreto viene approvato il piano regolato-
re particolareggiato comunale riferito alla “Zona residenziale ed 
imprenditoriale presso il campo sportivo a Šmarje” (nel seguito 
denominato: PRPC), il quale contiene e stabilisce:

– la descrizione del progetto di massima;
– la funzione della zona, le condizioni d’utilizzo e le norme 

di edificazione e di altri interventi nel territorio;
– le condizioni di progettazione architettonica ed urbani-

stica della zona, dei fabbricati e di altri interventi;
– il piano di lottizzazione;
– la progettazione delle opere d’urbanizzazione primaria 

quali la distribuzione dell’energia elettrica, la rete fognaria, la 
rete idrica ed altra, con l’obbligo di allacciamento;

– le soluzioni e misure atte a garantire la tutela dei beni 
culturali, la tutela ambientale e la salvaguardia delle risorse 
naturali e della natura;

– rappresentazione degli interventi necessari alla prote-
zione da calamità naturali e da altre emergenze;

– la realizzazione per fasi;
– altre condizioni e requisiti da soddisfare ai fini di attua-

zione del piano regolatore particolareggiato comunale;
– le condizioni per la costruzione e la progettazione dei 

manufatti semplici;
– le disposizioni transitorie e finali.

Articolo 2
(sistemazioni territoriali regolate dal PRPC)

Col PRPC riferito alla “Zona residenziale ed imprendito-
riale presso il campo sportivo a Šmarje” si prevede la costru-
zione di edifici residenziali ed edifici ad uso promiscuo (edifici 
residenziali-imprenditoriali). Col presente piano si regolano 
anche le superfici pubbliche e l’infrastruttura a rete.
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Articolo 3
(componenti del PRPC)

(1) Il piano regolatore particolareggiato comunale è com-
posto:

– dal decreto
– dalla motivazione
– dai pareri degli organi ed istituzioni competenti.
(2) Le rappresentazioni grafiche comprendono:

1. L’estratto dello strumento urbanisti-
co comunale con la chiara individuazione 
dell’ubicazione dell’intervento in scala 1:5000 

2. La zona d’intervento con 
l’individuazione delle particelle interessate in scala 1:1000

2.a. La zona d’intervento con il rileva-
mento geodetico in scala 1:500

3. Lo stato presente con la rappresenta-
zione dell’impatto e delle comunicazioni con 
le zone limitrofe in scala 1:2000

4. Stato di progetto in scala 1:500
4.a. Situazione geodetica edile in scala 1:500
5. La rappresentazione dei tracciati delle 

infrastrutture a rete e dei rispettivi allaccia-
menti alle singole utenze e del bene pubblico 
costruito in scala 1:500

5.a. Sistemazione della viabilità in scala in scala 1:500
6. Rappresentazione degli interventi ne-

cessari ai fini della tutela ambientale, delle 
risorse e dei beni naturalistici in scala 1:500

7. Rappresentazione degli interventi ne-
cessari alla protezione da calamità naturali e 
da altre emergenze, compresa la protezione 
antincendio in scala 1:500

8. Piano di lottizzazione in scala 1:500.

Articolo 4
(allegati al PRPC)

Sono allegati al PRPC:
1. Stralcio del piano strategico territoriale ovvero dello 

strumento urbanistico sovraordinato,
riferito all’area interessata
2. Rappresentazione dello stato attuale
3. Approfondimenti tecnici
4. Orientamenti e pareri
5. Motivazione dello strumento urbanistico
6. Riassunto per il pubblico.

Articolo 5
(autore del PRPC)

Il PRPC riferito alla “Zona residenziale ed imprenditoriale 
presso il campo sportivo a Šmarje” è stato elaborato dall’impresa 
STUDIO ARHITEKTURA d.o.o. – s.r.l., Isola, e numerato 01-09.

II DESCRIZIONE DELLA SISTEMAZIONE TERRITORIALE

Articolo 6
(zona d’intervento)

(1) Il confine della zona d’intervento scorre:
– a nord, lungo la strada locale LC 177 131 (tratto dell’in-

crocio Šmarje–Šmarje), part. n. 3418, c.c. di Šmarje
– a est, lungo i confini delle part. n.: 940/1, 940/2, 942/1 

e 942/2, tutte c.c. di Šmarje
– a sud, lungo la strada pubblica JP 678 071, sulle part. 

n. 3429, c.c. di Šmarje
– a ovest, lungo i confini delle particelle n.: 933, 934, 

935/1 e 935/2, tutte c.c. di Šmarje
(2) La zona d’intervento comprende le seguenti particelle 

catastali: 936/1,936/2, 937, 938/1, 938/2 e 939, tutte del c.c. di 
Šmarje. La superficie interessata equivale a circa 11.000 m².

(3) Le condutture delle infrastrutture a rete attraversano la 
zona d’intervento, come pure le particelle catastali che non rica-
dono nella medesima, ossia: la fognatura meteorica attraversa 
le part. n.: 878, 879, 973, 3418 e 3429, tutte c.c. di Šmarje; la 
fognatura delle acque reflue attraversa la part. n. 3429 c.c. di 
Šmarje; la rete idrica attraversa le part. n. 3418 e 3429, c.c. di 
Šmarje; la rete delle telecomunicazioni attraversa la part. n. 3418, 
c.c. di Šmarje; l'elettricità è assicurata dalla preesistente cabina di 
trasformazione, situata all'interno dell'area del PRPC (si prevede 
lo spostamento della CT all'interno dell'area del PRPC).

(4) Il confine della zona d’intervento è riportato in tutti gli 
allegati grafici.

III FUNZIONE DELLA ZONA, CONDIZIONI DI UTILIZZO  
E NORME DI EDIFICAZIONE OPPURE DI ALTRI 

INTERVENTI NEL TERRITORIO

Articolo 7
(impatto e comunicazioni con le zone limitrofe)

(1) L’impatto e le comunicazioni con le zone limitrofe sono 
riportati nell’allegato grafico n. 3.

(2) L’area del PRPC ricade nella zona regolata dal Decreto 
sulle norme tecniche di attuazione riferite al comune di Capodistria 
(Bollettino ufficiale, n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica e 
24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, N. 49/05 – interpretazione 
autentica, 95/06 – modifiche ed integrazioni, 124/08 – interpre-
tazione autentica, 22/09 – modifiche ed integrazioni, 65/2010 
– modifiche ed integrazioni, 29/2012 – interpretazione autentica).

Articolo 8
(interventi ammessi e destinazioni d’uso nell’ambito della 

zona interessata dal PRPC)
(1) Nella zona d’intervento è previsto quanto segue:
– demolizione, costruzione e ricostruzione di edifici ed 

impianti e la manutenzione dei medesimi,
– sistemazione degli spazi scoperti,
– sistemazione della viabilità,
– realizzazione delle infrastrutture a rete.
(2) La zona d’intervento è destinata ad uso residenziale 

ed ad attività di rifornimento e servizi (negozi, ristorazione, am-
ministrazione …); le destinazioni d’uso dei singoli edifici sono 
dettagliatamente definite nell’articolo 10 del presente decreto.

Articolo 9
(il concetto di edificazione)

(1) Il comprensorio edificato è determinato a nord dal 
tracciato della strada locale LC 177 131 (tratto dell’incrocio 
Šmarje–Šmarje), a sud dalla strada pubblica JP 678 071 e a 
est ed ovest dal preesistente complesso di edifici a prevalenza 
residenziale.

(2) L’intervento pianificato prevede la demolizione degli 
edifici industriali esistenti e la costruzione di edifici residenziali, 
come pure di fabbricati ospitanti sia appartamenti sia attività 
imprenditoriali.

(3) La zona d’intervento è divisa in due comparti dai con-
tenuti e dalla struttura diversi:

– la parte settentrionale, dove si prevede la costruzione 
di edifici plurifamiliari, designati con le lettere A,B,C, e D, come 
pure di garage sotterranei, situati sotto gli edifici;

– la parte meridionale, dove si prevede la costruzione di 
case unifamialiri a schiera.

IV NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE PER  
LA PROGETTAZIONE DELLA ZONA, DEI FABBRICATI  

E PER ALTRI INTERVENTI

Articolo 10
(edifici di nuova costruzione e norme di progettazione 

architettonica ed urbanistica)
(1) Gli edifici pianificati A, B, C e D sono ubicati a 

nord, lungo la strada locale LC 177 131 (tratto dell’incrocio 
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Šmarje–Šmarje). All’interno degli edifici A, B, C e D è prevista la 
costruzione di 44 appartamenti. La parte del pianterreno dell’e-
dificio A rivolta verso la strada Capodistria – Šmarje ospiterà 
attività di carattere pubblico (attività di rifornimento e servizi, 
intrattenimento, attività commerciali …).

(2) Dimensioni planimetriche degli edifici:
– Edificio plurifamiliare A: vani commerciali al pianterreno, 

appartamenti su due piani e parcheggi nello scantinato. Le di-
mensioni planimetriche massime sono 21x20 m, con tettoia al 
pianterreno dalla larghezza di 4 m sulla facciata settentrionale 
e di 10,50 m su quella occidentale. Sotto la tettoia è prevista la 
sistemazione di uno spazio recintato destinato ai rifiuti, ubicato 
presso la facciata occidentale;

– Edifici plurifamiliari B e C:con appartamenti al pianter-
reno e su altri due piani, con parcheggi nello scantinato; le 
dimensioni planimetriche massime di ciascuno dei due edifici 
sono 24x20 m.

– Gli scantinati degli edifici A, B e C sono collegati tra 
loro. Negli scantinati sono previsti i parcheggi, le dispense e i 
locali di servizio;

– Edificio plurifamiliare D con appartamenti al pianterreno 
e su altri due piani; parcheggi nello scantinato; le dimensioni 
planimetriche massime dell’edificio sono 24x220 m;

– Le case a schiera si sviluppano su quattro schiere, su 
entrambi i lati della strada d’accesso. Le dimensioni di ogni 
singola casa sono 15x18 m. La distanza tra una casa e l’altra è 
di 1,5 m, come rappresentato nella situazione geodetica edile.

(3) Le dimensioni planimetriche massime sono limitate 
dal confine di edificazione che è visibile dalla situazione geo-
detica edile. Gli edifici si devono trovare all’interno o al limite 
del confine.

(4) Il numero dei piani degli edifici A, B, C e D equivale a 
S+PT+2, mentre il numero dei piani delle case a schiera equi-
vale invece a (S)+PT+1.

(5) La quota di fondazione degli edifici va adeguata alla 
quota ed alla categoria del terreno circostante. Al pianterreno 
(PT) la quota della soglia deve essere al massimo 1,40 m al di 
sopra della quota del terreno circostante.

(6) L’altezza lorda dei piani ospitanti gli appartamenti è al 
massimo 3,00 m, mentre l’altezza lorda dei piani ospitanti i vani 
commerciali è al massimo 3,50 m.

(7) I posteggi vengono situati negli scantinati oppure al 
livello del pianterreno ovvero in linea col terreno.

(8) All’interno degli edifici A, B, C e D è prevista la costru-
zione di 44 appartamenti. Le singole unità abitative possono 
essere frazionate o accorpate purché si garantisca un numero 
appropriato di parcheggi e non si alteri la progettazione urba-
nistica degli edifici.

Articolo 11
(sistemazione degli spazi esterni)

La sistemazione degli spazi all’aperto prevede:
– la sistemazione delle superfici ai bordi delle strade,
– le sistemazioni degli spazi adiacenti ai singoli fabbricati.

Articolo 12
(sistemazione delle superfici ai bordi delle strade)

Le superfici costeggianti la strada locale LC 177 131 (trat-
to dell’incrocio Šmarje–Šmarje) e la strada residenziale vanno 
inerbate. Si prevede inoltre la messa a dimora di alberature 
da viale di specie sub-mediterranea e mediterranee purché 
compatibili con le opere d’urbanizzazione a servizio della zona.

Articolo 13
(sistemazioni degli spazi adiacenti i singoli edifici)

(1) Le superfici adibite a parcheggio, situate lungo le 
comunicazioni principali, devono essere, per quanto possibile, 
inverdite con l’impiego di pergolati o alberature tipiche locali 
sub-mediterranee o mediterranee, in modo da costituire degli 
spazi di verde pubblico.

(2) Tra gli edifici A, B e C è prevista la costruzione di un 
parco giochi.

V PIANO DI LOTTIZZAZIONE

Articolo 14
(piano di lottizzazione)

(1) Il piano dei lotti edificabili di cui negli allegati grafici del 
PRPC (progetto n. 8), poggia sulla definizione dei singoli com-
plessi edificatori e sulla separazione delle superfici pubbliche 
da quelle private. Il piano tiene conto della viabilità, degli spazi 
allestiti al verde, di quelli necessari alla movimentazione e della 
funzione assegnata ai singoli edifici.

(2) Ad intervento ultimato, i lotti edificabili ovvero le ri-
spettive aree pertinenziali possono essere frazionati o accor-
pati, fermo restando il mantenimento inalterato del concetto di 
edificazione e delle previste sistemazione degli spazi pubblici.

VI OPERE PER GLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI 
SERVIZI; BENI PUBBLICI COSTRUITI VIABILITÀ

Articolo 15
(infrastruttura viaria)

(1) Nell’area si prevede la realizzazione dell’infrastruttura 
viaria necessaria. Le opere e gli impianti dell’infrastruttura via-
ria sono rappresentati nell’allegato grafico n. 5.a “Sistemazione 
della viabilità”.

(2) Nell’area interessata dal PRPC sarà realizzata la se-
guente infrastruttura viaria:

– raccordi alla rete stradale pubblica,
– parcheggi,
– superfici destinate ai pedoni,
– superfici di movimentazione.
(3) Va prevista l’appropriata segnaletica stradale oriz-

zontale e verticale, come pure l’attrezzatura viaria necessaria, 
tenendo conto delle normative vigenti.

Articolo 16
(traffico motorizzato)

(1) Si prevede la costruzione di tre raccordi alla rete 
stradale pubblica:

– due raccordi alla strada locale LC 177 131 (tratto dall’in-
crocio Šmarje–Šmarje)

– un raccordo alla strada pubblica JP 678 071, posto a 
sud delle costruzioni previste.

(2) La pianificata strada residenziale collega la strada 
locale LC 177 131 (tratto dell’incrocio Šmarje–Šmarje) con la 
strada pubblica JP 678 071; essa presenta il seguente profilo:

– larghezza della carreggiata  6,00 m
– larghezza del marciapiede  1,50 m (bilaterale)

 Totale 9,00 m.

Articolo 17
(traffico stazionario, percorsi preferenziali, consegne)
(1) I parcheggi vanno collocati nello scantinato e all’aperto 

al livello del pianterreno ovvero in linea col terreno.
(2) In armonia con le normative tecniche riferite alla pro-

gettazione delle superfici viarie urbane, si deve prevedere:
– 1 posteggio/monolocale;
– 2 posteggi/unità abitativa;
– 0.5 posteggio/unità abitativa per gli ospiti;
– 3 posteggi/casa a schiera;
– 1 posteggio/30–40 m2 di superficie netta in un vano 

commerciale e amministrativo;
– 1 posteggio/50 m2 di negozi e esercizi commerciale 

dalla frequentazione limitata.
(3) I percorsi destinati ai veicoli di pronto intervento (am-

bulanze, vigili del fuoco, polizia, veicoli adibiti alla manutenzio-
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ne e simili) sono garantiti dalle strade pubbliche ed in seguito 
quali strade attorno gli edifici e sono raffigurate nella rappre-
sentazione n. 7. Tali percorsi e le superfici di movimentazione 
(carico, scarico, consegne, svolta dei veicoli) devono essere 
consolidati e dimensionati secondo il programma e le caratte-
ristiche di un veicolo tipo e liberi da ostacoli.

Articolo 18
(superfici pedonali)

(1) Al traffico pedonale sono destinati i marciapiedi lungo 
le strade pubbliche, i piazzali d’accesso, i passaggi ed i sentieri 
pedonali.

(2) È necessario garantire superfici pedonali e ciclabili 
appropriate e che siano in conformità con le normative vigenti 
riguardante la progettazione delle strade. Le aree adibite ai 
pedoni, ai ciclisti ed agli incroci devono essere collocate in 
zone con buona visibilità e devono essere ben illuminate. È 
necessario realizzare allacciamenti appropriati delle superfici 
pedonali e ciclabili nuove a quelle esistenti.

(3) Tutti gli accessi ai fabbricati, le comunicazioni pedonali 
principali ed i parcheggi devono essere privi di barriere architetto-
niche, in maniera da essere fruibili da parte delle persone disabili.

Norme per l’urbanizzazione primaria

Articolo 19
(norme generali)

(1)Le norme generali per il tracciamento e la realizzazione 
delle infrastrutture a rete a servizio della zona contemplata dal 
PRPC sono le seguenti:

1. prima di costruire le pianificate infrastrutture a rete 
all’interno del territorio interessato dal PRPC, è necessario 
acquisire da parte dei singoli gestori i rispettivi progetti di mas-
sima (soluzioni programmatiche);

2. tutti i fabbricati all’interno della zona oggetto del PRPC 
devono essere allacciati alle opere di urbanizzazione esistenti 
e pianificate, e precisamente alla rete fognaria, idrica ed elettri-
ca, nel rispetto di quanto stabilito dai relativi gestori;

3. i fabbricati possono essere allacciati alla rete di tele-
comunicazioni e al gasdotto nel rispetto di quanto stabilito dai 
relativi gestori;

4. tutte le condotte primarie e secondarie devono, di rego-
la, essere realizzate sulle superfici pubbliche (strade e itinerari 
preferenziali) ovvero sulle superfici di uso pubblico in maniera 
da consentirne la manutenzione;

5. i tracciati delle varie condotte devono tenere conto dei 
necessari distacchi dalle opere d’urbanizzazione preesistenti;

6. la costruzione delle opere di urbanizzazione deve av-
venire in maniera correlata agli altri interventi;

7. sono ammesse soluzioni parziali e temporanee che 
devono comunque essere conformi ai programmi dei gestori 
delle infrastrutture a rete e devono esser costruite in maniera 
da poter essere integrate nella fase di ultimazione di tali opere, 
come previsto nelle soluzioni di massima presentate;

8. le condotte preesistenti possono essere protette, spo-
state, ricostruite, ampliate e potenziate, nel rispetto delle dispo-
nibilità territoriali ed ambientali, oltre che delle norme in vigore, 
fermo restando il consenso dei rispettivi gestori;

9. nel caso in cui, durante i lavori, il soggetto attuatore 
scopra delle condotte non identificate, egli ha l’obbligo di in-
formare sul rinvenimento i gestori delle singole infrastrutture;

10. oltre alle opere di urbanizzazione previste dal presen-
te decreto, è ammessa anche la realizzazione di altre condotte 
infrastrutturali sotterranee e dei rispettivi allacciamenti finaliz-
zati al soddisfacimento dei bisogni della zona d’intervento o di 
un’area più ampia, fermo restando che tali sistemazioni non 
incidano sugli interventi previsti dal presente decreto;

11. la messa a dimora di piante e di alberature non deve 
incidere negativamente sulla vegetazione preesistente e sulle 
strutture dell’infrastruttura pubblica e di quella a rete.

(2) È ammesso l’impiego di tutte le fonti energetiche 
rinnovabili in armonia con la normativa che regola tale settore.

Articolo 20
(norme per la realizzazione della rete idrica)

(1)Il rifornimento idrico e la sicurezza antincendio sono 
assicurati dal serbatoio RZ Sp.Šmarje, dalla capacità di 100 
m3, situato alla quota di 180.00 m s.l.m, e dal potenziamento 
della rete idrica secondaria pubblica.

(2) È necessario collocare una nuova condotta con gli 
idranti all’interno della strada pianificata.

(3) L’ulteriore progettazione e costruzione degli impianti 
idraulici, come pure per la progettazione degli edifici e l’allac-
ciamento di quest’ultimi alla rete idrica pubblica, devono avve-
nire nel rispetto delle condizioni di progettazione stabilite dal 
Rižanski vodovod Koper d.o.o. (Acquedotto del Risano s.r.l.).

Articolo 21
(fognature)

(1) Nell’area delle costruzioni, oggetto del presente de-
creto, è presente la fognatura delle acque reflue dell’abitato di 
Šmarje, con scolo nel depuratore centrale di Capodistria (nel 
seguito: DC).

(2) Le acque reflue urbane provenienti dall’area interes-
sata dal PRPC “Zona residenziale ed imprenditoriale presso 
il campo sportivo a Šmarje” devono essere pianificate in un 
sistema separato, tramite l’edificazione della fognatura delle 
acque reflue all’interno di quella esistente di Šmarje, con scolo 
nella stazione di pompaggio nel DC.

(3) Le acque reflue urbane provenienti da una delle parti 
dell’area in questione: edifici A,B e D devono essere pianificate 
in un sistema separato, d’attuazione gravitazionale, attraverso 
una nuova fognatura delle acque reflue allacciata al pozzetto 
n. 14566 della fognatura delle acque reflue sita lungo la strada 
Capodistria – Šmarje.

(4) Le acque reflue urbane dell’edificio C e degli edifici 
dal n. 1 al n. 16 saranno convogliate in maniera gravitazionale, 
in un sistema separato attraverso una nuova fognatura delle 
acque reflue, situata nella parte meridionale della zona d’inter-
vento ovvero sotto la strada locale.

(5) Qualora si volesse costruire all’interno della fascia 
di sicurezza della fognatura pubblica pari a 6 m, ovvero 3 m 
dall’asse della conduttura, su ambo i lati, è necessario ottenere 
l’autorizzazione dell’azienda Komunala Koper s.r.l.

(6) Durante l’elaborazione della documentazione è d’ob-
bligo garantire il distacco dalle altre infrastrutture a rete di 
almeno 1,50 m, a sinistra e destra dall’asse del canale della 
condotta. Medesimi distacchi valgono per la costruzione nei 
pressi della nuova fognatura meteorica.

(7) Le distanze verticali dalle fognature e altre condotte a 
rete devono essere al minimo pari a 0,50 m.

(8) Le acque piovane della zona interessata verranno 
smaltite attraverso la fognatura meteorica della zona d’inter-
vento verso la fognatura meteorica esistente situata nella parte 
sud-orientale della zona d’intervento.

(9) Le acque bianche vanno convogliate nella rete mete-
orica attraverso le vasche di defangazione. Le acque di vanno 
depurate nelle vasche di disoleazione dotate di filtri coalescenti 
prima di essere immesse negli impianti di scarico comunali. 
Durante la realizzazione dei nuovi allacciamenti alla fognatura 
meteorica esistente è necessario verificare la conducibilità del 
sistema attuale e qualora questa risulti insufficiente, occorre 
adottare i necessari provvedimenti. Gli scarichi della fognatura 
meteorica devono essere progettati in modo da prevenire l'ero-
sione ed altri effetti nocivi dovuti dall’acqua scaricata.

(10) L’ulteriore progettazione e la costruzione degli im-
pianti fognari, come pure per la progettazione degli edifici e 
l’allacciamento di quest’ultimi alla rete fognaria pubblica è 
necessario tener conto delle condizioni imposte dal gestore, 
ovvero dell’azienda Komunala Koper – Capodistria.
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(11) È necessario garantire l’accesso ai tracciati della 
fognatura delle acque reflue e di quella meteorica in modo 
da consentire la loro pulizia e manutenzione con gli appositi 
macchinari.

Articolo 22
(raccolta e rimozione dei rifiuti)

(1) È prevista la sistemazione di isole ecologiche realizza-
te in modo da permettere una raccolta adeguata ed in armonia 
con gli interventi previsti. Nella documentazione progettuale si 
deve determinare i punti, dove verranno posti i cassonetti per 
la raccolta differenziata; questi punti devono essere inverditi e 
realizzati in maniera appropriata; essi devono essere inoltre 
protetti dalle intemperie. Le isole ecologiche ed i punti di rac-
colta devono essere conformi al programma comunale per il 
trattamento dei rifiuti. Le strade di accesso e quelle di servizio 
devono essere progettate e realizzate in modo da garantire una 
raccolta indisturbata.

(2) I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere 
accessibile ai veicoli appositamente adibiti, dal peso comples-
sivo di 28t. Deve essere altresì consentita la pulizia regolare 
di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, 
funzionali e di decoro. I committenti dei singoli fabbricati hanno 
l’obbligo di attrezzare i punti di raccolta dei rifiuti con recipienti 
standardizzati. Chi produce rifiuti che non sono considerati ri-
fiuti urbani solidi e che secondo il presente decreto non devono 
essere inseriti nei cassonetti standardizzati, deve stipulare un 
contratto con l’azienda competente e in collaborazione con la 
Snaga Komunala Koper s.r.l., finalizzato alla raccolta e rimo-
zione dei medesimi.

(3) La raccolta e la rimozione dei rifiuti all’interno dell’area 
interessata devono essere effettuate in armonia con le norma-
tive disciplinanti il trattamento dei rifiuti urbani.

Articolo 23
(illuminazione pubblica)

(1) Le luci installate devono essere conformi alle nor-
mative vigenti. È necessario fornire la documentazione che 
garantisca la loro conformità.

(2) Le luci che illuminano superfici pubbliche devono es-
sere collegate in tal modo da permettere il risparmio energetico 
durante notte. Che si impiantino lampade con alta efficienza 
illuminativa e con possibile riduzione della potenza.

(3) L’eventuale centrale nuova deve essere collegata a 
quella attuale tramite un cavo di segnalamento, in modo da 
poter consentire lo spegnimento e l’accensione da quest’ultima.

(4) In caso di intersezione o vicinanza tra gli impianti 
dell’illuminazione pubblica e di altre installazioni è necessario 
garantire adeguate protezioni e distacchi appropriati.

Articolo 24
(norme per la realizzazione della rete elettrica)

(1) La zone d’intervento dispone di una cabina di trasfor-
mazione che presenta un allacciamento di 20 Kv alla canaliz-
zazione portacavi, di una rete in bassa tensione e dell’illumi-
nazione pubblica.

(2) Si deve prevedere lo spostamento dell’allacciamento 
di 20 Kv, della rete in bassa tensione e, qualora fosse neces-
sario, anche il dislocamento ovvero la costruzione di una nuova 
cabina di trasformazione (in un punto all’interno della zona 
d’intervento). Nella nuova cabina di trasformazione ovvero in 
quella dislocata si deve prevedere dei nuovi connettori a bassa 
tensione, realizzati nella canalizzazione portacavi, a servizio 
degli edifici pianificati.

(3) L’ulteriore progettazione e costruzione della rete elet-
trica e delle rispettive attrezzature, come pure per la progetta-
zione degli edifici e l’allacciamento di quest’ultimi a tale rete, 
devono avvenire nel rispetto delle condizioni della Elektro 
Primorske, UO di Capodistria.

Articolo 25
(norme per la realizzazione della rete delle telecomunicazioni)

(1) La rete telefonica esistente, situata nell’area dell’ex 
stabilimento “TKG” a Šmarje, deve essere ricostruita e deve 
inoltre provvede alla continuità della fornitura degli attuali ab-
bonati.

(2) I tracciati della canalizzazione telefonica portatavi 
a servizio degli edificati pianificati dal PRPC devono essere 
progettati su superfici accessibili al pubblico, all’interno del 
sistema della canalizzazione portatavi, e sui corridoi accessibili 
al pubblico. Tali tracciati devono essere posizionati in armonia 
coi tracciati delle altre infrastrutture a rete.

Articolo 26
(rete di distribuzione del gas)

(1) Nel territorio del Comune città di Capodistria è prevista 
la costruzione di una rete di distribuzione del gas metano.

(2) Nelle zone già raggiunte dal suddetto servizio è d’ob-
bligo l’allacciamento alla rete di distribuzione del gas per i 
fabbricati con almeno un’utenza da 40 W, destinata al riscal-
damento o ad un utilizzo energetico affine.

(3) In caso di riscaldamento a gas, occorre prevedere 
l’allacciamento degli impianti alla rete di distribuzione del gas 
metano. Le condizioni dettagliate di allacciamento sono repe-
ribili presso l’operatore autorizzato, in armonia con il relativo 
decreto comunale.

(4) In via provvisoria è ammessa l’installazione di ser-
batoi GPL, fermo restando l’obbligo di realizzare l’impianto in 
maniera da consentire il successivo allacciamento alla rete di 
distribuzione del gas metano. Le condizioni dettagliate vengono 
stabilite dal concessionario al momento del rilascio delle norme 
di progettazione. Non appena la stessa diventerà operativa, i 
serbatoi individuali dovranno essere rimossi e si dovrà prov-
vedere al successivo allacciamento degli edifici alla rete di 
distribuzione del gas metano.

VII PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE, DEI 
BENI NATURALISTICI E DEL PATRIMONIO CULTURALE, 

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI

Articolo 27
(tutela del patrimonio culturale)

Nella zona d’ intervento PRPC non si registrano unità di 
tutela dei beni culturali. Se durante gli scavi emergono dei siti 
archeologici è necessario agire conformemente alle normative.

Articolo 28
(tutela dei beni naturalistici)

Nella zona d’intervento non sono presenti beni di rile-
vanza ambientale, aree soggette a vincoli di tutela o aree di 
rilevanza per la biodiversità.

Articolo 29
(tutela dell’ambiente)

Nella zona d’intervento sono ammesse unicamente le 
attività che non producono alcun impatto od emissioni nell’am-
biente, superiori alle soglie consentite per la zona d’intervento.

Articolo 30
(tutela delle risorse idriche e del suolo)

(1) Le acque di dilavamento provenienti da superfici adibi-
te al traffico stazionario (anche quelle coperte) vanno smaltite 
attraverso i pozzetti disoleatori e degrassatori. In presenza 
di depositi di sostanze pericolose e nocive occorre adottare 
provvedimenti volti a prevenire l’inquinamento dell’ambiente 
ed elaborare un piano d’azione nel caso si verifichi un disastro 
ecologico.
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(2) Dalla zona d’intervento è ammessa l’immissione nei 
collettori delle acque meteoriche unicamente dell’acqua pulita i 
cui parametri qualitativi sono conformi alle disposizioni in vigore. 
Non è consentito lo sversamento dei reflui e di acque inquinate 
nella rete di smaltimento delle acque meteoriche. Ultimati i lavori, 
occorre rimuovere tutte le strutture provvisorie erette a servizio 
del cantiere, come pure il materiale di risulta. Le superfici di co-
struzione, interessanti il suolo pubblico, dovranno essere ricon-
segnate previa esecuzione delle opere di ripristino necessarie.

(3) Durante i lavori occorre adottare adeguate misure pro-
tettive e provvedere all’organizzazione del cantiere tale da pre-
venire l’inquinamento delle risorse idriche e del suolo, causato 
dal trasporto, stoccaggio e impiego di combustibili liquidi e di 
altre sostanze nocive, oppure, in caso d’emergenza, garantire 
l’intervento tempestivo del personale qualificato. Gli impianti 
provvisori di magazzinaggio e distribuzione dei combustibili, oli 
e lubrificanti come pure di altre sostanze nocive, devono essere 
protetti dal rischio di riversamento nei corpi idrici.

(4) La progettazione e la realizzazione degli interventi piani-
ficati non devono aggravare la situazione concernente il drenag-
gio dell’acqua piovana all’interno della zona d’intervento, come 
pure delle zone a valle rispetto ad essa. Il drenaggio delle acque 
piovane provenienti dai territori esterni all’area d’intervento va 
adeguatamente regolato. È necessario, per quanto possibile, 
ridurre lo scarico immediato delle acque piovane dalle superfici 
urbane. Il drenaggio delle acque piovane deve essere progettato 
in armonia con le normative che disciplinano quest’ambito.

(5) Nella zona d’intervento va eseguito un censimento dei 
pozzi e delle fonti idriche, preservarli e, se necessario, risanarli 
evitando il pericolo di inquinamento.

Articolo 31
(protezione da inquinamento acustico)

(1) Nella fase di progettazione, costruzione e messa in 
opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti 
devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili 
di inquinamento acustico, previsti per le zone interessate.

(2) Al fine di evitare un eccessivo inquinamento acustico 
duranti i lavori di costruzione, è necessario effettuare i seguenti 
interventi:

– l’impiego di macchine edili ed attrezzature, costruite 
secondo gli standard in vigore, come da Regolamento sulle 
emissioni acustiche dalle macchine impiegate all’aperto;

– in caso di superamento delle soglie ammesse, vanno 
attuati interventi di mitigazione costituiti da barriere antirumore.

(3) Con atti attivi e passivi bisogna garantire, sia nel 
cantiere sia nella zona abitata, livelli di inquinamento acustico 
accessibile.

Articolo 32
(protezione dell’aria)

(1) Per proteggere l’aria dalle eccessive emissioni è ne-
cessario adottare appropriati provvedimenti. Si deve prevedere 
metodi di riscaldamento ecologicamente accettabili, come pure 
l’utilizzo di fonti energetiche dal rilascio di emissioni minime.

(2) Le sostanze che vengono emesse nell’atmosfera non 
devono superare il livello massimo di emissione, stabilito dal-
le normative in vigore. I dispositivi per l’emissione del fumo 
devono essere creati in modo da garantire un funzionamento 
sicuro e continuo.

(3) Durante lo svolgimento dei lavori è necessario tener 
conto delle normative che disciplinano gli standard di emissione 
dei macchinari utilizzati per la preparazione del materiale edile. 
Le superfici non protette ed i materiali sabbiosi vanno inumiditi; 
si deve inoltre impedire la diffusione dei materiali dal cantiere.

(4) I parcheggi sotterranei devono essere costruiti in 
modo da garantire un’adeguata ventilazione degli spazi ed 
un’appropriata e discreta evacuazione dei gas di scarico, nel 
rispetto dell’utilizzo pubblico in superficie e delle normative 
vigenti.

Articolo 33
(inquinamento luminoso)

Al fine di ridurre gli effetti negativi provocati dall’inquina-
mento luminoso e di prevenire l’eventuale aggravamento della 
situazione è necessario progettare, in armonia con le norma-
tive, l’utilizzo di luci in grado di illuminare superfici al suolo; il 
sistema di illuminazione deve essere pianificato in modo da 
assicurare l’accensione di un numero minimo di luci durante la 
seconda parte della notte; tali luci devono contenere lampadine 
con bassi livelli di radiazioni ultraviolette.

Articolo 34
(stato geomeccanico e i necessari provvedimenti)

(1) Prima di elaborare la documentazione progettuale, è 
necessario svolgere le analisi geomeccaniche del suolo, nelle 
zone dove saranno ubicati i previsti edifici; la predisposizione 
delle norme per la realizzazione e la protezione degli scavi e 
le modalità di fondazione deve avvenire in base ai risultati di 
tali analisi.

(2) Si consiglia di eseguire i lavori di sterro e le opere di 
fondazione durante la stagione secca; i pendii vanno appro-
priatamente assicurati.

Articolo 35
(deposito del materiale)

(1) I materiali di risulta da attività edili devono essere 
trattati in armonia con le normative vigenti.

(2) Il materiale di scavo può essere usato per i terrapieni, 
la livellazione del terreno e la sistemazione degli spazi esterni.

(3) Il terreno fertile va rimosso e depositato con cura; 
esso deve essere riutilizzato, per quanto possibile nello stesso 
punto, per la futura ricoltivazione.

VIII SOLUZIONI E MISURE DI PROTEZIONE DA CALAMITÁ 
NATURALI E DA ALTRE EMERGENZE NONCHÉ 

PROTEZIONE DAGLI INCENDI

Articolo 36
(soluzioni e misure di protezione da calamità naturali  

e da altre emergenze nonché protezione dagli incendi)
(1) Il territorio interessato dal PRPC non rientra tra le zone 

a rischio (erosione, smottamento ed terreno saturo d’acqua).
(2) Il territorio ricade nella VII zona sismica.
(3) In coerenza con i regolamenti, nella documentazione 

progettuale si definiscono su quali strutture è necessario il rin-
forzamento del primo livello ovvero della costruzione di rifugi.

(4) Durante la stesura della documentazione progettuale 
e durante i lavori di costruzione bisogna rispettare ed adeguare 
le soluzioni tecniche alle limitazioni naturali.

(5) La costruzione prevista deve garantire le condizioni 
per una sicura evacuazione delle persone e dei beni, superfici 
sufficienti per la sosta operativa i mezzi dei vigili del fuoco ed 
una disponibilità sufficiente di acqua. Si deve garantire spazio 
tra gli edifici o divisioni antincendio necessarie per evitare il 
difondersi del fuoco.

(6) La zona d’intervento deve essere dotata di una rete 
di idranti in grado di erogare acqua antincendio in quantità 
sufficiente.

(7) I vialetti, le strade d’accesso e le superfici operative 
devono essere realizzati in conformità con lo standard DIN 
14090. Dietro al complesso di edifici devono essere garantiti 
almeno un accesso su due dei lati dell’edificio e almeno due 
spiazzi per la sosta operativa dei mezzi dei vigili del fuoco, 
posti su lati diversi.

(8) La rete stradale pubblica fungerà anche da percorso 
preferenziale, destinato all’evacuazione delle persone e dei beni.

(9) Occorre garantire la resistenza strutturale all’incendio 
degli edifici progettati.
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(10) Per gli edifici definiti dal Regolamento sullo studio della 
sicurezza antincendio, è necessario elaborare, in ambito della 
documentazione progettuale relativa all’acquisizione della con-
cessione edilizia, uno studio sulla sicurezza antincendio. Prima 
di presentare la domanda di rilascio della concessione edilizia, 
Gli investitori sono tenuti ad ottenere il parere positivo da parte 
dell’Amministrazione della RS per la protezione civile ed il soc-
corso, in merito alle soluzioni progettuali antincendio. Gli edifici 
per i quali non è richiesta l’elaborazione dello studio di sicurezza 
antincendio, devono raggiungere il necessario livello di sicurezza 
antincendio definito nell’elaborato “progetto sulla sicurezza antin-
cendio”, ma in questo caso il consenso dell'Amministrazione per 
la protezione civile e il soccorso non è necessario.

IX FASI DI REALIZZAZIONE E DEROGHE

Articolo 37
(fasi di realizzazione)

(1) È ammessa la costruzione in fasi. Ciascun lotto o fra-
zione di lotto deve costituire un comparto circoscritto, con spazi 
scoperti debitamente sistemati, gli allacciamenti ai pubblici ser-
vizi ed il numero necessario di parcheggi ed altre sistemazioni 
necessarie a garantire la sicurezza e la protezione.

(2) Si può richiedere la concessione edilizia ed eseguire i 
lavori per le seguenti fasi:

– demolizione degli edifici;
– realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
– costruzione dei singoli edifici o dei complessi di edifici, 

ovvero case a schiera.
(3) Ciascun stadio delle singole fasi o sottofasi deve 

costituire un comparto circoscritto avente le necessaire opere 
d’urbanizzazione primaria, spazi scoperti debitamente sistema-
ti ed un numero adeguato di posteggi.

Articolo 38
(deroghe ammesse)

(1) Sono ammesse modifiche delle planimetrie nel rispet-
to, tuttavia, del confine di arretramento. È consentito variare le 
planimetrie dei manufatti interrati ed il numero dei piani sotter-
ranei, nella misura in cui non sia alterato il concetto urbanistico 
e viario, né siano pregiudicate le condizioni ambientali, e sola-
mente se ciò viene autorizzato dall’organo del Comune città di 
Capodistria preposto alla sistemazione del territorio.

(2) Sono ammesse variazioni in aumento delle dimensioni 
planimetriche e di altezza dei fabbricati e degli accessi previsti, 
entro il limite massimo del circa 10 %, fermo restando il rispetto 
dei distacchi dalle strade e dai confini parcellari. Il numero dei 
piani può essere ridotto, ma non aumentato.

(3) Sono ammesse variazioni agli spazi scoperti nel ri-
spetto, tuttavia, dei distacchi e di altre condizioni stabilite nel 
presente decreto. Sugli spazi liberi da edifici, come riportati 
negli allegati grafici, è possibile realizzare passaggi pedonali, 
muri di sostegno, scalinate, ecc.

Articolo 39
(deroghe ammesse alla realizzazione delle opere 

d’urbanizzazione)
(1) Nel corso di attuazione del piano regolatore particola-

reggiato comunale sono ammesse difformità allo svolgimento 
dei tracciati delle infrastrutture a rete e delle strutture viarie, in 
deroga a quelle riportate nella documentazione, purché si tratti 
di adeguamento alle condizioni del terreno oppure di adozione 
di soluzioni tecniche più appropriate dal punto di vista architet-
tonico, della viabilità, del verde o di tutela ambientale. Tali solu-
zioni non devono tuttavia compromettere lo stato ambientale e 
del territorio né pregiudicare od ostacolare interventi futuri, nel 
rispetto delle vigenti norme in materia. Alle medesime condizioni 
è ammessa la costruzione di opere ed impianti interrati finalizzati 
al potenziamento delle attrezzature a servizio della zona.

(2) Tali difformità non devono essere in contrasto con 
l’interesse pubblico e devono essere autorizzate dagli organi e 
dalle organizzazioni interessate.

X ALTRI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI 
DELL’ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO

Articolo 40
(obblighi generali)

(1) Oltre a quelli indicati negli articoli precedenti del pre-
sente decreto, rientrano tra gli obblighi del committente e 
dell’esecutore, e ciò durante l’esecuzione dell’intervento ed in 
seguito al medesimo, anche:

– Organizzare i lavori in modo da evitare interferenze con 
la viabilità ordinaria della zona,

– Sistemare e proteggere le strade ed i sentieri che po-
trebbero essere utilizzati per il trasporto di materiale durante 
l’intervento di costruzione, ed eventualmente ricostruirle a la-
vori ultimati,

– Adottare le misure di protezione del cantiere per garanti-
re la sicurezza e l’utilizzo dei manufatti e dei terreni contermini,

– Attenersi alla vigente normativa ponendo rimedio, entro 
il più breve tempo possibile, agli eventuali impatti negativi cau-
sati dai lavori e dalla messa in funzione della struttura,

– Garantire la continuità dell’erogazione dei servizi comu-
nali attraverso le esistenti infrastrutture a rete,

– Durante i lavori, adottare tutte le misure necessarie al 
fine di evitare l’eccessivo inquinamento del suolo, dell’acqua 
e dell’aria, causato dal trasporto, stoccaggio ed impiego di 
sostanze nocive; in caso d’incidente, provvedere all’immediato 
intervento dei servizi all’uopo abilitati,

– Mantenere gli impianti idraulici in ottemperanza della 
vigente normativa,

– Ripristinare lo stato iniziale dei terreni concessi in uso 
temporaneo.

(2) Tutti i provvedimenti di cui sopra, vanno attuati in base 
alle relative autorizzazioni, acquisite previo inizio dei lavori.

Articolo 41
(contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione)

Il comune ed l’investitore possono stipulare un contrat-
to di realizzazione delle opere d’urbanizzazione affidando al 
committente la costruzione di tali opere sul terreno destinato 
all’edificazione. Le relative spese sono interamente a carico 
dell’investitore stesso perciò i relativi oneri d’urbanizzazione si 
ritengono pagati. Nel caso in cui la zona d’intervento sia servita 
anche da impianti e strutture preesistenti, si fa obbligo all’inve-
stitore di versare il corrispettivo degli oneri d’urbanizzazione. A 
tale scopo viene elaborato un programma di realizzazione delle 
opere di urbanizzazione.

XI CONDIZIONI DI COSTRUZIONE DEI MANUFATTI 
SEMPLICI

Articolo 42
(costruzione di manufatti semplici)

(1) È ammessa la costruzione di manufatti semplici in 
ossequio alla vigente normativa.

(2) Gli impianti dell’illuminazione pubblica devono essere 
creati in maniera uniforme all’interno dell’intera area interessa-
ta. Il posizionamento dei pali deve essere effettuato nel rispetto 
dei distacchi di sicurezza dalle superfici viarie.

(3) Gli arredi urbani non devono impedire od ostacolare 
il traffico e la manutenzione delle infrastrutture a rete. Gli 
elementi degli arredi urbani installati all’aperto devono essere 
concepiti nel rispetto della tradizione locale. Quelli collocati 
lungo le strade principali devono essere unificati.
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XII DISPOSIZIONE TRANSITORIE E FINALI

Articolo 43
(direttrici per la determinazione dei criteri e delle norme  

da attuarsi in seguito all’entrata in vigore del piano regolatore 
particolareggiato comunale)

Con l’adozione del presente decreto cessano di avere va-
lore, limitatamente alla zona oggetto di questo piano regolatore 
particolareggiato comunale, le disposizioni contenute nel Decreto 
sulle norme tecniche di attuazione riferite al Comune di Capodi-
stria Bollettino ufficiale, n. 19/88, 7/01 – interpretazione autentica 
e 24/01 e Gazzetta ufficiale della RS, N. 49/05 – interpretazione 
autentica, 95/06 – modifiche ed integrazioni, 124/08 – interpre-
tazione autentica, 22/09 – modifiche ed integrazioni, 65/2010 
– modifiche ed integrazioni, 29/2012 – interpretazione autentica).

Articolo 44
(visione del PRPC)

Il piano regolatore particolareggiato comunale riferito alla 
“Zona residenziale ed imprenditoriale presso il campo sportivo 
a Šmarje” è disponibile alla libera visione del pubblico presso 
l’organo competente del Comune città di Capodistria.

Articolo 45
(controllo)

Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato 
al Ministero delle infrastrutture e del territorio, Ispettorato nazio-
nale per il trasporto, l’energetica e il territorio – sede regionale 
di Capodistria – Nova Gorica.

Articolo 46
(entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno 
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale.

N. 3505-1/2010 
Capodistria, il 14 giugno 2012 

Il Sindaco
Comune città di Capodistria

Boris Popovič m.p.

KOZJE

2202. Odlok o turistični taksi v Občini Kozje

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list 
RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 12. redni seji 
dne 28. 6. 2012 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Kozje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja plačilo turistične takse v Občini 

Kozje, način poročanja o zbrani turistični taksi in nadzor nad 
njenim pobiranjem in odvajanjem.

2. člen
Turistična taksa je dohodek občine, ki se namenja za 

urejanje kraja, pospeševanje turizma, promocijo in druge de-
javnosti s področja turizma.

3. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Repu-

blike Slovenije in tujci, ki v turističnem območju izven svojega 
stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja v na-
stanitvenem objektu (turisti).

Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,
– osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pri-

stojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu 
oziroma zavarovanki (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) po-
dana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila 
oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju 
invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izka-
znice invalidske organizacije,

– otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije 
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi 
potrebami,

– učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma 
mentorji, udeleženci vzgojnoizobraževalnih programov, ki jih 
na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojnoi-
zobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru 
svojih rednih aktivnosti,

– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih 
domovih,

– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem 
obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in spora-
zumih oproščeni plačila turistične takse,

– člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojan-
kah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki pre-

nočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednaro-
dno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,

– turisti v kampih.

4. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni 

podjetniki posamezniki oziroma samostojne podjetnice posa-
meznice, sobodajalci in kmetje oziroma sobodajalke in kmetice, 
ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično 
takso v imenu in za račun občine hkrati s plačilom storitev za 
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati 
turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu pla-
čila storitev za prenočevanje ne zaračunajo.

II. VIŠINA TURISTIČNE TAKSE, NAČIN ODVAJANJA 
TURISTIČNE TAKSE TER POROČANJE

5. člen
Višina turistične takse je 10 točk.
Dnevno višino turistične takse se izračuna tako, da število 

točk pomnoži z vrednostjo točke.
Vrednost točke turistične takse določa Vlada Republike 

Slovenije.

6. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse po-

brano turistično takso nakazujejo mesečno do 25. dne v mese-
cu za pretekli mesec na poseben račun občine.

7. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse so 

v roku, ki ga določa prejšnji člen, dolžni predložiti občini in 
pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega 
mora biti razvidno število prenočitev, struktura gostov in znesek 
pobrane turistične takse.
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III. NADZOR

8. člen
Zavezanci za pobiranje in odvajanje turistične takse morajo 

voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skla-
du s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti 
poleg, s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno 
tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične 
takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.

9. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter 

vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor iz prejšnjega odstavka tega člena lahko opravlja 

tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

10. člen
Z globo 5.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, 

ki sprejema turiste na prenočevanje, če:
– ne pobira turistične takse po prvem in drugem odstavku 

4. člena tega odloka,
– ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z določbo 

6. člena tega odloka,
– ne vodi evidence v skladu z določbo prvega in drugega 

odstavka 7. člena tega odloka.
Z globo 500 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne 

osebe, za prekrške navedene v alinejah prvega odstavka.
Z globo 2.000 EUR se kaznuje samostojni podjetnik po-

sameznik, ki sprejema turiste na prenočevanje, za prekrške 
navedene v alinejah prvega odstavka.

Z globo 500 EUR se kaznujeta za prekrške navedene v 
alinejah prvega odstavka tega člena sobodajalec in kmet, ki 
sprejemata turiste na prenočevanje.

V. KONČNE DOLOČBE

11. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok 

o turistični taksi na območju Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 20/00).

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

Št. 032-0005/2011-12/03
Kozje, dne 28. junija 2012

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

2203. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika 
o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini 
Kozje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 12. redni seji dne 
28. 6. 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvi Pravilnika  

o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kozje

1. člen
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o 

dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kozje (Uradni list RS, 
št. 89/04, 103/05).

2. člen
Spremeni se prva alinea drugega odstavka 2. člena pra-

vilnika tako, da se glasi:
»– občan, ki je upravičen do denarne socialne pomoči kot 

edinega vira za preživljanje po Zakonu o socialno varstvenih 
prejemkih (v nadaljevanju: ZSVarPre), oziroma občan, ki sicer 
ne prejema denarne socialne pomoči, vendar pa dohodek ob-
čana oziroma družine ne dosega višine minimalnega dohodka 
na družinskega člana po ZSVarPre,«.

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 3. člena pravilnika tako, da 

se glasi:
»Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku enkratna 

denarna pomoč, ki se dodeljuje praviloma enkrat letno. Pri do-
ločanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi lastni dohodki 
po določilih ZSVarPre.«

4. člen
V zadnji alinei 5. člena pravilnika se črta besedilo », ki se 

ocenijo v sodelovanju s Centrom za socialno delo«.

5. člen
Spremeni se 6. člen pravilnika tako, da se glasi:
»Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 100 EUR in 

največ do višine enega minimalnega dohodka samske osebe 
oziroma družine v skladu z ZSVarPre. Višina enkratne denarne 
pomoči se lahko izjemoma poveča za 50 % ob upoštevanju 
težkih socialnih razmer upravičenca.«

6. člen
Črta se drugi, tretji, četrt, peti in šesti odstavek 7. člena 

pravilnika.

7. člen
Spremeni se druga alinea 8. člena pravilnika tako, da se 

glasi:
»– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso 

družinski člani po ZSVarPre, pridobivajo pa dohodke po prvem 
odstavku 3. člena tega pravilnika skupaj z upravičencem.«

8. člen
V zadnjem stavku drugega odstavka 10. člena pravilnika 

se črta besedilo »z zakonom o socialnem varstvu in«.

9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2011-12/04
Kozje, dne 28. junija 2012

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

2204. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 12. redni seji dne 
28. 6. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemlji-

šču parc. št. 1013/8 v izmeri 272 m2, parc. št. 991/9 v izmeri 
1208 m2, parc. št. 1013/7 v izmeri 1330 m2 in parc. št. 991/13 
v izmeri 395 m2, obe k.o. 1232 – Dobležiče.
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II.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži la-

stninska pravica v korist Občine Kozje.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2011-12/10
Kozje, dne 28. junija 2012

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

2205. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 12. redni seji dne 
28. 6. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na ze-

mljišču parc. št. 1699/2 v izmeri 1041 m2, k.o. 1244 – Gorjane.

II.
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastnin-

ska pravica v korist Občine Kozje.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2011-12/09
Kozje, dne 28. junija 2012

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

2206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 
št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 12. redni seji dne 
28. 6. 2012 sprejel naslednji

S K L E P

I.
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na zemlji-

šču parc. št. 1104/5 v izmeri 696 m2, parc. št. 1109/2 v izmeri 
3024 m2, parc. št. 1110/2 v izmeri 550 m2, parc. št. 1110/4 v 
izmeri 309 m2, vse k.o. Buče.

II.
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se vknjiži la-

stninska pravica v korist Občine Kozje.

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 032-0005/2011-12/11
Kozje, dne 28. junija 2012

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l.r.

PIVKA

2207. Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Občinskega sveta Občine Pivka

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 97/09, 51/10 in 84/10), 16. člena Statuta 
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 
52/07 in 54/10) ter 87. in 113. člena Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06 in 7/11) 
je Občinski svet Občine Pivka na 13. redni seji dne 21. 6. 
2012 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta Občine Pivka

1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spreminja in 

dopolnjuje Poslovnik Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni 
list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07 in 7/11).

Spremeni se prvi odstavek 29. člena Poslovnika, tako da 
se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Občinski 
svet na začetku seje določi dnevni red. Sprejem dnevnega reda 
je praviloma prva točka dnevnega reda.«

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Na dnevnem 
redu vsake seje se kot druga točka uvrsti sprejem oziroma 
potrditev zapisnika prejšnje seje občinskega sveta.«.

Drugi odstavek postane tretji odstavek in tretji odstavek 
postane četrti odstavek.

2. člen
Dopolni se 87. člen tako, da se doda v prvem odstavku 

nova tretja alineja, ki se glasi:
»– sprejem zaključnega računa proračuna,«, dosedanja 

tretja alineja postane četrta alineja.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati 

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-13/2012
Pivka, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

2208. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah 
in drugih prejemkih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta in članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-
15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 
14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US:U-
-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju – ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 8/10 
Odl. US, 13/10, 16/10 Odl. US, 50/10 Odl. US, 59/10, 85/10, 
107/10, 35/11, 110/11 – ZDIU12, 27/12 Odl. US:U-I-249/10-27 
in 40/12 – ZUJF), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list 
RS, št. 14/06, 27/06 Skl. US, 1/07 – Odl. US in 57/07 ZSPJS-G) 
in Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 
110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine Pivka na 
13. seji dne 21. 6. 2012 sprejel
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P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o plačah in drugih 

prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta in članov drugih občinskih 

organov ter o povračilih stroškov

1. člen
Spremeni in dopolni se 4. člen Pravilnika o plačah in dru-

gih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stro-
škov (Uradni list RS, št. 37/08 in 107/11) in sicer tako, da se 
številka 15 % nadomesti s številko 7,5 %.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 9000-13/2012
Pivka, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

2209. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa 
o določitvi javne infrastrukture na področju 
kulture v Občini Pivka

Na podlagi 70. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1 in 56/08) 
in 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 
77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) je Občinski svet Občine 
Pivka na 13. redni seji dne 21. 6. 2012 sprejel

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi 

javne infrastrukture na področju kulture  
v Občini Pivka

1. člen
Spremeni in dopolni se Sklep o določitvi javne infra-

strukture na področju kulture v Občini Pivka (Uradni list RS, 
št. 17/04 in 73/09) in sicer tako, da se v 2. členu sklepa doda 
nova 5. točka, ki se glasi:

5. Park vojaške zgodovine: nepremičnine s pripadajočimi 
objekti, Kolodvorska cesta 51, k.o. Radohova vas (2502) parc. 
št. 4130/0, 4131/1, 4131/4, 4135/2, 4205/0, 4206/0, 4207/0, 
4208/0, 4209/0, 4210/0, 4211/0, 4212/0, 4215/2, 4215/3, 
4215/4, 4215/5, 4215/6, 4215/7, 4217/0, 4219/0, 4220/1, 
4220/4, 4221/6, 4225/0, 4229/10, 4229/13, 4229/16, 4229/2, 
4229/4, 4229/5, 4231/0.

2. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 9000-13/2012
Pivka, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj l.r.

ROGAŠKA SLATINA

2210. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske 
uprave Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec 
in Podčetrtek

Na podlagi 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina (Uradni list 
RS, št. 133/04), Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Občine Rogatec, (Uradni list RS, št. 16/05), 
6. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 29/99) so Občin-
ski svet Občine Rogaška Slatina na 15. redni seji dne 28. 3. 
2012 na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina 
(Uradni list RS, št. 115/07), Občinski svet Občine Rogatec na 
11. redni seji dne 14. 6. 2012 na podlagi 16. člena Statuta Ob-
čine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, 27/06, 50/10 in 56/11) 
in Občinski svet Občine Podčetrtek na 12. redni seji dne 8. 6. 
2012 na podlagi 17. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni 
list RS, št. 54/10), v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 76/08, 79/09, 51/10) sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave 

Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske 

uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime 
in sedež, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter 
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.

(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti 
občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne 
uprave in v medsebojnih razmerjih.

2. člen
Občina Rogaška Slatina, Občina Rogatec in Občina Podče-

trtek ustanovijo skupno upravo z imenom Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek za 
skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:

– občinske inšpekcije,
– občinskega redarstva.

3. člen
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Rogaška Slatina, 

Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike. Ob zuna-

njem robu žiga je napis: Medobčinski inšpektorat občin Roga-
ška Slatina, Rogatec in Podčetrtek. V notranjem krogu je izpi-
san sedež organa, in sicer: Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.

4. člen
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema spre-

memb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih 
sredstev za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občin-
ski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

(2) Župan sedežne občine po predhodnem soglasju žu-
panov občin ustanoviteljic imenuje in razrešuje vodjo skupne 
uprave, sprejme kadrovski načrt, program dela in finančni načrt 
skupne uprave, nadzoruje delo ter daje usmeritve glede splo-
šnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.

II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA

5. člen
Skupna uprava je sestavljena enovito, brez organizacij-

skih enot.
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6. člen
(1) Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in pospe-

ševalne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic, in sicer:
– Medobčinska inšpekcija: naloge občinske inšpekcije, 

službe nadzora občinskih cest, komunalne inšpekcije.
– Občinsko redarstvo: naloge redarstva.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zako-

nom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.

7. člen
(1) Medobčinska inšpekcija je prekrškovni organ občin 

ustanoviteljic skupne uprave.
(2) Sedež medobčinske inšpekcije je v Občini Rogaška 

Slatina, Izletniška ulica 2.
(3) Pooblaščene uradne osebe medobčinske inšpekcije 

vodijo prekrškovni postopek in odločajo o prekrških iz občinske 
pristojnosti, določenih s predpisi občin ustanoviteljic. Seznam 
predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovne-
ga organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni 
strani.

(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinska 
inšpekcija in občinsko redarstvo, so prihodek proračuna obči-
ne, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere 
predpis je bil kršen.

8. člen
(1) Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristoj-

nosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanovite-
ljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.

(2) Skupna uprava mora pri izvrševanju svojih nalog rav-
nati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma 
direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere kra-
jevno pristojnost zadeva spada oziroma, za katero izvršuje 
nalogo.

(3) O izločitvi zaposlenega v skupni upravi odloča tajnik 
občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno 
pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje skupne 
uprave pa o stvari tudi odloči.

(4) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zapo-
slenega v skupni upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice 
solidarno.

9. člen
(1) Skupno upravo vodi vodja, ki ga imenuje in razrešuje 

župan sedežne občine s predhodnim soglasjem županov občin 
ustanoviteljic v skladu z zakonom o javnih uslužbencih.

(2) Vodja skupne uprave je vodja medobčinske inšpekcije 
kot prekrškovnega organa občin ustanoviteljic.

(3) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(4) Vodja skupne uprave mora imeti univerzitetno izobraz-

bo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisteri-
jem in najmanj 6 let delovnih izkušenj.

(5) Župani lahko sklenejo pisni sporazum, da bo naloge 
vodje skupne uprave opravljal tajnik občine (direktor občinske 
uprave).

10. člen
(1) Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, 

ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustano-
viteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske 
uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj 
vsem županom občin ustanoviteljic.

(2) Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, or-
ganizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pri-
stojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za 
zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.

11. člen
(1) Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za jav-

ne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni usluž-
benci sklenejo delovno razmerje v Občini Rogaška Slatina.

(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani ob-
čin ustanoviteljic. S pisnim pooblastilom lahko izvrševanje pra-
vic in dolžnosti prenesejo na vodjo skupne uprave.

12. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest skupne uprave sprejme 

župan sedežne občine v soglasju z župani občin ustanoviteljic.

III. SREDSTVA ZA DELO

13. člen
Sredstva za delo skupne uprave in druga materialna 

sredstva zagotavljajo občine ustanoviteljice, in sicer glede na 
število prebivalcev v naslednjem razmerju:

– Občina Rogaška Slatina 60 %
– Občina Rogatec 20 %
– Občina Podčetrtek 20 %.

14. člen
(1) Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih občin-

ske uprave občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Nakup opreme, ki je potrebna za delo skupne uprave, 

naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine 
ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež. Izbiro naj-
boljšega ponudnika predlaga strokovna komisija.

(3) Stroške za uporabo prostorov, stroške nabave in upo-
rabe opreme, obratovalne stroške in stroške vzdrževanja, si 
občine ustanoviteljice skupne uprave delijo v razmerju, dolo-
čenim v prejšnjem členu.

15. člen
(1) Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna 

občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje 

skupne uprave določijo župani občin ustanoviteljic, je vključen 
v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava 
sedež.

(3) Občine soustanoviteljice zagotavljajo sredstva za 
skupno upravo v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na 
posebni postavki. Finančni načrt skupne uprave je priloga k 
njihovim proračunom.

(4) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta skupne 
uprave je njen vodja, ki je tudi skrbnik prihodkov.

16. člen
Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo 

opravlja občinska uprava Občine Rogaška Slatina. Ostale ob-
čine so dolžne kriti te stroške v skladu s 13. členom odloka.

IV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN 
USTANOVITELJIC

17. člen
Župani občin ustanoviteljic s pisnim sporazumom podrob-

neje uredijo način izvrševanja medsebojnih pravic, obveznosti 
in odgovornosti, določenih z odlokom.

18. člen
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop 

iz skupne uprave tako, da svojo namero pisno poda županom 
soustanoviteljic. Občina lahko izstopi kadarkoli z enostran-
sko izjavo s šestmesečnim odpovednim rokom, o kateri izda 
občinski svet ugotovitveni sklep, ki se pošlje vsem občinam 
ustanoviteljicam.

(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna 
vse obveznosti do skupne uprave na podlagi tega odloka in 
pisnega sporazuma iz 17. člena odloka.

(3) V primeru, da želi v skupno upravo pristopiti nova 
občina, se morajo s tem strinjati vse občine ustanoviteljice.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
V tridesetih dneh po uveljavitvi tega odloka sprejme žu-

pan sedežne občine s predhodnim soglasjem županov občin 
ustanoviteljic akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni upravi 
in kadrovski načrt skupne uprave. V nadaljnjih tridesetih dneh v 
skladu z zakonom o javnih uslužbencih župan sedežne občine 
imenuje vodjo skupne uprave.

20. člen
(1) Skupna uprava začne z delom, ko občine ustanovite-

ljice zagotovijo sredstva za začetek dela ter občina ustanovite-
ljica, v kateri ima sedež, zagotovi prostore in opremo, vendar 
najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

(2) Najkasneje do dne, ko začne z delom, prevzame sku-
pna uprava javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah 
občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška ali strokovno 
tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge ob-
činske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame skupna 
uprava.

(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se izda 
sklepe v skladu z aktom o sistemizaciji delovnih mest v skupni 
upravi ter jim v podpis predloži pogodbe o zaposlitvi.

(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, 
zaposlenim v skupni upravi, ne more poslabšati položaj glede 
na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine 
ustanoviteljice.

21. člen
(1) Župani občin ustanoviteljic objavijo ta odlok v ura-

dnih glasilih svoje občine v petnajstih dneh po sprejemu na 
seji tistega občinskega sveta, ki je o odloku o ustanovitvi 
skupne uprave zadnji odločal. Odlok začne veljati petnajsti 
dan po objavi.

(2) Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 
ustanoviteljicah in se začne uporabljati petnajsti dan po zadnji 
objavi.

(3) S sprejetjem tega odloka preneha veljati Odlok o usta-
novitvi skupnega organa (Uradni list RS, št. 24/04 in 72/10).

Št. 0320-004/2012
Rogaška Slatina, dne 14. junija 2012

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič l.r.

Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

Župan
Občine Podčetrtek

Peter Misja l.r.

ŽALEC

2211. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni 
ureditvi v Občini Žalec

Na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, 
št. 109/10), 17. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS, 
št. 7/03, 86/04, 7/05 – Skl. US, 34/05 – Odl. US, 44/05, 40/06, 
51/06 – popr., 115/06, 139/06 – Odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 
76/08 – ZIKS-1C, 109/09 – Odl. US, 108/09, 45/10, 9/11) in 
24. člena Statuta Občine Žalec je Občinski svet Občine Žalec 
na 15. seji dne 21. junija 2012 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi  

v Občini Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za zagotavljanje varnega in nemotene-
ga prometa na občinskih cestah v Občini Žalec določijo:

– določbe o kategorizaciji, gradnji, vzdrževanju in varstvu 
občinskih cest;

– ureditev mirujočega prometa;
– odstranjevanje nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil;
– inšpekcijski in redarski nadzor.

2. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo 
naslednji pomen:

– javna prometna površina je tista površina, ki je splo-
šnega pomena za promet ter jo lahko vsak prosto uporablja na 
način in ob pogojih, določenih z zakonom in drugimi predpisi;

– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina, v skladu 
z merili za kategorizacijo javnih cest, razglasi za javno cesto 
določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način 
in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;

– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni 
promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja 
pro met na način in pod pogoji, kot jih v skladu z zakonom in 
predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali 
od njega pooblaščeni upravljavec;

– občinska cesta je javna cesta, namenjena povezova nju 
naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, 
povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih zname-
nitosti in objektov v občini;

– upravljavec občinskih cest v Občini Žalec je občinska 
uprava Občine Žalec;

– pristojni organ Občine Žalec je občinska uprava Občine 
Žalec;

– pristojni inšpekcijski organ je Medobčinski inšpektorat 
in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore 
in Občine Žalec;

– vzdrževalec občinskih cest je izvajalec vzdrževanja 
občinskih cest,

– pooblaščeni izvajalec je izvajalec gospodarske javne 
službe;

– elaborat prometne ureditve je strokovno-tehnični ela-
borat, s katerim so določeni ukrepi in določena postavitev ozi-
roma odstranitev prometne signalizacije in prometne opre me 
zaradi spremembe prometne ureditve na cesti ali njenem delu;

– območje umirjenega prometa je del ceste, cesta v na-
selju ali del naselja, ki je namenjen predvsem pešcem in je kot 
tako označeno s predpisano prometno signalizacijo;

– območje za pešce je del ceste ali cesta v naselju ali 
del naselja, ki je namenjen pešcem in je kot tako označeno s 
predpisano prometno signalizacijo;

– območje omejene hitrosti je s predpisano prometno 
signalizacijo označen del naselja, v katerem je zaradi gostote 
poselitve ali drugih urbanih značilnosti, varnosti prometa pe-
šcev ali kolesarjev hitrost omejena na manj kot 50 km/h;

– individualni priključek je cestni priključek na cesto, na-
menjen dostopu do posameznih stanovanjskih stavb z največ 
štirimi stanovanji ter kmetijskih in gozdnih površin;

– pregledno polje je prostor ob križiščih in cestnih pri-
ključkih ter vzdolž ceste, v katerem je raba prostora omejena;

– pregledna berma je prostor na notranji strani krivin za 
zagotovitev predpisane preglednosti, ki je potrebna zaradi poti 
ustavljanja, v katerem ja raba prostora omejena;
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– varovalni pas je prostor ob javni cesti, v katerem je raba 
prostora omejena;

– prehod za pešce je s predpisano prometno signali zacijo 
označena površina vozišča, ki je namenjena prehajanju pešcev 
čez vozišče;

– pločnik je del cestišča, ki ni v isti ravnini kot vozišče ali 
je od njega ločen kako drugače in je namenjen pešcem, ali 
pešcem in prometu koles ter koles s pomožnim motorjem, če 
je na njem označen kolesarski pas ali pa z vertikalno prometno 
signalizacijo dovoljen promet kolesarjev;

– parkirišče je prometna površina, ki je namenjena usta-
vljanju in parkiranju vozil;

– osna obremenitev je del skupne mase, s katero os vo-
zila na vodoravni površini obremenjuje podlago, kadar vozilo 
miruje;

– dostavno mesto je del javne površine, namenjen za 
parkiranje vozil, ki izvajajo dostavo ali opravljajo servisno de-
javnost;

– pajek je posebej prirejeno vozilo s katerim se odpeljejo 
nepravilno parkirana in zapuščena vozila;

(2) Drugi uporabljeni izrazi v tem odloku imajo enak po-
men kot izrazi v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
in Zakonu o cestah (ZCes-1);

(3) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni 
določen v prvem in drugem odstavku tega člena, imajo enak 
pomen, kot ga določajo predpisi ki urejajo pravila cestnega 
prometa, motorna vozila in voznike.

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Žalec so vse javne 
ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste. Namenjene so 
povezova nju naselij v občini, povezovanju naselij z naselji v 
sosednjih občinah, povezovanju delov naselij in povezovanju 
naravnih in kulturnih zname nitosti ter objektov.

4. člen
(nekategorizirane ceste)

(1) Določbe tega odloka ne veljajo za nekategorizirane 
ceste.

(2) Urejanje prometa na nekategoriziranih cestah določa 
Zakon o cestah (ZCes-1), ki med drugim določa:

– na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni 
promet, je promet dovoljen le na način in pod pogoji, kot jih 
določijo lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci teh prome-
tnih površin.

– na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni 
promet, mora biti promet urejen in označen v skladu s predpisi 
o javnih cestah.

5. člen
(upravljavec občinskih cest)

Upravljavec občinskih cest v Občini Žalec je občinska 
uprava Občine Žalec, (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ 
Občine Žalec).

6. člen
(naloge in pristojnosti pristojnega organa Občine Žalec)

Pristojni organ Občine Žalec opravlja strokovno tehnične, 
razvojne, organizacijske in upravne naloge za urejanje prome-
ta. Te naloge obsegajo:

– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– naloge vzdrževanja občinskih cest;
– izdajanje dovoljenj in soglasij ter vodenje drugih uprav-

nih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in 
za varovanje prometa na njih;

– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na 
občinskih cestah;

– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;

– druge naloge, določene z veljavno cestno prometno 
zakonodajo in tem odlokom.

7. člen
(sestavni deli javne ceste)

Javno cesto sestavljajo:
– cestni svet;
– cestno telo;
– cestišče;
– brežine ceste;
– cestni objekti;
– prometna signalizacija in prometna oprema;
– cestna razsvetljava;
– cestni priključki do meje cestnega sveta;
– naprave za odvodnjavanje ceste;
– servisne prometne površine (počivališča, parkirišča in 

avtobusno obračališče ter podobno);
– servisne površine z objekti in napravami za upravljanje 

in vzdrževanje cest ter nadzor prometa;
– funkcionalne površine za umestitev cestnih naprav, 

objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in 
nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega 
telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa.

II. DOLOČBE O KATEGORIZACIJI, GRADNJI, 
VZDRŽEVANJU IN VARSTVU OBČINSKIH CEST

Kategorizacija občinskih cest

8. člen
(kategorije občinskih cest)

(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste 
(LC), javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (JK).

(2) Lokalna cesta (LC) je občinska javna cesta, ki pove-
zuje naselja v občini z naselji v sosednjih občinah ali naselja in 
dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje 
prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.

(3) Lokalne ceste v mestu Žalec ter naseljih z uvedenim 
uličnim sistemom se v skladu z merili za kategorizacijo javnih 
cest razvrstijo v dve podkategoriji: zbirne mestne ceste in zbir-
ne krajevne ceste (LZ) ter mestne ceste in krajevne ceste (LK).

(4) Javna pot (JP) je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje 
meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena nave-
zovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.

(5) Javna kolesarska pot (JK) je s predpisano prometno 
signalizacijo in prometno opremo označena občinska cesta, 
ki je namenjena prometu koles in drugih uporabnikov, pod 
pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki 
urejajo ceste.

9. člen
(občinske kolesarske povezave)

(1) Kolesarska povezava je niz prometnih površin, na-
menjenih javnemu prometu kolesarjev in drugih udeležencev 
pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa, in predpisi, 
ki urejajo javne ceste, ter je označena s predpisano prometno 
signalizacijo.

(2) Občinska kolesarska povezava je lahko izvedena kot 
kolesarska pot, kolesarska steza, kolesarski pas ali kot pro-
metna površina, ki je namenjena tudi drugim udeležencem v 
prometu. Poteka lahko tudi v okviru objektov vodne, železniške 
in energetske infrastrukture.

10. člen
(kategorizacija občinskih cest)

(1) Predlog kategorizacije občinskih cest pripravi pristojni 
organ Občine Žalec, sprejme pa Občinski svet Občine Žalec. 
S kategorizacijo občinskih cest se določi, kateri vrsti prometa 
so namenjene.
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(2) V primeru gradnje nove ali nadomestne ceste morata 
biti pred predajo ceste v promet določena upravljavec in pred-
videna kategorija ceste.

11. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni 

promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te 
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če izpolnjuje naslednje pogoje:

– cesta je v uporabi za javni promet,
– cesta je asfaltirana,
– širina vozišča je vsaj 3,0 m,
– lastništvo zemljišča pod cesto je z vpisom v zemljiški 

knjigi preneseno na Občino Žalec,
– na podlagi utemeljenega predloga pristojnega organa 

Občine Žalec lahko Občinski svet Občine Žalec med občinske 
ceste kategorizira tudi drugo nekategorizirano cesto, ki ne iz-
polnjuje vseh navedenih pogojev, če za to obstajajo utemeljeni 
razlogi in je zemljišče pod cesto v lasti Občine Žalec.

(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos goz-
dnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o goz-
dovih.

(4) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste 
odloči Občinski svet Občine Žalec na predlog župana, njena 
kategorizacija pa se izvede v skladu z veljavno uredbo o merilih 
za kategorizacijo javnih cest.

Gradnja občinskih cest

12. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

(1) Zaradi gradnje javne občinske ceste se lahko v skladu 
z zakonom lastninska pravica na nepremičnini odvzame ali 
obremeni.

(2) Če je treba zaradi rekonstrukcije javne občinske ceste, 
s katero se ne posega izven njenega varovalnega pasu, izvesti 
razlasti tev ali obremenitev lastninske pravice na nepremičnini, 
pa za to rekonstrukcijo ni potrebna priprava prostorskega akta, 
se javna korist za to razlastitev oziroma obremenitev lastnin-
ske pravice ugotovi s sklepom občinskega sveta. Predlog za 
izdajo sklepa mora vsebovati dokazilo o skladnosti načrtovane 
rekonstrukcije s prostorskim aktom v območju rekonstrukcije 
ceste, grafičen prikaz lege rekonstrukcije ceste na zemljiščih, 
načrt parcelacije ter seznam parcel s površinami in utemeljitev 
javne koristi.

13. člen
(gradnja občinskih cest)

Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi 
in rekonstruirati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, 
ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in 
prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in 
ovir v prometu, cestne priključke ter avtobusna postajališča.

14. člen
(obveznost obveščanja o nameravanih posegih  

v občinsko cesto)
(1) Občina Žalec mora o nameri gradnje ali rekonstrukcije 

občinske ceste obvestiti upravljavce druge gospodarske javne 
infrastrukture v cestnem telesu ali ob njem že v fazi načrtova-
nja pred pričetkom del, da ti lahko svoje aktivnosti pravočasno 
uskladijo s predvideno gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste. 
Občina Žalec o nameravani gradnji ali rekonstrukciji občinske 
ceste hkrati obvesti tudi mestno skupnost ali krajevno sku-
pnost, v kateri ta cesta leži in pridobi njeno mnenje o namera-
vani gradnji.

(2) Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za upravljav-
ce gospodarske javne infrastrukture v cestnem telesu ali ob 

njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte 
in naprave v občinski cesti. Upravljavec gospodarske javne 
infrastrukture mora Občino Žalec obvestiti o nameravanih po-
segih najmanj 90 dni pred pričetkom del.

Vzdrževanje občinskih cest

15. člen
(vzdrževanje občinskih cest)

(1) Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodar-
ska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za ohranjanje 
javnih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost 
občinskih cest, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestne-
ga sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in 
drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje 
občinskih cest).

(2) Občinske ceste se morajo vzdrževati na način in pod 
pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del 
na cestah ter nivo vzdrževanja javnih cest.

(3) Vzdrževanje občinskih cest, zimsko službo in način 
izbora izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest Občina 
Žalec določi s predpisom.

16. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

V območju križišča občinske ceste z drugo cesto, vzdržuje 
upravljavec posamezne ceste vozišče in prometno signalizacijo 
občinske ceste do roba cestnega sveta.

Varstvo občinskih cest

17. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

(1) V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora 
omejena.

(2) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste 
so dovoljeni le s soglasjem pristojnega organa Občine Žalec.

(3) Pristojni organ Občine Žalec izda soglasje iz prejšnje-
ga odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu 
niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa 
na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter 
varovanja njenega videza.

(4) Varovalni pas občinske cest se meri od zunanjega 
roba cestnega sveta v smeri prečne in vzdolžne osi, pri premo-
stitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih 
robov objekta na zemljišče ter znaša:

– pri lokalnih cestah 8 metrov,
– pri javnih poteh 5 metrov,
– pri občinskih kolesarskih poteh 2 metra.
(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posame-

znik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v 
nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstru-
ira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge 
objekte ali naprave, ter izvaja kakršnakoli dela na pripada-
jočih zemljiščih.

(6) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

18. člen
(preglednosti ob občinski cesti)

V območju nivojskega križišča občinskih cest, križišča 
občinske ceste z železniško progo (preglednostni prostor) ali 
v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno 
polje) ter na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna ber-
ma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti 
objekte, naprave in druge predmete ter storiti kar koli drugega, 
kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
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19. člen
(priključki na občinsko cesto)

(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni pri-
ključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki na 
občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglas-
jem pristojnega organa Občine Žalec. S soglasjem na podlagi 
predpi sa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, se določijo 
tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja 
priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.

(2) Pristojni organ Občine Žalec izda soglasje iz prejšnje-
ga odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic 
za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.

(3) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo pro-
metno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.

20. člen
(vloga za izvajanje del v območju občinske ceste)

Vloga za izdajo soglasja za izvajanje del v območju ob-
činske ceste mora biti vložena najmanj 15 dni pred pričetkom 
izvajanja del in mora vsebovati:

– podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del zaradi katerih se 
predlaga,

– podatke o načinu in času trajanja izvedbe del,
– skico s katere je razviden poseg.

21. člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture  

v območju občinske ceste)
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je 

dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in na 
način, določenim s soglasjem pristojnega organa Občine Žalec.

(2) Podlaga za izdajo soglasja je veljavna tehnična spe-
cifikacija za javne ceste, ki ureja področje varstva cest in izva-
janje prekopov na voznih površinah.

(3) Pristojni organ Občine Žalec lahko zahteva od upra-
vljavca gospodarske javne infrastrukture, da objekte in naprave 
gospodarske javne infrastrukture preuredi ali prestavi, kadar je 
to potrebno zaradi rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe 
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške 
prestavitve ali preureditve objektov in naprav krije njihov upra-
vljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglasja upravljav-
ca občinskih cest za njihovo gradnjo.

(4) Posege iz prvega odstavka tega člena sme izvajati 
le pooblaščeni vzdrževalec občinskih cest ali drug izvajalec z 
dovoljenjem pristojnega organa Občine Žalec.

(5) Pristojni organ Občine Žalec lahko odkloni izdajo so-
glasja iz prvega odstavka tega člena, če bi objekti in naprave 
gospodarske javne infrastrukture ogrožali občinsko cesto ali 
promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali one-
mogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

(6) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim 
odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

22. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi vzdrževanja druge 

gospodarske javne infrastrukture)
(1) Vzdrževalna in druga dela na obstoječi gospodarski 

javni infrastrukturi na občinski cesti se lahko opravljajo le s 
soglasjem pristojnega organa Občine Žalec.

(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka se 
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če je s poškodbami objektov in naprav gospodarske javne in-
frastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen 
varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi 

lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec gospo-
darske javne infrastrukture mora takoj odstraniti neposredno 
nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti 
izvajalca vzdrževanja ceste. Upravljavec gospodarske javne 
infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti 
cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti 
obvestiti pristojni organ Občine Žalec in izvajalca vzdrževanja 
občinskih cest.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti 
uporaba občinske ceste, mora upravljavec gospodarske javne 
infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi uporabe 
občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti 
obvestiti pristojno policijsko upravo, upravljavca občinskih cest 
ter javnost na krajevno običajen način.

(5) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki brez soglasja pristojnega organa Občine Žalec izvaja vzdr-
ževalna in druga dela na gospodarski javni infrastrukturi na ob-
činski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z danim soglasjem.

(6) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

(7) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravlja-
vec gospodarske javne infrastrukture, ki ravna v nasprotju s 
tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 200 EUR.

23. člen
(posegi v občinsko cesto zaradi gradnje in vzdrževanja 

individualne komunalne infrastrukture)
(1) Gradnja, vzdrževanje in druga dela na individualni 

komunalni infrastrukturi v območju občinskih cest se lahko 
opravljajo le s soglasjem pristojnega organa Občine Žalec.

(2) V soglasju za izvajanje del iz prejšnjega odstavka 
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del. 
Podlaga za izdajo soglasja je veljavna tehnična specifikacija za 
javne ceste, ki ureja področje varstva cest in izvajanje prekopov 
na voznih površinah.

(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, 
če je s poškodbami objektov in naprav individualne komunalne 
infrastrukture, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogrožen 
varen promet oziroma življenje in zdravje ljudi in živali ali bi 
lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec indivi-
dualne komunalne infrastrukture mora takoj odstraniti nepo-
sredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti 
obvestiti izvajalca vzdrževanja ceste. Upravljavec individualne 
komunalne infrastrukture mora takoj odpraviti poškodbe na 
njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po 
elektronski poti obvestiti upravljavca občinskih cest in izvajalca 
vzdrževanja občinskih cest.

(4) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti 
uporaba občinske ceste, mora upravljavec individualne komu-
nalne infrastrukture, vgrajene v občinsko cesto, o omejitvi upo-
rabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti 
obvestiti pristojno policijsko upravo in upravljavca občinskih cest.

(5) V primeru gradnje individualne komunalne infrastruk-
ture v območju občinskih cest, je vsak posamezni investitor 
gradnje le-te, dolžan predhodno pridobiti ustrezne služnostne 
pravice za poseg in uporabo komunalne infrastrukture v obmo-
čju občinskih cest, s sklenitvijo služnostne pogodbe z lastnikom 
zemljišča.

(6) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posame-
znik, ki brez soglasja pristojnega organa Občine Žalec izvaja 
gradnjo, vzdrževalna in druga dela na individualni komunalni 
infrastrukturi na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z 
danim soglasjem.

(7) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.
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(8) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek upravlja-
vec individualne komunalne infrastrukture, ki ravna v nasprotju 
s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena, njegova odgovorna 
oseba pa z globo 200 EUR.

24. člen
(obvezna prilagoditev priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega obsega 
prometa ali spremenjene vrste prometa na priključku ne izpol-
njuje več zahtevanih prometnih in varnostnih pogojev ali ni vzdr-
ževan, pristojni organ Občine Žalec samostojno ali na predlog 
pristojnega inšpekcijskega organa ali pristojni inšpekcijski organ 
samostojno z upravno odločbo odredita njegovo prometno teh-
nično prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve 
priključka krije investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

25. člen
(ukinitev, sprememba prometne ureditve  

in prestavitev priključka)
(1) Pristojni organ Občine Žalec ali pristojni inšpekcijski 

organ lahko z odločbo ukine priključek na občinsko cesto v pri-
meru, da se ne izvede prilagoditev priključka v skladu z odločbo 
iz prejšnjega člena.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristoj-
ni organ Občine Žalec z odločbo ukine ali spremeni prometno 
ureditev na priključku na občinsko cesto, če se priključek naha-
ja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske 
ceste in zavarovanje prometa na njej, ali to zahteva spremem-
ba prometne ureditve na občinski cesti. Stroške nadomestnega 
priključka krije investitor neprilagojenega priključka.

26. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

(1) Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet 
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti 
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega 
organa Občine Žalec.

(2) Dovoljenje pristojnega organa Občine Žalec za za-
poro občinske ceste je treba pridobiti tudi za športne in druge 
prireditve na njej.

(4) Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo občinske ceste 
mora biti vložena najmanj: 15 dni pred predlaganim datumom 
zapore za delno in popolno zaporo ceste.

(5) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo 
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi 
zapore ceste in čas njenega trajanja.

(6) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja občin-
ske ceste, ki mora o njeni izvedbi najmanj tri dni pred spremem-
bo obvestiti policijo in pristojni inšpekcijski organ za ceste ter 
javnost na krajevno običajen način.

(7) Obveščenost javnosti o izvedbi zapore občinske ceste 
in o preusmeritvi prometa zagotovi izvajalec vzdrževanja na 
stroške predlagatelja zapore.

(8) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.

(9) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno 
zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve 
na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali 
preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.

(10) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka, njihova odgovorna oseba pa z globo 200 EUR.

(11) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec 
vzdrževanja cest, če delno ali popolno zaporo občinske ceste 
izvede brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem, ali v predpi-
sanem roku na predpisan način ne obvesti policije in pristojnega 
inšpekcijskega organa za ceste o izvedbi zapore, odgovorna 
oseba izvajalca vzdrževanja ceste pa z globo 200 evrov.

27. člen
(prometna signalizacija in prometna oprema  

na občinskih cestah)
(1) O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali odstranitvi pro-

metne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah 
odloča pristojni organ Občine Žalec.

(2) Na občinski cesti se sme postavljati turistična in 
druga obvestilna signalizacija samo v skladu s predpisi, ki 
urejajo prometno signalizacijo. O postavitvi turistične in druge 
obvestilne signalizacije odloča pristojni organ Občine Žalec, ki 
ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev, vzdrževanje 
in odstranitev.

(3) Oglaševanje v območju občinskih cest je znotraj va-
rovalnega pasu občinske ceste dovoljeno le z dovoljenjem 
pristojnega organa Občine Žalec in v skladu s predpisi, ki 
urejajo to področje.

28. člen
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti)
Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse 

posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne 
ceste, zlasti:

– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrže-
vanja;

– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča 
in cestnega telesa;

– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih na-

prav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, 
zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;

– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem 
ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev 
objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.

III. PROMETNA UREDITEV

29. člen
(prometna ureditev na občinskih cestah)

(1) Za varen in nemoten potek prometa na občinskih ce-
stah v Občini Žalec je odgovorna Občina Žalec.

(2) Prometno ureditev na občinskih cestah v Občini Žalec 
določi pristojni organ Ob čine Žalec. Pri zahtevnejših prometnih 
ureditvah je sestavni del po samičnega konkretnega upravnega 
akta elaborat prometne ureditve.

(3) Prometna ureditev obsega:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste 

vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozi-
la, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in 
kolesarje, steza za jezdece) in mej naselij;

– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja 
prometa;

– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede 
na vrsto prometa;

– določitev omejitev hitrosti vozil;
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih 

kolesarskih povezav;
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil;
– določitev območij umirjenega prometa, območij omeje-

ne hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce;
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost 

otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, 
izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih 
naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega pro-
meta pojavljajo v večjem številu;

– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev ude-
ležencem prometa.

(4) Omejitev največje dovoljene hitrosti vozil na cesti izven 
naselja ne sme biti manjša od 50 km/h, razen če to zahtevajo 
utemeljeni razlogi za varnost ceste in prometa na njej.
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(5) Prometna ureditev iz tretjega odstavka tega člena 
mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo in 
prometno opremo. O postavitvi, zamenjavi, dopolnitvi ali od-
stranitvi prometno signalizacije na občinskih cestah v Občini 
Žalec odloča pristojni organ Občine Žalec.

30. člen
(zasedba javne prometne površine)

(1) Javne prometne površine se lahko z dovoljenjem 
pristojnega organa Občine Žalec uporabljajo za postavljanje 
kioskov, prodajnih stojnic, gostinskih vrtov, opreme za oglaše-
vanje, gradbenih odrov, izvajanje prireditev ipd.

(2) Dovoljenje za zasedbo javne prometne površine se 
izda na podlagi vloge stranke skladno z veljavnim prostorskim 
aktom.

(3) Vloga za izdajo dovoljenja za zasedbo javne prometne 
površine mora vsebovati podatke o lokaciji s skico, opis oblike 
ter velikosti zasedbe površine in navedbo časa trajanja zased-
be in namena. Pristojni organ Občine Žalec mora pred izdajo 
dovoljenja za zasedbo javne prometne površine pridobiti mne-
nje mestne ali krajevne skupnosti, kjer se ta javna prometna 
površina nahaja. Pristojni organ mestne ali krajevne skupnosti 
je dolžan podati mnenje v roku, ki ga določi pristojni organ Ob-
čine Žalec. Če ta organ v tem roku ne da nobenega mnenja, 
izda pristojni organ Občine Žalec dovoljenje za zasedbo javne 
prometne površine tudi brez mnenja.

(4) Za uporabo javne prometne površine mora uporabnik 
plačati posebno takso, določeno z Odlokom o občinskih taksah.

(5) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost ali fizična oseba ki ravna v nasprotju z določilom 
prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 100 EUR.

IV. UREDITEV MIRUJOČEGA PROMETA

31. člen
(mirujoči promet in javne parkirne površine)

(1) Za ureditev mirujočega prometa (v nadaljevanju: parki-
ranje) se določijo javne parkirne površine, ki se delijo na:

– parkirne površine na vozišču občinske ceste;
– posebej urejene javne površine, namenjene parkiranju 

izven vozišča javne ceste (parkirišča).
(2) Javne parkirne površine so označene s predpisano 

prometno signalizacijo, uporablja pa jih lahko vsak pod pogoji, 
ki so določeni z zakonom in s tem odlokom.

(3) Javne parkirne površine so namenjene parkiranju 
osebnih avtomobilov, pristojni organ Občine Žalec pa lahko 
določi, da se javne parkirne površine ali del javnih parkirnih 
površin določi za parkiranje drugih vozil.

32. člen
(parkiranje na javnih parkirnih površinah)

(1) Na javnih parkirnih površinah, za uporabo katerih ni 
določeno plačevanje parkirnine in vstop ni reguliran z avto-
matsko zapornico, je najdaljši dovoljeni čas parkiranje, brez 
izvedbe premika, 7 dni.

(2) Vrsta in način parkiranja, dovoljeni čas parkiranja so 
razvidni s prometne signalizacije.

33. člen
(izjemna uporaba parkirnih prostorov na javnih parkirnih 

površinah)
(1) Pristojni organ Občine Žalec lahko določi, da se posa-

mezni parkirni prostori uporabljajo za potrebe dostave otrok v 
vzgojno varstvenih ustanovah in osnovnih šolah.

(2) Pristojni organ Občine Žalec lahko določi, da se posa-
mezni parkirni prostori uporabljajo za potrebe voznikov z malimi 
otroki do drugega leta starosti.

(3) Dovoljeni čas parkiranja na parkirnih prostorih iz prve-
ga odstavka tega člena je največ 15 minut.

(4) Za parkiranje na površinah iz prvega odstavka tega 
člena se parkirnina ne plača.

34. člen
(parkiranje invalidov)

Pristojni organ Občine Žalec določi parkirne prostore na 
javnih parkirnih površinah, namenjene parkiranju vozil invali-
dov.

35. člen
(postajališča za avtotaksi vozila)

Pristojni organ Občine Žalec določi postajališča za avto-
taksi vozila.

36. člen
(avtobusna postajališča)

(1) Pristojni organ Občine Žalec določi avtobusna posta-
jališča.

Avtobusna postajališča na zbirnih mestnih in zbirnih kra-
jevnih cestah morajo biti izven vozišča.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko v 
primeru, da prostorske ali druge tehnične zahteve ne omogoča-
jo gradnje avtobusnega postajališča izven vozišča, avtobusno 
postajališče vzpostavi na vozišču.

(3) Za vzpostavitev avtobusnega postajališča na vozišču 
mora biti pridobljeno strokovno mnenje komisije.

(4) Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstav-
nik upravljavca ceste, policije, inšpekcije za ceste in pred-
stavnik Občine Žalec, imenuje pa jo župan. Pri delu komisije 
sodeluje tudi predstavnik krajevne skupnosti oziroma mestne 
skupnosti.

37. člen
(dostavna mesta)

(1) Pristojni organ Občine Žalec lahko določi dostavna 
mesta na javnih prometnih površinah, ki so namenjena za opra-
vljanje dostave blaga z dostavnimi vozili in opravljanje servisnih 
ter drugih storitvenih dejavnosti z vozili.

(2) Na dostavnih mestih iz prvega odstavka tega člena 
je dovoljeno parkiranje izključno le za čas namenjen dostavi 
blaga in opravljanju servisnih ter drugih storitvenih dejavnosti, 
vendar največ 30 minut.

(3) Vozilo, ki opravlja dostavo ali izvaja servisno ali drugo 
obliko storitvene dejavnosti na dostavnem mestu iz prvega 
odstavka tega člena, mora biti označeno tako, da so njegov 
dostavni, servisni ali storitveni značaj ter podatki o izvajalcu 
dostave, servisne ali storitvene dejavnosti na dobro viden način 
trajno ali začasno označeni na vozilu.

(4) Čas začetka parkiranja na dostavnem mestu iz dru-
gega odstavka tega člena mora biti označen na vidnem mestu 
v vozilu.

(5) Z globo 60 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki 
ravna v nasprotju z določbo drugega, tretjega in četrtega od-
stavka tega člena.

38. člen
(parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov)

(1) Parkiranje tovornih vozil, priklopnih vozil in avtobusov 
na javnih prometnih površinah in površinah v lasti Občine Žalec 
ni dovoljeno, razen na parkirnih površinah, ki jih za ta namen 
določi pristojni organ Občine Žalec.

(2) Vozila navedena v prvem odstavku tega člena lahko, 
razen na označenih parkirnih površinah, izjemoma parkirajo na 
javnih prometnih površinah in površinah v lasti Občine Žalec z 
dovoljenjem, ki ga izda pristojni organ Občine Žalec.

(3) Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek pravna ose-
ba, samostojni podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja 
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dejavnost ali fizična oseba, ki ravna v nasprotju z določilom 
prvega odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z 
globo 100 EUR.

V. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH  
IN ZAPUŠČENIH VOZIL

39. člen
(odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila)

Občinski redar odredi odstranitev oziroma odvoz vozila, ki 
je parkirano v nasprotju z določbami veljavne cestno prometne 
zakonodaje in tega odloka.

40. člen
(vozilo za odvoz vozil)

Vozilo s katerim se odpeljejo nepravilno parkirana in za-
puščena vozila je pajek.

41. člen
(odvoz vozil)

(1) Odvoz vozil izvaja pooblaščeni izvajalec.
(2) Pooblaščeni izvajalec mora dejavnost odvoza vozil 

zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja vozila 
zaradi izvajanja odvoza vozil, je izvajalec dolžan poravnati 
nastalo škodo lastniku vozila.

42. člen
(hramba vozil)

(1) Vozila, ki jih pooblaščen izvajalec odpelje na podlagi od-
redbe občinskega redarja, se shranjujejo na za to določeni lokaciji. 
Na lokaciji, ki je določena za shranjevanje odstranjenih vozil, skrbi 
pooblaščeni izvajalec za ustrezno zavarovanje teh vozil.

(2) Lokacija, določena za shranjevanje odstranjenih vozil, 
mora biti vidno označena z imenom podjetja pooblaščenega 
izvajalca ter navedbo pogojev za vrnitev odstranjenih vozil.

43. člen
(postopek odvoza vozil)

Na kraju samem, ko občinski redar odreja odstranitev 
vozila, mora pred odstranitvijo vozilo fotografirati, v odredbi pa 
opisati splošno stanje vozila ter navesti vse morebitne poškod-
be na zunanjosti vozila.

44. člen
(izjema pred odvozom vozila)

(1) Občinski redar lahko v izjemnem primeru vozniku krši-
telju naloži znižano plačilo v višini 50 % predpisanega stroška 
odvoza vozila ter ustavi nadaljnji postopek odstranitve vozila.

(2) Za izjemen primer gre, če pride voznik kršitelj do svo-
jega vozila po tem, ko je pooblaščena uradna oseba že odredila 
odstranitev vozila, le-to pa še ni bilo naloženo na pajka.

(3) Plačilo stroška odvoza vozila iz prvega odstavka tega 
člena mora kršitelj plačati takoj.

45. člen
(prevzem vozila)

(1) Odstranjeno vozilo se vrne lastniku na podlagi oseb-
nega identifikacijskega dokumenta ter listine, s katero dokazuje 
lastništvo in po predložitvi potrdila o plačilu stroškov odstranitve 
in hrambe vozila.

(2) Če stroškov odstranitve in hrambe vozila voznik ne 
poravna, mu pooblaščeni izvajalec vozila ne vrne. Stroški od-
stranitve in hrambe vozila so določeni v ceniku.

46. člen
(rok hrambe vozil)

Odstranjeno vozilo, ki je bilo odpeljano, se hrani na lo-
kaciji, določeni za shranjevanje vozil, dokler lastnik vozila ne 

prevzame. Z zapuščenimi vozili se postopa skladno z veljavno 
cestno prometno zakonodajo.

VI. INŠPEKCIJSKI IN REDARSKI NADZOR

47. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Inšpekcijski in redarski nadzor nad izvajanjem tega od-
loka na kategoriziranih in nekategoriziranih občinskih cestah 
v upravljanju Občine Žalec izvaja Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore 
in Občine Žalec.

48. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Za inšpektorja za ceste je lahko imenovan posameznik, 
ki poleg splošnih pogojev za delo v javni upravi, izpolnjuje še 
naslednje pogoje:

– da ima najmanj izobrazbo pridobljeno po univerzitetnih 
študijskih programih prve stopnje;

– da ima opravljen strokovni izpit za inšpektorja.

49. člen
(obseg inšpekcijskega nadzorstva)

Inšpektor za ceste pri opravljanju inšpekcijskega nadzora 
nadzira zlasti:

– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod 
pogoji, kot jih določajo Zakon o cestah (ZCes-1), Zakon o pra-
vilih cestnega prometa (ZPrCP), ta odlok in predpisi, izdani na 
njegovi podlagi;

– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji Zako-
na o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa 
(ZPrCP), tega odloka in predpisi, ki urejajo občinske ceste, ter 
omogočajo varno uporabo;

– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah po-
stavljena in vzdrževana skladno s pogoji Zakona o cestah 
(ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tega 
odloka in predpisi, ki urejajo občinske ceste;

– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti po-
stavljene in vzdrževane skladno z Zakonom o cestah (ZCes-1), 
Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tem odlokom, 
predpisi, ki urejajo občinske ceste, in izdanim dovoljenjem;

– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo 
stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in 
naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, 
gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v 
območju občinske ceste po Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu 
o pravilih cestnega prometa (ZPrCP), tem odloku in predpisi;

– ali se priključki na občinske ceste gradijo, rekonstruirajo 
ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v 
Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih cestnega prometa 
(ZPrCP), tem odloku in predpisi, ki urejajo občinske ceste;

– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela 
v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega zakona in predpisi, 
ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ce-
ste v uporabo po Zakonu o cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih 
cestnega prometa (ZPrCP) in tem odloku;

– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s 
predpisi, ki urejajo občinske ceste.

50. člen
(vodenje inšpekcijskega postopka)

(1) Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb tega 
odloka vršijo inšpektorji pristojnega inšpekcijskega organa v 
okviru pooblastil, ki jim jih daje ta odlok, zakonodaja s podro-
čja prekrškov in inšpekcijskega nadzora ter veljavna cestno 
prometna zakonodaja.

(2) V primeru nujnih ukrepov v javnem interesu se za kraj 
vročanja in mesto, na katerem se pusti obvestilo o poskusu 
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vročanja, šteje tudi gradbišče, objekt oziroma kraj izvajanja del, 
v zvezi s katerim se vodi postopek.

(3) Zoper odločbo inšpektorja za ceste je dovoljena pri-
tožba v osmih dneh od dneva njene vročitve. Pritožba zoper 
odločbo ne zadrži njene izvršitve.

51. člen
(prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov)

Prisilna izvršba inšpekcijskih ukrepov, izdanih v skladu 
z določbami Zakona o cestah (ZCes-1), Zakona o pravilih 
cestnega prometa (ZPrCP) in tega odloka, se opravlja po do-
ločbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek.

52. člen
(izvajanje denarnih izvršb)

Vse denarne izvršbe inšpekcijskih ukrepov ter drugih od-
ločb in sklepov, izdanih na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1), 
Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tega odloka, 
v zvezi s plačili kazni na podlagi Zakona o cestah (ZCes-1), 
Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tega odloka, 
izvršuje pristojna davčna oziroma carinska uprava, v okviru 
svojih pristojnosti.

53. člen
(splošni inšpekcijski ukrepi)

(1) Pristojni inšpektor za ceste z opozorilom, če oceni, da 
je to zadosten ukrep, ali z odločbo:

– odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilno-
sti, ki jih ugotovi v zvezi:

– z vzdrževalnimi deli na cestah, ki so v nasprotju z zako-
nom ali predpisi, ki urejajo ceste;

– s postavitvijo in vzdrževanjem prometne signalizacije in 
prometne opreme ter naprav in ukrepov za umirjanje cestnega 
prometa v nasprotju s prometno ureditvijo oziroma predpisi, ki 
urejajo ceste;

– s postavitvijo in vzdrževanjem zapore ceste v nasprotju 
z dovoljenjem oziroma predpisi, ki urejajo ceste;

– s priključki na občinske ceste, ki se gradijo, rekonstrui-
rajo, ali so zgrajeni v nasprotju s soglasjem, oziroma niso vzdr-
ževani skladno s soglasjem oziroma s predpisi, ki urejajo ceste;

– z gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavlja-
njem kakršnih koli drugih objektov in naprav ter izvajanjem 
kakršnihkoli del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu 
občinske ceste v nasprotju s soglasjem;

– z gradnjo gospodarske javne infrastrukture oziroma 
drugimi posegi v območju občinske ceste brez soglasja ali če 
niso izpolnjeni pogoji izdanega soglasja;

– z rekonstrukcijo ceste v nasprotju s predpisi, ki urejajo 
ceste;

– s poljem preglednosti ceste v nasprotju z zakonom in 
predpisi, ki urejajo ceste;

– odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve 
pogojev iz izdanega soglasja ustavi:

– gradnja oziroma rekonstrukcija priključkov na občinske 
ceste brez soglasja;

– gradnja gospodarske javne infrastrukture oziroma drugi 
posegi v območju občinske ceste brez soglasja;

– gradnja ali rekonstrukcija stavb in objektov, postavljanje 
kakršnihkoli drugih objektov in naprav ter izvajanje kakršnihkoli 
del na pripadajočih zemljiščih v varovalnem pasu ali zunaj va-
rovalnega pasu občinske ceste brez soglasja;

– odredi, da se do odprave ugotovljenih nepravilnosti 
ustavi rekonstrukcija cest, če se ne odpravijo ugotovljene ne-
pravilnosti v roku, ki ga je določil;

– prepove uporabo priključka na občinsko cesto:
– ki je zgrajen brez soglasja;
– ki je zgrajen v nasprotju s pogoji izdanega soglasja in 

niso odpravljene ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;
– ki ni vzdrževan v skladu s pogoji izdanega soglasja ozi-

roma v skladu s predpisi, ki urejajo ceste, in niso odpravljene 
ugotovljene nepravilnosti v roku, ki ga je določil;

– prepove uporabo ceste, ki je izročena v uporabo brez 
dovoljenja župana na podlagi 18. člena Zakona o cestah 
(ZCes-1);

– odredi odstranitev objekta za obveščanje in oglaševa-
nje, ki je v območju občinske ceste postavljen brez soglasja 
ali v nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja ali se uporablja v 
nasprotju s pogoji iz izdanega soglasja;

– odredi odstranitev ovir s cestnega sveta, ki ovirajo varno 
uporabo ceste;

– odredi vzpostavitev prejšnjega stanja ali drugačno sana-
cijo ceste, če vzpostavitev v prejšnje stanje ni možna, po drugi 
osebi, na stroške povzročitelja.

(2) Pristojni inšpektor za ceste mora o svojih ugotovitvah 
iz 2. točke prejšnjega odstavka brez odlašanja obvestiti pristoj-
nega gradbenega inšpektorja.

(3) Pristojni inšpektor za ceste mora obravnavati prijave, 
pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti 
in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih.

54. člen
(začasni ukrep omejitve uporabe ceste)

(1) Pristojni inšpektor za ceste sme v primerih, ko bi bila 
ogrožena varna uporaba ceste ali bi lahko nastala škoda na 
njej, odrediti začasno prepoved oziroma omejitev uporabe 
ceste in druge ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči 
škoda.

(2) Ukrep iz prejšnjega odstavka je začasen in traja dokler 
so razlogi zanj.

(3) Ukrep začasne prepovedi oziroma omejitve uporabe 
ceste iz prvega odstavka tega člena mora izvesti izvajalec 
vzdrževanja ceste v okviru izvajanja te javne službe.

(4) O ukrepih iz prvega odstavka tega člena mora pri-
stojni inšpektor za ceste obvestiti občino, policijo in občinsko 
redarstvo.

(5) Pristojni inšpektor za ceste sme prepovedati promet 
na nekategorizirani cesti, ki ne izpolnjuje pogojev iz drugega ali 
tretjega odstavka 6. člena Zakona o cestah (ZCes-1).

(6) Prepoved cestnega prometa iz prejšnjega odstavka 
mora označiti njen lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec 
in traja do odprave razlogov za prepoved.

55. člen
(prekrškovni organi in dolžnost upoštevanja znakov, ukazov 

in odredb)
(1) Pristojni inšpekcijski organ po tem odloku je prekrškov-

ni organ za vse prekrške iz tega odloka, storjene na cestah, ki 
jih nadzorujejo v okviru svoje pristojnosti.

(2) Udeleženci cestnega prometa se morajo ravnati po 
znakih, ukazih oziroma odredbah pooblaščenih uradnih oseb, 
pri opravljanju nadzorstva nad določbami Zakona o cestah 
(ZCes-1), Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) in tega 
odloka.

(3) Z globo 250 EUR se kaznuje za prekršek udeleženec 
ali udeleženka cestnega prometa, ki ne ravna po znaku, ukazu 
oziroma odredbi pooblaščene uradne osebe.

(4) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki pooblaščeni uradni sebi ne 
omogoči izvedbo postopka ter ukrepov, določenih v Zakonu o 
cestah (ZCes-1), Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
in tem odloku.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

56. člen
(razveljavitev predpisov)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Odlok o 
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 6/00, 47/02, 23/06 in 44/09) 
in Odlok o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 45/04).
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57. člen
(uveljavitev odloka)

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

Št. 344-04-0005/2012
Žalec, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Žalec

Janko Kos l. r.

2212. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih 
gospodarskih javnih službah

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih služ-
bah (Uradni list RS, št. 32/93) in 24. člena Statuta Občine Žalec 
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 
134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec 
na 15. seji dne 21. junija 2012 sprejel

O D L O K
o spremembi Odloka o lokalnih gospodarskih 

javnih službah

1. člen
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah (Uradni 

list RS, št. 14/94 in 125/04) se spremeni tako, da se v prvem 
odstavku 4. člena črta besedilo: »1. Oskrba s toplotno energijo 
iz toplovodnih sistemov«.

Točke 2, 3 in 4 istega člena postanejo točke 1, 2 in 3.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.

Št. 352-05-0027/2012
Žalec, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

2213. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture (Uradni list RS, št. 96/02), 2. in 7. člena Zakona 
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) 
in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99 – či-
stopis vključuje spremembe in dopolnitve objavljene v Uradnem 
listu RS, št. 43/00, 37/01, 25/02, 5/03 in 29/03) je Občinski svet 
Občine Žalec na 15. seji dne 21. junija 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih programov ljubiteljske 

kulturne dejavnosti v Občini Žalec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije 

za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinan-

ciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti kulturnih društev, ki 
delujejo na območju Občine Žalec in jih na osnovi sprejetih 
programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina Žalec iz sred-
stev proračuna.

V pravilniku so opredeljeni tudi:
– opravila in postopki, ki jih v posameznih fazah postopka 

opravlja občinska uprava,
– dejanja, ki jih morajo v posameznih fazah postopka 

opraviti predlagatelji in izvajalci programov za sofinanciranje 
ljubiteljsko-kulturne dejavnosti,

– dokumentacija, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja 
ta pravilnik.

2. člen
Sredstva za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti 

se izvajalcem dodelijo na osnovi javnega razpisa. Razpis se 
izvede praviloma do konca decembra za prihodnje proračunsko 
obdobje in se objavi vsaj v enem sredstvu javnega obveščanja. 
Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni.

Skupni obseg sofinanciranja določi občinski svet v prora-
čunu Občine Žalec.

3. člen
Občinska uprava in izvajalci se pri pripravljanju, spreje-

manju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih 
iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po pogojih 
in merilih, ki so sestavni del tega pravilnika.

Od dneva objave razpisa do določitve o izboru predlogov 
izvajalcev, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo 
spreminjati.

4. člen
ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nada-

ljevanju: Zavod) opravlja strokovna dela za dodeljevanje sred-
stev kulturnim društvom, strokovna opravila za Zvezo kulturnih 
društev Savinja Žalec in vsa potrebna strokovna opravila na 
podlagi tega pravilnika po pooblastilu Občine Žalec.

Zveza kulturnih društev Savinja Žalec (v nadaljevanju: 
Zveza) pa preko Upravnega odbora potrjuje razvrstitev skupin 
v kategorije na podlagi pregleda poročil društev.

II. POGOJI

5. člen
Pravico do prijave na javni razpis za sofinanciranje imajo 

kultura društva, ki so člani Zveze in so registrirana za izvajanje 
dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu, in Zveza.

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žalec,
– da opravljajo dejavnost s področja kulture in da imajo 

ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino 

(izjema so šolska kulturna društva, katerih člani ne plačujejo 
članarine in Zveza) in ostalo dokumentacijo, kot jo določa 
zakon,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadro-
vske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih 
aktivnosti,

– da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila 
o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto,

– da izpolnjujejo kriterije iz tega pravilnika.

6. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti za posame-

zno proračunsko leto sofinancirala v skladu z merili naslednje 
dejavnosti:

– redno dejavnost društev oziroma njihovih sekcij,
– redno dejavnost Zveze,
– redno vzdrževanje društvenih prostorov,
– investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme.
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III. POSTOPKI

7. člen
Postopek oblikovanja in dodeljevanja finančnih sredstev 

izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
a) priprava in objava javnega razpisa oziroma poziva za 

zbiranje predlogov izvajalcev,
b) zbiranje predlogov,
c) ocenjevanje prispelih predlogov,
d) obravnava predlogov,
e) obveščanje izvajalcev o odločitvi,
f) sklepanje pogodb,
g) spremljanje izvajanja pogodb in namenskega korišče-

nja sredstev iz proračuna.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in 

sprejema občinskega proračuna. V primeru, da se proračun 
ne sprejme do maja tekočega leta se razpiše višina sredstev 
iz preteklega leta.

8. člen
Objava javnega razpisa oziroma poziva mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– področje dejavnosti sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost sredstev za posamezno področje de-

javnosti po javnem razpisu,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo pooblaščene osebe za dajanje informacij,
– informacijo o obrazcih za prijavo,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu 

javnega razpisa.

9. člen
Predmet javnega razpisa oziroma poziva je sofinanciranje 

naslednjih dejavnosti:
– redna dejavnost društev oziroma njihovih sekcij, ki za-

jemajo naslednje skupine:
a) vokalno-glasbena dejavnost
b) instrumentalno-glasbena dejavnost
c) dejavnost gledaliških skupin
d) dejavnost lutkovnih skupin
e) dejavnost plesnih skupin in mažorete
f) dejavnost likovnih skupin
g) dejavnost šolskih kulturnih društev
h) jubileji društev in skupin
i) organizacija in izvedba prireditev ali projektov občin-

skega pomena
j) posebni dosežki skupin,
– redna dejavnost Zveze,
– redno vzdrževanje društvenih prostorov,
– investicijsko vzdrževanje društvenih prostorov in opreme.

10. člen
Pravico do sofinanciranja programov imajo izvajalci iz 

5. člena tega pravilnika, ki so izbrani na podlagi vsakoletnega 
javnega razpisa oziroma poziva, ki se objavi v lokalnem ali 
drugem uradnem glasilu.

Izvajalci, ki se javijo na razpis za dodelitev proračunskih 
sredstev, pošljejo svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Za 
sofinanciranje društev – ne odpiraj« na naslov ZKŠT Zavod 
za kulturo, šport in turizem Žalec, Aškerčeva 9a, 3310 Žalec.

Po preteku roka za oddajo prijav bo komisija za kulturo 
obravnavala vloge.

11. člen
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le vloge 

izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno 
dokumentacijo. Izvajalec razpisa oziroma poziva v roku 8 dni 
od odpiranja vlog pisno pozove tiste predlagatelje vlog, katerih 
vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 15 dni.

12. člen
Izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev 

za namene, navedene v 9. členu tega pravilnika izvede komisi-
ja, ki jo imenuje župan in jo sestavljajo 3 člani:

– predstavnik občinske uprave,
– predstavnik ZKŠT Zavoda za kulturo, šport in turizem 

Žalec,
– predstavnik Zveze kulturnih društev Savinja Žalec.

13. člen
Predlagatelje se o sofinanciranju programov obvesti v 

roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije.
Z izvajalci programov se sklene letna pogodba o sofi-

nanciranju izbranih programov. V pogodbi se opredeli izbran 
program, višino in namen sofinanciranja, kot sledi iz tega 
pravilnika.

O izvedbi sofinanciranih programov morajo izvajalci v 
pogodbenem roku predložiti poročilo.

14. člen
V petnajstih dneh po prejemu pogodbe morajo izvajalci 

podpisani izvod pogodbe vrniti. Če podpisana pogodba s strani 
izvajalca ni vrnjena v petnajstih dneh od izdaje pisnega poziva 
za podpis, se zadeva obravnava, kot da je izvajalec odstopil od 
zahteve po sofinanciranju predloga programa.

15. člen
Izvajalci programov so dolžni izvajati programe v skladu 

s tem pravilnikom in le za namene, kot so jim bili opredeljeni 
v pogodbi.

Občina Žalec lahko od izvajalcev programov zahteva vsa 
dokazila in podatke, ki so potrebni za ovrednotenje izvajanja 
dogovorjenih programov.

Kolikor Občina Žalec ugotovi nenamensko porabo sred-
stev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta 
sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z 
zakonsko predpisanimi obrestmi.

Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati 
na naslednjem javnem razpisu občine.

16. člen
Obrazce za prijavo na razpis oziroma poziv pripravi stro-

kovna služba in so v času razpisa na voljo v prostorih Zavoda.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih programov na pred-

pisanih obrazcih in jim predložiti dokazila oziroma priloge, ki jih 
zahtevajo obrazci.

IV. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE 
PROGRAMOV DRUŠTEV NA PODROČJU KULTURNIH 

DEJAVNOSTI

17. člen
Merila in kriteriji za vrednotenje programov ljubiteljske 

kulturne dejavnosti, ki jo izvajajo društva, ki so člani Zveze, 
s sedežem v Občini Žalec, določajo vrste dejavnosti in način 
njihovega financiranja iz sredstev lokalne skupnosti.

18. člen
S sredstvi lokalne skupnosti se na osnovi tega pravilnika 

sofinancirajo naslednje ljubiteljske dejavnosti:
1. Redno dejavnost društev, ki zajema:
a) vokalno-glasbena dejavnost
b) instrumentalno-glasbena dejavnost
c) dejavnost gledaliških
d) dejavnost lutkovnih skupin
e) dejavnost plesnih skupin in mažorete
f) dejavnost likovnih skupin
g) dejavnost šolskih kulturnih društev
h) jubileji društev in skupin
i) organizacija in izvedba prireditev ali projektov občin-

skega pomena
j) posebni dosežki skupin
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2. Redno dejavnost Zveze
3. Tekoče vzdrževanje prostorov, v katerih se izvaja kul-

turna dejavnost
4. Investicijsko vzdrževanje opreme in prostorov, v katerih 

se izvaja kulturna dejavnost

19. člen
VOKALNO-GLASBENA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo vokalno-glasbeno dejavnost, se raz-

poredijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora imeti vsako sezono tri samostojne koncerte in dva 

sokoncerta in pet nastopov,
– pripravljen program za koncert na nivoju lokalne sku-

pnosti,
– se mora vsako sezono naučiti 12 novih pesmi oziroma 

40 minut nove glasbe,
– se mora udeležiti območne revije pevskih zborov, dobiti 

strokovno oceno za I. kategorijo in biti predlagana na medob-
močno revijo pevskih zborov.

Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo se pri vredno-
tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.

II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora imeti vsako sezono en samostojni koncert, dva 

sokoncerta in pet nastopov,
– mora imeti pripravljen program za koncert na nivoju 

lokalne skupnosti,
– se mora vsako sezono naučiti sedem novih pesmi,
– se mora udeležiti območne revije pevskih zborov in si 

pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vredno-

tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora imeti vsako sezono dva sokoncerta in pet nasto-

pov,
– mora imeti pripravljen program za sokoncert na nivoju 

lokalne skupnosti,
– se mora vsako sezono naučiti pet novih pesmi,
– se mora udeležiti območne revije in si pridobiti strokov-

no oceno za III. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vredno-

tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti en sokoncert in pet nastopov,
– imeti pripravljenih vsaj pet pesmi za potrebe takojšnje 

izvedbe na nivoju lokalne skupnosti,
– se naučiti pet novih pesmi.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vredno-

tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.

20. člen
Vokalni skupini se na sezono prizna največ 80 vaj, ki se 

ovrednotijo s 36 točkami.
Za malo vokalno skupino (tj. skupino z manj kot 16 člani) 

se upošteva korekcijski faktor 0,75, kar velja tudi za otroške 
vokalne skupine, ne glede na število članov.

Skupini, ki šteje 32 in več članov, se na sezono priznajo 
materialni stroški v višini 1.730 točk.

Skupini, ki šteje 16 do 32 članov, se na sezono priznajo 
materialni stroški v višini 1.028 točk.

Skupini z manj kot 16 člani se na sezono priznajo materi-
alni stroški v višini 430 točk.

21. člen
Vse vokalne skupine se morajo vsako leto udeležiti ob-

močne revije pevskih zborov, na kateri jih strokovno ocenijo. 
Skupino, ki se zaradi objektivnih okoliščin ne udeleži revije, 

naknadno oceni isti ocenjevalec, za kar poskrbi član upravnega 
odbora zadolžen za vokalno glasbo.

Razvrstitev vokalnih skupin v kategorije se opravi na 
območnih pevskih revijah in jo potrdi upravni odbor Zveze 
enkrat letno.

22. člen
INSTRUMENTALNO-GLASBENA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo instrumentalno-glasbeno dejavnost, 

se razporedijo v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije mora imeti:
– vsako sezono dva samostojna koncerta (pet novih 

skladb domačih in tujih glasbenih del) in gostovati na vsaj treh 
koncertih,

– pripravljen program za takojšnjo izvedbo celovečernega 
koncerta v širšem slovenskem ali mednarodnem kulturnem 
prostoru,

– se mora udeležiti območne revije instrumentalnih sku-
pin, ki jo organizira JSKD OI Žalec na zahtevo Zveze, na kateri 
mora biti izbrana za udeležbo na reviji višjega nivoja ter si 
pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo.

Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vredno-
tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.

II. kategorija
Skupina iz II. kategorije mora imeti:
– vsako sezono en samostojni koncert (tri nove skladbe 

domačih in tujih glasbenih del) in gostovati na dveh koncertih,
– pripravljen program za takojšnjo izvedbo celovečernega 

koncerta na nivoju lokalne skupnosti ali v širšem slovenskem 
kulturnem prostoru,

– se mora udeležiti območne revije instrumentalnih sku-
pin, ki jo organizira JSKD OI Žalec na zahtevo Zveze, ter si 
pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo.

Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vredno-
tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.

III. kategorija
Skupina iz III. kategorije mora:
– vsako sezono imeti vsaj en samostojni koncert (vsaj ena 

nova skladba) in gostovati na enem skupnem koncertu,
– pripravljen program za nastop v kraju delovanja ali na 

področju lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti območne revije instrumentalnih sku-

pin, ki jo organizira JSKD OI Žalec na zahtevo Zveze, ter si 
pridobiti strokovno oceno za III. kategorijo.

Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vredno-
tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.

IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti v kraju delovanja vsaj tri nastope v sezoni.
Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vredno-

tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.

23. člen
Instrumentalni skupini se na sezono prizna največ 80 vaj, 

ki se ovrednotijo z 52 točkami. Skupini se priznajo pavšalni 
programski stroški v višini 1.720 točk.

Za instrumentalno skupino s 40 do 18 članov se upošteva 
korekcijski faktor 0,8, za instrumentalno skupino z 18 do 8 čla-
nov se upošteva korekcijski faktor 0,6, in za malo instrumen-
talno skupino z manj kot 8 člani se upošteva korekcijski faktor 
0,5, kar velja tudi za otroške instrumentalne skupine, ne glede 
na število članov.

Samo skupini, ki šteje nad 30 članov, se na sezono pri-
znajo materialni stroški v višini 415 točk.

24. člen
Razvrstitev instrumentalnih skupin v kategorije se opravi 

na območnih revijah in jo potrdi upravni odbor Zveze enkrat 
letno.
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25. člen
GLEDALIŠKA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo gledališko dejavnost, se razporedijo 

v štiri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja naj-

manj 80 minut,
– s predstavo izvesti 6 gostovanj na območju lokalne sku-

pnosti in najmanj 5 gostovanj izven lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti območne revije gledaliških skupin in 

biti predlagana za medobmočno revijo ter si pridobiti strokovno 
oceno za I. kategorijo.

Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vredno-
tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.

II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja naj-

manj 60 minut,
– s predstavo izvesti 3 gostovanja na območju lokalne 

skupnosti in najmanj 2 gostovanji izven lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti območne revije gledaliških skupin ter 

si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vredno-

tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja naj-

manj 60 minut,
– s predstavo izvesti najmanj 3 gostovanja na območju 

lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti območne revije gledaliških skupin ter 

si pridobiti strokovno oceno za III. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vredno-

tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.
IV. kategorija
Skupina iz IV. kategorije mora:
– opraviti vsaj tri nastope (gledališki prizor, recital in po-

dobno) v sezoni v kraju delovanja ali na območju lokalne 
skupnosti.

Za skupino, ki je razvrščena v IV. kategorijo, se pri vredno-
tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,3–0,1.

26. člen
Gledališki skupini se na sezono prizna največ 45 vaj, ki 

se ovrednotijo z 52 točkami.
Gledališki skupini se na sezono priznajo materialni stroški 

v višini 1280 točk.
Skupinam, ki pripravljajo krajše gledališke prizore, recitale 

in podobno, se na sezono prizna največ 20 vaj, ki se ovredno-
tijo s 30 točkami in priznajo materialni stroški v višini 211 točk.

27. člen
Razvrstitev gledaliških skupin v kategorije se opravi na 

območnih revijah in jo potrdi upravni odbor Zveze enkrat letno.

28. člen
LUTKOVNA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo lutkovno dejavnost, se razporedijo v 

tri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja naj-

manj 40 minut,
– s predstavo izvesti 6 gostovanj na območju lokalne sku-

pnosti in najmanj 5 gostovanj izven lokalne skupnosti.
– se mora udeležiti medobmočne revije lutkovnih skupin, 

si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo in biti predlagana 
za državno tekmovanje lutkovnih skupin.

Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vredno-
tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.

II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora imeti na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja naj-

manj 30 minut,
– s predstavo izvesti 3 gostovanja na območju lokalne 

skupnosti in najmanj 2 gostovanji izven lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti medobmočne revije lutkovnih skupin, 

si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vredno-

tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije mora imeti:
– na vsaki dve sezoni predstavo, ki traja najmanj 30 mi-

nut,
– s predstavo izvesti najmanj 3 gostovanja na območju 

lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vredno-

tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.

29. člen
Lutkovni skupini se na sezono prizna največ 30 vaj, ki se 

ovrednotijo z 52 točkami.
Lutkovni skupini se na sezono priznajo materialni stroški 

v višini 1020 točk.
Skupinam, ki pripravljajo krajše lutkovne prizore, recitale 

in podobno, se na sezono prizna največ 20 vaj, ki se ovredno-
tijo s 30 točkami in priznajo materialni stroški v višini 211 točk.

30. člen
Razvrstitev lutkovnih skupin v kategorije se opravi na 

medobmočnih revijah in jo potrdi upravni odbor Zveze enkrat 
letno.

31. člen
PLESNA DEJAVNOST IN MAŽORETE
Skupine, ki izvajajo plesno dejavnost in mažorete, se 

razporedijo v tri kategorije:
I. kategorija
Skupina iz I. kategorije:
– mora pripraviti vsaj štiri plesne koreografije za takojšnjo 

izvedbo,
– vsako sezono samostojno plesno prireditev,
– vsako sezono izvesti 6 gostovanj na območju lokalne 

skupnosti in najmanj 5 gostovanj izven lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti medobmočnega srečanja plesnih 

skupin, si pridobiti strokovno oceno za I. kategorijo ter biti 
predlagana za republiško srečanje plesnih skupin Slovenije.

Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vredno-
tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 1,2–1,0.

II. kategorija
Skupina iz II. kategorije:
– mora imeti vsaj dve plesni koreografiji za takojšnjo 

izvedbo,
– na vsaki dve sezoni pripraviti samostojno plesno pred-

stavo,
– vsako sezono izvesti 3 gostovanja na območju lokalne 

skupnosti in najmanj 2 gostovanji izven lokalne skupnosti,
– se mora udeležiti medobmočnega srečanja plesnih 

skupin in si pridobiti strokovno oceno za II. kategorijo.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vredno-

tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,9–0,7.
III. kategorija
Skupina iz III. kategorije:
– mora opraviti vsaj tri nastope v sezoni v kraju delovanja 

ali na območju lokalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v III. kategorijo, se pri vredno-

tenju dejavnosti upošteva korekcijski faktor 0,6–0,4.

32. člen
Plesni skupini in mažoretam se na sezono prizna največ 

45 vaj, ki se ovrednotijo s 30 točkami.
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Plesni skupini in mažoretam, ki šteje nad 16 članov, se na 
sezono priznajo materialni stroški v višini 1730 točk.

Plesni skupini in mažoretam z manj kot 16 člani se prizna-
jo materialni stroški v višini 1038 točk.

Skupinam, ki pripravljajo krajše plesne koreografije, se na 
sezono prizna največ 20 vaj, ki se ovrednotijo s 30 točkami in 
priznajo materialni stroški v višini 211 točk.

33. člen
Razvrstitev plesnih skupin in mažoret v kategorije se 

opravi na občinskih ali območnih revijah in jo potrdi upravni 
odbor Zveze enkrat letno.

34. člen
LIKOVNA DEJAVNOST
Skupine, ki izvajajo likovno dejavnost, se razdelijo v dve 

kategoriji:
I. kategorija
Skupina za I. kategorijo:
– se mora vsako sezono udeležiti vsaj 5 kreativnih de-

lavnic,
– mora imeti vsako sezono 5 skupinskih razstav,
– se mora udeležiti območne likovne kolonije, ki jo orga-

nizira JSKD OI Žalec, na kateri mora biti vsaj en član skupine 
izbran za selektivno razstavo.

Za skupino, ki je razvrščena v I. kategorijo, se pri vredno-
tenju upošteva korekcijski faktor 1.

II. kategorija
Skupina iz II. kategorije mora:
– sodelovati pri pripravi scene 5 prireditev na nivoju lo-

kalne skupnosti.
Za skupino, ki je razvrščena v II. kategorijo, se pri vredno-

tenju upošteva korekcijski faktor 0,5.

35. člen
Likovni skupini se na sezono prizna največ 25 delavnic, 

vsaka se ovrednoti z 52 točkami.
Skupini se priznajo pavšalni materialni stroški v višini 

1500 točk.

36. člen
Razvrstitev likovnih skupin se opravi na območni likovni 

koloniji in jo potrdi upravni odbor Zveze enkrat letno po pregle-
du poročila o opravljenih aktivnostih.

37. člen
DEJAVNOST ŠOLSKIH KULTURNIH DRUŠTEV
Za delovanje šolskega kulturnega društva se prizna:
– 900 točk pavšala za materialne stroške večji centralni 

šoli,
– 800 točk pavšala za materialne stroške centralni šoli,
– 550 točk pavšala za materialne stroške na podružnični 

šoli.

38. člen
JUBILEJI DRUŠTEV IN SKUPIN
Jubileji kulturnih društev in skupin v okviru društva se 

ovrednotijo od 10 let naprej s 500 točkami za vsako desetletno 
delovanje. Upoštevajo se obletnice, ki so mnogokratnik števila 
10 ali 25.

39. člen
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRIREDITEV ALI PRO-

JEKTOV OBČINSKEGA POMENA
Posebej se ovrednoti organizacija in izvedba prireditve ali 

projekta občinskega pomena, kolikor ni to jubilej, s 500–1000 točk.

40. člen
POSEBNI DOSEŽKI SKUPIN
Za posebne dosežke se skupinam v okviru društev za 

dosežene izjemne rezultate na državnih in mednarodnih tekmo-
vanjih prizna 1000 točk na leto, ki jih potrdi upravni odbor Zveze 
enkrat letno po pregledu poročila o opravljenih aktivnostih.

41. člen
REDNO DELOVANJE ZVEZE
Zvezi se za redno dejavnost priznajo točke za naslednje 

naloge:
– za izvedbo letne skupščine 3000 točk,
– za izvedbo postopka in podelitve priznanj Zveze 1000,
– za spominska darila društvom oziroma njihovim sekci-

jam ob obletnicah 200 točk na društvo oziroma sekcijo,
– za izvedbo letnega izobraževanja predsednikov društev 

5000.

42. člen
REDNO VZDRŽEVANJE DRUŠTVENIH PROSTOROV
Vsakemu društvu se za tekoče vzdrževanje prostorov, 

ki služijo kulturni dejavnosti, prizna letno za vsak m2 10 točk. 
Razpolaganje s prostorom mora društvo dokazati z lastništvom 
ali s sklenjeno pogodbo o najemu oziroma koriščenju.

43. člen
INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DRUŠTVENIH PRO-

STOROV IN OPREME
O investicijskem vzdrževanju opreme in prostorov, v ka-

terih se izvaja kulturna dejavnost odloča komisija na osnovi 
razpoložljivih sredstev v ta namen v občinskem proračunu in 
na osnovi prispelih vlog na razpis oziroma poziv. Pri tem se 
upoštevajo dosedanja vlaganja in lastništvo prostorov oziroma 
sklenjene dolgoročne pogodbe, za najmanj 10 let.

Prednostno bodo obravnavani predlagatelji, ki bodisi 
upravljajo z javno infrastrukturo na področju kulture ali pa javno 
kulturno infrastrukturo v celoti ali deloma trajneje najemajo in ti-
sti predlagatelji, ki neposredno ali posredno s kupljeno opremo 
omogočajo kakovostnejše in trajnejše delovanje nepridobitnih 
kulturnih organizacij. Prednostno bodo obravnavani nakupi 
tiste tehnološke opreme, ki je nujno potrebna za delovanje 
predlagatelja.

44. člen
POROČANJE IN DOLŽNOSTI
Vsako društvo poroča strokovni službi o delu dejavnosti 

društva na posebnih obrazcih. Poročilo odda dvakrat letno, 
prvič najkasneje do konca junija in drugič najkasneje do konca 
novembra. Do oddaje prvega poročila se društvom nakazu-
jejo akontacije dotacij, skladno z razporeditvijo v kategoriji iz 
preteklega leta, razen šolskim kulturnim društvom, katerim se 
prva akontacija dotacij nakaže po oddanem polletnem poročilu.

Vsako kulturno društvo izvede na poziv Občine Žalec ali 
Zavoda en nastop letno za potrebe občinskih prireditev.

Za en nastop se šteje izvedba iz rednega programa sek-
cije v dolžini 15–30 minut.

Evidenco nastopov vodi zavod.

45. člen
Vrednost posameznih programov je izražena v točkah. 

Vrednost točke se določi za vsako leto posebej.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o so-

financiranju kulturnih programov ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 125/04).

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

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 670-00-0001/2012
Žalec, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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2214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o plačah in plačilu za opravljanje 
funkcije občinskih funkcionarjev, članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih 
stroškov

Na podlagi 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list 
RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 
94/05 in 23/06), 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ura-
dno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 
76/08 in 79/09) in 128. člena Zakona o uravnoteženju javnih 
financ (ZUJF) (Uradni list RS, št. 40/12) je Občinski svet Občine 
Žalec na 15. redni seji dne 21. junija 2012 sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  
o plačah in plačilu za opravljanje funkcije 

občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles 
občinskega sveta ter članov drugih občinskih 

organov ter o povračilih stroškov

1. člen
Pravilnik o plačah in plačilu za opravljanje funkcije ob-

činskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta 
ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
(Uradni list RS, št. 55/12) se spremeni in dopolni.

2. člen
Tretja alineja 5. člena se spremni in se glasi:
»– člana občinskega sveta ne sme presegati z zakonom 

določen  % letne plače župana za profesionalno opravljanje 
funkcije brez dodatka za delovno dobo.«

3. člen
Prvi odstavek 6. člena se črta.

4. člen
Sedmi odstavek 8. člena se spremeni tako da se glasi:
»Nadomestilo in sejnina za opravljanje funkcije predse-

dnika in člana nadzornega odbora ne sme presegati z zakonom 
določen  % letne plače župana za profesionalno opravljanje 
funkcije brez dodatka za delovno dobo.«

5. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 110-07-0001/2012
Žalec, dne 21. junija 2012

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
2182. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije 5383

MINISTRSTVA
2183. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine 

od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih 
papirjev in drugih deležev ter investicijskih kupo-
nov za leto 2012 5383

2184. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dostavi podat-
kov za odmero davka od dobička od odsvojitve 
izvedenih finančnih instrumentov 5393

2185. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja po-
datkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih 
prihodkov 5397

2186. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sklepanju zakonske zveze 5398

2187. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o označevanju in navodilu za uporabo zdravil za 
uporabo v humani medicini 5398

2188. Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne 
Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet Slo-
venije 5399

USTAVNO SODIŠČE
2189. Odločba o razveljavitvi sodbe Okrajnega sodišča v 

Ljubljani 5399

DRUGI DRŽAVNI ORGANI 
IN ORGANIZACIJE

2190. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na ob-
močju Slovenije za junij 2012 5400

OBČINE
AJDOVŠČINA

2191. Sklep o ceni programa razvojnega oddelka vrtca 5401

BREZOVICA
2192. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za del območja VS 10/7-1 Brezovica 5401
2193. Odlok o spremembi občinskega podrobnega pro-

storskega načrta za območje urejanja VS 10/10-1 
Vnanje Gorice 5406

ČRENŠOVCI
2194. Odlok o dopolnitvi Odloka o preskrbi in odjemu 

pitne vode na območju Občine Črenšovci 5406

GORENJA VAS - POLJANE
2195. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za ureditev vaškega jedra Po-
ljan nad Škofjo Loko (severozahodni del območja 
urejanja POL 52-1 Poljane – center), 5407

KAMNIK
2196. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne 

lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplo-
tno energijo v Občini Kamnik 5408

2197. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik 5413

2198. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje 
koncesij na področju opravljanja gospodarske jav-
ne službe »ravnanje z odpadki« 5414

2199. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v 
Občini Kamnik 5416

KOBARID
2200. Sklep o razveljavitvi Sklepa št. 35003-2/98 5416

KOPER
2201. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načr-

tu za „Stanovanjsko poslovno območje ob igrišču 
v Šmarjah” 5417

KOZJE
2202. Odlok o turistični taksi v Občini Kozje 5430
2203. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o 

dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Kozje 5431
2204. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 5431
2205. Sklep o ukinitvi javnega dobra 5432
2206. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 5432

PIVKA
2207. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega 

sveta Občine Pivka 5432
2208. Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in drugih 

prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles ob-
činskega sveta in članov drugih občinskih organov 
ter o povračilih stroškov 5432

2209. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi 
javne infrastrukture na področju kulture v Občini 
Pivka 5433

ROGAŠKA SLATINA
2210. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske upra-

ve Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin 
Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek 5433

ŽALEC
2211. Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni uredi-

tvi v Občini Žalec 5435
2212. Odlok o spremembi Odloka o lokalnih gospodar-

skih javnih službah 5443
2213. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih programov lju-

biteljske kulturne dejavnosti v Občini Žalec 5443
2214. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o plačah in plačilu za opravljanje funkcije občinskih 
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega 
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 
povračilih stroškov 5448

VSEBINA
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VSEBINA

41. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o Koordinacijskem 
odboru v okviru Pobude za sodelovanje obrambnih 
ministrstev jugovzhodne Evrope 163

42. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o filmski kopro-
dukciji med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Francoske republike 167

Obvestila o začetku oziroma prenehanju 
veljavnosti mednarodnih pogodb

43. Obvestilo o začetku Konvencije Mednarodne or-
ganizacije dela št. 144 o tristranskih posvetovanjih 
za spodbujanje izvajanja mednarodnih delovnih 
standardov 173
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