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Leto XIX

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1587.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

1589.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

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

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

Za izjemno uspešno in kakovostno leposlovno delo na
področju slovenske književnosti ter njeno uveljavljanje v svetu
podeljujem

Za ustvarjalni opus in bogatitev slovenske kulture, zlasti
gledališča, ter njeno prepoznavnost v svetu podeljujem
ZLATI RED ZA ZASLUGE

ZLATI RED ZA ZASLUGE

Dušanu Jovanoviću.

Svetlani Makarovič.
Št. 094-06-14/2009
Ljubljana, dne 22. aprila 2009

Št. 094-06-16/2009
Ljubljana, dne 22. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

1588.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

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

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za izjemno delo in zasluge v kulturnih dejavnostih, zlasti
baletu, ter pri uresničevanju suverenosti, ugleda in napredka
Republike Slovenije v kulturi podeljujem

1590.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 1. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
za zasluge pri krepitvi mednarodnega miru in varnosti

ZLATI RED ZA ZASLUGE

RED ZA IZREDNE ZASLUGE

dr. Henriku Neubauerju.

Jaap de Hoop Schefferju.

Št. 094-06-15/2009
Ljubljana, dne 22. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

Št. 094-06-17/2009
Ljubljana, dne 28. aprila 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
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VLADA
1591.

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v
letu 2010 izdajo priložnostni kovanci

Na podlagi prvega odstavka 2. člena Zakona o priložnostnih kovancih (Uradni list RS, št. 53/07) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2010
izdajo priložnostni kovanci
1. člen
Priložnostni kovanci po Zakonu o priložnostnih kovancih
(Uradni list RS, št. 53/07) se v letu 2010 izdajo ob naslednjih
dogodkih:
– spominski kovanec za 2 eura: 200. obletnica ustanovitve Botaničnega vrta v Ljubljani,
– zbirateljski kovanec: Ljubljana – svetovna prestolnica
knjige,
– zbirateljski kovanec: Svetovno prvenstvo v poletih v
Planici.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-20/2009/4
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-1611-0072
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

1592.

Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih
dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za
kmetijske proizvode

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni
list RS, št. 45/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o izvajanju sistema uvoznih
in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru
za kmetijske proizvode
1. člen
(področje uporabe)
Ta uredba določa način izvajanja sistema uvoznih dovoljenj, izvoznih dovoljenj, potrdil o vnaprejšnji določitvi, potrdil
o nadomestilu za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot
blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti (v nadaljnjem besedilu: potrdila o nadomestilu), potrdil o aktivnem oplemenitenju ter listin o nadzoru za kmetijske
proizvode za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993
o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (UL L št. 318 z dne 20. 12. 1993, str.
18), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (ES) št. 2580/2000 z
dne 20. novembra 2000 o spremembi Uredbe (ES) št. 3448/93
o trgovinskih režimih, ki se uporabljajo za nekatero blago, pri-

dobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (UL L št. 298 z dne
25. 11. 2000, str. 5);
– Uredbe Sveta (ES) št. 519/94 z dne 7. marca 1994 o
skupnih pravilih za uvoz iz nekaterih tretjih držav in razveljavitvi
uredb (EGS) št. 1765/82, 1766/82 in 3420/83 (UL L št. 67 z dne
10. 3. 1994, str. 89), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(ES) št. 110/2009 z dne 5. februarja 2009 o spremembi seznama držav iz Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 519/94 (UL L št.
37 z dne 6. 2. 2009, str. 4);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1488/2001 z dne 19. julija
2001 o določitvi predpisov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
3448/93 v zvezi z vključitvijo določenih količin nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi
Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez
predhodne preučitve gospodarskih razmer (UL L št. 196 z dne
20. 7. 2001, str. 9), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(ES) št. 1914/2003 z dne 30. oktobra 2003 o spremembi Uredbe (ES) št. 1488/2001 o določitvi predpisov za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 3448/93 v zvezi z vključitvijo določenih količin
nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi
o ustanovitvi Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez predhodne preučitve gospodarskih razmer (UL
L št. 283 z dne 31. 10. 2003, str. 27), (v nadaljnjem besedilu:
Uredba 1488/2001/ES);
– Uredbe Komisije (ES) št. 1043/2005 z dne 30. junija
2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema
dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in
meril za določanje višine takšnih nadomestil (UL L št. 172 z dne
5. 7. 2005, str. 24), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(ES) št. 1237/2008 z dne 11. decembra 2008 o spremembi
Uredbe (ES) št. 1043/2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES)
št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za
nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v
Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil
(UL L št. 334 z dne 12. 12. 2008, str. 55), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1043/2005/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o vzpostavitvi skupne
ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere
kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z
dne 16. 11. 2007, str. 50), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta
(ES) št. 72/2009 z dne 19. januarja 2009 o spremembah skupne kmetijske politike s spremembo uredb (ES) št. 247/2006,
(ES) št. 320/2006, (ES) št. 1405/2006, (ES) št. 1234/2007, (ES)
št. 3/2008 in (ES) št. 479/2008 in razveljavitvi uredb (EGS)
št. 1883/78, (EGS) št. 1254/89, (EGS) št. 2247/89, (EGS) št.
2055/93, (ES) št. 1868/94, (ES) št. 2596/97, (ES) št. 1182/2005
in (ES) št. 315/2007 (UL L št. 30 z dne 31. 1. 2009, str. 1);
– Uredbe Komisije (ES) št. 376/2008 z dne 23. aprila
2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema
uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za
kmetijske proizvode (kodificirana različica) (UL L št. 114 z dne
26. 4. 2008, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(ES) št. 514/2008 z dne 9. junija 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 376/2008 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji
določitvi za kmetijske proizvode ter uredb (ES) št. 1439/95,
(ES) št. 245/2001, (ES) št. 2535/2001, (ES) št. 1342/2003,
(ES) št. 2336/2003, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 2014/2005,
(ES) št. 951/2006, (ES) št. 1918/2006, (ES) št. 341/2007 (ES)
št. 1002/2007, (ES) št. 1580/2007 in (ES) št. 382/2008 ter o
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1119/79 (UL L št. 150 z dne 10. 6.
2008, str. 7), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 376/2008/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 260/2009 z dne 26. februarja
2009 o skupnih pravilih za uvoz (kodificirana različica) (UL L
št. 84 z dne 31. 3. 2009, str. 1);
– drugih pravnih aktov Sveta Evropske unije in Evropske
komisije, ki so bili izdani v okviru trgovinskih pravil in sku-
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pne ureditve kmetijskih trgov za izvajanje sistema uvoznih
in izvoznih dovoljenj, potrdil ter listin o nadzoru za kmetijske
proizvode.
2. člen
(pristojni organ)
(1) Za izdajanje dovoljenj in potrdil iz prejšnjega člena
je pristojna Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: Agencija).
(2) Za izdajanje listin o nadzoru iz prejšnjega člena je
pristojna Carinska uprava Republike Slovenije.
3. člen
(varščina)
Vlagatelji zahtevkov za pridobitev dovoljenj in potrdil iz
1. člena te uredbe morajo položiti varščino v skladu s predpisom, ki določa pravila glede izvajanja sistema varščin za
izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike.
4. člen
(odobritev uvoznikov mleka in mlečnih izdelkov)
Vlagatelji zahtevkov za uvozna dovoljenja, ki želijo v okviru posebnih pravil za uvoz v sektorju mleka in mlečnih izdelkov
v skladu z Oddelkom 2 Uredbe Komisije (ES) št. 2535 z dne
14. decembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko in
mlečne izdelke ter o odprtju tarifnih kvot (UL L št. 341 z dne
22. 12. 2001, str. 29), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije
(ES) št. 467/2008 z dne 28. maja 2008 o spremembi Uredbe
(ES) št. 2535/2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe
Sveta (ES) št. 1255/1999 glede uvoznega režima za mleko
in mlečne proizvode ter o odprtju tarifnih kvot (UL L št. 139 z
dne 29. 5. 2008, str. 12), uvažati mlečne izdelke po znižanih
carinskih stopnjah v okviru tarifnih kvot, pri Agenciji zaprosijo
za pridobitev statusa odobrenega uvoznika. Vlagatelj pridobi
status odobrenega uvoznika z odločbo, ki jo izda Agencija, s
katero mu po predhodni preveritvi, da je v obeh predhodnih
koledarskih letih v Skupnost uvozil ali iz Skupnosti izvozil
najmanj 25 ton mlečnih izdelkov, ki se uvrščajo v 4. poglavje
kombinirane nomenklature, dodeli številko odobritve. Zahtevek za pridobitev statusa se vloži na obrazcu iz priloge, ki je
sestavni del te uredbe.
5. člen
(zahtevek)
(1) Vlagatelj vloži pri Agenciji zahtevek za dovoljenje ali
potrdilo iz 1. člena te uredbe na obrazcu, določenem v skladu:
– s prvim odstavkom 17. člena Uredbe 376/2008/ES,
– s prvim odstavkom 9. člena Uredbe 1488/2001/ES,
– s prvim odstavkom 24. člena Uredbe 1043/2005/ES,
– s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske tržnocenovne politike.
(2) Vlagatelj zahtevek za dovoljenje ali potrdilo pošlje po
pošti ali po faksu ali ga dostavi osebno na Agencijo.
(3) Vlagatelj lahko zahtevek za dovoljenje ali potrdilo
izpolnjuje tudi elektronsko in ga pošlje Agenciji v elektronski
obliki, podpisanega z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom ali kot podpisan računalniški izpis s priporočeno pošto.
(4) Zahtevki za dovoljenje ali potrdilo, dovoljenja in potrdila ter izpiski so natisnjeni in izpolnjeni v slovenskem jeziku.
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7. člen
(odpisi dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru)
(1) Odpise uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji odločitvi, potrdil o aktivnem oplemenitenju ter listin o
nadzoru, razen odpisov naknadno izdanih izvoznih dovoljenj
in potrdil o nadomestilu, izvajajo carinski organi.
(2) Odpise naknadno izdanih izvoznih dovoljenj in potrdil
o nadomestilu izvaja Agencija.
(3) Pri elektronskih carinskih deklaracijah mora uvoznik/
izvoznik sam na hrbtni strani uvoznega/izvoznega dovoljenja v
poljih 29 in 30 na dan uvoza/izvoza odpisati uvoženo/izvoženo
količino. V polje 31 vpiše številko knjigovodskega vpisa. Agencija pred sprostitvijo varščine preveri skladnost vseh odpisov v
dovoljenju s podatki, ki jih prejme od carinskega organa.
8. člen
(dodatno dokazilo za sprostitev varščine)
Kot dodatno dokazilo za izpolnitev primarne zahteve za
sprostitev varščine, položene za dovoljenje ali potrdilo, pri
uporabi točke a drugega odstavka 32. člena Uredbe 376/2008/
ES se šteje:
– kontrolni izvod T5, predpisan z 912.a členom Uredbe
Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za
izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10. 1993, str. 1), zadnjič
spremenjene z Uredbo Komisije (ES) št. 1192/2008 z dne
17. novembra 2008 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2454/93
o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 329 z dne 6. 12. 2008,
str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2454/93/EGS), ki ima
zaznamek carinskega organa, da je blago zapustilo carinsko
območje Skupnosti, če oblika tega dokazila ni določena v drugih predpisih, ali
– elektronsko sporočilo carinskega urada izvoza v obliki
xml, ki ga carinski organ pošlje izvozniku ali deklarantu za
blago, ki je zapustilo carinsko območje Skupnosti v skladu z
določili 796.e člena Uredbe 2454/93/EGS, ali
– pisno potrdilo o izstopu, ki ga naknadno izda izvozni
carinski organ za blago, ki je zapustilo carinsko območje Skupnosti, ali
– pisna izvozna carinska deklaracija ali spremni dokument
pri izvozu, ki ima zaznamek carinskega organa, da je blago zapustilo carinsko območje Skupnosti v skladu z določili 2. točke
793.a člena Uredbe 2454/93/EGS.
9. člen
(obveznost poročanja)
Agencija vsako četrtletje poroča Evropski komisiji v skladu
z določili 37. člena Uredbe 376/2008/ES.
10. člen
(pridobitev podatkov iz uradnih evidenc)
Potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih
evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi ali nosilci
javnih pooblastil, ki jih je treba priložiti k zahtevku kot dokazilo
na podlagi te uredbe, pridobi organ, ki odloča o zahtevku
vlagatelja.
11. člen
(prehodna določba)
Določba tretjega odstavka 5. člena se začne uporabljati z
dnem, ko Agencija vzpostavi sistem elektronskih zahtevkov.

6. člen

12. člen

(posebna določba za potrdila o nadomestilu)

(prenehanje veljavnosti)

Agencija potrdila o nadomestilu vlagateljev, ki izpolnjujejo
pogoje iz drugega odstavka 24. člena Uredbe 1043/2005/ES,
hrani v obliki računalniške datoteke.

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil za
kmetijske proizvode (Uradni list RS, št. 33/04).
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13. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00715-11/2009/5
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-2311-0070
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Priloga

PRILOGA

ZAHTEVEK ZA ODOBRITEV UVOZNIKOV MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 2535/2001
Obdobje: od ...…….
1. Podatki o
vlagatelju
zahtevka

do………..

Natančen naziv vlagatelja
skladno z vpisom v sodni register:
Naslov:
Telefonska številka/e-pošta/faks:
Kontaktna oseba za vprašanja:
Matična številka:
Davčna številka:
_

2. Izjava o
izpolnjenih
pogojih

Izjavljamo, da smo v obeh predhodnih koledarskih letih v Skupnost uvozili
ali iz Skupnosti izvozili najmanj 25 ton mlečnih izdelkov, ki se uvrščajo v 4.
poglavje kombinirane nomenklature.
_

3. Potrditev in podpis
…………………………………………………………
Kraj, datum

…………………………………………….…………………………………………………
Podpis odgovorne osebe
Žig podjetja
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1593.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o finančni pomoči ob nepredvidljivih
dogodkih v kmetijstvu
1. člen
V Uredbi o finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih
v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 71/08; v nadaljnjem besedilu:
uredba) se v drugem odstavku 14. člena na koncu 3. točke
pika nadomesti s podpičjem in doda nova 4. točka, ki se
glasi:
»4. vlagatelji, ki so utrpeli škodo v letu 2008 in so škodni
dogodek prijavili po telefonu številka 112 na Upravo Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, vendar niso pridobili zapisnika pregleda Nacionalnega veterinarskega inštituta, iz katerega
bi bilo razvidno, da pogin ni posledica kužne bolezni oziroma
nepravilne oskrbe čebeljih družin, predložijo izjavo o škodnem
dogodku. Iz te izjave mora biti razvidno, kdaj je nastal škodni
dogodek, identifikacijska številka čebelnjaka, ki je predmet
odškodnine, in njegova lokacija. Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobi dokazilo Nacionalnega veterinarskega inštituta, da na območju, na katerem
je oškodovani čebelnjak, ni bilo omejitev zaradi prisotnosti
bolezni.«.
2. člen
V 21. členu se na koncu točke b) pika nadomesti z vejico
in doda nova točka c), ki se glasi:
»c) prepovedi prometa z živalmi, prepovedi razvažanja
gnoja in gnojevke, prepovedi klanja živali, neškodljivega odstranjevanja trupel, dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, zamenjave krme in postavitve dezbariere na kmetiji kot posledic
izbruha vraničnega prisada na kmetijskem gospodarstvu.«.
3. člen
V 31. členu se za drugim odstavkom dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Upravičenec mora omogočiti dostop do dokumentacije ter omogočiti kontrolo na kraju samem ARSKTRP, MKGP,
revizijskemu organu in drugim nadzornim organom.
(4) Upravičenci iz ukrepov Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu
in Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za
delo morajo ohraniti kmetovanje na tem kmetijskem gospodarstvu še nadaljnjih pet let po prejemu sredstev.«.
4. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev)
(1) Prejemnik sredstev ni upravičen do kandidiranja za
sredstva iz ukrepov politike razvoja podeželja, razen za kmetijskookoljske ukrepe in ukrepe izravnalnih plačil za območja
z omejenimi dejavniki po predpisih Skupnosti o razvoju podeželja, naslednjih pet let od dneva izdaje odločbe o pravici do
sredstev, če:
1. ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe in odločbe o pravici
do sredstev ali
2. je sredstva pridobil nezakonito, na podlagi lažnih podatkov ali lažnih izjav.
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(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ARSKTRP izda odločbo, s katero zahteva vračilo dodeljenih sredstev skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(3) Določba 1. točke prvega odstavka tega člena ne velja
za prejemnike sredstev, ki ne izpolnijo obveznosti iz tretjega
odstavka 14. člena te uredbe.
(4) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
prejemniku sredstev ni treba vrniti že pridobljenih sredstev v
naslednjih primerih višje sile ali izrednih okoliščin:
1. smrt prejemnika sredstev (velja za fizične osebe),
2. dolgotrajna nezmožnost prejemnika sredstev za delo
(velja za fizične osebe),
3. razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva, če
tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti,
4. huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko
zemljišče gospodarstva,
5. uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu zaradi
nesreče,
6. kužna živalska bolezen, ki prizadene vso kmetovo
živino ali njen del.
(5) O višji sili ali izrednih okoliščinah iz prejšnjega odstavka mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba pisno
obvestiti pristojni organ in predložiti ustrezna dokazila v desetih
delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova
pooblaščena oseba to zmožna storiti.«.
KONČNA DOLOČBA
5. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-12/2009/6
Ljubljana, dne 23. aprila 2009
EVA 2009-2311-0065
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1594.

Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov
svetovalcem za begunce

Na podlagi petega odstavka 13. člena Zakona o mednarodni zaščiti (Uradni list RS, št. 111/07 in 111/08 – odl. US) izdaja
ministrica za notranje zadeve

PRAVILNIK
o nagrajevanju in povračilu stroškov
svetovalcem za begunce
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije za odmero nagrade in povračilo stroškov svetovalcem za begunce (v nadaljnjem besedilu:
svetovalec) za dejanja pravne pomoči prosilcem za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: prosilec), opravljena pred
Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem
Republike Slovenije do pravnomočno končanega postopka za
priznanje mednarodne zaščite.
2. člen
(1) Svetovalec je Ministrstvu za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v roku 60 dni po pravnomočno
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končanem postopku za priznanje mednarodne zaščite dolžan
predložiti stroškovnik z dokazili, ki izkazujejo upravičenost do
nagrade in povračila stroškov.
(2) Stroškovniku mora biti priloženo pooblastilo za zastopanje v izvirniku z lastnoročnim podpisom prosilca in svetovalca, datumom in izrecno navedbo obsega pooblastila.
3. člen
Svetovalca lahko nadomešča drug svetovalec, če je to izrecno navedeno v pooblastilu in če z nadomeščanjem soglaša
prosilec, kar mora izhajati iz pooblastila.
4. člen
Za dejanja pravne pomoči pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije
so svetovalci upravičeni do nagrade in povračila stroškov, pri
čemer se uporablja 25. in 36. člen ter 1., 2. in 3. poglavje 3. dela
tarife, razen tarifnih številk 3101, 3211, 3221, 3301, Zakona o
odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/08).
5. člen
(1) O odmeri nagrade in povračilu stroškov na podlagi
stroškovnika odloči ministrstvo s sklepom.
(2) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljeno sprožiti upravni spor.
(3) Svetovalec je v 15 dneh po vročitvi sklepa iz prvega
odstavka tega člena dolžan izstaviti račun oziroma če ne gre
za zavezanca po zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost,
pisno izjavo, da se strinja s sklepom.
(4) Na podlagi računa oziroma izjave ministrstvo opravi
plačilo v roku 30 dni po pravnomočnosti sklepa.
6. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za
begunce (Uradni list RS, št. 74/06).
(2) Za odmero nagrade in povračila stroškov za dejanja
pravne pomoči v postopkih, ki so se začeli pred uveljavitvijo
tega pravilnika, se uporabi pravilnik iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-285/2006
Ljubljana, dne 5. marca 2009
EVA 2008-1711-0017
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

1595.

Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev
biocidnih proizvodov

Na podlagi četrtega odstavka 37. člena Zakona o biocidnih proizvodih (Uradni list RS, št. 61/06) izdaja minister za
zdravje v soglasju z ministrom za okolje in prostor

PRAVILNIK
o vsebini vloge za priglasitev biocidnih
proizvodov
1. člen
Ta pravilnik ureja vsebino vloge za priglasitev biocidnih
proizvodov.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Obrazec vloge za priglasitev biocidnih proizvodov je objavljen na spletni strani Urada Republike Slovenije za kemikalije.
3. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih proizvodov (Uradni
list RS, št. 24/07 in 36/07 – popr.).
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2009/3
Ljubljana, dne 11. marca 2009
EVA 2008-2711-0044
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor

USTAVNO SODIŠČE
1596.

Odločba o ugotovitvi neskladja 5. člena
Odloka o kategorizaciji občinskih cest na
območju Občine Ormož, kolikor kategorizira
javno pot, v delu, ki poteka po parc. št. 87/3
k. o. Bresnica

Številka: U-I-281/08-7
Datum: 16. 4. 2009

ODLOČBA
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Ane Zidar in Matejke Golob,
obe Podgorci, ki ju zastopa Stanislav Klemenčič, odvetnik na
Ptuju, na seji 16. aprila 2009

o d l o č i l o:
1. Člen 5 Odloka o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 5/08),
kolikor pod zaporedno številko 419 kategorizira javno pot s
številko ceste 804935, v delu, ki poteka po parc. št. 87/3 k. o.
Bresnica, je v neskladju z Ustavo.
2. Občina Ormož mora ugotovljeno neskladje odpraviti v
šestih mesecih po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije tako, da s pobudnicama sklene pravni posel za pridobitev zemljišča oziroma v istem roku začne postopek razlastitve
ali v skladu z zakonom izpelje postopek za ukinitev javne poti.

Obrazložitev
A.
1. Pobudnici izpodbijata 5. člen Odloka o kategorizaciji
občinskih cest na območju Občine Ormož (v nadaljevanju
Odlok o kategorizaciji), kolikor pod zaporedno številko 419 kategorizira javno pot s številko ceste 804935. Zatrjujeta, da pot
poteka po parc. št. 87/3, k. o. Bresnica, katerih lastnici naj bi
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bili. Menita, da je 5. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem
delu v neskladju s 33. in z 69. členom Ustave ter z 19. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 92/05 – v nadaljevanju ZJC-B).
2. Občina odgovarja, da sporna javna pot res poteka po
zemljiščih, ki so v lasti pobudnic. Zgrajena naj bi bila že pred
več desetletji in naj bi se od takrat uporabljala kot javna pot. Ta
javna pot naj bi bila edini dostop do petih stanovanjskih stavb in
do kmetijskih zemljišč. Občina pojasnjuje, da bo to pot izvzela
iz kategorizacije, če ne bo prišlo do odkupa tega zemljišča.
B.
3. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da sta pobudnici lastnici zemljišča parc. št. 87/3 k. o. Bresnica. Pobudnici
zato izkazujta pravni interes za oceno ustavnosti in zakonitosti
5. člena Odloka o kategorizaciji. Ustavno sodišče je pobudo
sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka
26. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07
– ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) nadaljevalo z odločanjem
o stvari sami.
4. Odlok o kategorizaciji v 1. členu določa občinske ceste
po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo. V 5. členu med javne poti v
naseljih in med naselji pod zaporedno številko 419 kategorizira
javno pot s številko ceste 804935, ki poteka po zemljišču v lasti
pobudnic.
5. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem
ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti
nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih
določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne
koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki
jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev
lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva,
da zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko
opravi v postopku, v katerem se za konkreten primer ugotovi,
ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem
so zagotovljeni tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali
odškodnina.
6. Pojem in status javnih cest ureja 2. člen Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97 in nasl. – v nadaljevanju
ZJC). Javne ceste so prometne površine splošnega pomena za
cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod
pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo javne ceste in varnost
prometa na njih. V prvem odstavku 3. člena ZJC je določeno,
da so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa
v lasti občine. V primerih, ko obstoječe javne ceste potekajo
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po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, kot določa prvi
odstavek 3. člena ZJC, prehodna ureditev iz 19. člena ZJC-B
predvideva, da se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji
proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku
razlastitve, ki je urejen z navedeno določbo ZJC-B.
7. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-387/02 z dne 20. 5.
2004 (Uradni list RS, št. 62/04 in OdlUS XIII, 36) poudarilo, da
občina po ugotovitvi, da je posamezna javna cesta grajena na
zemljišču, ki je v zasebni lasti, zgolj zaradi tega ne sme opustiti
njene kategorizacije, ker je dolžna spoštovati predpisana merila
za kategorizacijo javnih cest. V primeru, da cesta izpolnjuje ta
merila, je občina dolžna cesto ustrezno kategorizirati in s pravnim poslom ali v razlastitvenem postopku pridobiti zemljišče,
na katerem je cesta zgrajena.
8. V obravnavanem primeru Občina s pobudnicama ni
sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč, niti ni bil izveden
postopek razlastitve. Zato je 5. člen Odloka o kategorizaciji v
izpodbijanem delu v neskladju z 19. členom ZJC-B in z 69. členom Ustave. Ker 5. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu
nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s
33. členom Ustave.
9. Gre za primer iz 48. člena ZUstS, zato je Ustavno sodišče izdalo ugotovitveno odločbo. Kadar Ustavno sodišče izda
ugotovitveno odločbo, določi organu, ki je izdal protiustaven
oziroma nezakonit predpis, rok, v katerem mora ugotovljeno
neustavnost oziroma nezakonitost odpraviti (drugi odstavek
48. člena ZUstS). Izpodbijana določba Odloka o kategorizaciji
je v neskladju z Ustavo, ker je Občina opustila dolžno ravnanje.
Zato je Ustavno sodišče na podlagi drugega odstavka 48. člena
v povezavi z drugim odstavkom 40. člena ZUstS naložilo Občini, naj v roku šestih mesecev s pobudnicama sklene pravni
posel za pridobitev zemljišča oziroma v istem roku začne razlastitveni postopek ali pa v primeru ugotovitve, da lokalna cesta
ne izpolnjuje pogojev za kategorizacijo, v skladu z ZJC izpelje
postopek za njeno ukinitev.
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger,
mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper Kramberger, mag.
Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna Pogačar, dr. Ciril
Ribičič in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik
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OBČINE
BELTINCI
1597.

Odlok o prenosu nalog ugotavljanja
in odločanja o upravičenosti do osnovnega
zdravstvenega zavarovanja na Center
za socialno delo Murska Sobota

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), tretjega
odstavka 15. člena Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3,
114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 in 76/08), 16. člen Statuta
Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03
in 46/06) in 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku
(Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2, 105/06 – ZUS1, 126/07 in
65/08) je Občinski svet Občine Beltinci na 21. redni seji dne
23. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja
o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega
zavarovanja na Center za socialno delo
Murska Sobota
I. DOLOČILA ODLOKA
1. člen
S tem odlokom se prenesejo naloge ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota.
2. člen
Center za socialno delo Murska Sobota bo za potrebe Občine Beltinci opravljal strokovna dela in naloge na področju:
– osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov po
21. točki 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.
3. člen
Center za socialno delo Murska Sobota bo na področju
osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki izpolnjujejo
dohodkovne pogojev po Zakonu o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju in Pravilniku o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v
obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 126/08)
opravljal naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdajo odločbe na prvi stopnji,
– vročanje odločbe,
– revizijo zavarovancev,
– prijavo v zavarovanje,
– spremembe med zavarovanjem,
– odjavo zavarovanja,
– posredovanje mesečnih poročil občini o zavarovancih
in o številu zavarovancev.
4. člen
Drugostopenjski organ, to je organ v primeru pritožbe na
prvostopenjsko odločbo, ki jo bo izdal Center za socialno delo
Murska Sobota, je župan Občine Beltinci.
5. člen
Finančne obveznosti Občine Beltinci, ki jih bo imela s
Centrom za socialno delo Murska Sobota v zvezi z ugotavlja-

njem upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja,
bosta Občina Murska Sobota in Center za socialno delo Murska Sobota uredili s pogodbo.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-01/2009-21-345/IV
Beltinci, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

BLED
1598.

Sklep o spremembi Sklepa o pričetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
LIP Bled

Na podlagi 55. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) je župan Občine Bled
sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o pričetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta
LIP Bled
1. člen
S tem sklepom župan Občine Bled spreminja Sklep o
pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LIP Bled, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 101/08
(v nadaljevanju Sklep).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za spremembo sklepa o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega
načrta
S sklepom je Občina Bled na pobudo investitorja LIP Bled,
d.d. začela s postopkom sprejemanja OPPN LIP Bled. Območje, ki je bilo predmet obdelave, je v veljavnem dolgoročnem in
družbenem planu Občine Bled opredeljeno kot območje stavbnih zemljišč namenjenih proizvodni dejavnosti (del območja z
oznako BL P1 in celotno območje BL P2).
Pobudnik je v okviru načrtovanega razvoja družbe načrtoval povečanje proizvodnje in posodobitev tehnološkega procesa z dozidavo obstoječih proizvodno skladiščnih
objektov na južni in severni strani, novogradnjo in posegi
na obstoječih objektih med železniško progo in obstoječimi
proizvodnimi objekti za potrebe razvoja družbe, celostno
preureditev prometne ureditve območja vključno z mirujočim
prometom.
S sklepom so bila v območje OPPN vključena naslednja
zemljišča, prikazana v kartografski dokumentaciji prostorskih sestavin planskih aktov občine kot območje z oznako
BL – P1, Rečica – lesna industrija; parc. št.: 518 del, 343/1,
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342/1, 346/1, 340/5, 346/9, 345/2, 338/6, 338/9, 338/11,
336/3, 336/1, 512/4, 334/6, 338/4, 346/8, 344/1, 345/1, 476/1,
338/5, 338/3, 346/2, 325/6 del, 322/2, 333/1 del, 334/1 del,
346/7, 345/3, 325/8, 338/9, 336/2, 512/5, 338/7, 338/8, 348/1,
325/12, 512/7, 325/9, vse k.o. Rečica, ter zemljišča v območju
BL – P 2 Rečica, parc. št. 102/1, 102/3, 103/1, 103/2, 104/1,
104/3, 104/4, 116/1, 116/3, 116/5, 117/1, 118/1, 475/3, 518
del, vse k.o. Rečica.
Pripravljalec OPPN je pristojne nosilce urejanja na osnovi osnutka OPPN zaprosil, da podajo smernice k predvideni
ureditvi.
Pridobljene so bile naslednje smernice nosilcev urejanja
prostora:
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 4000 Kranj,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Ul. Mirka Vadnova 5, 4000
Kranj,
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Kranj,
Tomšičeva 9, 4000 Kranj,
– Direkcija RS za ceste, Območna pisarna Kranj, Jezerska c. 2, 4000 Kranj,
– Elektro Gorenjska d.d., 4000 Kranj Ul. Mirka Vadnova
3a,
– Infrastruktura Bled, d.o.o. 4260 Bled, Rečiška 2 (vodovod, kanalizacija),
– Telekom Slovenije, 4000 Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13,
– UPC Telemach, C. Ljubljanske brigade 23, 1000 Ljub
ljana,
– Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled,
– Slovenske železnice, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
– Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4347 Zgornje Gorje,
– Krajevna skupnost Rečica.
K osnutku nista podala smernic naslednja nosilca urejanja
prostora:
– Ministrstvo za kulturo, Metelkova 4, 1000 Ljubljana,
– Adria plin d.o.o. Ljubljana, Dunajska c. 7; 1000 Ljubljana.
Iz izdelanega osnutka je ugotoviti, da so programske
vsebine, ki naj bi bile možne v območju predvidenega OPPN,
nejasne. Za novo predvidene objekte ne obstajajo idejne zasnove, ki bi bile podlaga za načrtovanje v OPPN, zaradi česar
tudi ni možno pripraviti dopolnjenega osnutka OPPN skladno
s Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list
RS, št. 99/07).
Glede na številna odprta vprašanja v smislu celostne
ureditve območja na osnovi preselitve novih programov, ki še
niso izoblikovani, nejasnosti vodenja prometa in predvsem
pomanjkanja rešitev, ki bi dolgoročno omogočale varno priključevanje na državno cesto, ob dejstvu, da sta na tem območju
že dva neustrezna priključka na državno cesto, ter da je predvidena severna razbremenilna cesta, ki naj bi glavni tok vozil
dovajala iz smeri Občine Gorje in ob predpostavki predvidene
širitve obrtne cone v Občini Gorje, se predlaga, da se v okviru
OPPN ne določijo pogoji za posege v območjih, kjer niso znani
programi.
S spremembo sklepa o pričetku postopka OPPN se v
OPPN določijo pogoji posegov v prostor samo na t.i. »območjih
prioritetno predvidenih posegov«, kot so razvidni iz osnutka
OPPN. Ti pogoji bodo omogočili posege na obstoječih proizvodnih in skladiščnih objektih ter energetskih objektih, ter dozidavo obstoječega odpremnega skladišča (izhodna logistika),
s čimer bo možna čim prejšnja preselitev programov tovarne
Jelovica v tovarno Lip Bled (območji prioritetno predvidenih
posegov 1 in 2 iz osnutka OPPN).
Glede na zgoraj navedeno se predlaga, da se posegi
na preostalih območjih, kjer zaenkrat še niso znani programi,
opredelijo na osnovi urbanistične preveritve širšega proizvodno obrtnega območja (v povezavi z obrtno cono v Občini
Gorje).
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3. člen
Veljavnost sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na svetovnem spletu, posreduje MOP, Dunajska 48, 1000
Ljubljana, začne pa veljati takoj.
Št. 3505-2/2008
Bled, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

GROSUPLJE
1599.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra na zemljišču parc. št. 2263,
k.o. Grosuplje – naselje

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 25. seji dne 22. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra na
zemljišču parc. št. 2263, k.o. Grosuplje – naselje
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobi zemljišče parc. št. 2263 pot v izmeri 130 m2, pripisano pri
vl. št. 842, k.o. Grosuplje – naselje.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 711-0011/2006
Grosuplje, dne 22. aprila 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

1600.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega
javnega dobra na zemljiščih
parc. št. 983/13, parc. št. 983/15, parc. št. 983/17
in parc. št. 2278, vse k.o. Zdenska vas

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo (14/05 – popr.),
126/07 ter odločbi Ustavnega sodišča RS) in 18. člena Statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski
svet Občine Grosuplje na 25. seji dne 22. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 983/13, parc. št. 983/15,
parc. št. 983/17 in parc. št. 2278,
vse k.o. Zdenska vas
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
pridobijo zemljišča parc. št. 983/13 cesta v izmeri 83 m2,
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parc. št. 983/15 cesta v izmeri 44 m2, parc. št. 983/17 cesta
v izmeri 2 m2 in parc. št. 2278 pašnik v izmeri 3445 m2, vse
pripisane pri vI. št. 666, k.o. Zdenska vas.
2.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-0052/2008
Grosuplje, dne 22. aprila 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

Uradni list Republike Slovenije
– posredovanje mesečnih poročil občini o zavarovalnicah
in o številu zavarovancev.
4. člen
Drugostopenjski organ, to je organ v primeru pritožbe na
prvostopenjsko odločbo je župan Občine Hodoš.
5. člen
Finančne obveznosti Občine Hodoš, ki jih bo imela s Centrom za socialno delo Murska Sobota v zvezi z ugotavljanjem
upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, bosta
Občina Hodoš in Center za socialno delo Murska Sobota uredili
s pogodbo.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

HODOŠ
1601.

Odlok o prenosu nalog ugotavljanja
in odločanja o upravičenosti do osnovnega
zdravstvenega zavarovanja na Center
za socialno delo Murska Sobota

Na podlagi 21. in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08), tretjega odstavka
15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 71/08 in 76/08), 6. člena Statuta Občine Hodoš – Hodos
Község (Uradni list RS, št. 136/06) in 1. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – UPB2,
105/06 – ZUS1, 126/07 in 65/08) je Občinski svet Občine Hodoš
– Hodos Község na 17. redni seji dne 23. aprila 2009 sprejel

ODLOK
o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja
o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega
zavarovanja na Center za socialno delo
Murska Sobota
I. DOLOČILA ODLOKA
1. člen
S tem odlokom se prenaša naloge ugotavljanja in odločanja o upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja
na Center za socialno delo Murska Sobota.
2. člen
Center za socialno delo bo za potrebe Občine Hodoš
opravljal strokovna dela in naloge na področju:
– osnovno zdravstveno zavarovanje občanov po 21. točki
15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG,
91/07, 71/08 in 76/08).
3. člen
Center za socialno delo bo na področju osnovnega zdravstvenega zavarovanja občanov, ki izpolnjujejo dohodkovne
pogoje po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju in Pravilniku o merilih za ugotavljanje dohodkov,
prihodkov, prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje opravljal naslednje naloge:
– ugotovitveni postopek,
– izdajo odločbe na prvi stopnji,
– vročanje odločbe,
– revizijo zavarovanec,
– prijavo v zavarovanje,
– spremembe med zavarovanjem,
– odjavo zavarovanja,

6. člen
Ta odlok sprejme Občinski svet Občine Hodoš in začne
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 195/2009-LS
Hodoš, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.

1602.

Sklep o višini cene programa otroškega vrtca
v Občini Hodoš

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – UPB ter 25/08), 22. 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 6. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 136/06) je Občinski svet
Občine Hodoš na 17. redni seji dne 23. aprila 2009 sprejel

SKLEP
o višini cene programa otroškega vrtca
v Občini Hodoš
1. člen
Ekonomska cena na otroka znaša mesečno:
Vzgojno varstvena enota Hodoš
kombinirani oddelek za 8 ur
274,00 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2009 dalje.
Št. 200/2009-LS
Hodoš, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Hodoš
Ludvik Orban l.r.

IDRIJA
1603.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Idrija za leto 2008

Na podlagi 96. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08) in
108. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 19. redni seji
dne 23. 4. 2009 sprejel

41

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Idrija za leto 2008, ki zajema vse prihodke in druge
prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Idrija so bili v letu 2008 realizirani v naslednjih
zneskih (v EUR):
Opis

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

70

71

DAVČNI PRIHODKI

7.689.229

700 Davki na dohodek in dobiček

6.465.217

703 Davki na premoženje

816.018

704 Domači davki na blago in storitve

407.994

711 Takse in pristojbine

74

78

1.436.646
967.436
4.916

712 Globe in druge denarne kazni

13.540

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

59.530

714 Drugi nedavčni prihodki

391.224

KAPITALSKI PRIHODKI

566.963

720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

73

10.982.426
9.125.875

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

72

Realizacija
2008

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

NEDAVČNI PRIHODKI

495.183

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

71.780

PREJETE DONACIJE

93.238

730 Prejete donacije iz domačih virov

93.237

TRANSFERNI PRIHODKI

1.196.350

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

665.346

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

531.004

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

40

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

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Idrija
za leto 2008
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12.178.113
2.969.005
625.680
96.753
1.909.367

403 Plačila domačih obresti

135.413

409 Rezerve

201.792

413 Drugi tekoči domači transferi
42
43

Stran
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3.272.211
40.313
1.761.254
491.100
979.544

INVESTICIJSKI ODHODKI

5.158.233

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

5.158.233

INVESTICIJSKI TRANSFERI

778.664

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

473.089

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

305.575

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ

–1.195.687

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

72.143

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

72.143

750 Prejeta vračila danih posojil

72.143

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

1.233.626

50

ZADOLŽEVANJE

1.233.626

500 Domače zadolževanje

1.233.626

72.143

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

241.199

55

ODPLAČILA DOLGA

241.199

550 Odplačila domačega dolga

241.199

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

992.427

XI.

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

1.195.687

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

–131.117

14.546

3. člen
Podatki iz bilance stanja, ki v aktivi in pasivi izkazujejo
vrednost sredstev in virov v višini 30.704.057 EUR, so priloga
tega odloka.
4. člen
Saldo sredstev stalne proračunske rezerve na dan 31. 12.
2008 v višini 124.798,22 EUR se prenese med sredstva stalne
proračunske rezerve v letu 2009.
5. člen
Neporabljena sredstva proračunskega stanovanjskega
sklada na dan 31. 12. 2008 v višini 205.788,86 EUR se prenesejo med sredstva proračunskega stanovanjskega sklada v
letu 2009.
6. člen
Priloge odloka so:
– izkaz prihodkov in odhodkov proračuna Občine Idrija
za leto 2008,
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– račun finančnih terjatev in naložb Občine Idrija za leto
2008,
– račun financiranja Občine Idrija za leto 2008,
– bilanca stanja Občine Idrija na dan 31. 12. 2008.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-0040/2008
Idrija, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

1604.

Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin
v Občini Idrija

Na podlagi 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah
v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 94/08), 149. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZV1-UPB1, 28/06,
49/06 – ZMetD, 66/06, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A,
70/08), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 27/08 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08), 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 15. in 23. člena Statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01, 33/01, 135/04, 52/06) ter
skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06) je Občinski svet Občine Idrija na 19. redni seji
dne 23. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o urejanju in čiščenju javnih površin
v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna ureditev)
Ta odlok na celotnem območju Občine Idrija (v nadaljevanju: občina) ureja pogoje in načine izvajanja gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: javna
služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo storitev javne
službe,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov javnih površin in
storitev javne službe,
– vire financiranja javne službe,
– objekte in naprave,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– varstvo uporabnikov,
– prepovedana ravnanja in kazni,
– druge elemente pomembne za izvajanje in razvoj javne
službe.
2. člen
(javne površine in objekti)
Javne površine in objekti po tem odloku so:
– lokalne ceste, javne poti, pločniki, sprehajalne poti,
kolesarske poti in objekti, kot so mostovi, podvozi, nadvozi
znotraj naselij,
– javna parkirišča, trgi, površine za pešce, avtobusna
postajališča, javne površine ob spominskih in zgodovinskih
objektih,
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– javne zelene površine, kot so javni parki, drevoredi,
zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih,
– otroška in športna igrišča,
– objekti in oprema na javnih površinah, kot so klopi, igrala, fontane, cvetlična korita, stebriči in jambori, ograje, stojala
za kolesa, nadzemni in podzemni koši za odpadke, spominska
obeležja, skulpture.
Javne površine in objekti iz tega člena so gospodarska
javna infrastruktura.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen
(oblike izvajanja javne službe)
Občina zagotavlja izvajanje javne službe po tem odloku
v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva v obliki javnonaročniškega razmerja ali s koncesijskim razmerjem.
4. člen
(območje javne službe)
Izvajalec javne službe zagotavlja izvajanje javne službe
na območju občine, v skladu s predpisi Republike Slovenije in
predpisi občine, ki urejajo področje javne službe.
III. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE
IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
5. člen
(obseg javne službe)
Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
– urejanje javnih površin in objektov,
– čiščenje javnih površin in objektov.
6. člen
(program urejanja in čiščenja javnih površin)
Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prejšnjega
člena se za posamezno koledarsko leto določi z letnim programom urejanja in čiščenja javnih površin (v nadaljevanju: letni
program), ki ga pripravi izvajalec javne službe in ga posreduje
občini najkasneje do 31. oktobra za naslednje leto. Pristojni
organ občine potrdi letni program najkasneje do 31. decembra
za naslednje leto, po predhodni pridobitvi mnenja posameznih
krajevnih skupnosti.
Letni program določa pogostnost in prioritete čiščenja javnih površin ter pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju
javnih površin.
7. člen
(kataster javnih površin)
Izvajalec javne službe mora voditi kataster javnih površin
in objektov določenih v 2. členu tega odloka. Kataster mora
vsebovati podatke o vrsti javne površine, o njeni velikosti ter
o pogostnosti čiščenja v skladu s programom iz 6. člena tega
odloka.
V primeru dvoma o tem, ali posamezno zemljišče šteje
za javno površino po tem odloku, odloči o tem pristojna služba
občine.
8. člen
(obveznosti izvajalca javne službe)
Izvajalec javne službe ima naslednje obveznosti:
– redno, trajno, neprekinjeno in strokovno izvajati vse
storitve javne službe,
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– v sodelovanju z občino skrbeti za načrtovanje in razvoj
javne službe ter za dobro gospodarjenje z javnimi površinami
in objekti potrebnimi za izvajanje javne službe,
– pripraviti letni program dela iz 6. člena tega odloka,
– voditi kataster javnih površin iz 7. člena odloka,
– skleniti zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri
opravljanju javne službe povzročijo pri izvajalcu javne službe
zaposleni delavci tretjim osebam ali občini,
– pripraviti letna poročila o izvajanju javne službe do
31. marca za preteklo leto,
– druge pravice in obveznosti.
IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV JAVNIH
POVRŠIN IN STORITEV JAVNE SLUŽBE
9. člen
(zavarovanje javnih površin med gradnjo)
Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred
posegom v prostor na celotnem območju gradnje zavarovati
javno površino pred poškodbami in onesnaževanjem.
Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora preprečiti širjenje prahu z gradbišča, še posebej ob rušenju zgradb
ali urejanju fasad, na vozila naložiti material tako, da se pri
prevozu material ne stresa po javnih površinah, očistiti vozila
pred odhodom z gradbišča tako, da vozilo ne pušča nesnage
na javnih površinah.
Investitor oziroma izvajalec gradbenih del mora gradbeni
material skladiščiti tako, da le-ta ne more onesnažiti javnih
površin.
Investitor oziroma izvajalec gradbenih del je dolžan pred
posegom v prostor na celotnem območju gradnje postaviti
lovilne odre, zaščitne ograje oziroma prehode, da se prepreči
poškodovanje in onesnaževanje mimoidočih ljudi in javnih površin. Če poškoduje ali uniči javno površino, jo je na svoje stroške
dolžan sanirati in povrniti v stanje pred izvedbo gradbenih del.
10. člen
(prevoz tovora)
Prevozniki morajo pri prevozu tovora preprečiti izpadanje
le-tega na javne površine ter zagotoviti, da tovor ne povzroča
prahu in smradu.
V primeru, da se onesnaževanja javne površine pri prevozu ne more preprečiti, je prevoznik dolžan poskrbeti za
odstranitev nesnage z javne površine v najkrajšem času. Odstraniti je potrebno tudi nesnago, ki nastaja pri nakladanju in
razkladanju tovora.
11. člen
(ravnanje ob prireditvah)
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah morajo
skrbeti, da javne površine ne onesnažujejo, po uporabi pa so
dolžni le-te takoj, ali najkasneje v šestih urah po končani prireditvi očistiti in po potrebi površine tudi razkužiti ter vzpostaviti
v prvotno stanje.
Kolikor povzročitelj onesnaževanja oziroma organizator
prireditev na javnih površinah ne izpolni obveznosti iz prejšnjega odstavka, mora to storiti izvajalec javne službe na stroške
povzročitelja oziroma organizatorja.
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straniti oljne madeže in površino po potrebi razkužiti, razen v
primerih, ko to ni mogoče zaradi postopka ugotavljanja povzročitelja nesreče in poteka dogodka, ki ga izvajajo pooblaščeni
državni organi.
Javne površine očisti oziroma razkuži izvajalec javne službe na stroške povzročitelja nesreče.
14. člen
(ravnanje z odpadki)
Na javnih površinah morajo biti nameščeni koši za odpadke. Koše namesti izvajalec javne službe. Njihovo obliko,
barvo in mesto postavitve določi občina v skladu s tehničnim
pravilnikom o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov.
15. člen
(prepovedana ravnanja na javnih površinah)
Na javnih površinah je prepovedano:
– odmetavati papir, cigaretne ogorke, smeti in druge predmete,
– puščati kosovne odpadke,
– izlivati komunalno odpadno in padavinsko vodo in izlivati
okolju nevarne snovi,
– deponirati gradbeni material in material od raznih izkopov ter drugih podobnih materialov in drv brez soglasja
pristojne občinske službe,
– rolkanje na način, ki lahko poškoduje javne površine
in objekte,
– vožnja z raznimi vozili po teh površinah, ki niso prometne površine,
– obsekovati, lomiti ali kako drugače poškodovati drevje,
grmovje ali druge nasade,
– trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje ob
javnih poteh, klopi, cvetlične posode, cvetlične ograje in druge
objekte na teh površinah,
– trositi oziroma lepiti letake na mesta, ki niso posebej
namenjena za plakatiranje,
– poškodovati, uničevati ali odstranjevati objekte nameščene na teh površinah,
– parkirati nevozna in neregistrirana vozila,
– poslikavati z grafiti,
– čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave,
– uporabljati objekte, ki so sestavni del teh površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom,
– odmetavati odpadke izven košev za odpadke,
– postavljati šotore ali bivalne prikolice,
– zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno,
– voditi pse ali druge domače živali brez vrvice, jih puščati
brez ustreznega nadzora ter puščati njihove iztrebke na teh
površinah,
– razsipati po prometni površini sipek material ali kako
drugače onesnaževati te površine,
– posegati v javno površino na kakršen koli način, ki spremeni njen namen ali izgled.
Na javnih zelenih površinah je prepovedano tudi:
– ustavljati, parkirati ali se voziti z motornimi vozili in delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin,
– obešati ali pritrjevati kable, žice, obvestilne ali reklamne
napise in druge predmete na drevesa in grmovnice.

12. člen
(živalski iztrebki)

V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

V primerih onesnaženja javnih površin z živalskimi iztrebki morajo lastniki oziroma vodniki živali iztrebke na primeren
način takoj odstraniti.

(viri financiranja)

13. člen
(čiščenje v primeru prometnih nesreč)
Pri prometnih nesrečah in v drugih podobnih primerih
mora izvajalec javne službe takoj očistiti javne površine, od-

16. člen
Viri financiranja javne službe so:
– sredstva občinskega proračuna,
– sredstva državnega proračuna in državnih skladov,
– sredstva izvajalca javne službe,
– druga sredstva, namenjena za javno službo.
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17. člen

23. člen

(plačilo stroškov urejanja in vzdrževanja)

(prenehanje veljavnosti)

Osnova za določitev vrednosti opravljenega dela javne
službe je letni program iz 6. člena tega odloka.

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati:
– v Odloku o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 11/97) vse določbe,
razen prve vrstice in tretje točke 1. člena, 3. člena in določb
IV. poglavja Zunanji videz naselij,
– v Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija
(Uradni list RS, št. 109/00) vse določbe, razen določbe 5., 6.
in 7. člena.

VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
18. člen
(organi nadzora)
Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja občina. Občina lahko za posamezna strokovna in druga opravila nadzora
pooblasti pristojno strokovno službo, krajevno skupnost ali
drugo institucijo.
Izvajalec javne službe mora občini omogočiti nadzor, pregled objektov in naprav ter omogočiti vpogled v dokumentacijo,
ki izkazuje izvajanje in poslovanje javne službe, v vodene
zbirke podatkov, ki se nanašajo na javno službo, ter nuditi
zahtevane podatke in pojasnila.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne
dejavnosti izvajalca javne službe in tretjih oseb, praviloma le v
poslovnem času izvajalca javne službe. Izvajalec nadzora se
izkaže s pooblastilom občine. O nadzoru se napravi zapisnik,
ki ga podpišeta predstavnik izvajalca javne službe in občine
oziroma pooblaščenec občine.

24. člen
(pričetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2009
Idrija, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

19. člen

1605.

(nadzorni ukrepi občine)
Če pristojni organ občine ugotovi, da izvajalec javne službe ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz tega odloka, mu lahko z
upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo
ravnanje, ki izhaja iz tega odloka ali v zavarovanje izpolnitve
obveznosti unovči menico ali bančno garancijo, če je to glede
na obliko izvajanja javne službe mogoče.
VII. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
20. člen
(varstvo pravic uporabnikov javne službe)
Varstvo pravic uporabnikov storitev javne službe se zagotavlja z možnostjo vložitve ugovora na svet uporabnikov občine
zaradi odločitev, dejanj ali opustitev izvajalca, ki so v nasprotju
z določbami tega odloka in drugimi predpisi in izvedbenimi akti
(program dela), ki urejajo to javno službo.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Idrija za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
109/08), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,
57/08), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 1/01,
33/01, 135/04, 52/06) je Občinski svet Občine Idrija na 19. redni
seji dne 23. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija
za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2009 (Uradni
list RS, št. 23/08) se spremeni peti odstavek 3. člena tako, da
se glasi:
»Občinski proračun za leto 2009 se določa v naslednjih
zneskih (EUR):

VIII. KAZENSKA DOLOČBA

A.

21. člen

I.

Skupaj prihodki

70

DAVČNI PRIHODKI

8.511.188

700 Davki na dohodek in dobiček

7.226.260

(denarne kazni)
Z globo 700,00 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, z globo 300,00 EUR
pa se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in
fizična oseba, ki iz naklepa ali hude malomarnosti stori prepovedana ravnanja iz 15. člena tega odloka.
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, za katere so
predvidene kazenske določbe, opravlja občinsko redarstvo
občine in pristojni občinski inšpektor.

71

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

703 Davki na premoženje

892.300

704 Domači davki na blago in storitve

392.628

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(prehodno izvajanje javne službe)
Do ureditve izvajanja te javne službe po tem odloku se
javna služba začasno izvaja v dosedanjem obsegu in na dosedanji način.

72

16.598.905

1.033.194
870.750
5.000
15.600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

66.110

714 Drugi nedavčni prihodki

75.734

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sredstev

3.597.002
945.000
2.652.002

Uradni list Republike Slovenije
73

PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

74

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

1.966.405

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev pror. EU

1.443.756

Skupaj odhodki
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

43

47.360
3.410.161

II.

42

47.360

TRANSFERNI PRIHODKI

40

41
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Št. 410-0033/2008
Idrija, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

4.653.397
706.781

IG

112.753
3.439.660

1606.

154.800
239.403
4.136.789
162.102

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah in na podlagi Statuta Občine Ig je Občinski svet Občine Ig na 17. redni
seji dne 22. 4. 2009 sprejel

2.243.007

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 2008

672.620
1.059.060

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.892.363

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.892.363

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ig za leto 2008

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ig za leto
2008.

INVESTICIJSKI TRANSFERI

2.047.487

431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso pror.up.

1.535.567

432 Invest. transferi pror. uporabnikom

511.920

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

III.

Proračunski presežek (primanjkljaj)

868.869

Skupina/podskupina kontov/Namen

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

75

V.
44

C.

2. člen

47.780

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PROD. KAP. DELEŽEV

47.780

750 Prejeta vračila danih posojil

47.780

Prejeta minus dana posojila in sprememba
kapitalskih deležev

37.500

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

37.500

441 Povečanje kapitalskih deležev
in finančnih naložb

37.500

RAČUN FINANCIRANJA

5.241.272,05
4.901.075,31

70

DAVČNI PRIHODKI

3.382.883,64

700

Davki na dohodek in dobiček

2.872.202,00

703

Davki na premoženje

346.210,39
164.471,25

704

Domači davki na blago in storitve

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

711

Takse in pristojbine

0

712

Denarne kazni

0

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714

Drugi nedavčni prihodki

500 Domače zadolževanje

762.578

55 ODPLAČILA DOLGA

762.578

550 Odplačila domačega dolga
VIII. Sprememba stanja sredstev na računu
IX. Neto zadolževanje
X.

Stanje sredstev na dan 31.12. preteklega
leta

Proračun
2008

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

50

VII. Odplačila dolga

v EUR

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

VI. Zadolževanje
ZADOLŽEVANJE

4831

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

15.730.036

413 Drugi tekoči domači transferi

IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev

Stran

0,00
1.518.191,67
322.135,21
1.557,60
4.995,69
29.249,47
1.160.253,70

72

KAPITALSKI PRIHODKI

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0,00

116.571

721

Prihodki od prodaje zalog

0,00

–762.578

722

Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

–116.571
«

73

PREJETE DONACIJE

14.259,27

730

Prejete donacije iz domačih virov

14.259,27

731

Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

220.338,11

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

213.625,66

762.578

2. člen
Prvi stavek prvega odstavka 7. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
81.830 EUR.«

100.248,11

100.248,11

0,00

Stran
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741

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije

6.712,45

78

PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE

5.351,25

787

Prejeta sredstva od drugih evropskih
institucij

5.351,25

II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

8.775.755,37
1.605.946,31

40

TEKOČI ODHODKI

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

402

Izdatki za blago in storitve

295.828,08
47.086,01
1.183.109,32

403

Plačila domačih obresti

36.881,28

409

Rezerve

43.041,62

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

242.219,03

413

Drugi tekoči domači transferi

542.746,10

414

Tekoči transferi v tujino

1.795.063,07
67.096,93
943.001,01

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.472.590,32

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.472.590,32

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

902.155,67

431

Investicijski transferi pravnim osebam

848.485,58

432

Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

53.670,09

III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)
–3.534.483,32
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

2.771.478,05

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

2.771.478,05

750

Prejeta vračila danih posojil

0

751

Prodaja kapitalskih deležev

2.771.478,05

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanja kapitalskih deležev in
naložb

0

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

55
550

ZADOLŽEVANJE
Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2008

800.000,00
800.000,00
159.999,66
159.999,66
159.999,66

–123.004,93
640.000,34
3.534.483,32
4.402.522,65

Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2008 znaša
4.402.522,65 EUR.
3. člen
Presežek odhodkov nad prihodki tekočega leta (proračunski primanjkljaj), ki znaša ob upoštevanju računa financiranja in
računa finančnih terjatev in naložb 923.004,98 EUR se pokrije
s stanji na računih na dan 31. 12. 2007.
Kot namenska sredstva se iz leta 2008 prenašajo:
– Obveznosti do upravičencev po ZVJTO, ki znašajo
338.747,35 EUR,
– sredstva neporabljene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov iz leta 2007 v višini
22.564,24 EUR,
– iz leta 2008 v višini 15.951,76 EUR in
– sredstva neporabljene dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi odvajanja odpadnih voda v višini 11.001,01 EUR,
– sredstva neporabljene požarne takse v višini
1.027,00 EUR.
Stanje proračunske rezerve na dan 31. 12. 2008 znaša
40.063,73 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410/015/2007
Ig, dne 23. aprila 2009

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

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

50
500

0
800.000,00

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

1607.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto
2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 17. redni
seji dne 22. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ig za leto 2009 (Uradni list
RS, št. 125/08) se 2. člen spremeni in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in
izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov / namen

v EUR
Rebalans
1-2009

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

8.154.938,06

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.053.119,64

70

DAVČNI PRIHODKI

3.596.247,96

700

Davki na dohodek in dobiček

3.066.950,00

703

Davki na premoženje

379.721,55

704

Domači davki na blago in storitve

149.576,41

706

Drugi davki

71

NEDAVČNI PRIHODKI

456.871,68

710

Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

194.720,60

711

Takse in pristojbine

0,00

712

Denarne kazni

4.000,00

713

Prihodki od prodaje blaga
in storitev

8.596,08

0,00

714

Drugi nedavčni prihodki

72

KAPITALSKI PRIHODKI

249.555,00

720

Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

0,00

721

Prihodki od prodaje zalog

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

1.880.939,12

PREJETE DONACIJE

3.420,50

730

Prejete donacije iz domačih virov

3.420,50

731

Prejete donacije iz tujine

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

741

Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije
II. SKUPAJ ODHODKI
(40+41+42+43)

0,00
2.217.458,80
632.576,92

1.584.881,88
12.718.298,59

40

TEKOČI ODHODKI

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

2.678.156,55

401

Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

351.817,62

413

Drugi tekoči domači transferi

639.661,67

414

Tekoči transferi v tujino

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

6.770.613,89

420

Nakup in gradnja osnovnih
sredstev

6.770.613,89

466.280,92
70.936,76
1.906.774,75
37.859,00
196.305,12
2.612.984,11
405.833,83
1.215.670,99

0,00

Stran
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43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

656.544,04

431

Investicijski transferi pravnim
in fizičnim osebam

476.194,04

432

investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

180.350,00

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,
PRIMANJKLJAJ (I.-II.)

–4.563.360,53

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIH IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanja kapitalskih deležev in
naložb

0,00

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0,00

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

0,00

1.880.939,12

73
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C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

775.000,00

50

ZADOLŽEVANJE

775.000,00

500

Domače zadolževanje

775.000,00

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

185.834,00

55

ODPLAČILA DOLGA

185.834,00

550

Odplačila domačega dolga

185.834,00

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

–3.974.194,53

X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)

589.166,00

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

4.563.360.53

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
NA DAN 31. 12. 2008

4.402.522,65
«

2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračunski sklad občine je račun proračunske
rezerve, oblikovane po 49. členu Zakona o javnih financah. Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini
44.649,69 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske
uprave, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve
za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine
10.000,00 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča
občinski svet.«

Stran
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3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 4101/002/2008
Ig, dne 23. aprila 2009

73

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH
VIROV
74

Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – 2759, 110/02 –
5389 in 127/06 – 5348, 14/07 – 600, 64/08 in 109/08), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00,
100/00, 16/02, 51/02, 72/05, 60/07 in 94/07) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97,
30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 24. redni
seji dne 23. 4. 2009 sprejel

1. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto
2008 zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb, račun financiranja ter bilanco rezervnega
sklada.
Tabela 1: Bilanca prihodkov in odhodkov
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

I.

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

11.643.163

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+403+409)
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
ZAPOSLENIM
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
ZA SOCIALNO VAR.
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

9.499.507

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

8.286.222

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

7.235.370

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

610.409

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
IN STORITVE

440.443

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
IN DOHODKI OD PREM.

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
IN GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG.
IN USTANOVAM

42

43

72

712 DENARNE KAZNI

8.425

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
IN STORITEV

3.602

102.789
2.177.288
46.469
114.153
3.701.345
105.681
1.830.050
504.388

4.736.236

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
SREDSTEV

4.736.236

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)

485.356

431 INVEST. TR. PRAVNIM
IN FIZIČNIM OSEBAM,
KI NISO PR. UPOR.

398.407

PRORAČUNSKI PRESEŽEK
(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

75
IV.

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

86.949
–325.177

–

750 PREJETA VRAČILA DANIH
POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV
752 KUPNINE IZ NASLOVA
PRIVATIZACIJE
44
V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPIT. DELEŽEV

–

440 DANA POSOJILA

508.956

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

250.456

441 POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

217.211

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN
IZ NASLOVA PRIVATIZ.

33.245

604.755

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽ.

3.045.454

1.261.227

III.

689.335
2.967

575.780
11.968.391

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
TRANSFERI

432 INVEST. TR. PRORAČUNSKIM
UPORABNIKOM

1.213.285

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

TEKOČI TRANSFERI
(410+411+412+413)
410 SUBVENCIJE

706 DRUGI DAVKI
71

1.304.024

40

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2008

70

740 TRANSFERNI PRIHODKI
IZ DRUGIH JAVNOFIN. INST.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

41

13.369
1.879.804

II.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2008

13.396

TRANSFERNI PRIHODKI

741 PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ
SRED. PRORAČUNA EU

ILIRSKA BISTRICA
1608.

PREJETE DONACIJE (730+731)

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJ.
IN SPR. KAP. DEL. (IV.-V.)

–

Uradni list Republike Slovenije
C.

Št.

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

1.034.657
1.034.657

55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

153.309

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

153.309

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA
RAČ. (I+IV+VII-II-V-VIII)

556.121

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)

881.348

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)

325.227

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31.12. PRET. LETA

Stran

4835

– splošni del proračuna – bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja,
– posebni del proračuna – realizirani finančni načrti občinskega sveta, nadzornega odbora, župana, občinske uprave,
krajevnih skupnosti,
– obrazložitve – obrazložitve splošnega dela, posebnega
dela, obrazložitve izvajanja načrta razvojnih programov,
– obrazložitev podatkov iz bilance stanja.

RAČUN FINANCIRANJA

50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
6. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008 z vsemi prilogami se objavi na spletni strani
Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si

2.883.182

Št. 410-26/2009
Ilirska Bistrica, dne 23. aprila 2009

Presežek prihodkov nad odhodki po bilanci prihodkov
in odhodkov, računu terjatev in naložb ter računu financiranja
znaša 556.121 evrov.
Z upoštevanjem neporabljenih sredstev iz leta 2007 v višini 2.883.182 evrov znašajo neporabljena sredstva 3.439.302
evrov.

Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

2. člen
Rezervni sklad občine izkazuje:
– stanje 1. 1. 2008
29.746 evrov
– prihodki v letu 2008
114.153 evrov
– odhodki v letu 2007
141.702 evrov
– presežek prihodkov
2.197 evrov.

IVANČNA GORICA
1609.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ivančna Gorica za leto 2008

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 21. in 51. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 in 114/06) in 16. člena
Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in
36/07) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. seji dne
24. 4. 2009 sprejel

Presežek prihodkov rezervnega sklada Občine Ilirska Bistrica po stanju 31. 12. 2008 v višini 2.197 evrov, se vodi kot
sredstva na računu in se koristi v letu 2009.
3. člen
Rezervni sklad po stanovanjskem zakonu izkazuje:
– stanje 1. 1. 2008
27.773 evrov
– prihodki v letu 2008
7.369 evrov
– odhodki v letu 2008
0
– presežek prihodkov
35.142 evrov.

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Ivančna
Gorica za leto 2008

Presežek prihodkov rezervnega sklada po stanovanjskem
zakonu po stanju 31. 12. 2008 znaša 35.142 evrov in se vodi
kot sredstva na računu. Sredstva se lahko koristijo v letu 2009,
na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica in
v skladu z veljavno stanovanjsko zakonodajo.

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Ivančna
Gorica za leto 2008.

4. člen
Sestavni del zaključnega računa proračuna Občine Ilirska
Bistrica za leto 2008, so:

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto
2008 izkazuje:

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

SKUPINA
PODSK.

ZAP.
ŠT.

1

2
I.

v EUR

NAMEN

ZAKLJUČNI
RAČUN 2008
3

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

4
10.345.366

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

9.221.731

70

DAVČNI PRIHODKI

8.147.617

700

Davki na dohodek in dobiček

7.310.639

703

Davki na premoženje

704

Domači davki na blago in storitve

71

NEDAVČNI PRIHODKI

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

439.942
397.036
1.074.114
449.950

Stran
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711

Takse in pristojbine

712

Denarne kazni

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

714

Drugi nedavčni prihodki

576.022

72

KAPITALSKI PRIHODKI

519.550

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

440.903

721

Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sred.

73

PREJETE DONACIJE

733

Prejete donacije iz domačih virov

74

TRANSFERNI PRIHODKI

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.860
8.611
29.671

0
78.647
1.318
1.318
602.767
602.767
10.745.885

40

TEKOČI ODHODKI

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

401

Prispevki delodajalcev za socialno varstvo

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

409

Rezerve

41

TEKOČI TRANSFERI

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

412

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

549.006

413

Drugi tekoči domači transferi

846.667

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

4.237.235

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

4.237.235

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

310.646

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

201.487

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III.

B.

2.553.987
467.757
75.725
2.010.359
146
0
3.644.017
17.049
2.231.295

109.159

PRESEŽEK ALI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)

–400.519

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

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

66.413

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

66.413

750

Prejeta vračila danih posojil

61.315

751

Prodaja kapitalskih deležev

0

752

Kupnine iz naslova privatizacije
V.

5.098

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440

Dana posojila

0

441

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

VI.

C.

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

66.413

RAČUN FINANCIRANJA
VII.

50
500

ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA (500)

0

ZADOLŽEVANJE

0

Domače zadolževanje
VIII.

0

ODPLAČILA DOLGA (550)

2.453

55

ODPLAČILA DOLGA

2.453

550

Odplačila domačega dolga
IX.

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

2.453
–336.560

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–2.453

XI.

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

400.519

STANJE SRED. NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

3.461.741

Uradni list Republike Slovenije
Pregled realizacije prihodkov in odhodkov je zajet v bilanci
prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in
računu financiranja, ki so sestavni del zaključnega računa.
3. člen
Negativno stanje računa financiranja se pokriva s presežkom prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter s sredstvi na računih proračuna.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2009
Ivančna Gorica, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

1610.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta
v Leskovcu za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), 7. člena Statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote
Ljubljana, je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni
seji dne 23. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta v Leskovcu
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo kulturne, zgodovinske in umetnostno-arhitekturne vrednote ter se zagotovi nadaljnji obstoj,
se za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in umetnostno – arhitekturnega spomenika razglasi
enoto kulturne dediščine:
– EŠD 2667 Leskovec – Cerkev sv. Ožbolta.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik
lokalnega pomena:
Cerkev sv. Ožbolta stoji na južnem robu vasi. Cerkev
sestavljena iz pravokotne ladje, enako širokega skoraj kvadratnega prezbiterija ter zvonika ob zahodni ladijski steni, je v
zasnovi srednjeveška arhitektura z ohranjenimi srednjeveškimi
stenskimi poslikavami ter zazidanimi srednjeveškimi odprtinami
na ostenjih ladje. Cerkev je bila v baročni dobi preoblikovana
ter dopolnjena z lesenim kasetiranim poslikanim stropom, datiranim z letnico 1633 ter glavnim oltarjem sv. Ožbolta datiranim
z letnico 1681. Stranska oltarja sv. Antona Puščavnika in sv.
Gertrude sta iz konca 18. oziroma začetka 19. stoletja. Križev
pot je ekspresivno delo druge polovice 18. stoletja.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Leskovec,
na parceli št. 1., k.o. Leskovec. Vplivno območje spomenika
predstavlja jugozahodni del enote naselbinske dediščine Leskovec – Vaško jedro (EŠD 23392). Vplivno območje obsega
parcele št. 2/1 – del (vzhodni), 2/3, 5/1 in 5/2 vse k.o. Leskovec.
Meji spomenika in vplivnega območja sta vrisani na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
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Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in redno vzdrževanje kulturnih, umetnostnih,
arhitekturnih in zgodovinskih vrednot, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti tako na zunanjščini kot v notranjščini z vso izvirno
slikarsko in stavbno opremo; v primeru okrnitve spomenika
ali njegove opreme je potrebno zagotoviti vrnitev v prvotno
stanje,
– ohranjanje namembnosti spomenika skladno s prvotno
namembnostjo,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
izvirnih prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine
spomenika ter njegove opreme po načelu ohranjanja v obliki,
legi, gabaritu, konstrukciji, materialu, strukturi in barvni podobi,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjščine in notranjščine ter notranje opreme z
rušenjem in odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo
in dodajanjem posameznih prvin,
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika,
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta v primeru
večjih posegov v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki
določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora;
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora;
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS, OE Ljubljana.
5. člen
Lastnik in/ali upravljalec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika ali posameznih spomeniških
vrednot, posebej ne osnovne namembnosti.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
pristojnega javnega zavoda.
7. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1. Nadzor nad izvajanjem tega
odloka opravlja inšpektorat pristojen za kulturo.
8. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status
kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v tretjem odstavku 3. člena tega odloka.
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9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-0001/2007
Ivančna Gorica, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

1611.

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ane v Velikih
Češnjicah za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 11., 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), 7. člena Statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04 in 36/07) ter na predlog Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območne enote
Ljubljana, je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 20. redni
seji dne 23. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o razglasitvi cerkve sv. Ane v Velikih Češnjicah
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
Z namenom, da se ohranijo kulturne, zgodovinske in umetnostno-arhitekturne vrednote ter se zagotovi nadaljnji obstoj,
se za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi zgodovinskega in umetnostno – arhitekturnega spomenika razglasi
enoto kulturne dediščine:
– EŠD 2500 Velike Češnjice – Cerkev sv. Ane.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spomenik
lokalnega pomena:
Cerkev, sestavljena iz pravokotne ladje, prezbiterija zaključenega s tremi stranicami oktogona ter zvonika ob zahodni ladijski steni, je v zasnovi srednjeveška, leta 1732, kot priča letnica
na stranskem portalu, barokizirana arhitektura. Glavni oltar, ki je
posvečen sv. Ani, je nastal pred sredo 18. stoletja. Izjemno kvaliteten severni stranski oltar sv. Uršule z antependijem iz srede
17. stoletja je delo mojstra Jurija Scornusa. Južni stranski oltar,
ki je posvečen sv. Florijanu, je datiran z letnico 1777. Za oltarjem
sv. Uršule je na slavoločni steni freska iste svetnice iz okrog leta
1600. V zakristiji je lesen križ za procesije iz 17. stoletja.
3. člen
Spomenik stoji na zemljišču katastrske občine Češnjice,
na parceli št. 623/1, k.o. Češnjice. Vplivno območje spomenika
predstavlja severni del enote naselbinske dediščine – Velike
Češnjice, in sicer obsega parcele št. 618/1, 618/2, 623/2, 631,
630/1 in 916 vse k.o. Češnjice.
Meji spomenika in vplivnega območja sta vrisani na digitalnem katastrskem načrtu v merilu 1:2880 in na temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrtov z zarisom varovanega območja, ki sta
sestavni del tega odloka, hrani Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju
ZVKDS, OE Ljubljana).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje in redno vzdrževanje kulturnih, umetnostnih,
arhitekturnih in zgodovinskih vrednot, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti tako na zunanjščini kot v notranjščini z vso izvirno
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slikarsko in stavbno opremo; v primeru okrnitve spomenika ali
njegove opreme je potrebno zagotoviti vrnitev v prvotno stanje,
– ohranjanje namembnosti spomenika skladno s prvotno
namembnostjo,
– strokovno prenovo okrnjenih izvirnih prvin arhitekture v
smislu rekonstrukcijo avtentične podobe spomenika,
– strokovno vzdrževanje in obnavljanje vseh neokrnjenih
izvirnih prvin arhitekturne zasnove zunanjščine in notranjščine
spomenika ter njegove opreme po načelu ohranjanja v obliki,
legi, gabaritu, konstrukciji, materialu, strukturi in barvni podobi,
– prepoved spreminjanja varovanih vrednot arhitekturne
zasnove zunanjščine in notranjščine ter notranje opreme z
rušenjem in odstranjevanjem, kot tudi z nadzidavo, prezidavo
in dodajanjem posameznih prvin,
– zagotavljanje dostopa javnosti v obsegu, ki ne ogroža
varovanja spomenika ter pravic lastnika,
– predhodno izdelavo konservatorskega načrta v primeru
večjih posegov v spomenik ali njegovo celovito prenovo.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani njegov sakralni pomen in raba,
– ohrani neokrnjenost arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– predstavi kulturne vrednote spomenika in situ in v medijih,
– vzpodbudi učno – predstavitveno in znanstveno raziskovalno delo.
Za vplivno območje spomenika velja varstveni režim, ki
določa:
– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi varovanih lastnosti prostora,
– ohranjanje nepozidanosti odprtega prostora z ohranjanjem tradicionalne rabe prostora,
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega
značaja vključno z nadzemno ali podzemno infrastrukturo ter
nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri ZVKDS, OE Ljubljana.
5. člen
Lastnik in/ali upravljalec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika ali posameznih spomeniških
vrednot, posebej ne osnovne namembnosti.
6. člen
Za vsako spremembo funkcije in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali vplivno območje je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje
pristojnega javnega zavoda.
7. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
od 125. do 127. člena ZVKD-1. Nadzor nad izvajanjem tega
odloka opravlja inšpektorat pristojen za kulturo.
8. člen
Na podlagi tretjega odstavka 13. člena ZVKD-1 pristojni
organ po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status
kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v tretjem odstavku 3. člena tega odloka.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-0001/2009
Ivančna Gorica, dne 23. aprila 2009
Župan
Občina Ivančna Gorica
Jernej Lampret l.r.

Uradni list Republike Slovenije
JESENICE
1612.

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine
Jesenice

Na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 152. člena
Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je
Občinski svet Občine Jesenice na redni 27. seji dne 23. 4.
2009 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin Občine Jesenice
UVODNE DOLOČBE

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Jesenice

1. člen
S spremembami in dopolnitvami Odloka o ustanovitvi
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 34/08, v nadaljevanju Odlok), Občina Jesenice dopolnjuje nabor pristojnosti in nalog, ki jih opravlja
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice
(v nadaljevanju besedila: Svet).

UVODNE DOLOČBE

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

1. člen
S spremembami in dopolnitvami Statuta Občine Jesenice
(Uradni list RS, št. 1/06 in spr., v nadaljevanju Statut), Občina
Jesenice ukinja obstoj in delovanje Posvetovalnega kolegija
predsednikov Svetov krajevnih skupnosti.

2. člen
2. člen Odloka se spremeni tako, da se doda nov, drugi
odstavek, ki se glasi:
»Svet lahko obravnava tudi druga vprašanja iz pristojnosti
občine na pobudo župana, občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti, ter na svojo pobudo.«

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
2. člen
70. člen (Posvetovalni kolegij predsednikov Svetov krajevnih skupnosti) se v celoti črta.
3. člen
108. člen (drugi organi občine) se spremeni tako, da se
besedilo v celoti črta in se nadomesti z besedilom:
»Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se za občinske
gospodarske javne službe ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice, ki ga imenuje in razrešuje
občinski svet.«

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2009
Jesenice, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2009
Jesenice, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

1613.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin Občine Jesenice

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in spremembe),
12. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 102/07) ter 13. in 108. člena Statuta
Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spremembe) je
Občinski svet Občine Jesenice na 27. redni seji dne 23. 4.
2009 sprejel

KAMNIK
1614.

Odlok o občinskih taksah v Občini Kamnik

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 Odl. US: U-I-24/07-66, 57/08),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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), 17. člena Zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07, 29/07 Odl. US: U-I-56/06-31, 58/2007
Odl. US: U-I-34/05-9, 16/08 Odl. US: U-I-414/06-7, 17/08 (21/08
popr.), 76/08 – ZIKS-1C) in 14. člena Statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 101/08) je Občinski svet Občine Kamnik na
22. seji dne 22. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskih taksah v Občini Kamnik
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
Odlok predpisuje vrste in višino taks, način ravnanja taksnih
zavezancev pri namestitvi in uporabi taksnih predmetov in plačilo
taks na območju Občine Kamnik (v nadaljevanju občina).
Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
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(taksni predmeti in storitve)
V Občini Kamnik se plačujejo občinske takse za naslednje
predmete in storitve (v nadaljevanju taksni predmeti):
– uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih
prireditev;
– oglaševanje na javnih mestih;
– parkiranje na javnih površinah;
– uporabo javnega prostora za kampiranje;
– druge oblike uporabe javne površine, ko tako določa
zakon.
Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka
tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen
drug način plačila.
3. člen
(prijava in namestitev taksnega predmeta)
Taksni zavezanci morajo pred postavitvijo taksnega predmeta ali izvajanjem storitve na javni površini pridobiti dovoljenje
pristojnega občinskega oddelka.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o
zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega
predmeta, opis taksnega predmeta (površina, število ipd.) in
druge okoliščine, ki so pomembne za izdajo dovoljenja in določitev taksne obveznosti.
4. člen
(spremembe)
Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega
predmeta ali izvajanje storitve oziroma spremembo zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu oddelku v roku 8 dni od
nastale spremembe.
Taksnih predmetov ali izvajanje storitev ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega občinskega oddelka.
5. člen
(višina občinske takse)
Občinska taksa se določa v točkah.
Višine občinskih taks za posamezne taksne predmete in
storitve ter taksne oprostitve so v obliki točkovnega sistema
določene v taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.
Taksa se plača po vrednosti točke na dan odmere.
Župan enkrat letno s sklepom določi vrednost točke za
obračun občinskih taks, in sicer v mesecu januarju na podlagi
povprečne letne stopnje inflacije za preteklo leto, ki ga objavi
Statistični urad Republike Slovenije.
6. člen
(taksni zavezanci)
Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna
oseba ali posameznik, ki uporablja predmete in izvaja storitve,
za katere so s tem odlokom določene takse (v nadaljevanju:
taksni zavezanec).
Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec
lastnik taksnega predmeta.
7. člen
(nastanek in prenehanje taksne obveznosti)
Taksna obveznost nastane z začetkom uporabe ali namestitve taksnega predmeta oziroma začetkom izvajanja storitve,
preneha pa z dnem odstranitve ali uporabe oziroma s prenehanjem izvajanja storitve.
V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, nastane taksna obveznost z dnem namestitve taksnega
predmeta oziroma z dnem začetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec Občino Kamnik pisno
obvestil o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju
njegove uporabe.
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Okoliščina, da taksnega predmeta zavezanec začasno ni
mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
8. člen
(letne odmere)
leto.

Pri izračunu letnega zneska se uporablja koledarsko

Taksni zavezanec je dolžan plačati občinsko takso za
vsako leto v skladu z odmerno odločbo, ki jo pristojni občinski
oddelek izda vsako leto posebej.
V primeru, da je taksna obveznost določena v letnem znesku, taksni predmet pa se uporablja oziroma je postavljen manj
kot leto dni, se taksa obračuna za vsak začeti mesec uporabe
oziroma postavitve, in sicer po dvanajstinah letnih zneskov,
razen če je v taksni tarifi drugače določeno.
Na enak način se obračuna tudi preveč plačana taksa
zaradi prenehanja taksne obveznosti pred potekom koledarskega leta.
9. člen
(odmera občinskih taks)
Taksnemu zavezancu se plačilo odmeri z odločbo, ki
vsebuje tudi dovoljenje in 3. člena tega odloka.
Občinske takse odmerja in pobira občinska uprava na
podlagi prijav zavezancev.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, se odmeri taksa po podatkih, ki jih pridobi pristojni
občinski oddelek za nadzor.
10. člen
(plačilo občinske takse)
Občinske takse plačujejo zavezanci letno, mesečno
oziroma dnevno vnaprej oziroma tako, kot je določeno z
odločbo.
Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku,
se ta prisilno izterja.
Če zavezanec ne plača takse v roku, ki je za to določen
v odločbi, lahko pristojni občinski oddelek razveljavi odločbo in
izvede ukrepe v skladu z 13. členom tega odloka.
11. člen
(oprostitve plačila takse)
Občinske takse ne plačujejo krajevne skupnosti v Občini
Kamnik, Občina Kamnik ter javna podjetja in zavodi, katerih
ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, prireditve, ki jih organizirajo društva, ustanovljena v javnem interesu s sedežem v
občini, ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru.
Taksa se tudi ne plačuje za objave humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi.
Poleg oprostitev iz tega člena in oprostitev iz taksne
tarife tega odloka lahko pristojni oddelek občinske uprave
oprosti posamezne taksne zavezance plačila takse v izjemnih
primerih, ko gre za širši družbeni interes pospeševanja podjetništva, gospodarstva, turizma, kulture ali športa v Občini
Kamnik.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA
12. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinski
oddelek pristojen za nadzor in občinski oddelek pristojen za
finance.
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19. člen

(ukrepanje občinskega oddelka pristojnega za nadzor)

(začetek veljavnosti odloka)

Občinski oddelek pristojen za nadzor ugotavlja ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter
preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, ko taksna obveznost ni bila prijavljena ali so
bili v prijavi taksne obveznosti navedeni neresnični podatki,
ki vplivajo na odmero taksne obveznosti, ali občinska taksa
ni bila plačana ali plačana v celoti, lahko občinski oddelek
pristojen za nadzor odredi na stroške taksnega zavezanca
odstranitev taksnega predmeta z javne površine ali prekinitev izvajanja taksne storitve na javni površini za čas do
izpolnitve pogojev, ki jih za postavitev in uporabo taksnega
predmeta ali za izvajanje taksne storitve na javni površini
določa ta odlok.

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

14. člen
(ukrepanje občinskega oddelka pristojnega za finance)
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinski
oddelek pristojen za finance, poda predlog za izterjavo zapadle
obveznosti Davčni upravi Republike Slovenije.
III. DOLOČBE O SANKCIJAH
15. člen
(sankcioniranje taksnih zavezancev)
Z globo 1.200 € se sankcionira za prekršek pravna oseba
ali samostojni podjetnik posameznik:
1. če ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse,
2. ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti,
3. ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega
občinskega oddelka oziroma ga postavi v nasprotju s soglasjem (3. člen odloka),
4. če ne prijavi sprememb taksnega predmeta, ki vplivajo
na odmero taksne obveznosti (4. člen odloka).
Z globo 800 € se sankcionira posameznik, ki v zvezi
samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
Z globo 400 € se sankcionira odgovorna oseba pravne
osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 300 € se sankcionira fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(vrednost točke taksnih tarif)
Z dnem uveljavitve odloka o občinskih taksah v občini
znaša vrednost točke taksnih tarif 0,055 €.
17. člen
(taksna obveznost ob uveljavitvi odloka)
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo
taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete,
so dolžni taksno obveznost prijaviti pristojnemu občinskemu
oddelku najkasneje v roku 15 dni po uveljavitvi tega odloka.
Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka
veljavnosti tega odloka.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
komunalnih taksah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 58/00,
65/05 in 17/06).

Št. 007-0006/2008
Kamnik, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.
TARIFE OBČINSKIH TAKS
Tarifna št. 1
Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki, cirkusi, sejmi, razstave, glasbeni dogodki in podobno) znaša taksa:
za vsak uporabljeni m2 dnevno
a) za urejene in vzdrževane površine (tlakovane,
betonske in asfaltirane in podobne površine)
5 točk
b) za uporabo nevzdrževanih in drugih javnih
površin (makadamske površine, zelenice ipd.)
3 točke
Opombe:
1. Za javno površino po tej tarifi se štejejo ulice, ceste,
trgi, pločniki, pešpoti, zelenice in parkirišča, druge urejene in
neurejene javne površine na območju občine.
2. Taksni zavezanec je uporabnik javnih površin ali prireditelj razstav in drugih zabavnih prireditev.
Tarifna št. 2
Za oglaševanje na javnih mestih, za reklamne napise,
objave, oglase, ozvočevalna sredstva ter podobna sredstva za
reklamiranje in sporočila, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače
označeni na javnih mestih, se plača taksa:
a) Za panoje, jumbo plakate in ostale plakate, transparente, table, in drugo podobno oglaševanje na javnih mestih, ki ima
trajni značaj, znaša letna taksa glede na velikost:
Vrsta objekta – število točk
na m2 letno
1. obešanka na drogu JR
(do 1,7 x 1,1 m)
2. čezcestni transparent
(do 8 x 1 m)
3. svetlobna vitrina
(do 1,8 x 1,2 m)
4. plakatni pano in steber
(do 2,0 x 1,4 m)
5. jumbo pano (do 12 m2)
6. rollo pano (do 12 m2)
7. roto pano (do 18 m2)
8. elektronski displeji (do
18 m2)
9. fasadni panoji
10. veliki panoji (nad 20 m2)
11. končne table (do 2,8 m2)
12. drugi objekti za oglaševanje
(do 2,8 m2)
13. drugi objekti za oglaševanje
(nad 2,8 m2)

točke
enostransko

točke
dvostransko

750

1.350

900

1.620

3.500

6.300

820
900
4.000
3.000

1.475
1.620
7.200
5.400

3.000
1.300
1.300
900

5.400
2.340
2.340
1.620

900

1.620

1.000

1.800

b) Za panoje, jumbo plakate in ostale plakate, transparente, table, in drugo podobno oglaševanje na javnih
mestih, ki nimajo trajni značaj, znaša dnevna taksa glede na
velikost:
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Vrsta objekta – število točk
točke
točke
na m2 dnevno
enostransko dvostransko
1. obešanka na drogu JR
(do 1,7 x 1,1 m)
4
8
2. čezcestni transparent
(do 8 x 1 m)
5
10
3. svetlobna vitrina
(do 1,8 x 1,2 m)
20
40
4. plakatni pano in steber
(do 2,0 x 1,4 m)
5
10
5. jumbo pano (do 12 m2)
5
10
2
25
50
6. rollo pano (do 12m )
15
30
7. roto pano (do 18 m2)
8. elektronski displeji (do
18 m2)
15
30
9. fasadni panoji
7
14
2
7
14
10. veliki panoji (nad 20 m )
5
10
11. končne table (do 2,8 m2)
12. drugi objekti za oglaševanje
(do 2,8 m2)
5
10
13. drugi objekti za oglaševanje
(nad 2,8 m2)
7
14
c) reklamne avtomobile (pri prodaji srečk in
podobno) – na dan
d) oglaševanje na in z vozili in prikolicah z
majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi
načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi) ter mobilno
in stacionarno oglaševanje – na dan

50 točk

Opombe:
1. Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora
za določen namen (kot npr. šotorenje), ki ne predstavlja izvirne
namembnosti tega prostora.

1615.

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Kamnik

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93
in 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 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 in 70/08) in
14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08) je
Občinski svet Občine Kamnik na 22. redni seji dne 22. aprila
2009 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki v Občini Kamnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

100 točk

Opombe:
1. Plačila občinske takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščene objave državnih organov, organizatorji
volilne kampanje v času volilne kampanje v skladu z veljavno
zakonodajo, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz svoje
dejavnosti objavljajo društva s sedežem v občini, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter objave
dobrodelnih in humanitarnih organizacij. Plačila takse so lahko
oproščeni tudi tisti, ki jih pristojen občinski organ oprosti plačila
v skladu z 11. členom tega odloka.
2. Plačila taks po tej tarifi so oproščene tudi nekomercialne objave v splošno korist (veterinarska služba, preventivni
pregledi, opozorila, obvestila in podobno).
Tarifna št. 3
Za uporabo javnih površin parkiranje in za druge začasne
namene znaša taksa dnevno za vsak začeti m2:
a) asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne
utrjene površine
1,5 točke
b) utrjene makadamske površine
1,0 točka
c) druge (neutrjene) površine
0,5 točke
Opombe:
1. Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za
določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega
prostora (npr. parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba javnega
prostora za večje politične, zabavne ali gospodarsko-pridobitne
prireditve) in ki je dovoljena na podlagi ustreznega občinskega
akta.
Tarifna št. 4
Za uporabo javnega prostora za kampiranje znaša taksa
dnevno za vsak začeti m2:
a) asfaltirane, betonske, tlakovane in podobne utrjene površine
1,5 točke
b) utrjene makadamske površine
1,0 točka
c) zelene površine
2,0 točki
d) druge (neutrjene) površine
0,5 točke

(javna služba)
Ta odlok ureja način opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Kamnik.
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo:
– organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
– vrsta in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne
službe,
– pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
– viri financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsta objektov, naprav in opreme za izvajanje javne
službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske in prehodne določbe.
3. člen
(uporaba republiških predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo republiški predpisi.
Kolikor republiški predpis, izdan po uveljavitvi tega odloka, vsebuje določila, ki so v nasprotju z določili tega odloka,
veljajo določila republiškega predpisa.
4. člen
(cilji javne službe)
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
– uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«;
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– izboljšati dostop do storitev javne službe;
– zagotoviti učinkovit sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov, z namenom zmanjševanja količin mešanih
komunalnih odpadkov;
– zagotoviti obdelavo komunalnih odpadkov pred odlaganjem na odlagališču komunalnih odpadkov;
– zagotoviti spremljanje količine in vrste odpadkov glede
na vir nastajanja odpadkov, osveščanje in obveščanje uporabnikov javne službe o učinkovitem ravnanju z odpadki ter
izdelavo letnih in dolgoročnih programov ukrepov na področju
ravnanja s komunalnimi odpadki.
5. člen
(komunalni odpadki, ki so predmet storitve javne službe)
Komunalni odpadki po tem odloku so odpadki iz gospodinjstva in njim po naravi ali sestavi podobni odpadki iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti.
Med komunalne odpadke spadajo:
– ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01,
– kuhinjski odpadki iz podskupine s klasifikacijsko številko
20 01,
– odpadki z vrtov in parkov iz podskupine s klasifikacijsko
številko 20 02,
– drugi komunalni odpadki iz podskupine s klasifikacijsko
številko 20 03,
– embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine s
klasifikacijsko številko 15 01.
Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 (v nadaljevanju: frakcije) so določene v
republiškem predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami
pri opravljanju javne službe.
Posamezne vrste komunalnih odpadkov in njihove klasifikacijske številke so določene v republiškem predpisu o
ravnanju z odpadki.
6. člen
(opredelitev pojmov)
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Povzročitelj je vsaka fizična ali pravna oseba, katere
stalno, začasno, sezonsko ali občasno delovanje oziroma
izvajanje dejavnosti povzroča nastajanje komunalnih odpadkov v zasebnih in javnih prostorih ter površinah na območju
občine.
2. Uporabnik storitev javne službe je oseba, ki skladno s
tem odlokom izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki.
3. Prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje
ravnanje izvajalcu javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov.
4. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih
njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo
razvrščanje ter predhodno skladiščenje zaradi oddaje v obdelavo.
5. Izvajalec javne službe je oseba, ki skladno s tem odlokom opravlja dejavnost javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki.
6. Zbirno mesto je prostor, kjer povzročitelji stalno ločeno
zbirajo odpadke v posodah, predpisanih s tem odlokom, v času
do prevzema odpadkov na prevzemnem mestu.
7. Prevzemno mesto je prostor, kjer uporabniki redno
prepuščajo izvajalcu določene vrste komunalnih odpadkov in
sicer po urniku, ki ga določi izvajalec.
8. Zbirno-prevzemno mesto je prostor, kjer se določene
vrste komunalnih odpadkov zbirajo in kjer jih uporabniki prepuščajo izvajalcu na način, predpisan s tem odlokom. Zbirnoprevzemno mesto se zagotavlja na način, določen za zbirno in
prevzemno mesto.
9. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na
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vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu ali več gospodinjstvom, če gre za večstanovanjski objekt z vrtom. Namen
kompostiranja v hišnem kompostniku je, da se kompost uporabi
na lastnem vrtu.
10. Mala komunalna kompostarna je kompostarna z
letno zmogljivostjo predelave, ki ne presega 100 t neobdelanih biološko razgradljivih odpadkov in je namenjena kompostiranju odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in javnih
zelenih površin in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov
iz gospodinjstev.
11. Zbiralnica ločenih frakcij ali ekološki otok je pokrit ali
nepokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje
in začasno hranjenje posameznih frakcij, kjer jih povzročitelji
prepuščajo izvajalcu.
12. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe
te frakcije oddajajo.
13. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo,
opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki
po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da
povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu javne službe te frakcije
oddajajo.
14. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst
ločenih frakcij, kjer jih povzročitelji iz gospodinjstev lahko prepuščajo izvajalcu javne službe. Zbirni center je hkrati urejen
tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Javno službo po tem odloku zagotavlja občina v obliki
koncesionirane gospodarske javne službe ali v drugi obliki v
skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah.
V skladu s sklenjeno koncesijsko pogodbo opravlja koncesionar – izvajalec javno službo na celotnem območju občine
v obsegu in pod pogoji določenimi s tem odlokom, koncesijskim
aktom in koncesijsko pogodbo.
8. člen
(tehnični pravilnik)
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: pravilnik) pripravi izvajalec in ga posreduje občinski upravi. Na predlog župana pravilnik sprejme
Občinski svet Občine Kamnik.
Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki,
– tehnologijo, pogoje in način ločenega zbiranja odpadkov,
– tipizacijo predpisanih posod za odpadke, vključno z merili za določanje izhodiščne prostornine posod za posamezne
kategorije uporabnikov,
– tipizacijo namenskih predpisanih vreč za odpadke in
pogoje njihove uporabe,
– minimalne standarde za določitev prevzemnih mest in
zbiralnic,
– podrobnejše pogoje prepuščanja komunalnih odpadkov
v zbirnih centrih,
– podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov
na poziv uporabnikov,
– podrobnejšo vsebino katastra zbirnih in prevzemnih
mest, zbiralnic in zbirnih centrov,
– druge pogoje glede minimalnih oskrbovalnih standardov, ki so potrebni za ravnanje z odpadki skladno s predpisi in
nemoteno opravljanje javne službe.
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III. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

III.1. PREVZEMANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

9. člen

(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)

(vrsta in obseg storitev javne službe)
Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja,
obdelave in prevoza komunalnih odpadkov, ki jih njihovi
imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe in sicer:
1. storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih, vključno s
prevozom komunalnih odpadkov do zbirnega centra;
2. storitve obdelave komunalnih odpadkov, vključno s
sortiranjem in tehtanjem odpadkov, s katerimi se spreminja lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine
ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom
zmanjšanja biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi
ali povečanja možnosti za njihovo predelavo;
3. storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali
za odlaganje, vključno s prevozom preostankov odpadkov
po obdelavi iz prejšnje alineje na regijsko odlagališče za
nenevarne odpadke.
Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja
javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsem uporabnikom pod enakimi pogoji.
10. člen
(uporabniki storitev javne službe)
Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za vse
uporabnike storitev javne službe.
Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik oziroma
povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ima:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri
lahko stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb,
– pravico do uporabe objekta ali dela objekta, v ali na
katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost,
– pravico do upravljanja objekta ali javne površine v
javni rabi, ki povzroča nastajanje komunalnih odpadkov.
Kot dokazilo, da ima imetnik odpadkov pravico do uporabe stavbe ali objekta, se šteje zlasti dokazilo o lastništvu,
najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika
oziroma upravljalca stavbe ali objekta. Imetnik odpadkov je
dolžan obvestiti izvajalca javne službe o pridobitvi statusa
uporabnika iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni od izpolnitve predpisanih pogojev.
Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz
drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelno
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
Če v skladu s prejšnjimi odstavki ni mogoče določiti
uporabnika storitev javne službe, je uporabnik storitev javne
službe lastnik stavbe ali dela stavbe oziroma objekta ali dela
objekta, v kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb
oziroma v ali na katerem se opravlja storitvena ali proizvodna dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča nastajanje
odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo skupaj
nerazdelno pravice in obveznosti uporabnika storitev javne
službe.
Imetniki odpadkov, ki na podlagi prejšnjih odstavkov
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa uporabnika glede
več nepremičnin na območju občine, so za vsako nepremičnino posebej dolžni uporabljati storitve javne službe po
tem odloku.
Uporabniki iz prejšnjih odstavkov so prosti obveznosti
po tem odloku, če izvajalcu javne službe izkažejo, da stavba
ali objekt oziroma del stavbe ali objekta ni v uporabi neprekinjeno že najmanj tri mesece.

11. člen
Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti, da se v okviru
javne službe ločeno zbirajo in prevzemajo naslednje ločene
frakcije komunalnih odpadkov:
– papir in drobna lepenka, vključno z drobno odpadno
embalažo iz papirja ali lepenke,
– drobna odpadna embalaža iz stekla,
– drobna odpadna embalaža iz plastike ali sestavljenih
materialov,
– drobna odpadna embalaža iz kovine,
– kuhinjski odpadki.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne
frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se zeleni vrtni
odpad zbira ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij in ostanka
komunalnih odpadkov.
Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno na
podlagi prejšnjih odstavkov, se zbirajo kot mešani komunalni
odpadki.
Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označene
zabojnike ali posode, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, ki so določeni
s tem odlokom.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti zadostno število
potrebnih zabojnikov ali posod, enkrat letno pranje in razkuževanje posod za kuhinjske in mešane komunalne odpadke
ter občasno pranje in razkuževanje ostalih posod, če je to
potrebno.
12. člen
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij)
Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih
frakcij,
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnem centru,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnem centru,
– dvakrat letno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih,
– redno prevzemanje kuhinjskih odpadkov,
– redno prevzemanje zelenega vrtnega odpada v zbirnem
centru.
Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo:
– redno prevzemanje nevarnih frakcij v zbiralnicah nevarnih frakcij ali v zbirnem centru,
– enkrat letno prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov oddajajo v premičnih zbiralnicah
nevarnih frakcij.
Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega
člena določi z letnim programom ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami, v skladu s 34. členom tega odloka.
Z namenom izboljšanja storitev ter načina ločenega zbiranja odpadkov, izvajalec javne službe lahko na določenem ali
na celotnem območju občine izvede pilotni projekt, pri katerem
izvaja drugačen način prevzemanja ločeno zbranih frakcij, kot
je določeno v prvem in drugem odstavku tega člena. Pred
začetkom izvedbe pilotnega projekta mora izvajalec pridobiti
pisno soglasje občinske uprave. Kolikor so z izvedbo pilotnega
projekta dokazani boljši rezultati ločenega zbiranja odpadkov,
se mora ta način prevzemanja ločeno zbranih frakcij uvesti kot
redno prevzemanje na celotnem območju Občine Kamnik.
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13. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih
frakcij zagotoviti zbiralnice ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za prevzemanje
papirja in drobne lepenke, drobne odpadne embalaže iz papirja ali lepenke, stekla, plastike ali sestavljenih materialov
in kovine.
Zbiralnice ločenih frakcij so prostorsko razporejene:
– v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj ena
zbiralnica na vsakih 500 prebivalcev;
– najmanj ena zbiralnica ob večjih trgovinah ali trgovskih
centrih, zdravstvenem domu, šolah in otroških vrtcih;
– najmanj ena zbiralnica na območju krajevne skupnosti
z manj kot 500 prebivalcev.
Izvajalec javne službe mora zagotavljati stalen, reden in
nemoten ločen prevoz frakcij iz zbiralnic v zbirni center.
14. člen
(zbiralnice nevarnih frakcij)
Izvajalec javne službe mora za prevzemanje nevarnih
frakcij zagotoviti najmanj eno zbiralnico nevarnih frakcij, ki
mora biti opremljena s tipiziranimi in označenimi posodami ali
zabojniki za prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov. Zbiralnica nevarnih frakcij je lahko urejena tudi v zbirnem
centru.
Izvajalec javne službe mora najmanj enkrat v koledarskem letu zagotoviti ločeno zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico nevarnih frakcij, ki s postanki na naseljenih
območjih in po vnaprej določenem urniku omogoča, da povzročitelji iz gospodinjstev izvajalcu javne službe te frakcije
oddajajo.
Če je premična zbiralnica iz prejšnjega odstavka tovorno
vozilo, mora njegov postanek v posameznem naselju trajati
vsaj tri ure.
Izvajalec javne službe mora najmanj štirinajst dni pred
ločenim zbiranjem nevarnih frakcij s premično zbiralnico povzročitelje obvestiti o urniku postanka premične zbiralnice na
posameznih naseljenih območjih in o načinu prevzema z obvestilom, objavljenim v lokalnih časopisih in na drug krajevno
običajen način.
15. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic)
Zbiralnice so praviloma urejene na javnih površinah lokalnega pomena, ki so dostopne za transportna vozila. Zaradi
ureditve zbiralnice ne sme biti ogrožena splošna raba javne
površine. Če zbiralnice ni mogoče urediti na javni površini,
se lahko uredi tudi na zasebnem zemljišču, ki je dostopno za
transportna vozila, če lastnik zemljišča poda pisno soglasje k
ureditvi zbiralnice na njegovem zemljišču. Zemljišče za ureditev
zbiralnice zagotovi občina.
Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki ali
posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in
oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene frakcije ter
označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilnikom iz 8. člena
tega odloka.
Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako,
da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
– se ločene frakcije prepuščajo in začasno hranijo tako,
da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
– na kraju zbiralnice ne prihaja do onesnaževanja okolja,
– redno odstranjuje odpadke s površin, na katerih so
urejene zbiralnice, kolikor pri tem najde kakršnokoli sled o povzročitelju napačno odloženih odpadkov, o tem obvesti pristojni
občinski nadzorni organ,
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– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik, ne glede na
njihovo prebivališče.
V zbiralnici nevarnih frakcij mora nevarne frakcije, ki jih
oddajajo povzročitelji komunalnih odpadkov, prevzemati oseba,
ki je usposobljena za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje
teh frakcij.
Izvajalec javne službe mora prepuščene ločene frakcije in
oddane nevarne frakcije v zbiralnicah redno prevzemati in jih v
začasno skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati
s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča onesnaževanja okolja in prekomernega hrupa,
med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
16. člen
(kosovni odpadki)
Izvajalec mora v okviru javne službe zagotoviti prevzem
kosovnih odpadkov dvakrat v koledarskem letu na vsakem
prevzemnem mestu.
V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki se
uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.
Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom iz prejšnjih
odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom,
objavljenim v lokalnih časopisih in na drug krajevno običajen
način.
V letu 2010 izvajalec javne službe uvede način prevzemanja kosovnih odpadkov na poziv uporabnikov. Vsako gospodinjstvo lahko dvakrat v koledarskem letu brezplačno naroči izvajalcu odvoz kosovnih odpadkov. O terminu in načinu prevzema
kosovnih odpadkov se dogovorita izvajalec in uporabnik. Kolikor uporabnik več kot dvakrat v koledarskem letu naroči odvoz
kosovnih odpadkov, mora plačati stroške po ceniku izvajalca
javne službe. Podrobnejše pogoje prevzemanja kosovnih odpadkov na poziv uporabnikom izvajalec javne službe določi v
tehničnem pravilniku iz 8. člena tega odloka.
Povzročitelji kosovnih odpadkov morajo, preden prepustijo te odpadke izvajalcu javne službe, zagotoviti, da se kosovni
odpadek večjih dimenzij razstavi na več kosov tako, da posamezni kos odpadka vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni
pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz
kosovnih odpadkov. Odvoz kosovnih odpadkov večjih dimenzij
ali teže mora povzročitelj posebej naročiti in plačati stroške po
ceniku izvajalca javne službe.
17. člen
(kuhinjski odpadki)
Izvajalec javne službe mora zagotoviti ločeno zbiranje in
prevzemanje kuhinjskih odpadkov pri povzročiteljih kuhinjskih
odpadkov na zemljepisno zaokroženih območjih poselitve z
več kot 2.000 prebivalci in z gostoto poselitve več kot 10 prebivalcev na 1 ha.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje kuhinjskih odpadkov najmanj enkrat na teden na prevzemnih
mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej določenem urniku
prepustiti te odpadke v tipiziranih posodah prostornine 60 l,
80 l, 120 l, 180 l, 240 l, 360 l in 770 l.
Izvajalec mora zagotoviti pranje in razkuževanje posod za
kuhinjske komunalne odpadke najmanj 1x letno.
Za povzročitelje, ki kuhinjske odpadke kompostirajo sami
v hišnem kompostniku ali prepuščajo v male kompostarne,
prepuščanje kuhinjskih odpadkov izvajalcu ni obvezno.
18. člen
(zeleni vrtni odpad)
Izvajalec javne službe mora zagotoviti ločeno zbiranje in
prevzemanje zelenega vrtnega odpada.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno prevzemanje zelenega vrtnega odpada v zbirnem centru. Podrobnej-
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še pogoje prevzemanja zelenega vrtnega odpada izvajalec
javne službe določi v tehničnem pravilniku iz 8. člena tega
odloka.
Za povzročitelje, ki zeleni vrtni odpad kompostirajo sami
v hišnem kompostniku, prepuščanje zelenega vrtnega odpada
izvajalcu ni obvezno.
19. člen
(mešani komunalni odpadki)
Izvajalec javne službe prevzema mešane komunalne odpadke na prevzemnih mestih, kjer so jih uporabniki
dolžni po vnaprej določenem urniku prepustiti v tipiziranih
posodah prostornine 80 l, 120 l, 180 l, 240 l, 360 l, 770 l,
1000 l in 1100 l.
Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih določa pravilnik iz
8. člena tega odloka, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno
upravičljivih razlogov (na primer zaradi nedostopnosti ali velike
oddaljenosti od prevzemnega mesta ali izrednega povečanja
količine odpadkov) ni mogoče uporabiti posode ali zabojnika
iz prejšnjega odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do
prevzema hraniti odpadke pri sebi.
Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov na celotnem območju Občine Kamnik najmanj enkrat na teden. Na gosto naseljenih območjih
s pretežno večstanovanjskimi objekti, kjer ni prostorskih možnosti za namestitev zadostnega števila posod, mora izvajalec
zagotoviti prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov dvakrat
na teden.
Če izvajalec ugotovi, da je med mešanimi komunalnimi
odpadki tudi odpadna embalaža, ki ni komunalni odpadek,
uporabnika pisno opozori, da mu bo v bodoče za prevzem
takih odpadkov zaračunal stroške odvoza in ločevanja odpadkov, hkrati pa bo občinskemu nadzornemu organu posredoval
predlog za kaznovanje uporabnika v skladu s kazenskimi določbami tega odloka.
Izvajalec mora zagotoviti pranje in razkuževanje posod za
mešane komunalne odpadke najmanj 1x letno.
20. člen
(velikost in število obveznih posod za odpadke)
Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov
za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne
službe tako, da stimulira ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega
odstavka prejšnjega člena se število obveznih posod ali zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene
najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz
8. člena tega odloka.
Kadar zaradi prostorskih ali tehničnih razlogov ni mogoče
zagotoviti zadostnega števila prevzemnih mest za namestitev
posod ali zabojnikov za vse uporabnike, se za zbiranje mešanih
komunalnih odpadkov in kuhinjskih odpadkov določijo skupne
posode ali zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec
javne službe skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz
8. člena tega odloka.
Kadar se več uporabnikov sporazumno dogovori, da bodo
za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ali kuhinjskih odpadkov uporabljali skupne posode ali zabojnike, morajo skupaj
z izvajalcem javne službe določiti prevzemno mesto. Število
in velikost skupnih posod ali zabojnikov določi izvajalec javne
službe skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz 8. člena
tega odloka.
Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti tipizirane posode, zabojnike in vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih
odpadkov na prevzemnih mestih. Posode in zabojniki so last
izvajalca, ki jih brezplačno preda uporabnikom v uporabo.
Tipizirane vrečke lahko uporabnik kupi pri izvajalcu po veljavni
ceni.
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Če količina prepuščenih odpadkov redno presega prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, mora izvajalec javne službe določiti ustrezno povečanje prostornine posode ali
zabojnika.
21. člen
(prevzemna mesta)
Prevzemno mesto soglasno določita uporabnik in izvajalec javne službe. Če do soglasja ne pride, določi prevzemno
mesto na predlog katere koli stranke pristojni organ občinske
uprave.
Prevzemna mesta se praviloma določijo na javnih površinah, če se s tem ne ogroža njihova splošna raba. Če
prevzemnega mesta ni mogoče določiti na javni površini, se
lahko določi tudi na zasebnem zemljišču, če lastnik zemljišča
poda pisno soglasje k določitvi prevzemnega mesta na njegovem zemljišču in pisno soglasje lastnikov zemljišč potrebnih
za dostop s smetarskim vozilom. Prevzemno mesto je lahko
oddaljeno največ 20 metrov od roba prometne poti smetarskega vozila.
Za prevzem odpadkov na prevzemnih mestih mora izvajalec javne službe zagotoviti primerna smetarska vozila.
22. člen
(zbirna mesta)
V času do predvidenega prevzema mešanih komunalnih
odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih, ki so
nameščeni na zasebnih površinah ali v zasebnih prostorih pri
uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da
so zbirna mesta čim bliže mestu nastajanja odpadkov ter da
se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in
onesnaževanja okolice.
Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja
mešanih komunalnih odpadkov zagotoviti, da se posoda ali
zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto, po
prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike čim prej
vrne na zbirno mesto.
V naseljih s pretežno večstanovanjskimi objekti, so lahko
prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta, če s tem soglaša
izvajalec javne službe.
23. člen
(zbirni center)
V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– steklo vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastika, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,
– odpadki iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila in tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepila in smole, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorji, ki niso razvrščeni v skupine
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električna in elektronska oprema, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– kosovni odpadki,
– odpadki, primerni za kompostiranje,
– zeleni vrtni odpad,
– avtomobilske gume,
– drugi odpadki, ki jih določi izvajalec.
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Kosovne odpadke prevzete na prevzemnih mestih in
frakcije prevzete v zbiralnicah, ki jih izvajalec dostavi v zbirni
center, mora razvrstiti ločeno v za to namenjene zabojnike in
posode iz prejšnjega odstavka, razen, če je zagotovljen reden
prevzem nerazvrščenih frakcij in plačilo za uporabne surovine
v njihovi sestavi.
Poleg frakcij iz prvega odstavka tega člena se v zbirnih
centrih v skladu s predpisanimi pogoji zagotavlja tudi ločeno
zbiranje in začasno skladiščenje v zbiralnici nevarnih frakcij za
naslednje nevarne frakcije:
– topila, kisline, alkalije, fotokemikalije,
– pesticidi,
– fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo
srebro,
– zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike,
– olje in maščobe, ki vsebujejo nevarne snovi,
– premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne
snovi, čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi,
– baterije in akumulatorji, ki so zajeti v 16 06 01, 16 06 02,
in 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu odpadkov, določenem
v predpisu o ravnanju z odpadki ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje (20 01 33),
– zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje
nevarne snovi,
– les, ki vsebuje nevarne snovi.
V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki imajo
status uporabnika skladno z 10. členom tega odloka.
24. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)
Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo,
razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s predpisi,
– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja
do onesnaževanja okolja.
Izvajalec javne službe mora v zbirnem centru zagotavljati reden prevzem frakcij. Zbrane frakcije mora v začasno
skladiščenje, predelavo ali odstranjevanje odpremljati s tako
opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne
povzroča prašenja in povzroča čim manj hrupa, med prevozom
pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
25. člen
(javne prireditve in aktivnosti na javnih površinah)
Za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri se
pričakuje več kot 1.000 udeležencev, mora organizator na kraju
prireditve zagotoviti posode ali zabojnike za ločeno zbiranje
ločenih frakcij iz prve do četrte alinee prvega odstavka 11. člena
tega odloka, ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in v
primeru prireditve z gostinsko ponudbo, tudi posode za zbiranje
kuhinjskih odpadkov. Vrsto in obseg storitve dogovorita organizator prireditve in izvajalec javne službe s pogodbo. Organizatorji
so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o nameravani prireditvi
najmanj 14 dni pred datumom izvedbe prireditve.
Če je zaradi popolne ali delne zapore občinske ceste
izvajalcu onemogočen odvoz odpadkov z območja zapore, pristojni organ, ki izda dovoljenje za zaporo ceste, o tem obvesti
izvajalca najmanj teden dni pred začetkom del. Izvajalec določi
za čas zapore začasno prevzemno mesto in o tem pravočasno
obvesti uporabnike.
26. člen
(ravnanje s komunalnimi odpadki drugih javnih služb
in velikih uporabnikov)
Izvajalec trajno, začasno ali občasno prevzema odpadke
od drugih izvajalcev javnih služb, kolikor jih le-ti na podlagi
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drugih predpisov zbirajo v okviru drugih obveznih ali izbirnih
gospodarskih javnih služb, in sicer:
– odpadke z živilskih trgov,
– odpadke pri čiščenju cest,
– odpadke primerne za kompostiranje iz parkov, vodnega
sveta in pokopališč,
– odpadne nagrobne sveče.
Izvajalec trajno, začasno ali občasno prevzema tudi odpadke od drugih velikih uporabnikov.
Pogoji prevzemanja odpadkov iz prvega in drugega odstavka tega člena so določeni v pogodbi, ki jo izvajalec javne
službe sklene s posameznim uporabnikom.
27. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito
odloženi komunalni odpadki in če občinski nadzorni organ
odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, ga z odločbo zadolži, da je odpadke dolžan na svoje stroške odstraniti
in oddati izvajalcu javne službe, kar mora dokazati z ustreznim
potrdilom izvajalca. Če tega ne stori, jih odstrani na njegove
stroške izvajalec javne službe na podlagi odločbe občinskega
nadzornega organa.
Če povzročitelj iz prvega odstavka tega člena ni znan, komunalne odpadke na podlagi odločbe občinskega nadzornega
organa odstrani izvajalec na stroške lastnika zemljišča, oziroma
na račun osebe, ki izvaja posest nad zemljiščem.
Če občinski nadzorni organ kasneje odkrije povzročitelja
nezakonito odloženih odpadkov, ima občina pravico in dolžnost
od njega izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v lasti
pravnih ali fizičnih oseb in le ti niso podali prijave pristojnemu
organu, pristojni občinski organ odredi odstranitev odpadkov
na stroške lastnika.
III.2. OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV
28. člen
(obdelava komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe po tem odloku mora izvajalec javne službe zagotoviti naslednje storitve obdelave komunalnih
odpadkov:
– obdelava biološko razgradljivih odpadkov v kompostarnah in napravah za mehansko-biološko obdelavo odpadkov,
– predobdelava komunalnih odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim odlaganjem
ali z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti zaradi njihovega
odlaganja na odlagališče nenevarnih odpadkov,
– predobdelava komunalnih odpadkov z namenom povečanja možnosti za njihovo predelavo.
29. člen
(razvrščanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe z razvrščanjem komunalnih odpadkov v sortirnici zagotoviti:
– da se iz mešanih komunalnih odpadkov izloči tista odpadna embalaža, ki jo je mogoče oddati v nadaljnjo predelavo
skupaj z odpadno embalažo, prevzeto kot ločeno zbrano frakcijo komunalnih odpadkov,
– da se iz mešanih komunalnih odpadkov izločajo gorljive
frakcije zaradi nadaljnje obdelave,
– da se iz mešanih komunalnih odpadkov izločajo druge ločene frakcije iz prvega odstavka 11. člena tega odloka,
če so izločene frakcije namenjene za nadaljnjo predelavo ali
uporabo,
– da se iz ločeno zbranih frakcij izločijo biološko razgradljivi odpadki,
– ločeno razvrstitev kosovnih odpadkov, prevzetih na
prevzemnih mestih za kosovne odpadke,
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– izločanje nevarnih frakcij, če se komunalni odpadki
odstranjujejo z odlaganjem na odlagališče nenevarnih odpadkov.
30. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe zagotoviti storitve tehtanja naslednjih odpadkov:
– odpadne embalaže, katero mora izvajalec javne službe
skladno s predpisi oddati osebi za ravnanje z odpadno embalažo,
– ločenih frakcij, ki gredo v predelavo,
– vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki se oddajo v
predelavo,
– nevarnih frakcij, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje.
III.3. PREDHODNO SKLADIŠČENJE KOMUNALNIH
ODPADKOV
31. člen
(predhodno skladiščenje)
V okviru javne službe mora izvajalec javne službe zagotoviti skladiščenje odpadkov v zbirnih centrih z namenom, da
se odpadki v določenem času pripravijo za prevoz do osebe,
ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki izvaja nadaljnjo
obdelavo odpadkov.
V storitev iz prejšnjega odstavka je vključen tudi prevoz
preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi iz 28. člena tega
odloka na odlagališče za nenevarne odpadke.
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33. člen
(register prevzemnih mest)
Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih
mest z naslednjimi podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne
odpadke in kuhinjske odpadke,
– identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe, v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki,
– ulica in hišna številka stavbe.
V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji podatki, ki so potrebni za določitev cene in obračun storitev javne
službe:
– firma in sedež firme oziroma ime in prebivališče uporabnika,
– število prebivalcev v stavbi,
– vrsta dejavnosti ter površina poslovnih prostorov za
pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko ali negospodarsko
dejavnost,
– velikost in število posod ali zabojnikov oziroma delež na
skupni posodi ali zabojniku po posameznem uporabniku,
– količina prevzetih mešanih komunalnih odpadkov in
kuhinjskih odpadkov po posameznem uporabniku, izražena v
enoti za prostornino ali maso.
Izvajalec javne službe mora podatke iz prvega in drugega
odstavka tega člena redno, najmanj pa enkrat letno ažurirati.
Izvajalec javne službe mora Občini Kamnik na njeno zahtevo posredovati register prevzemnih mest v pisni in digitalni
obliki.
34. člen

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
32. člen
(pogoji obratovanja)
Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe
zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme iz 45. člena tega odloka,
– redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje,
vključno z rednim razkuževanjem in pranjem,
– redni prevzem frakcij komunalnih odpadkov brez povzročanja emisije prahu, čezmernega hrupa in raztresanja odpadkov,
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov,
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje
z odpadki,
– zagotavljanje podatkov, potrebnih za spremljanje ravnanja s komunalnimi odpadki, ki jih določi pristojni organ,
– evidentiranje števila prevzemov posod za vsako posamezno prevzemno mesto po posameznem imetniku odpadkov.
Izvajalec javne službe mora storitve javne službe opravljati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe
postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti
pa povzročili:
– čezmerno obremenitev voda, zraka, tal,
– čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami,
– bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin, ali
– škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana
po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne
dediščine.
Izvajalec javne službe lahko izvajanje določene storitve ali
izvajanje storitve na določenem območju s pogodbo prenese
na podizvajalca. Pred sklenitvijo pogodbe mora o tem pisno
obvestiti Občino Kamnik.

(program ravnanja)
Izvajalec mora opravljati javno službo skladno z letnim
programom ravnanja z ločeno zbranimi frakcijami in oskrbe
kuhinjskih odpadkov (v nadaljevanju: program ravnanja).
Program ravnanja, v katerem se določita obseg in vsebina
storitev oziroma oskrbe ter način zagotavljanja storitev, mora
biti pripravljen skladno predpisani vsebini po predpisih o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in o ravnanju s kuhinjskimi
odpadki. Predlog programa za vsako naslednje leto izdela izvajalec javne službe in ga posreduje občini v potrditev najpozneje
do 31. oktobra v tekočem letu.
35. člen
(javna obvestila)
Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov najmanj vsake štiri mesece z obvestilom v lokalnem časopisu, z letaki in na druge krajevno običajne načine
obvestiti o:
– lokacijah zbirnih centrov, zbiralnic, zbiralnic nevarnih
frakcij, malih kompostarn in drugih objektov in naprav potrebnih
za izvajanje javne službe,
– času obratovanja zbirnih centrov, zbiralnic nevarnih
frakcij in malih kompostarn ter drugih objektov in naprav,
– posameznih ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo ali oddajajo,
– načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij,
– časovnemu razporedu in načinu ter pogojih prepuščanja
kosovnih odpadkov, drugih odpadkov primernih za kompostiranje in nevarnih frakcij,
– načinu predvidene obdelave, predelave in odstranjevanja prevzetih frakcij,
– drugih pogojih za prevzem ločenih frakcij,
– pogojih, ki jih je treba izpolnjevati pri lastni oskrbi kuhinjskih odpadkov in drugih odpadkov primernih za kompostiranje
s predelavo v hišnem kompostniku.
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Izvajalec javne službe mora povzročitelje kuhinjskih odpadkov na območju, za katerega uredi prevzemanje kuhinjskih
odpadkov, z obvestilom v lokalnem časopisu, z letaki in na
druge krajevno običajne načine obvestiti o:
– območju in načinu prepuščanja kuhinjskih odpadkov,
– drugih pogojih za prepuščanje kuhinjskih odpadkov,
– pogojih, pod katerimi se zbrani kuhinjski odpadki oddajajo v predelavo.
Obveščanje mora ponoviti najmanj vsake štiri mesece.
36. člen
(redno obveščanje in opozarjanje)
Izvajalec javne službe je dolžan z obvestilom v lokalnem
časopisu, na hrbtni strani položnic, z letaki ali na druge krajevno
običajne načine redno, najmanj vsaka dva meseca obveščati,
seznanjati in opozarjati uporabnike, da naj:
– izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij in
jih prepuščajo v zbiralnicah ločenih frakcij ali zbirnih centrih,
– izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in
jih oddajajo v zbiralnicah ali premičnih zbiralnicah nevarnih
frakcij,
– prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot
nevarne frakcije,
– hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo
za okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne
službe,
– ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju
komunalnih odpadkov v sortirnici,
– prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge
ločene ali nevarne frakcije, za katere je zbiranje s predpisom
urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,
– prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja v gospodinjstvih in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih
mestih ali v zbirnih centrih in
– razstavijo kosovni odpadek večjih dimenzij tako, da
posamezni kos vsebuje pretežno eno ločeno frakcijo in ni
pretežak ali prevelik za ročno nakladanje na vozilo za prevoz
kosovnih odpadkov.
Izvajalec javne službe mora povzročitelje kuhinjskih odpadkov z obvestilom v lokalnem časopisu, z letaki in na druge
krajevno običajne načine redno, najmanj enkrat na mesec
obveščati, seznanjati in opozarjati o:
– prepovedi mešanja kuhinjskih odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki, vključno z zelenim vrtnim odpadom,
– izločanju vseh kuhinjskih odpadkov iz komunalnih odpadkov in njihovem obveznem prepuščanju izvajalcu javne
službe kot ločeno zbrano frakcijo ali o možnosti lastne predelave v kompost v hišnih kompostnikih,
– varni in za okolje neškodljivi hrambi kuhinjskih odpadkov
pred prepustitvijo izvajalcu javne službe.
Kolikor se kljub rednemu obveščanju na posameznem
območju ne dosegajo zastavljeni cilji, mora izvajalec javne
službe vzpostaviti s povzročitelji osebni kontakt in s posebnimi
načini obveščanja in opozarjanja doseči bolj učinkovito ločeno
zbiranje komunalnih odpadkov.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
37. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja
storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom
na območju občine,
– do uporabe posode za mešane komunalne odpadke in
kuhinjske odpadke,
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– do uskladitve velikosti ali števila posod skladno z evidentiranim številom opravljenih prevzemov odpadkov, vendar
ne več kot dvakrat letno,
– do dodatne storitve na poziv proti posebnem plačilu po
ceniku izvajalca;
– kadar oddajajo v najem stanovanjske, poslovne ali
druge stalne oziroma začasne objekte, njihove dele ali funkcionalna zemljišča za zavezanca za plačilo storitev javne službe
določiti najemnika s prijavo na posebnem obrazcu, ki ga zagotovi izvajalec.
Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti in/ali
števila posod oziroma zabojnikov za odpake na podlagi zahteve uporabnika pod pogojem:
– da prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov,
določene na podlagi pravilnika iz 8. člena tega odloka oziroma
če število posod ni manjše od števila posod, določenega na
podlagi istega pravilnika in
– če ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih mesecev
komunalni odpadki prepuščali na prevzemnem mestu te stavbe
v zaprtih in ne popolnoma polnih posodah.
38. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo obveznost:
– prijaviti in odjaviti se in sporočiti vse druge spremembe,
ki vplivajo na obračun storitev javne službe, izvajalcu na posebnem obrazcu najkasneje 8 dni po nastali spremembi,
– plačevati storitve javne službe skladno z določili tega
odloka ne glede na to ali jih dejansko koristijo ali ne,
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati
skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe,
– zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti,
– zagotoviti, da so vrečke na prevzemnih mestih zaprte
in zložene ob posodah,
– zagotoviti, da v posodah, zabojnikih ali vrečkah niso
odložene tekočine, kužni materiali, tleče, lahko vnetljive in eksplozivne snovi, gume, kamenje, gradbeni ter drugi odpadki, ki
po določilih tega odloka niso komunalni odpadek,
– zagotoviti, da so posode ali vrečke na dan prevzema
dostavljene na prevzemno mesto, in jih po prevzemu čim prej
vrniti na zbirno mesto,
– vzdrževati čistočo na prevzemnih in zbirnih mestih in
zagotoviti izvajalcu dostop do prevzemnih mest,
– zadostiti drugim zahtevam izvajalca v zadevah, za katere ima izvajalec pravice oziroma pooblastila po zakonu in
tem odloku,
– dostaviti kosovne odpadke na prevzemno mesto do 6.
ure na dan prevzema, vendar ne prej kot 24 ur pred dnevom
prevzema.
Uporabniki, ki so lastniki več samostojnih objektov, samostojnih bivalnih enot, drugih prostorov ali funkcionalnih zemljišč
na območju občine, so za vsako posamezno enoto dolžni
uporabljati storitve javne službe po tem odloku, in vsako enoto
posebej registrirati.
Storitve javne službe so obvezne tudi za lastnike ali upravljavce stavbe, ki je na območju občine in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče, ali je počitniška hiša, ali se
v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki.
39. člen
(prepovedi)
Uporabnikom je prepovedano:
– prepuščati odpadke v posode za ločeno zbiranje frakcij
in v posode za kuhinjske odpadke, ki niso namenjene tem
odpadkom,
– mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med
seboj,
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– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje
kot mešani komunalni odpadek,
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo
kot mešani komunalni odpadek,
– prepuščati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad kot
mešane komunalne odpadke,
– mešati zeleni vrtni odpad s kuhinjskimi odpadki,
– nameščati posode ali zabojnike za odpadke zunaj predvidenega prevzemnega mesta,
– odlagati odpadke ob posodah ali zabojnikih,
– prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov,
– brskati po posodah, zabojnikih in vrečkah ter razmetavati odpadke oziroma drugače onesnaževati prevzemna mesta
in zbiralnice,
– poškodovati naprave in opremo izvajalca ter nanje pisati
in lepiti plakate,
– opustiti uporabo storitev javne službe,
– samovoljno premikati posode za ločeno zbiranje frakcij
iz določenih lokacij zbiralnic in posode za mešane in kuhinjske
odpadke na skupnih zbirno-prevzemnih mestih,
– sežigati in odlagati komunalne odpadke na območju
Občine Kamnik v nasprotju z določili tega odloka.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
40. člen
(viri financiranja storitev)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe po veljavnih
cenah storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij, sposobnih za predelavo,
– drugi viri, določeni z republiškim predpisom ali s predpisom lokalne skupnosti.
41. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)
Viri financiranja javne infrastrukture so sredstva:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna Občine Kamnik,
– iz sredstev razvojnih skladov,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz dolgoročnega kreditiranja,
– iz taks in drugih virov, določenih z republiškim predpisom ali s predpisom lokalne skupnosti.
42. člen
(oblikovanje cen)
Cena storitev javne službe se oblikuje in določi v skladu z
veljavnimi predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih
lokalnih gospodarskih javnih služb.
Cena storitev javne službe se oblikuje za enoto količine
posamezne storitve. Enota količine storitve je izražena v kubičnih metrih (m3) ali v kilogramih (kg).
Stroške storitev obdelave komunalnih odpadkov in odlaganja preostanka komunalnih odpadkov izvajalec javne službe
prevzame v kalkulacijo na osnovi cen izvajalcev teh storitev,
kolikor teh storitev ne izvaja sam.
Cene storitev izvajalca javne službe med uporabniki
ali skupinami uporabnikov za istovrstne storitve ne smejo
biti diferencirane, razen če ti dokazljivo povzročajo različne
stroške. Stroški dostopa do storitve ne smejo biti razlog diferenciacije.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se cena storitve za zbiranje in prevoz mešanih komunalnih odpadkov
določi diferencirano glede na velikost posode ali zabojnika
ter pogostnost prevzemanja odpadkov na način, ki spodbuja
uporabnike k ločenemu zbiranju odpadkov.
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Podrobneje se določi način oblikovanja cen za obračun
storitev javne službe s tarifnim pravilnikom, ki ga pripravi izvajalec in posreduje občinski upravi. Na predlog župana tarifni
pravilnik sprejme Občinski svet Občine Kamnik
43. člen
(obračun storitev)
Izvajalec mesečno obračunava storitve javne službe uporabnikom na podlagi veljavnega cenika in v skladu z veljavnimi
predpisi.
Imetnik odpadkov je dolžan plačevati stroške storitev
javne službe z dnem, ko pridobi status uporabnika skladno z
10. členom tega odloka.
Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe
med posamezne uporabnike, ki uporabljajo skupne posode ali
zabojnike se upošteva število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posamezni stavbi oziroma delu stavbe,
če gre za gospodinjstva, oziroma razmerje med površino poslovnih prostorov, če gre za osebe, ki opravljajo storitveno ali
proizvodno dejavnost.
Spremembe okoliščin pri uporabniku, ki vplivajo na obračun storitev javne službe, se upoštevajo v naslednjem mesecu
od dneva vpisa v register prevzemnih mest. Izvajalec mora
vpisati spremembe v register prevzemnih mest v roku 14 dni
od prejema obvestila.
Če izvajalec v času po vpisu spremembe prostornine ali
števila posod v register prevzemnih mest zaradi pomanjkanja
posameznih posod ne more zagotoviti ustrezne zamenjave,
se do njihove zamenjave storitev javne službe obračunava na
podlagi vpisane spremembe.
VII. VRSTE OBJEKTOV, NAPRAV IN OPREME
ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
44. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
Infrastrukturni objekti in naprave lokalnega pomena za
izvajanje javne službe so:
– zemljišča in objekti zbiralnic,
– zemljišča in objekti zbirnih centrov,
– zemljišča in objekti za obdelavo odpadkov,
– zemljišča, objekti in naprave malih kompostarn.
Izvajalec mora voditi register objektov in naprav iz prvega
odstavka tega člena.
45. člen
(oprema izvajalca javne službe)
Oprema izvajalca za izvajanje javne službe:
– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
– premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v
zbiralnicah,
– posode in zabojniki za prepuščanje mešanih komunalnih in kuhinjskih odpadkov na prevzemnih mestih,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– oprema za razvrščanje odpadkov v sortirnici in predhodno skladiščenje odpadkov pred njihovo predelavo ali odstranjevanje,
– vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in
zabojnikov za komunalne odpadke.
VIII. NADZOR
46. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni
občinski nadzorni organ.

Uradni list Republike Slovenije
Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski nadzorni
organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen
je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
Pristojni občinski nadzorni organ ima pravico kadarkoli
vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne
službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
47. člen
(prekrški izvajalca javne službe)
Z globo 75.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec –
pravna oseba, če:
– ne zagotovi izvajanje javne službe po vrstah in v obsegu, določenem v 11. do 31. členu tega odloka,
– ne zagotovi pogojev iz 32. člena tega odloka,
– ne pripravi letnega programa ravnanja z ločeno zbranimi
frakcijami in kuhinjskimim odpadki z vsebino in v roku, kot je
določeno v 34. členu tega odloka,
– pri zaračunavanju opravljenih storitev javne službe ne
upošteva cen storitev iz veljavnega cenika v skladu s prvim
odstavkom 43. člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 30.000 eurov se kaznuje za prekršek izvajalec –
pravna oseba, če:
– ne vodi registra prevzemnih mest ali ne zagotavlja ažuriranja registra prevzemnih mest kot je to določeno v 33. členu
tega odloka,
– ne obvešča povzročiteljev komunalnih odpadkov na
način, predpisan v 35. in 36. členu tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz tretjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
48. člen
(prekrški uporabnikov – pravne osebe – 38. člen)
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik – pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki
ravna v nasprotju z drugo, tretjo in šesto alineo 38. člena
tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugo, tretjo in šesto
alineo 38. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz
prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugo, tretjo in šesto
alineo 38. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
pravna oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe,
šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v
nasprotju s prvo, četrto, peto, sedmo, osmo, deveto in deseto
alinejo 38. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik –
pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvo, četrto, peto, sedmo,
osmo, deveto in deseto alinejo 38. člena tega odloka, pa ne
sodi med pravne osebe iz sedmega odstavka tega člena.
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Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek uporabnik
– samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo, četrto,
peto, sedmo, osmo, deveto in deseto alinejo 38. člena tega
odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
49. člen
(prekrški uporabnikov – pravne osebe – 39. člen)
Z globo 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za
srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju s
štirinajsto alineo 39. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 75.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, ki ravna v nasprotju s štirinajsto alineo 39. člena tega
odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz prvega odstavka tega
člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 30.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki ravna v nasprotju s štirinajsto alineo 39. člena
tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba, če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje
za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju
s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto, enajsto in dvanajsto
alineo 39. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto, šesto,
enajsto in dvanajsto alineo 39. člena tega odloka, pa ne sodi
med pravne osebe iz sedmega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo, četrto, peto,
šesto, enajsto in dvanajsto alineo 39. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba,
če se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo
ali veliko gospodarsko družbo, ki ravna v nasprotju s sedmo,
osmo, deveto in trinajsto alineo 39. člena tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ravna v nasprotju s sedmo, osmo, deveto in trinajsto
alineo 39. člena tega odloka, pa ne sodi med pravne osebe iz
prvega odstavka tega člena.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki ravna v nasprotju s sedmo, osmo, deveto in trinajsto alineo 39. člena tega odloka.

Stran

4852 /

Št.

34 / 4. 5. 2009

Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
50. člen
(prekrški uporabnikov – fizične osebe – 39. člen)
Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj
– posameznik, ki ravna v nasprotju s sedmo, osmo, deveto,
trinajsto in štirinajsto alineo 39. člena tega odloka.
Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj – posameznik, ki ravna v nasprotju s prvo, drugo, tretjo,
četrto, peto, šesto, enajsto in dvanajsto alineo 39. člena tega
odloka.
Z globo 100 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj
– posameznik, ki ravna v nasprotju z deseto alineo 39. člena
tega odloka.
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
54. člen
(vzpostavitev ločenega zbiranja kuhinjskih odpadkov)
Izvajalec javne službe mora zagotoviti ločeno zbiranje in
prevzemanje kuhinjskih odpadkov pri povzročiteljih kuhinjskih
odpadkov na zemljepisno zaokroženih območjih poselitve z več
kot 2.000 prebivalci in z gostoto poselitve več kot 20 prebivalcev na 1 ha najpozneje do 31. decembra 2009 ter na območjih
poselitve z več kot 2.000 prebivalci in z gostoto poselitve več
kot 10 prebivalcev na 1 ha najpozneje do 31. decembra 2010.
55. člen
(prevzem kosovnih odpadkov na poziv uporabnikov)
Izvajalec javne službe mora s 1. 1. 2010 zagotoviti prevzemanje kosovnih odpadkov na poziv uporabnikov, v skladu
s četrtim odstavkom 16. člena tega odloka.

51. člen

56. člen

(prekrški upravnikov)
Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek upravnik
– pravna oseba, ki ravna v nasprotju z drugo in osmo alineo
38. člena tega odloka, kadar je za to delo pooblaščen s pogodbo o opravljanju upravniških storitev.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba upravnika – pravne
osebe.
Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek upravnik –
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugo in osmo alineo
38. člena tega odloka, kadar je za to delo pooblaščen s pogodbo o opravljanju upravniških storitev.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost.
Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena posameznik – lastnik stavbe.
52. člen
(prekrški organizatorjev)
Z globo 10.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator – pravna oseba, ki ravna v nasprotju s 25. členom tega
odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek organizator
– samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s 25. členom
tega odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena odgovorna oseba organizatorja – samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(priprava tehničnega pravilnika)
Izvajalec javne službe mora v treh mesecih po uveljavitvi
tega odloka posredovati Občinski upravi Občine Kamnik tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov, ki bo
pripravljen v skladu z določili 8. člena tega odloka.
57. člen
(vzpostavitev registra prevzemnih mest)
Izvajalec javne službe mora do 31. 10. 2009 vzpostaviti register prevzemnih mest v skladu z določili 33. člena tega odloka.
58. člen
(priprava tarifnega pravilnika)
Izvajalec javne službe mora do 30. 11. 2009 posredovati
občinski upravi tarifni pravilnik, ki bo pripravljen v skladu z
določili 42. člena tega odloka.
59. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Uradni list
RS, št. 38/97, 44/02, 61/02, 60/04 in 17/06).
60. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2007
Kamnik, dne 22. aprila 2009
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l.r.

53. člen
(prekrški povzročiteljev – pravne in fizične osebe – 27. člen)
Z globo 5.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali posameznik,
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ne odstrani odpadkov
in jih ne odpelje na odlagališče kot to določa 27. člen tega
odloka.
Z globo 2.500 eurov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali
samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki
samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 1.250 eurov se kaznuje za prekršek posameznik,
ki ne odstrani odpadkov in jih ne odpelje na odlagališče kot to
določa 27. člen tega odloka.

LITIJA
1616.

Sklep o ustanovitvi družbe Socialno varstveni
center Litija, d.o.o.

V skladu z določili 523. člena Zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 42/06 – v nadaljevanju: ZGD),
21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB) in v skladu s 16. členom Statuta Občine Litija (Uradni
list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija
na 26. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel
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SKLEP
o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center
Litija, d.o.o.

Družba lahko v manjšem obsegu opravlja tudi druge
spremljajoče dejavnosti, ki se pojavljajo občasno in dejavnosti,
ki prispevajo k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti in materiala in so namenjene glavni dejavnosti.

I. SPLOŠNA DOLOČBA

IV. OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE IN POSLOVNI DELEŽI

1. člen
S tem sklepom ustanovitelj Občina Litija (v nadaljevanju:
družbenik) ustanavlja družbo z omejeno odgovornostjo Socialno varstveni center Litija, d.o.o.(v nadaljevanju: družba).

5. člen
Osnovni kapital družbe se sestoji iz denarnega in stvarnega vložka družbenika.
Vrednost denarnega vložka družbe znaša 7.500 EUR
(sedemtisočpetsto eurov 00/100) v denarju. Osnovni vložek v
denarju se vplača na poslovni račun družbe.
Kot stvarni vložek se v družbo vlaga nepremičnine pripisane pri:
– vložku št. 1324 k.o. Hotič s pripisano parc. št. 1350/1,
pašnik v izmeri 6302 m2,
– vložku št. 508 k.o. Hotič s pripisano parc. št. 1350/26,
dvorišče v izmeri 423 m2 in poslovna stavba v izmeri 624 m2,
– vložku št. 1326 k.o. Hotič s pripisano parc. št. 1350/30,
dvorišče v izmeri 121 m2.
Stvarni vložki so obremenjeni s stavbno pravico na podlagi Pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, zapisane v obliki
notarskega zapisa med Občino Litija, Jerebova ulica 14, Litija in družbo Maksimilijan, d.o.o. Ljubljanska cesta 5, Celje,
opr. št. SV 1117/2006 z dne 27. 10. 2006.
Vrednost stvarnega vložka na podlagi ocene tržne vrednosti lastninske pravice znaša 1.011.405,14 EUR.
V osnovnem kapitalu družbe je družbenik udeležen z
enim poslovnim deležem.

II. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE
2. člen
Firma družbe se glasi: Socialno varstveni center Litija,
d.o.o.
Sedež družbe: Jerebova ulica 14, Litija.
Skrajšana firma družbe se glasi: SVC Litija, d.o.o.
3. člen
Sprememba firme družbe je mogoča samo s sklepom
ustanovitelja družbe.
III. DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
Dejavnost družbe je:
– F/41 Gradnja stavb
– F/41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
– F/41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih
stavb
– I/55 Gostinske nastanitvene dejavnosti
– I/55.209 Druge nastanitve za krajši čas
– I/56 Dejavnost strežbe jedi in pijač
– I/56.103 Slaščičarne in kavarne
– I/56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
– I/56.290 Druga oskrba z jedmi
– I/56.300 Strežba pijač
– L/68 Poslovanje z nepremičninami
– L/68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– L/68.200 Oddajane in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
– L/68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
– M/73 Oglaševanje in raziskovanje trga
– M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– M/81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice
– M/81.210 Splošno čiščenje stavb
– M/81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in
okolice
– N/82.19 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
– N/82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje
– Q/87 Socialno varstvo z nastanitvijo
– Q/87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško
nego
– Q/87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo
starejših in invalidnih oseb
– Q/97.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
– Q/88 Socialno varstvo brez nastanitve
– Q/88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za
starejše in invalidne osebe
– R/96 Druge storitvene dejavnosti
– R/96.021 Frizerska dejavnost
– R/96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
– R/96.040 Dejavnost za nego telesa.

6. člen
Poslovni delež daje imetniku pravico do udeležbe pri
upravljanju družbe, pravico do sorazmernega deleža dobička
in pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja v
primeru likvidacije ali stečaja družbe.
V. POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE
7. člen
Družba ima v pravnem prometu s tretjimi osebami vsa
pooblastila.
8. člen
Za nastale obveznosti družbe odgovarja družba z vsem
svojim premoženjem. Družbenik za obveznosti družbe ne odgovarja.
VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE
9. člen
Organa družbe sta:
– družbenik
– direktor.
10. člen
Družbenika po pooblastilu tega sklepa v družbi zastopa
župan Občine Litija. Družbenik, ki ga predstavlja župan Občine
Litija samostojno upravlja družbo in odloča o naslednjem:
– o sprejetju letne bilance in izkazu uspeha,
– o razdelitvi dobička in kritju izgube,
– vračanju naknadnih vplačil, delitvi in prenehanju poslovnega deleža,
– postavitvi in odpoklicu direktorja,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– postavitvi prokurista,
– uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju ter
– v drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ki ureja
gospodarske družbe.
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11. člen
Družbenik sprejema odločitve v obliki sklepov.
Vse odločitve, katere sprejme družbenik, je potrebno
vpisati v knjigo sklepov, katero potrdi notar. Sklepi, kateri niso
vpisani v knjigo sklepov, nimajo pravnega učinka.
VII. DIREKTOR DRUŽBE
12. člen
Organ vodenja poslov družbe je direktor (v nadaljevanju:
direktor), ki ga imenuje družbenik s sklepom za obdobje 5
(petih) let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor se
imenuje na podlagi izvedenega javnega razpisa.
Direktor zastopa družbo napram tretjim osebam neomejeno.
13. člen
Direktor zastopa in predstavlja družbo doma in v tujini
neomejeno.
14. člen
O datumu poteka mandata direktorju mora družba obvestiti družbenika najmanj 90 (devetdeset) dni pred potekom
mandata.
Javni razpis za zbiranje prijav kandidatov iz prejšnjega
člena objavi v imenu družbenika družba.
Javni razpis se objavi v javno informacijskem sredstvu
največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata direktorja.
V javnem razpisu mora biti poleg pogojev in zahtevanih
dokazil, določen rok za prijavo na razpis, ki pa ne sme biti
krajši od osem dni.
15. člen
Družbenik za izvedbo postopka imenovanja direktorja
družbe imenuje tričlansko komisijo, ki mora vse prispele vloge
pregledati in ugotoviti ali so pravočasne in popolne ter ugotoviti ali kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje in pripraviti
o tem poročilo. Družbenik na podlagi poročila komisije, ki
vsebuje ugotovitve, kateri od kandidatov izpolnjujejo razpisne
pogoje, imenuje direktorja.
16. člen
Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg zakonskih izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ni podana omejitev iz drugega odstavka 255. člena
zakona, ki ureja področje gospodarskih družb,
– da ima univerzitetno izobrazbo,
– da ima najmanj 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj
5 let ustreznih vodstvenih izkušenj,
– da pozna delo in področja delovanja družbe.
VIII. DELITEV DOBIČKA IN POKRIVANJE IZGUBE
17. člen
Dobiček družbe se ugotavlja za poslovno leto na podlagi
letne bilance.
Družba razporedi čisti dobiček najkasneje v petih letih
po sprejemu letnega poročila.
18. člen
O načinu kritja izgub odloča edini družbenik.
IX. POSLOVNE KNJIGE IN LETNO POROČILO
19. člen
Družba vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila v
skladu z zakonom in drugimi predpisi ter ob upoštevanju ra-
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čunovodskih standardov in načel ter splošnih računovodskih
predpostavk, ki jih izdaja z zakonom pooblaščena organizacija.
Družba sestavlja poročila za vsako poslovno leto.
Za pravočasno izdelavo in pravilnost letnih poročil odgovarja direktor družbe.
Edinemu družbeniku pripada kopija letnega poročila.
Direktor mora družbeniku dostaviti kopijo letnega poročila v roku 15 (petnajst) dni po sestavi le tega.

X. DODATNA SREDSTVA
20. člen
Družba sme zbirati dodatna sredstva, ki so potrebna
za njeno delo z vpisom novih vlog ipd. v skladu s sklepom
družbenika.
XI. ZAČETEK IN TRAJANJE DRUŽBE
21. člen
Z vpisom sklepa o ustanovitvi družbe v sodni register
pridobi družba pravno in poslovno sposobnost.
Trajanje družbe ni časovno omejeno.
Družba preneha iz razlogov in po postopku določenim
z zakonom.
XII. SPREMEMBA SKLEPA O USTANOVITVI
22. člen
Sprememba sklepa o ustanovitvi je veljavna le, če je v
pisni obliki, podpisana s strani družbenika. Spremembe in
dopolnitve sklepa o ustanovitvi začnejo veljati z dnem vpisa
v sodni register.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Ob ustanovitvi družbe Občinski svet Občine Litija imenuje v.d. direktorja za čas trajanja postopka imenovanja prvega
direktorja oziroma največ za dobo dveh let.
V. d. direktor mora opraviti vse potrebno za pričetek
delovanja družbe (odprtje transakcijskega računa, izdelava
žigov, registracija družbe, sprejem potrebnih aktov, ki niso
v pristojnosti družbenika itd.) in opraviti vse potrebno, da se
izpelje javni razpis in se imenuje prvi direktor družbe.
Z imenovanjem direktorja v. d. direktorju avtomatično
preneha funkcija.
24. člen
Razmerja, pravice in obveznosti v družbi, ki niso urejena
s tem sklepom se uredijo z drugimi akti družbe.
Za vsa razmerja, ki niso urejena s tem sklepom, ali
drugimi akti družbe, se neposredno in smiselno uporabljajo
določbe zakona, ki ureja področje gospodarskih družb.
25. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2009
Litija, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
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MEDVODE
1617.

Odlok o organiziranju in izvajanju socialno
varstvene storitve »Pomoč družini na domu« v
Občini Medvode

Na podlagi 15., 43., 99. in 100.a člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno
besedilo UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08, 73/08 in
8/09), Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 – popr.,
127/03, 125/04, 60/05, 2/06 – popr., 120/05 – odločba US,
2/06 – popr., 140/06, 120/07, 90/08 in 121/08), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08 in 5/09),
28. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilu
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04
in 114/06 – ZUTPG, 5/08, 73/08 in 8/09) in 25. člena Statuta
Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 18. seji dne
21. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o organiziranju in izvajanju socialno varstvene
storitve »Pomoč družini na domu« v Občini
Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izvajanje, organizacija, namen,
način in oblike izvajanja socialno varstvene storitve »Pomoč
družini na domu«, ki se izvaja v obliki socialne oskrbe na domu
(v nadaljevanju: pomoč na domu), upravičence, obseg storitve,
določitev cene, način plačila, olajšave in oprostitve.
2. člen
Socialno varstvena storitev pomoč na domu je namenjena
upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje
za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali
hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi
svojci take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti, socialna oskrba na domu pa upravičencem lahko začasno
nadomesti institucionalno varstvo.
II. IZVAJALCI
3. člen
Javno službo pomoč na domu v obliki socialne oskrbe
lahko izvajajo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje
po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr.,
5/08, 73/08 in 8/09, v nadaljevanju zakon) in Pravilniku o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99 – popr., 127/03, 125/04,
60/05, 2/06 – popr., 120/05 – odločba US, 2/06 – popr., 140/06,
120/07, 90/08 in 121/08).
Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci ter laični delavci.
Vodja in koordinator storitve je lahko oseba, ki izpolnjuje
pogoje, ki so določeni v 69. členu zakona. Neposredno socialno
oskrbo (gospodinjska pomoč, nega, ohranjanje socialnih stikov
ipd.) na domu poleg strokovnih delavcev izvajajo tudi strokovni
sodelavci.
Strokovni sodelavci po zakonu so delavci, ki opravljajo
posamezne socialno varstvene storitve in so končali programe
izobraževanja v skladu s posebnimi predpisi.

Št.

34 / 4. 5. 2009 /

Stran

4855

Pod vodstvom strokovnega delavca lahko opravljajo storitev na domu upravičenca tudi laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobrazbo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem
za socialno oskrbo po verificiranem programu za področje
socialnega varstva.
4. člen
Pomoč na domu na območju Občine Medvode organizira
in izvaja na podlagi neposredne pogodbe Center za socialno
delo Ljubljana Šiška, v nadaljevanju center.
Ne glede na določila prvega odstavka lahko Občina Medvode na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli za izvajanje
službe pomoči na domu tudi koncesijo.
III. UPRAVIČENCI
5. člen
Upravičenci do pomoči na domu so osebe s stalnim
prebivališčem na območju Občine Medvode, ki jim preostale
psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno
počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako,
da jim za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v
zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki.
Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov,
ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje;
– osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne
komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge
osebe nesposobne za samostojno življenje;
– hudo bolni otrok ali otrok s težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
IV. VRSTA IN OBSEG STORITVE
6. člen
Storitev pomoč na domu se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanje enega
pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka
hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora;
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo:
pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in
nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičencev pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca
ter priprava na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev za posameznega uporabnika določi strokovna služba izvajalca v soglasju z upravičencem oziroma njegovim zakonitim zastopnikom.
Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o
obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve lahko predlagata
izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakonit zastopnik.
7. člen
Storitev pomoč na domu obsega v skladu s Pravilnikom o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev dva dela:
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– strokovno pripravo izvajanja storitve v obliki analize
primera, priprave dogovora in kontaktov z udeleženci v procesu
nudenja pomoči in traja povprečno 10 ur,
– neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po
dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu in traja do 4
ure dnevno oziroma do 20 ur tedensko. V izjemnih primerih je
upravičenec upravičen do storitev v večjem obsegu ur, vendar
le po predhodnem dogovoru s centrom in občino.

– ne prejema dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih
dodatkov, namenjenih zagotavljanju nege in pomoči druge
osebe, je v celoti oproščen tudi plačila stroškov za neposredno
socialno oskrbo.
Ne glede na prejšnji odstavek je v celoti oproščen plačila
stroškov storitve upravičenec, ki je prejemnik trajne denarne
socialne pomoči in prejemnik nadomestila za invalidnost po
Zakonu o družbenem varstvu odraslih telesno in duševno prizadetih oseb.

V. POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVICE

13. člen
Upravičenci, ki nimajo dohodkov ali jim le ti ne zadoščajo
za plačilo stroškov storitve, prav tako pa nimajo zavezancev
za plačilo storitev, lahko vložijo pri centru zahtevo za oprostitev
plačila storitev.
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja
oprostitev plačila stroškov storitve le, če dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin, na kateri upravičenec storitve nima prijavljenega stalnega prebivališča, v korist
občine. O tem, da vodi postopek, v katerem odloča o oprostitvi
plačila storitve pomoč na domu upravičencu, ki je lastnik nepremičnine, je center dolžan obvestiti občino.
O prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v korist občine center odloči v izreku odločbe o oprostitvi plačila. Po
dokončnosti odločbe o oprostitvi, je center dolžan na Okrajnem
sodišču vložiti zemljiško knjižni predlog za vpis zaznambe.

8. člen
Postopek uveljavljanja pravice do storitve pomoč na domu
se prične na zahtevo upravičenca, njegovega zakonitega zastopnika, občine ali izvajalca storitve in obsega dva dela.
Prvi del storitve predstavlja ugotavljanje upravičenosti do
storitve in sklenitev pisnega dogovora o medsebojnih obveznostih, obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri zagotavljanju
pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med izvajalcem in upravičencem ali družino.
Drugi del storitve predstavlja neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca.
VI. CENA STORITVE IN PLAČILO STORITVE
9. člen
Cena storitve pomoč na domu se določi ob upoštevanju
standardov in normativov socialno varstvenih storitev ter na
podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,
51/08 in 5/09, v nadaljevanju pravilnik o metodologiji).
Cena storitve je sestavljena iz naslednjih stroškov storitve:
– stroški za neposredno socialno oskrbo upravičencev ter
– stroški strokovne priprave, vodenja in koordiniranja (v
nadaljevanju: stroški vodenja).
Predlog cene storitve pomoč na domu na predpisanih in
izpolnjenih obrazcih z obrazložitvijo, predloži izvajalec Občinskemu svetu v obravnavo in soglasje.
10. člen
Osnova za plačilo je cena storitve pomoč na domu. Storitev se zaračunava po dejansko opravljenih efektivnih urah pri
upravičencih.
Upravičenci in drugi zavezanci za plačilo so dolžni sami
plačati stroške izvajanja storitve v višini veljavne cene storitve,
zmanjšane za subvencijo občine za vodenje storitve, ki znaša
100% in subvencijo občine za neposredno socialno oskrbo, ki
znaša najmanj 50% cene storitve.
Občinski svet lahko ob potrditvi predloga cene storitve
pomoči na domu določi višji odstotek subvencije storitve.
11. člen
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg
upravičenca tudi osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska
obveznost po zakonu ali izhaja iz pogodbenega razmerja ali
sklenjenega dogovora o preživljanju.
Višino plačila storitve z odločbo določi izvajalec. Na podlagi
te odločbe in dejansko opravljenih efektivnih urah pri upravičencu, se upravičencu oziroma drugemu zavezancu izstavi račun.
VII. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE
12. člen
Vsi upravičenci storitve pomoč na domu so v celoti oproščeni plačila stroškov vodenja.
Upravičenec storitve pomoči na domu, ki:
– nima dohodkov ali njegov ugotovljeni dohodek ne dosega meje socialne varnosti po zakonu ter nima zavezancev
za plačilo storitev,

14. člen
O oprostitvi plačila storitev odloča center na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04 in 114/06 –
ZUTPG, 5/08, 73/08 in 8/09, v nadaljevanju uredba o merilih).
Center lahko v izjemnih primerih upravičencu, čigar ugotovljeni dohodek presega mejo socialne varnosti in po uredbi
o merilih ne bi bil upravičen do oprostitve plačila, na podlagi
njegove vloge, za določeno obdobje določi olajšavo k plačilu,
če upravičenec storitev nujno potrebuje in bi prišlo do ogrožanja njegovega zdravja ali življenja, če mu storitev ne bi bila
omogočena in to narekujejo posebne socialne razmere.
Za določitev olajšave k plačilu storitve mora center predhodno pridobiti soglasje župana.
15. člen
Upravičenec, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo,
je dolžan del tega dodatka prispevati za plačilo storitve.
Višina prispevka iz prejšnjega odstavka je odvisna od višine dodatka in od obsega storitve, vendar skupno lahko doseže
največ polovico celotnega zneska prejetega dodatka.
16. člen
Upravičenec izgubi pravico do oprostitve plačila storitve
ali olajšave, če:
– gre v institucionalno varstvo,
– pridobi dovolj lastnih sredstev,
– je pridobil pravico do oprostitve plačila ali olajšave na
podlagi neresničnih podatkov.
17. člen
Upravičenec ali zavezanec za plačilo je dolžan center obvestiti o vsaki spremembi dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga
za odločitev o oprostitvi plačila storitve ali olajšavi, v roku 15 dni
od nastanka spremembe.
Če center ugotovi, da sprememba vpliva na obstoj pravice, izda odločbo, s katero na novo odloči o prispevku upravičenca.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do oprostitve plačila
storitev ali olajšave na podlagi neresničnih podatkov ali ni
sporočil spremembe stanja, je dolžan povrniti plačniku storitve
razliko, ki je nastala zaradi spremenjenih okoliščin skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva, ko mu je bila pravica
neupravičeno priznana oziroma od nastanka spremembe.
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18. člen
Center vsako leto v začetku leta po uradni dolžnosti preveri, ali upravičenci oziroma zavezanci za plačilo, ki jim je bila
priznana oprostitev, še izpolnjujejo pogoje po uredbi o merilih,
ki jih je določila vlada in na novo odloči o prispevku upravičenca na podlagi ugotovitve dejanskega stanja po postopku in na
način, kot velja za odločanje o oprostitvi.
VIII. DOKUMENTACIJA
19. člen
Izvajalec storitve pomoči na domu je dolžan voditi osnovno dokumentacijo – osebni karton uporabnika pomoči na domu,
ki obsega:
– evidence o osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljene in vodene v skladu z določili zakona,
– evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve,
– dnevnik opravljenih storitev,
– evidenco opravljenih poti ter
– podatke o plačilih ali oprostitvah za storitve.
Občina ima pravico vpogleda v te evidence.
20. člen
Izvajalec je dolžan občini posredovati naslednjo dokumentacijo:
– delno polletno poročilo, ki obsega opis opravljenega
dela z oceno realizacije plana do 15. julija tekočega leta,
– končno letno poročilo izvajalca o izvedenih urah storitve
pomoči na domu, ki obsega opis opravljenega dela, realizacijo
opravljenih efektivnih ur in oceno realizacije plana po vrstah
storitev do 15. marca za preteklo leto,
– finančni načrt za prihodnje leto do 15. novembra tekočega leta,
– vmesno poročilo na zahtevo občine.
IX. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
organiziranju in izvajanju pomoči družini na domu in pomoči
na daljavo in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list
RS, št. 101/00 in 42/03) v delu, ki se nanaša na organizacijo in
izvajanje socialno varstvene storitve pomoč na domu. Določbe
odloka, ki se nanašajo na socialni servis pomoči na daljavo
ostanejo v veljavi nespremenjene.

Št.

SEVNICA
1618.

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega
podrobnega prostorskega načrta za poslovno
cono ob hidroelektrarni Boštanj

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 –
ZVO-1B), ter 9. in 37. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine
Sevnica sprejel

Stran

4857

SKLEP
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno cono
ob hidroelektrarni Boštanj
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni
Boštanj (v nadaljevanju OPPN).
2. člen
Javna razgrnitev bo potekala v času od petka, 15. 5. 2009
do ponedeljka, 15. 6. 2009:
– v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v času uradnih ur;
– v prostorih Krajevne skupnosti Boštanj, Boštanj 30,
8294 Boštanj, v času uradnih ur.
3. člen
Javna obravnava dopolnjenega osnutka OPPN bo v sredo, 10. 6. 2009 ob 18.00 uri v dvorani športnega doma TVD
Partizan, Boštanj 31, v Boštanju.
4. člen
V času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega
osnutka OPPN, lahko svoje pripombe in predloge podajo vsi
zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in
predlogi se lahko podajo pisno ali v ustni obliki na javni obravnavi ali z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestih javne
razgrnitve do zaključka javne razgrnitve.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št. 3505-0003/2006
Sevnica, dne 28. aprila 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

Št. 122-12/09-6
Medvode, dne 21. aprila 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
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ŠKOFLJICA
1619.

Odlok o imenovanju Ogrinove ulice

Na podlagi 21. člena Zakona o določanju območij ter
imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list
RS, št. 25/08) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni
list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) ter ob uporabi Pravilnika o
ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih
številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb (Uradni list
RS, št. 76/08) je Občinski svet Občine Škofljica na 24. redni seji
dne 21. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o imenovanju Ogrinove ulice
1. člen
S tem odlokom uvajamo novo ulico na območju Občine
Škofljica v naselju Lavrica. Nova ulica se bo imenovala Ogrinova ulica.

Stran

4858 /

Št.

34 / 4. 5. 2009

2. člen
Ulica bo potekala od začetka novega naselja od Kamnikarjeve ulice, po novem stanovanjskem naselju, do priključitve
na Jagrovo ulico.
3. člen
Stroški za označitev ulice bremenijo proračun Občine
Škofljica, tablice s hišnimi številkami pa investitorja.
4. člen
Po uveljavitvi tega odloka je Geodetska uprava Republike
Slovenije, Območna geodetska uprava – izpostava Ljubljana,
dolžna v skladu z 18. členom Zakona o določanju območij ter
o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list
RS, št. 25/08) najpozneje v 30 dneh po uradni dolžnosti evidentirati spremembe podatkov o območjih in imenih naselij in ulic v
registru prostorskih enot za območje Občine Škofljica.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenija.
Št. 007-13/2009
Škofljica, dne 22. aprila 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
1620.

Odlok o programu opremljanja stavbnih
zemljišč za obstoječo komunalno opremo za
območje Občine Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Šmarje
pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99 in 91/01) je Občinski svet
Občine Šmarje pri Jelšah na 20. redni seji dne 23. 4. 2009
sprejel

ODLOK
o programu opremljanja stavbnih zemljišč
za obstoječo komunalno opremo za območje
Občine Šmarje pri Jelšah
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje občine Šmarje pri Jelšah, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki je vključena v program
opremljanja in ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne
opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste
komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo
za območje občine Šmarje pri Jelšah – ELABORAT«, ki ga
je v februarju 2009 pod št. el-06/09 izdelalo podjetje KALIOPA informacijske rešitve d.o.o., Letališka cesta 32j, Ljubljana.
Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu občine Šmarje
pri Jelšah.
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2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja
infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja občina
Šmarje pri Jelšah oziroma posamezni izvajalci gospodarskih
javnih služb po njenem pooblatilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture;
– objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih
in padavinskih odpadnih voda (kanalizacijska infrastruktura in
čistilna naprava);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne
opreme je območje, na katerem se oziroma se v roku dveh
let zagotavljalo priključevanje na to vrsto komunalne opreme
oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme
so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste
komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo
komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali
ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in
namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven
oskrbe;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne
opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme,
ki se financira iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo zavezance za plačilo komunalnega
prispevka;
5. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
6. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
7. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali
njen del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že
zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni
prispevek.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Za občinske ceste sta na območju občine določeni dve
obračunski območji: eno obračunsko območje je določeno na
območju občinskega središča, drugo obračunsko območje pa
je opredeljeno v preostalem delu občinskega prostora in v njem
obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunski območji sta prikazani na
listu št. 1.3 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka
1. člena tega odloka.
(3) Obračunsko območje vodovodnega omrežja je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po
veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 1.2 v kartografskem
delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Obračunsko območje objektov in omrežja za odvajanje
in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda je eno
in je opredeljeno na širšem območju občinskega središča, ki
je oziroma bo opremljeno s kanalizacijskim omrežjem in se
priključuje na čistilno napravo Šmarje pri Jelšah. Obračunsko
območje je prikazano na listu št. 1.1 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen
(1) Obstoječa komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana na listih št. 1.1 (kanalizacija),
1.2 (vodovod), 1.3 (ceste) v kartografskem delu elaborata iz
tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst obstoječe komunalne
opreme na ustreznih obračunskih območjih in obračunski stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznih
obračunskih območjih znašajo:

Uradni list Republike Slovenije
Vrsta
komunalne opreme

Št.

Skupni
stroški (€)

Občinske ceste –
naselje Šmarje

33.523.985

20.114.391

Vodovodno
omrežje

18.887.199

11.332.319

1.589.155

953.493

1. SPLOŠNA DOLOČBA

5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme
na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto
mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine
objekta (Ct(i)), znašajo:
Vrsta komunalne opreme

Občinske ceste – naselje
Šmarje

4859

3.309.020

Občinske ceste –
izven naselja
Šmarje

Kanalizacijsko
omrežje

Stran

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine
Šmarješke Toplice za leto 2008

Obračunski
stroški (€)

5.515.033
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Obračunski stroški na
enoto (€)

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Šmarješke Toplice za leto 2008.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA
PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki
Občine Šmarješke Toplice po zaključnem računu za leto 2008
znašajo:
				
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina
kontov/Konto/Podkonto

parcele Cp(i)

NTP Ct(i)

4,78

14,30

I.

70 DAVČNI PRIHODKI

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

v€
Zaključni
račun 2008
2.937.801
1.873.565

Občinske ceste – izven
naselja Šmarje

4,54

12,23

Vodovodno omrežje

2,21

6,04

703 Davki na premoženje

152.794

Kanalizacijsko omrežje

1,20

3,66

704 Davki na blago in storitve

150.018

NEDAVČNI PRIHODKI

503.511

700 Davki na dohodek

6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so
izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2008.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije,
pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep
se objavi v uradnem glasilu občine.
7. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in
začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 03212-0023/2009
Šmarje pri Jelšah, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

71

710 Udeležbe na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine

1621.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šmarješke Toplice za leto 2008

Na podlagi 96., 97. in 98. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 32. člena Statuta Občine
Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) je Občinski svet
Občine Šmarješke Toplice na predlog županje na 23. redni seji
dne 21. 4. 2009 sprejel

38.360
503

712 Denarne kazni

6.401

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.340

714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI

456.907
0

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

0

73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU

ŠMARJEŠKE TOPLICE

1.570.753

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

14.956
14.956
545.769
56.247
489.522
2.658.073
765.168
192.353
29.275
527.925
15.615
730.413
22.203
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411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investic. transferi pravnim in fiz. os., ki
niso prorač. upor.

Uradni list Republike Slovenije
3. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
523.134
66.051
119.025
1.134.132

24.113

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

279.728

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

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

0

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

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

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

0

55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
PRETEKLEGA LETA
9009 SPLOŠNI SKLAD ZA DRUGO

Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

28.360

4.247

VIII. ODPLAČIILA DOLGA (550)

Št. 032-0005/2009
Šmarjeta, dne 22. aprila 2009

1.134.132

432 Investic. transferi proračunskim
uporabnikom

500 Domače zadolževanje

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

0
0
0
0

279.728
0
–279.728
361.631

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s
predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk –
kontov je priloga k temu odloku in se objavi na spletni strani ter
na oglasni deski Občine Šmarješke Toplice.

TRŽIČ
1622.

Odlok o gospodarskih javnih službah na
območju Občine Tržič

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 27/08, 76/08,
100/08), 3., 4, 6. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 ZVO-1-UPB1,
49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08), 8. in 44. člena
Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 ZJC-UPB1,
45/08, 57/08), 12. in 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84,
83/89, 5/90, 26/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 110/02, 2/04),
33. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07
EZ-UPB2. 70/08), 142. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) ter 10. in 18. člena Statuta
Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 21. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah na območju
Občine Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa:
– dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini
Tržič (v nadaljevanju; občina);
– način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb;
– strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge;
– varstvo uporabnikov;
– financiranje gospodarskih javnih služb in
– druga vprašanja, povezana z izvajanjem gospodarskih
javnih služb.
(2) Za vprašanja, ki niso urejena v tem odloku, se uporablja zakon in drugi predpisi, ki urejajo gospodarske javne
službe.
2. člen
(1) Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe (v nadaljevanju: obvezne gospodarske
javne službe) in dejavnosti, ki so kot lokalne gospodarske
javne službe določene s tem odlokom (izbirne gospodarske
javne službe).
(2) Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in
nemoteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja Občina
Tržič (v nadaljevanju: Občina) zaradi zadovoljevanja javnih
potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
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II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
3. člen
Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne
službe izvajajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode;
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov;
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov;
5. urejanje in čiščenje javnih površin;
6. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
7. vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest.
4. člen
Na območju občine se kot izbirne gospodarske javne
službe izvajajo naslednje dejavnosti:
1. pogrebne in pokopališke storitve;
2. urejanje in vzdrževanje pokopališč;
3. distribucija toplote;
4. oskrba z energetskimi plini iz omrežja razen z zemeljskim plinom.
5. člen
(1) Gospodarske javne službe iz 3. člena tega odloka se
opravljajo na celotnem območju občine.
(2) Gospodarske javne službe iz 4. člena tega odloka
se opravljajo na celotnem območju občine, če ni z odlokom
o izvajanju posamezne gospodarske javne službe drugače
določeno.
6. člen
(1) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi
gospodarskimi javnimi službami, je obvezna.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi
gospodarskimi javnimi službami ni obvezna, če posamezen
odlok za posamezne primere ne določa drugače.
III. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
7. člen
(1) Občina z odlokom podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb v skladu s
7. členom Zakona o gospodarskih javnih službah.
(2) Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih
standardov in normativov. V primerih, ko le-ti niso predpisani
za celotno državo, se predpišejo z odloki.
8. člen
Župan občine je pri predlaganju odločitev na področju
gospodarskih javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri
sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo racionalno, v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.
9. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb
skladno z 61. členom Zakona o lokalni samoupravi ter 6. členom
Zakona o gospodarskih javnih službah v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu oziroma neposredno v okviru občinske uprave, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno
podjetje ali podeliti koncesijo;
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje
ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave
ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj;
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več
gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje
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narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska
javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati
kot profitno;
– z dajanjem koncesij.
10. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb na podlagi koncesije
zagotovi Občina tako, da podeli koncesijo fizični ali pravni osebi, ki ima ustrezno registrirano dejavnost in izpolnjuje pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
11. člen
(1) Koncesionarje pridobiva Občina na podlagi javnega
razpisa, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) V skladu z zakonom se sme koncesija podeliti neposredno brez javnega razpisa.
(3) Podlaga za javni razpis oziroma neposredno podelitev
koncesije je odlok oziroma koncesijski akt, ki vsebuje:
– dejavnosti ali zadeve, ki so predmet gospodarske javne
službe;
– območje izvajanja gospodarske javne službe, uporabnike ter razmerja do uporabnikov;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– morebitna javna pooblastila koncesionarju;
– splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe
in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo;
– vrsto in obseg monopola ali način njegovega preprečevanja;
– začetek in čas trajanja koncesije;
– vire financiranja gospodarske javne službe;
– način plačila koncesionarja ali način plačila odškodnine
za izvrševanje gospodarske javne službe oziroma varščine;
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
– prenehanje koncesijskega razmerja;
– organ, ki opravi izbor koncesionarja;
– organ, pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe;
– druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
gospodarske javne službe.
(4) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo po Zakonu o splošnem upravnem postopku.
V primeru podelitve koncesije na podlagi javnega razpisa mora
direktor občinske uprave pridobiti mnenje komisije za izvedbo
javnega razpisa.
(5) Z izbranim koncesionarjem sklene pogodbo o koncesiji
župan občine v imenu in za račun Občine.
12. člen
Z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi za
izvajanje gospodarskih javnih služb, ki so v lasti Občine, upravljajo v skladu s pogodbo oziroma drugimi pravnimi podlagami
izvajalci gospodarskih javnih služb.
IV. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE
13. člen
(1) Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge s področja gospodarskih javnih služb, ki so določene v
12. členu Zakona o gospodarskih javnih službah, opravlja Urad
za urejanje prostora Občine Tržič.
(2) Razvoj, načrtovanje in pospeševanje gospodarskih
javnih služb ter investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z infrastrukturnimi objekti in napravami se lahko pogodbeno poveri
izvajalcu gospodarske javne službe ali drugi za to usposobljeni
organizaciji ali podjetju v skladu s predpisi.
(3) Dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave gospodarskih javnih služb se
lahko kot javno pooblastilo prenese na izvajalce gospodarskih
javnih služb.
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V. VARSTVO UPORABNIKOV

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
(1) Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje Svet
za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Tržič, ki je sestavljen iz predsednika in štirih članov.
(2) Občinski svet sprejme akt o ustanovitvi Sveta za
varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Tržič in imenuje ter
razrešuje člane na predlog Komisije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve. Mandat članov sveta traja 5 let.
(3) Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin:
– zastopa in usklajuje interese uporabnikov in oblikuje
skupne predloge glede izvajanja gospodarskih javnih služb,
njihovega razvoja in financiranja v razmerju do občine in njenega sveta,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev
gospodarskih javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti ter
predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.

19. člen
(1) Do sprejetja sprememb odlokov oziroma sprejetja novih odlokov, ki bodo v skladu s 7. členom tega odloka natančneje določali način, pogoje in obliko izvajanja gospodarskih javnih
služb iz tega odloka, se še naprej uporabljajo veljavni odloki, ki
urejajo gospodarske javne službe določene v Odloku o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list RS, št. 61/02,
73/03, 2/05), vendar le, če ti odloki niso v nasprotju z določbami
tega odloka.
(2) Do sprejetja odlokov, ki bodo v skladu s 7. členom tega
odloka natančneje določali način, pogoje in obliko izvajanja
gospodarskih javnih služb iz tega odloka in za katere se ne morejo uporabiti veljavni odloki, se smiselno uporabljajo določbe
Zakona o gospodarskih javnih službah, določbe predpisov, ki
so bili izdani na podlagi navedenega zakona oziroma določbe
drugih republiških predpisov, ki urejajo ta področja, vendar le v
primeru, če teh vprašanj ne ureja ta odlok in če niso v nasprotju
z določbami tega odloka.

15. člen
Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
16. člen
Gospodarske javne službe se lahko financirajo:
– iz cene proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki
tarife, takse, nadomestila ali povračila, oziroma iz prihodkov
izvajalca iz naslova opravljanja gospodarske javne službe,
– iz sredstev proračuna,
– iz lokalnega davka,
– iz drugih virov v skladu s predpisi.
17. člen
(1) Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku,
ki ga določajo predpisi.
(2) Iz cene se financirajo storitve tistih gospodarskih javnih
služb, ki so individualno določljive in izmerljive ter jih plačujejo
njihovi uporabniki glede na količino porabe.
(3) Cene se lahko subvencionirajo v skladu s predpisi,
ki urejajo državne pomoči. Z aktom, s katerim se odloči o
subvencioniranju cen, se določita tudi višina in vir subvencij.
Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov
in količini porabljenih ali nudenih javnih dobrin. Sredstva za
subvencije se zagotavljajo v proračunu občine.
(4) Občinski svet lahko odloči, da se cene posameznih
storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali glede na količino porabljenih javnih dobrin.
(5) Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske
javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
(6) Občinski svet lahko za financiranje gospodarskih lokalnih javnih služb predpiše poseben davek v skladu s predpisi, ki
urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
(7) Infrastrukturni objekti, ki so namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb, se lahko financirajo tudi iz sredstev,
dobljenih s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili, ki jih najame
občina.
18. člen
Predloge cen oziroma predloge sprememb cen javnih
dobrin oziroma storitev oblikuje izvajalec gospodarske javne službe v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi,
koncesijskimi pogodbami oziroma na drug dopusten način in
jih z obrazložitvijo predloži pristojnemu občinskemu organu v
soglasje, če ni z odlokom o izvajanju posamezne gospodarske
javne službe določeno drugače.

20. člen
(1) Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati
Odlok o gospodarskih javnih službah Občine Tržič (Uradni list
RS, št. 61/02, 73/03, 2/05).
(2) Dejavnosti, ki so v odloku iz prejšnjega odstavka
določene kot gospodarske javne službe, se z dnem začetka
veljavnosti tega odloka izvajajo v okviru gospodarskih javnih
služb po tem odloku.
(3) Dejavnost javnega mestnega prometa po 6. točki
4. člena in dejavnost prevoza učencev po 7. točki 4. člena odloka iz prvega odstavka tega člena se ukineta kot gospodarski
javni službi. Dejavnost prevoza učencev se z dnem uveljavitve
tega odloka, do izteka koncesijske pogodbe št. 343-025/03-07
z dne 27. 8. 2003, izvaja v skladu s to koncesijsko pogodbo kot
dejavnost, ki se izvaja v javnem interesu, na enak način, kot se
izvaja gospodarska javna služba.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 354-0024/2009-31
Tržič, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

1623.

Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske
javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini
Tržič

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1, 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), 6., 32., 33., in 36. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO, 127/06 – ZJZP) 141. in 142. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 21., 29.,
61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 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), 10. ter 18. člena Statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) ter skladno z Odlokom o gospodarskih javnih službah na območju Občine Tržič
(sprejet na 21. redni seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne
23. 4. 2009), Odlokom o oskrbi s pitno vodo na območju Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 2/08), Odlokom o spremembi odloka o
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oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič (sprejet na 21. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 23. 4. 2009) je Občinski
svet Občine Tržič na 21. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o koncesiji za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Tržič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Tržič predstavlja koncesijski
akt, s katerim se določijo predmet in pogoji podelitve koncesije
ter ureja druga vprašanja v zvezi s koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo (v nadaljevanju:
javna služba).
(2) Javna služba iz prvega odstavka se izvaja na celotnem območju Občine Tržič.
(3) Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na krajevno običajen način.
2. člen
(definicije)
Izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
– »javna služba« je gospodarska javna služba oskrbe s
pitno vodo;
– »koncedent«: je Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič;
– »občinski svet«: je Občinski svet Občine Tržič;
– »koncesionar«: je pravna oseba, ki je v skladu z zakonom in tem odlokom nosilec koncesije;
– »izvajalec javne službe« je koncesionar po tem odloku;
– »javni vodovod« je javna infrastruktura namenjena gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo.
3. člen
(izbira koncesionarja)
(1) V Občini Tržič (v nadaljevanju: občina) se dejavnost iz
1. člena izvaja s podelitvijo koncesije pravni osebi pod pogoji,
določenimi v tem odloku.
(2) V skladu s prvim odstavkom 141. člena, 142. členom
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu ter v skladu s tretjim
odstavkom 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
se koncesija za opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo
podeli brez javnega razpisa družbi Komunala Tržič d.o.o. (v nadaljevanju; koncesionar).
(3) Koncesijo pridobi koncesionar s podpisom koncesijske
pogodbe s čimer nastane koncesijsko razmerje.
(4) Koncesijska pogodba se sklene z osebo iz drugega
odstavka tega člena.
4. člen
(vsebina gospodarske javne službe)
Vsebino javne službe, ki jo izvaja koncesionar določa
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Tržič ter drugi
predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo.
II. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
IN UPORABO JAVNIH DOBRIN TER OBMOČJE IZVAJANJA
5. člen
(pogoji izvajanja gospodarske javne službe)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje javne službe po tem odloku, so določeni v predmetnih odlokih o načinu izvajanja dejavnosti in v tem odloku ter ostalih predpisih.
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6. člen
(uporabniki)
Uporabniki storitve oskrbe s pitno vodo, ki je predmet
urejanja v tem odloku, so vsi uporabniki, kot jih opredeljuje občinski odlok, ki ureja gospodarsko javno službo oskrbe s pitno
vodo na območju Občine Tržič.
7. člen
(finančni viri)
Vir financiranja javne službe oskrbe s pitno vodo so:
– cena pitne vode;
– števnina;
– sredstva občinskega proračuna in
– drugi viri.
8. člen
(območje izvajanja koncesije)
Območje izvajanja koncesije je celotno območje Občine Tržič, če s tem odlokom ali z drugimi predpisi ni določeno drugače.
III. KONCESIJA
9. člen
(začetek, tek in trajanje koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. člena tega
odloka nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz
koncesijskega razmerja, s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Trajanje koncesijskega razmerja za dejavnosti iz
1. člena tega odloka, je 20 let od sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(3) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najkasneje v 120 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
(4) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(5) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša v
skladu s predpisi.
10. člen
(potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba mora biti, v primeru odločitve Občine Tržič o podelitvi koncesije drugi osebi, z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati po izteku roka.
11. člen
(način izvajanja)
Koncesionar je dolžan izvajati dejavnost oskrbe s pitno
vodo, ki je predmet koncesije, na način, kot je določen v odlokih
oziroma drugih predpisih, ki urejajo način izvajanja dejavnosti
oskrbe s pitno vodo, ki je predmet koncesije.
12. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe, na
celotnem območju občine, razen če ta odlok ne določa drugače, izključno pravico opravljati dejavnost javne službe oskrbe
s pitno vodo iz 1. člena tega odloka, izključno pravico vzdrževanja javne infrastrukture (objektov, naprav in opreme), ki
služijo za izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo, dolžnost
zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno
opravljanje javne službe oskrbe s pitno vodo, v skladu s predpisi in v javnem interesu.
(2) Koncesionar je, v skladu s prejšnjim odstavkom tega
člena, po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec
javne službe na celotnem območju občine.
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(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar v skladu s koncesijsko pogodbo, ob soglasju koncedenta in po predpisanem
postopku, sklene z drugim usposobljenim izvajalcem pogodbo
o začasni pomoči, v okviru katere lahko druga oseba opravlja
posamezne storitve javne službe na območju občine.
(4) Koncesionar je pri izvajanju predmetne dejavnosti
pristojen za izdajanje dovoljenj in drugih aktov, ki so predpisani
z zakonom ali drugimi predpisi.
13. člen
(razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev prek pogodbe s podizvajalcem, izbranim po postopku določenim z zakonom, v razmerju do koncedenta in uporabnikov
ter tretjih oseb v zvezi s tem, nastopati v svojem imenu in za
svoj račun.
14. člen
(uporaba javnih dobrin)
(1) Javne dobrine, ki so predmet javne službe, so vsakomur zagotovljene pod enakimi pogoji.
(2) Uporaba javni dobrin je v obsegu, ki ga določajo
zakoni, podzakonski akti in odlok, ki ureja način opravljanja
dejavnosti oskrbe s pitno vodo na območju Občine Tržič, za
uporabnike obvezna.
IV. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
15. člen
(pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov)
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta
tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.
16. člen
(dolžnosti koncesionarja)
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati javno službo, ki je predmet koncesije, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, v skladu s predpisi in koncesijsko
pogodbo;
– zagotavljati uporabnikom enakopravno kontinuirano
oskrbo s pitno vodo ter kvalitetno opravljanje javne službe, v
skladu s predpisi in v javnem interesu;
– upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
– kot dober gospodarstvenik uporabljati in vzdrževati
objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju dejavnosti;
– vzdrževati objekte in naprave javne infrastrukture tako,
da se, ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije,
ohranja njihova vrednost in uporabnost ob upoštevanju normalnega staranja;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe
in koncesije;
– sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin, oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z
njo;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem javne službe;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude
in/ali pritožbe;
– oblikovati predloge cen v skladu s koncesijsko pogodbo
in predpisi;
– obračunavati takse in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom;
– sodelovati pri pripravi projektov za pridobivanje finančnih sredstev iz drugih virov;
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– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane javne službe, letna poročila ter druge kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
– poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
– v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so se
izvajala vzdrževalna in druga dela;
– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije, …) o kršitvah.
(2) Glede zadev, ki niso posebej urejene s tem odlokom,
zlasti glede oskrbovalnih standardov, razvrstitve objektov in
naprav, vzdrževalnih in organizacijskih standardov in drugih
standardov in normativov za izvajanje javne službe, se mora
izvajalec javne službe ravnati po predpisih.
(3) Koncesionar sme lastni poslovni delež odtujiti izključno
občini.
17. člen
(interventno izvajanje javne službe)
(1) Koncesionar je dolžan zagotavljati interventno izvajanje javne službe.
(2) Koncesionar je dolžan vzdrževati v uporabnem stanju
vse naprave, opremo in objekte javne službe. Vse morebitne
napake, okvare in pomanjkljivosti na slednjih, ki pomenijo tekočo obrabo in neposredno ne ogrožajo zdravja ljudi in varstva
okolja, mora koncesionar odpraviti takoj oziroma v roku, ki je
glede na okoliščine mogoč, od ugotovitve oziroma od ustnega
ali pisnega obvestila uporabnikov ali koncedenta.
18. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje javne službe je odgovoren koncesionar
kot izvajalec javne službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je v skladu z
zakonom odgovoren tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci občini, uporabnikom ali
tretjim osebam.
(3) Koncesionar je pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
dolžan iz naslova splošne civilne odgovornosti (vključno z
razširitvijo na druge nevarnostne vire), z zavarovalnico skleniti
zavarovalno pogodbo za škodo z najnižjo višino enotne zavarovalne vsote, določeno s sklepom župana – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim
opravljanjem javne službe, za škodo, ki jo pri opravljanju ali v
zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali tretjim osebam).
19. člen
(izvajanje tržnih dejavnosti)
Koncedent lahko poleg javne službe izvaja tudi tržne dejavnosti, vendar le tako, da ne krši pravil o neposredni podelitvi
koncesije in da njihovo izvajanje ne vpliva na opravljanje javne
službe.
20. člen
(ločeno računovodstvo)
Koncesionar mora za vsako javno službo oziroma za izvajanje drugih dejavnosti voditi ločeno računovodstvo v skladu
s predpisi in pogodbo.
21. člen
(dolžnosti koncedenta)
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
– da zagotavlja izvajanje vseh storitev predpisanih z zakonom, s predpisi o načinu izvajanja javne službe in s tem
odlokom ter v skladu s pogoji, ki so navedeni v tem odloku;
– da zagotavlja takšno višino cene storitev, s katero so
pokriti vsi upravičeni stroški izvajanja javne službe, tako da se
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zagotavlja ustrezen obseg in kakovost storitev, vzdrževanje
objektov, naprav in opreme koncesije, da se, ob upoštevanju
časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost ter pokritje najemnine oziroma uporabnine za javno
infrastrukturo;
– da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
– da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve javne službe na področju občine;
– da zagotavlja na podlagi pogodbe pravico do uporabe
javne infrastrukture v lasti Občine Tržič, proti plačilu najemnine
oziroma uporabnine;
– da v primeru nezagotovitve zadostne cene storitev subvencionira poslovanje koncesionarja;
– da pisno obvešča koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
22. člen
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– da zoper njega ni uveden postopek stečaja ali prisilne
poravnave;
– da je finančno in poslovno usposobljen;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki
jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, občini, uporabnikom ali tretji osebi (predloži ustrezno predpogodbo).
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje koncesije, ki jih določajo drugi predpisi.
25. člen
(določitev koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave
z upravno odločbo po Zakonu o splošnem upravnem postopku.
(2) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega
člena odloča župan.
(3) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 28 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.

(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev javne službe;
– do zagotovljenih cen storitev;
– do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti
storitev;
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se sme v zvezi z izvajanjem javne službe najprej pritožiti koncesionarju, če meni, da
je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju s predpisi.
(3) Uporabnik iz prejšnjega odstavka tega člena, ki mu
koncesionar v roku 30 dni ni odgovoril na pritožbo, se lahko v
isti zadevi ponovno pritoži koncedentu.
23. člen
(dolžnosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe v skladu s predpisi;
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi cenami;
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
(2) Če uporabnik koncesionarju, ki ima namen opraviti
dela v okviru storitev javne službe, tega ne dovoli ali mu to
onemogoči, je koncesionar o tem dolžan obvestiti pristojno
inšpekcijo oziroma drug nadzorni organ.
(3) Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo
koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar
je potrebno za izvedbo storitev javne službe oziroma, da ga
sankcionira s skladu s predpisi.
24. člen
(dokazovanje izpolnjevanja pogojev)
(1) Koncesionar mora pred podpisom koncesijske pogodbe dokazati:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami usposobljenostjo in izkušnjami na področju
izvajanja javne službe, ki je predmet koncesije;
– da razpolaga z zadostnim obsegom opreme in naprav
oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma na drugačen način
nesporno dokaže, da lahko nemoteno opravlja dejavnost;
– da je sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov,
normativov in standardov;
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob
vsakem času v skladu z odlokom in pogodbo;

V. KONCESIJSKA POGODBA
26. člen
(sklenitev koncesijske pogodbe)
(1) Koncesionar pridobi pravice dolžnosti iz koncesijskega
razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko
pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati in vrniti koncedentu
v roku 14 dni od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z
dnem podpisa zadnje izmed pogodbenih strank.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene župan.
27. člen
(koncesionarjeva tveganja)
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za
svoj račun.
(2) Koncesionar nosi celotno tveganje povpraševanja po
storitvah javne službe in druga tržna tveganja koncesije.
(3) Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil
koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo
načrtovanih.
(4) Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen v
opremo, vozila in neopredmetena sredstva v primeru predčasnega prenehanja koncesije skladno s tem odlokom in koncesijsko pogodbo.
28. člen
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
(1) Koncesijska pogodba, ki je v bistvenem nasprotju s
koncesijskim aktom, kot je veljal ob sklenitvi pogodbe, je neveljavna. Če gre za manjša ali nebistvena neskladja, se uporablja
koncesijski akt.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, se v primeru, kadar koncesijska pogodba določa za koncesionarja
strožje obveznosti kot koncesijski akt, uporablja koncesijska
pogodba.
29. člen
(koncesijska pogodba)
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita
vsa vprašanja koncesijskega razmerja, in sicer:
– obliko in namen koncesije;
– razmerja v zvezi s sredstvi, ki jih vloži koncedent;
– način in roke plačil in morebitne varščine;
– medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije;
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– spremembe v družbi koncesionarja, o katerih mora ta
pridobiti soglasje koncedenta;
– možnost vstopa v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega koncesionarja;
– pogodbene kazni ter razloge za odpoved, razvezo in
razdrtje pogodbe ter pravice in obveznosti pogodbenih strank
v takih primerih;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javnih služb;
– pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne službe na
način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem aktu;
– način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta;
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega
izvajanja javne službe;
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe;
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
– način spreminjanja koncesijske pogodbe;
– prenehanje koncesijske pogodbe in njegove posledice
ter njeno morebitno podaljšanje;
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti koncedenta;
– prenos objektov in naprav in način določitve višine morebitnih povračil v primeru prenehanja koncesije.
30. člen
(pristojni organ za izvajanje koncesije)
Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih
aktov v zvezi s koncesijo je občinska uprava.
31. člen
(javna pooblastila koncesionarju)
(1) Koncesionar pridobi pravico in dolžnost izvajati naslednja javna pooblastila:
– izdajati projektne pogoje;
– izdajati soglasja k projektnim rešitvam;
v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Koncesionar ima pravico in dolžnost izvajati tudi druga
javna pooblastila, ki so določena z Odlokom o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Tržič.
VI. NADZOR
32. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja pristojni občinski organ, v okviru svojega delovnega področja.
33. člen
(organ nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja medobčinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
34. člen
(finančni nadzor)
(1) Finančni nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja
pristojni občinski organ.
(2) Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem finančnega
in strokovnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s
koncesijsko pogodbo.
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35. člen
(nadzorni ukrepi)
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti,
oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.
VII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
36. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– s prenehanjem koncesionarja;
– z odvzemom koncesije;
– z odkupom koncesije.
37. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena;
– z razdrtjem;
– s sporazumno razvezo.
38. člen
(potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
39. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba lahko preneha z (enostranskim)
koncedentovim razdrtjem:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek;
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnje pravilno izvajanje
koncesije;
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim
osebam;
– če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve
točke prvega odstavka lahko začne koncedent s postopkom
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Postopek za
razdrtje koncesijske pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe),
če je uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek
prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek zavrnjen, če
je prisilna poravnava sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje
ponudnika kot pravne osebe (v stečaju) ali vsake druge, z
vidika izvajanja koncesijskega razmerja sorodne posledice.
Pogoji iz druge točke prejšnjega odstavka, na podlagi katerih
lahko začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna
ali upravna odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov iz
četrte in tretje točke prejšnjega odstavka se podrobneje določi
v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe in s tem koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske
pogodbe.
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(4) Vsaka stranka lahko razdre koncesijsko pogodbo:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji in
na način, kot je v njej določeno.
(5) Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu ali
na zakonu oprtem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša
na koncesionarja in je sorazmeren s posegom v koncesionarjeve
pravice.
(6) Koncesijska pogodba se enostransko razdre po sodni
poti, razen v primeru, če zaradi dolgotrajnosti sodnega postopka
koncedentu to onemogoča izvajanje javne službe. Koncedent in
koncesionar se lahko dogovorita tudi za arbitražo.
(7) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin razen, če razdrtje iz teh razlogov določa
koncesijska pogodba.
40. člen
(sporazumna razveza)
(1) Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
(2) Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, da ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih
okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma drugih
enakovredno ocenjenih okoliščin, oziroma nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
41. člen
(prenehanje koncesionarja)
(1) Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
(2) Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni z
zakonom in koncesijsko pogodbo določeni pogoji za obvezen
prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica tretjih) ali
v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve univerzalne
pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos premoženja, preoblikovanje …). V teh primerih lahko koncedent pod pogoji iz
koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe razdre koncesijsko
pogodbo ali od koncesijske pogodbe odstopi.
42. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko koncesijo koncesionarju odvzame:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v za to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku;
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati
kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
(2) Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski
pogodbi. Odvzem koncesije je mogoč le če kršitev resno ogrozi
izvrševanje javne službe. Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati odločbo. Koncesijsko razmerje preneha
z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu koncesije.
(3) Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile
ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih okoliščin.
(4) V primeru odvzema iz druge točke prvega odstavka je
koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino v višini,
kot se določi odkupna vrednost po tretjem odstavku 43. člena
tega odloka.
(5) V primeru odvzema koncesije ali drugega prenehanja
po določbah od 36. do 44. člena tega odloka lahko koncedent
prevzame koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo.
43. člen
(odkup koncesije)
(1) Če koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo javno
službo možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi takojšnji odkup koncesije. Odločitev o odkupu mora sprejeti
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občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in
sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne službe. Odkup
koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v
razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece.
(2) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih
vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent ob odkupu koncesije tudi obvezo za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno
zaposlenih delavcev, namenjenih opravljanju javne službe.
(3) Odkupna vrednost koncesije s strani koncedenta je v
višini 25% predvidenih prihodkov predmetne javne službe od
odkupa koncesije do izteka koncesijske pogodbe, vrednoteno
na dan odkupa pogodbe, povečano za vrednost najemnine za
celotno koncesijsko obdobje.
VIII. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
44. člen
(višja sila)
(1) Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne,
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih strank (v
celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se štejejo zlasti
potresi, poplave ter druge elementarne nezgode, stavke, vojna
ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje javne službe ni možno na
celotnem območju občine ali na njenem delu na način, ki ga
predpisuje koncesijska pogodba.
(2) Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesionirano javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile, skladno z izdelanimi načrti ukrepov
v primeru nepredvidljivih napak in višje sile. O nastopu okoliščin,
ki pomenijo višjo silo, se morata stranki nemudoma medsebojno
obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
(4) V primeru višje sile in drugih nepredvidljivi okoliščin
lahko župan poleg koncesionarja aktivira tudi Štab civilne zaščite
Občine Tržič ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Štab
civilne zaščite Občine Tržič nadzor nad izvajanjem ukrepov.
45. člen
(spremenjene okoliščine)
(1) Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti koncesionarja
in to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni naravi koncesijske
pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali
izključno le na koncesionarja, ima koncesionar pravico zahtevati
spremembo koncesijske pogodbe.
(2) Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso
razlog za enostransko prenehanje koncesijske pogodbe. O nastopu spremenjenih okoliščin se morata stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesijske pogodbe
v takih pogojih. Kljub spremenjenim okoliščinam je koncesionar
dolžan izpolnjevati obveznosti iz koncesijske pogodbe.
IX. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
46. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter
koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se uporablja
pravni red Republike Slovenije.
47. člen
(arbitražna klavzula in prepoved prorogacije tujega sodišča
ali arbitraže)
(1) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
slovenska arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
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(2) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe ni dopustno dogovoriti, da o sporih iz teh razmerij
odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže).

list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič
na 21. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Tržič

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Koncesionar javno gospodarsko službo oskrbe s pitno
vodo do ureditve razmerij med Občino in vodovodnimi zadrugami v Občini Tržič, kot lastniki dela javnega vodovoda, izvaja
na celotnem območju občine v tistem delu javnega vodovoda,
kjer je lastnik javnega vodovoda Občina.
49. člen
(pričetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 355-0002/2009
Tržič, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

1624.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Tržič

Na podlagi 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 33/06 in 45/08) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni

Zap.
št.

Cesta

1

280050

1.1
2

3

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Tržič in ceste med naselji v
Občini Tržič in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Tržič in drugih naseljih občine z uvedenim
uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v
občini in naselji v sosednjih občinah so:

Odsek

Potek

280052

LC 280-022

Duplje – Žiganja vas – Križe

348071

R2 411

Konec
odseka

Dolžina
[m]

R2 410

2.848

R3 638

2.851

Jurčkovo polje – Križe

Brezje – Leše

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]

V

1.251 Naklo

V

3.684 Radovljica

2.851

Lajb – Podljubelj (Matizovec,
Završnik) – Tržič
428011

Namen
uporabe

2.848

Brezje (R2 411) – Leše

428010

3.1

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako
JP).
Lokalne ceste v mestu Tržič in drugih naseljih občine z
uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ).

Začetek
odseka

348070

2.1

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

15.211

G2 101

Lajb – Podljubelj križišče

G2 101

2.709

V

LC 428-121

Tržič – Koroška cesta – Čegeljše
– Podljubelj

LC 428-011

4.776

V

3.2

428012

3.3

428013

LC 428-011

Podljubelj – Blejc – Matizovec

Matizovec

4.029

V

3.4

428014

LC 428-012

Podljubelj – Završnik

Završnik

3.697

V

4

428020

4.1
5

428021

428031

LC 428-041

6.2
428050

Tržič – križišče Slap – Jelendol

1.419
LC 428-041

1.419

Slap (križišče za Lom) – Jelendol
(mimo gradu)

5.278

Slap (križišče za Lom) – Jelendol Jelendol-Pu(mimo gradu)
trhof

5.278

Slap (križišče) – Lom – Pr Tič –
Slaparska vas – pod Polano

428040

6.1

7

LC 428-121

428030

5.1
6

Tržič – križišče Slap – Jelendol

V

V

8.010

428041

LC 428-021

Slap (križišče) – Lom – Slaparska
vas – pod Polano

pod Polano

5.228

V

428042

LC 428-041

odcepa za Potarje – Pr Tič

Pr Tič

2.782

V

Pristava – Križe

1.138
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Zap.
št.

Cesta

7.1
8.

9

10

11

12

Dolžina
[m]

Namen
uporabe

428051

LC 428-121

Pristava – Križe

R2 410

1.138

V

Križe – Zg. Vetrno – Senično
LC 428-051

Križe – Zg. Vetrno – Senično

R2 410

Senično – Novake

R2 410

R2 410

428110

Križe – Sebenje – Žiganja vas

LC 183-111

LC 428-141

Brezovo – Loka – Mlaka

LC 280-052

428121

R2 410

Tržič (križišče Zlit) – Tržič – Križe
(plinska postaja)

R2 410

V

2.486

V

1.680

V

R2 410

3.202

V

3.982

13.1

428131

G2 101

Zvirče – Kovor – Bistrica

R3 638

3.320

V

13.2

428132

G2 101

Zvirče – Podtabor

R3 636

662

V

14

Brezje – Kovor – Brezovo – Kovor
– Brdo – Ljubno

428140
428141

R3 638

Brezje – Hudo – Kovor – Križe

LC 280-052

4.752

V

14.2

428142

LC 428-141

Kovor – Brdo – Ljubno

R2 411

3.053

V

428150

15.1
16

Leše – Vadiče – Brezje pri Tržiču
428151

LC 348-071

428160

16.1

Leše – Vadiče – Brezje pri Tržiču

R2 410

Senično – Sp. Vetrno

3.495 Radovljica

2.231
LC 428-141

Senično – Sp. Vetrno
428161

520 Naklo

7.805

14.1

15

58 Kranj

3.202

Podtabor – Zvirče – Kovor –
Bistrica

428130

1.621

1.680

Tržič (križišče Zlit) – Tržič – Križe
(plinska postaja)

428120

V

2.486

Brezovo – Loka – Mlaka
428111

2.443
1.621

Križe – Sebenje – Žiganja vas
428101

4869

2.443

Senično – Novake

428100

12.1
13

Konec
odseka

428091

11.1

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]

Potek

428061

10.1

Stran

Začetek
odseka

428090

9.1
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Odsek

428060

8.1

Št.

2.231

V

939
Sp. Vetrno

939

V

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v občini Tržič znaša
63.144 m (63,144 km).
5. člen
Lokalne zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ)
v mestu Tržič in drugih naseljih občine z uvedenim uličnim
sistemom so:

Zap.
št.

Cesta

1

428180

1.1
2
2.1

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

Loka
428181

LC 428-131

428280

Loka

LC 428-012

Za jezom – Ravne – Pot na pilarno – Koroška cesta

Namen
uporabe

497
LC 428-111

Ravne
428281

Dolžina
[m]

497

V

1.308
LC 428-012

1.308

Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Tržič znaša 1.805 m (1,805 km).
6. člen
Javne poti (JP) v mestu Tržič, v naseljih občine in med
naselji so:

V

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]

Stran
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Cesta

1

781550

1.1
2
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Potek

Konec
odseka

Zadraga
781551

LC 280-052

928000

Zadraga

Dolžina
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]

V

798 Naklo

423
LC 280-052

Garni hotel – Cerkev Ljubelj

423
816

2.1

928001

G2 101

Garni hotel

hotel

460

V

2.2

928002

JP 928-001

Cerkev Sv. Ane

Podljubelj
298

356

V

3

928020

Lajb, Črni gozd

1.159

3.1

928021

G2 101

magistralna cesta – Lajb

G2 101

382

V

3.2

928022

LC 428-011

lokalna cesta – Potočnik

Potočnik

549

V

3.3

928023

LC 428-011

lokalna cesta – Črni gozd

Črni gozd

228

V

4

928030

Tominčev slap

1.190

4.1

928031

G2 101

Podljubelj – zaselek Črnik

Podljubelj
270

4.2

928032

LC 428-011

Podljubelj – Tominčev Slap

Podljubelj
255

474

V

4.3

928033

JP 928-032

kamp – G2 101

G2 101

417

V

4.4

928034

JP 928-032

JP 032 – pri Počepku – JP 032

JP 928-032

275

V

5

928040

Pod Košuto

24

V

1.832

5.1

928041

LC 428-013

križišče Blejc – Geben

LC 428-013

284

V

5.2

928042

LC 428-013

križišče Blejc – Čižovnik – Vasovnik

Podljubelj
207

1.548

V

6

928050

Podljubelj

493

6.1

928051

LC 428-013

vikend naselje 188

vikend naselje 188

211

V

6.2

928052

LC 428-013

vikend naselje 170

vikend naselje 170

118

V

6.3

928053

LC 428-011

Ankele – Podljubelj 143

Podljubelj
143

135

V

6.4

928054

JP 928-053

JP 053 – Podljubelj 139

Podljubelj
139

29

V

7

928060

Podljubelj – Počivalnik

1.338

7.1

928061

LC 428-014

LC 014 – Počivalnik

Počivalnik

825

V

7.2

928062

LC 428-014

LC 014 – Reber

Kmetija
Šišek

513

V

8

928070

Plaz, Deševno, Log

3.759

8.1

928071

LC 428-012

LC 012 – Podljubelj 99

Podljubelj 99

359

V

8.2

928072

LC 428-012

nadvoz LC 012 – konec novega
naselja Skale

Podljubelj 95

285

V

8.3

928073

JP 928-077

Deševno – novo naselje II
(Romšak)

Podljubelj 56

454

V

8.4

928074

JP 928-077

Deševno – Dolenčeva Guba

Dolenčeva
Guba 49

580

V

8.5

928075

LC 428-012

podvoz – Podljubelj 25

Podljubelj 25

543

V

8.6

928076

G2 101

JP 075 – Komac

Podljubelj 15

441

V

8.7

928077

LC 428-012

skozi naselje Deševno

LC 428-012

827

V

8.8

928078

JP 928-075

podvoz – motokros

Podljubelj 19

111

V

8.9

928079

LC 428-012

mimo Podljubelja 67 in 65

Podljubelj 65

159

V

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

Cesta

9

928080

Odsek

Začetek
odseka

Št.

Potek

Konec
odseka

Bobenica, Kramarjeva guba

34 / 4. 5. 2009 /

Stran

Dolžina
[m]

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]

Namen
uporabe

968

9.1

928081

LC 428-012

LC 012 – Kramarjeva guba

Kramar

344

V

9.2

928082

LC 428-012

LC 012 – Podljubelj 8

Podljubelj 8

543

V

9.3

928083

LC 428-012

LC 012 – Sušnik, Grah, Markelj

Koroška 98

81

V

928091

LC 428-031

Jamenšnek

Jamenšnek

182

10

928090

10.1
11

928101

13

LC 428-031

LC 031 – mimo Filipa – do LC
031

928111

LC 428-031

928120

Dolina od LC 031 – mimo šole –
Kušperger

V

437
LC 428-031

Dolina od LC 031 – mimo šole –
Kušperger

928110

12.1

182

LC 031 – mimo Filipa – do LC
031

928100

11.1
12

Jamenšnek

437

V

880
Dolina 24

Matevž, Kavčič

880

V

280

13.1

928121

LC 428-031

LC 031 – Matevž

Dolina 9

181

V

13.2

928123

LC 428-031

LC 031 – Kavčič

Dolina 27

99

V

14

928130

Klanec (Lom novo naselje)

492

14.1

928131

LC 428-041

Klanec (Lom novo naselje)

LC 428-041

376

V

14.2

928132

JP 928-131

Lom pod Storžičem 63

Lom 63

116

V

15

928140

15.1
16

928141

Od LC 041- Potarje 11

419
Potarje 11

LC 042 – Potarje 3A
928151

LC 428-042

928160

17.1
18

LC 428-041

928150

16.1
17

LC 041- Potarje 11

LC 042 – Potarje 3a

Potarje 3a

LC 042 – Pinč
928161

LC 428-042

928170

LC 042 – Pinč

419

V

328
328

V

749
Pinč

Lom

749

V

1.088

18.1

928171

LC 428-041

LC 041 – Lom pod Storžičem 51

Lom pod
Storžičem 51

72

V

18.2

928173

LC 428-041

Brdo

LC 428-041

746

V

18.3

928174

LC 428-041

LC 041 – JP 173

JP 928-173

190

V

18.4

928175

JP 928 174

JP 174 – Lom pod Storžičem 90

Lom pod
Storžičem 90

80

V

19

928180

Hrib – Grahovše

1.493

19.1

928181

LC 428-041

LC 041 – Grahovše 16

Grahovše 16

317

V

19.2

928182

LC 428-041

LC 041 – Grahovše 6

Grahovše 6

1176

V

928191

LC 428-041

LC 041 – Grahovše 23

Grahovše 23

160

20

928190

20.1
21

LC 041 – Grahovše 23

928200

160

Bičevje

V

3.039

21.1

928201

JP 928-202

JP 202 – Rekar

Rekar

730

V

21.2

928202

LC 428-041

Slaparska vas – Pavšel

Pavšel

2.309

V

22

928210

Novo Senično in Sp. Vetrno

22.1

928212

LC 428-161

LC 428 161- Senično 72

22.2

928213

LC 428-161

LC 428 161 – Senično 50

22.3

928214

LC 428-161

LC 161 – skozi vas – do LC 161

574
Senično 72

71

V

Senično 50

82

V

LC 428-161

293

V

4871

Stran

Zap.
št.

4872 /

Cesta

22.4
23

Št.

34 / 4. 5. 2009

Odsek

Začetek
odseka

928215

LC 428-161

928220
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Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Namen
uporabe

LC 161 – Spodnje Vetrno 4

Spodnje
Vetrno 4

128

V

Senično vas

1.071

23.1

928221

JP 928-223

križišče (pri cerkvi) – most

Senično 23

198

V

23.2

928222

JP 928-221

JP 221 – Zalovka

Zalovka

452

V

23.3

928223

R2 410

mimo cerkve

LC 428-161

421

V

24

928230

24.1
25

928231

28

LC 428-091

928250

Senično 40

Novake – Senično 27

928251

R2 410

R2 410 – Podovnica

Senično 27

LC 428-091

928270

LC 091 – Novake

V

213

V

170
Podovnica

LC 091 – Novake
928261

100
213

R2 410 – Podovnica

928260

27.1

R2 410 – Senično 40

100

Novake – Senično 27
928241

26.1
27

R2 410

928240

25.1
26

R2 410 – Senično 40

170

V

388
Novake 3

Sebenje (polje), Retnje

388

V

812

28.1

928271

LC 428-101

Sebenje (polje)

Sebenje 10

63

V

28.2

928272

LC 428-101

Sebenje – Retnje

JP 928-373

749

V

29

928280

Sebenje vas

486

29.1

928281

JP 928-285

JP 285 – Sebenje 16

Sebenje 16

93

V

29.2

928282

LC 428-101

LC 101 – odcep Meglič nazaj do
LC 101

LC 428-101

135

V

29.3

928283

JP 928-282

JP 282 – Sebenje 31

Sebenje 31

79

V

29.4

928284

LC 428-101

LC 101 – Sebenje 46a

Sebenje 46a

70

V

29.5

928285

LC 428-101

Sebenje

LC 428-101

109

V

30

928290

Sebeneje – skakalnice

514

30.1

928291

LC 428-101

Sebenje LC 101 – mimo Rezarja
– skakalnice

skakalnice

329

V

30.2

928292

JP 928-291

pod skakalnicami

pod skakalnicami

185

V

31

928300

31.1
32

928301

35

Sebenje 53

Sebenje 50d

LC 428-101

928330

Sebenje 99

Sebenje 50d

LC 428-101

928340

Žiganja vas 104

Sebenje 99

LC428-101

928350

LC 101 – poljska pot -Sebenje 54

175

V

142

V

273
Žiganja vas
104

LC 101 – poljska pot -Sebenje 54
928341

V

142

Žiganja vas 104
928331

141
175

Sebenje 99
928321

35.1
36

LC 428-101

928320

34.1

Sebenje 53

141

Sebenje 50d
928311

33.1
34

LC 428-101

928310

32.1
33

Sebenje 53

273

V

291
Sebenje 54

Žiganja vas

291

V

1.352
Žiganja vas
40

36.1

928351

LC 428-101

LC 101 – skozi vas – konec vasi

36.2

928352

JP 928-351

JP 351 – mimo Terana – Žiganja
Žiganja vas 4
vas 4

570

V

70

V

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]
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Zap.
št.

Št.
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Stran

Dolžina
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

36.3

928353

JP 928-351

JP 351- Žiganja vas 47

Žiganja vas
47

218

V

36.4

928354

JP 928-351

JP 351- Žiganja vas 34a

Žiganja vas
34a

44

V

36.5

928355

JP 928-351

JP 351- Žiganja vas 37

Žiganja vas
37

106

V

36.6

928356

JP 928-351

JP 351 – lokalna cesta za Duplje

LC 280-052

344

V

37

Cesta

928360

37.1
38

Retnje
928361

LC 280-052

Retnje (zgoraj)

816
JP 928-373

Reka Bistrica – Smuk, Retnje,
Žiganja vas

928370

816

V

2.830

38.1

928371

JP 928-373

reka Bistrica – Smuk

Retnje 44a

456

V

38.2

928373

LC 428-141

Retnje (spodaj) – Breg – Žiganja
vas

LC 280-052

2.374

V

39

928380

Hudo

437

39.1

928381

LC 428-141

LC 141 – Hudo 11

Hudo 11

120

V

39.2

928382

LC 428-141

LC 141 – Hudo 10

Hudo 10

317

V

40

928390

Zvirče (nove hiše)

994

40.1

928391

LC 428-131

LC 131 – JP 394

JP 928-394

309

V

40.2

928392

JP 928-391

JP 391- Zvirče 85

Zvirče 85

221

V

40.3

928393

JP 928-391

JP 391 – Zvirče 60

Zvirče 60

95

V

40.4

928394

LC 428-131

LC 131 – Žagar

JP 928-391

244

V

40.5

928395

LC 428 131

LC 131 – Zvirče 41

Zvirče 41

125

V

41

928400

Zvirče vas

436

41.1

928401

LC 428-131

LC 131 – Zvirče 13

Zvirče 13

103

V

41.2

928402

LC 428-131

LC 131 – Zvirče 22

Zvirče 22

50

V

41.3

928403

LC 428-131

LC 131 – Zvirče 36

Zvirče 36

120

V

41.4

928404

LC 428-131

LC 131 – Zvirče 35

Zvirče 35

105

V

41.5

928405

LC 428-131

LC 131 – Zvirče 27

Zvirče 27

58

V

42

928410

Vikend naselje

345

42.1

928411

JP 928-412

JP 412 – Brezje pri Tržiču 78

Brezje pri
Tržiču 78

82

V

42.2

928412

R3 638

R3 638 – Brezje pri Tržiču 76

Brezje pri
Tržiču 76

263

V

43

928420

43.1
43.2
44

R3 638 – Sušnik

292

928421

R3 638

Brezje pri Tržiču 11a

Brezje pri
Tržiču 11a

928422

JP 928-421

povezava – regionalka

R3 638

928430

Sleme

256

V

36

V

532

44.1

928431

LC 428-141

LC 141 – Zg. Sleme

Brezje pri
Tržiču 27

127

V

44.2

928432

JP 928-431

JP 928-431 – Sp. Sleme

Brezje pri
Tržiču 95

405

V

45
45.1

928440

Brezje vas
928441

JP 928-442

JP 442 – Brezje pri Tržiču 14

640
Brezje pri
Tržiču 14

113

V

4873

Stran

Zap.
št.

4874 /

Št.
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Odsek

Začetek
odseka

45.2

928442

45.3
45.4
46

Cesta
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Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Namen
uporabe

LC 428-141

LC 428 141 – Brezje pri Tržiču 15

Brezje pri
Tržiču 15

206

V

928443

JP 928 442

mimo doma krajanov

LC 428 141

99

V

928444

LC 428-141

Brezje vas

Brezje pri
Tržiču 32

222

V

928450

Visoče

793

46.1

928451

R3 638

Visoče vas 8

Visoče 8

478

V

46.2

928452

JP 928-451

Visoče vas 2

Visoče 2

112

V

46.3

928453

R3 638

R3 638 – Visoče 17

Visoče 17

203

V

928461

LC 428-151

Od LC 151 – Popovo

konec vasi

639

47

928460

47.1
48

928470

48.1
49

LC 151 – Popovo

639

Vadiče
928472

LC 428-151

928480

Vadiče LC 151 – Vadiče 7

V

789
Vadiče 7

Leše

789

V

1.139

49.1

928481

R3 638

R3 638 – LC 071

LC 348-071

640

V

49.2

928482

LC 348-071

LC 071 – Leše 6

Leše 6

137

V

49.3

928483

LC 348-071

LC 071 – skozi vas mimo cerkve
– LC 071

LC 348-071

185

V

49.4

928484

LC 348-071

LC 071 – JP 483

JP 928-483

125

V

49.5

928486

LC 348-071

LC 071 – Leše 26

Leše 26

52

V

50

928490

Paloviče

1.570

50.1

928491

JP 928-493

JP 493 – skozi vas

Paloviče 8

77

V

50.2

928493

LC 348- 071

Paloviče – Leše

LC 348-071

1.493

V

928511

LC 428-051

LC 051 – Pot na polje

51

928510

51.1
52

928520

52.2
53

1.182
R2 410

LC 141 – Brezovo – LC 131
928521

LC 428-141

928530

53.1
54

Pristava polje

LC 141 – Brezovo – LC 131

LC 428-012

928600

Blejska cesta 24

V

1.239
LC 428-131

Blejska cesta
928531

1.182

1.239

V

789
Blejska cesta
24

Virje

789

V

2.520

54.1

928601

JP 928-604

Kranjska cesta – Virje – Cerkvena ulica

LC 428-121

867

V

54.2

928602

JP 928-601

Sv. Jožef

cerkev Sv.
Jožefa

314

V

54.3

928603

LC 428-021

Cankarjeva cesta – Virje

JP 928-601

202

V

54.4

928604

LC 428-021

Cankarjeva cesta – Cerkvena
ulica – Cankarjeva cesta

LC 428-021

476

V

54.5

928605

LC 428-021

Kosarska ulica

JP 928-604

132

V

54.6

928606

JP 928-601

Cerkverna ulica – Kukovniška pot

Kukovnica

529

V

55

928700

55.1
56

LC 061 – konec vasi Gozd
928701

LC 428-061

928710

LC 061 – konec vasi Gozd

2.463
Gozd 8

KS Ravne

2.463

V

1.595

56.1

928711

LZ 428-281

LZ 281 – Za jezom 37

Za jezom 37

107

V

56.2

928712

LZ 428-281

LZ 281 – Za jezom 35

Za jezom 35

342

V

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]
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Zap.
št.

Št.
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Stran

Dolžina
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

56.3

928713

LZ 428-281

Ravne 25, 24, 17

LZ 428-281

219

V

56.4

928714

JP 928-716

JP 716 – Pot na Zali Rovt 16

Pot na Zali
Rovt 16

41

V

56.5

928715

LZ 428-281

Pot na pilarno – klavnica

klavnica

163

V

56.6

928716

LZ 428-281

Pot na Zali Rovt

Zali Rovt

506

V

74

V

143

V

Cesta

56.7

928717

JP 928-716

Pot na Zali Rovt 8

Pot na Zali
Rovt 8

56.8

928718

LZ 428-281

Ravne – Pot na Zali Rovt 12

Pot na Zali
Rovt 12

57

928720

Koroška cesta

919

57.1

928721

JP 928-723

Za Mošenikom – zdravstveni
dom

zdravstveni
dom

341

V

57.2

928722

LC 428-012

Muzejska ulica

Tržiški muzej

109

V

57.3

928723

JP 928-722

Fužinska ulica

Za Mošenikom 25

141

V

57.4

928724

LC 428-012

Koroška cesta – pot na grad

grad

153

V

57.5

928725

LC 428-012

Čevljarska ulica

JP 928-721

82

V

57.6

928726

LC 428-012

Usnjarska ulica

JP 928-721

93

V

58

928730

58.1

Trg svobode
928731

LC 428-012

510

Partizanska ulica

LC 428-021

205

V

58

V

58.2

928732

JP 928-731

Šolska ulica

Šolska ulica
4

58.3

928733

LC 428-012

Trg svobode – Balos

Balos 9

198

V

58.4

928734

LC 428-021

Cankarjeva cesta – atrij – Trg
svobode

Trg svobode

49

V

59

928740

Kovtrnca – Kralj

738

59.1

928741

JP 928-742

Kovtrnca – Bistrica 45

Bistrica 45

147

V

59.2

928742

R3 638

Bistrica-Kovtrnca – Sukova vila

Sukova vila

591

V

60

928750

Predilniška cesta

431

60.1

928751

LC 428-021

Predilniška cesta (LC 021) – križišče z Blejsko cesto

JP 928-531

208

V

60.2

928752

JP 928-751

Predilniška cesta (JP 751) – BPT

BPT

99

V

60.3

928753

JP 928-531

zdravstveni dom

zdravstveni
dom

124

V

Spodnja
Bistrica 9

197

V

61

928760

Sokolnica

423

61.1

928761

LC 428-121

Ceste Ste Marie aux Mines –
Spodnja Bistrica

61.2

928762

LC 428-121

Ceste Ste Marie aux Mines –
Hipermarket

Hipermarket

146

V

61.3

928763

JP 928-761

Sokolnica – Spodnja Bistrica 1

Spodnja
Bistrica 1

80

V

62

928770

Preska

670

62.1

928771

LC 428-121

Ceste Ste Marie aux Mines –
Preska 2

Preska 2

85

V

62.2

928772

JP 928-771

Preska 2 – Preska 21

Preska 21

452

V

62.3

928773

JP 928-771

Preska 2 – Preska 24

Preska 24

133

V

63

928780

Kranjska cesta

567

4875

Stran

Zap.
št.

4876 /

Št.
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Odsek

Začetek
odseka

63.1

928781

63.2
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Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Namen
uporabe

LC 428-121

Kranjska cesta – plaz

plaz

29

V

928782

LC 428-121

Kranjska cesta 45

Kranjska
cesta 45

150

V

63.3

928783

LC 428-121

Kranjska cesta 53

Kranjska
cesta 53

92

V

63.4

928784

LC 428-121

LC 121 – Preska 36

Preska 36

138

V

63.5

928785

LC 428-121

LC 121 – Pristavška cesta 5

Pristavška 5

158

V

64

Cesta

928790

Slap (Lepenka)

464

64.1

928791

LC 428-031

LC 031 – naselje Slap (Lepenka)

Slap 30

124

V

64.2

928792

LC 428-021

bloki Slap – Lepenka

Slap 6

340

V

65.1

928801

LC 428-051

Pot na polje 11

JP 928-511

147

V

65.2

928802

JP 928-803

Purgarjeva ulica – Pot na polje
16 – Purgarjeva ulica

JP 928-511

140

V

65.3

928803

LC 428-051

Pot na polje – Purgarjeva ulica

JP 928-511

163

V

65.4

928804

JP 928-511

Pot na polje

LC 428-121

73

V

65.5

928805

JP 928-511

Pot na polje (ob vrstnih hišah)

LC 428-121

87

V

nasproti Purgarjeve ulilce mimo
Pristavške ceste 55

odcep za
Pristavško
cesto 69

25

V

65

928800

65.6
66

Pristava

928806

LC 428-051

928810

635

Podvasca

999

66.1

928811

LC 428-051

LC 051 – Podvasca

JP 928-811

383

V

66.2

928812

JP 928-811

odcep bloki

LC 428-051

149

V

66.3

928813

JP 928-811

JP 811 – odcep Jarc

Podvasca 16

101

V

66.4

928814

JP 928-811

JP 811 – odcep Kopač

Podvasca 35

70

V

66.5

928815

JP 928-811

JP 811 – Fuchs

Podvasca 27

44

V

66.6

928816

JP 928-811

JP 811 – odcep Pečnik

Podvasca 17

67

V

66.7

928817

LC 428-051

LC 051 – odcep Prešeren

JP 928-816

126

V

66.8

928818

LC 428-051

LC 051 – odcep Jenko

Pristavška
cesta 91

59

V

67

928820

Križe

843

67.1

928821

LC 428-051

Pot na Močila

Pot na Močila 28

183

V

67.2

928822

JP 928-821

odcep Sitar

LC 428-061

94

V

67.3

928823

JP 928-821

mimo Česna

JP 928-822

84

V

67.4

928824

JP 928-825

JP 825 – bloki

Hladnikova
ulica 16

79

V

67.5

928825

LC 428-051

LC 051 – Hladnikova ulica 24

Hladnikova
ulica 24

92

V

67.6

928826

LC 428-061

LC 061 – pot na Polano

Planinska
pot 32

79

V

67.7

928827

LC 428-051

LC 051 – Planinska pot 6

Planinska
pot 6

122

V

67.8

928828

R2 410

R2 410 – mimo pokopališča

Hladnikova
ulica 50

110

V

68

928830

Osnovna šola – Kmetijska
zadruga

503

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

Št.
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Stran

Dolžina
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

68.1

928831

R2 410

R2 410 – osnovna šola, vrtec

R2 410

264

V

68.2

928832

R2 410

R2 410 – igrišče – osnovna šola

šola

92

V

68.3

928833

JP 928-831

JP 831- R2 410 (kmetijska
zadruga)

R2 410

147

V

69

Cesta

928840

Snakovška

664

69.1

928841

R2 410

R2 410 – Snakovška cesta 24

Snakovška
cesta 24

148

V

69.2

928842

R2 410

R2 410 – Stritih (Pogovca)

Pod Pogovco
35

362

V

69.3

928843

R2 410

R2 410 – Snakovška cesta 41

Snakovška
cesta 41

114

V

69.4

928844

JP 928-843

JP 843 – Snakovška cesta 43

Snakovška
cesta 43

40

V

70

928850

Snakovo

1.426

70.1

928851

R2 410

R2 410 – Meglič

JP 928-852

97

V

70.2

928852

JP 928-855

JP 855 – Pod slemenom 26

Pod slemenom 26

328

V

70.3

928853

JP 928-852

JP 852 – Pod slemenom 16

Pod slemenom 16

111

V

70.4

928854

JP 928-852

JP 852 – Pod slemenom 40

Pod slemenom 40

516

V

70.5

928855

R2 410

R2 410 – mimo Rejca do JP 854

JP 928-854

258

V

70.6

928856

R2 410

R2 410 – mimo Snakovške 72

Snakovška
cesta 72

116

V

71

928860

Log

517

71.1

928861

LC 428-111

Na Logu

Na Logu 24

288

V

71.2

928862

JP 928-861

JP 861 – Na Logu 8

Na Logu 8

55

V

71.3

928863

JP 928-861

JP 861 – Na Logu 20

Na Logu 20

76

V

928864

JP 928-861

JP 861 – Na Logu 30

Na Logu 30

98

V

71.4
72

928870

Flis – Bidelj, Elektro, Pernuš
LC 428-111

LC 111 – Flis – Bidelj – LC 111
(nasproti naselja Loka)

LC 428-111

928872

JP 928-873

JP 873 – Loka 101 (Pernuš)

Loka 101

107

V

928873

LZ 428-181

LZ 181 – Loka 32

Loka 32

173

V

928874

LC 428-111

LC 111 – Elektro – LC 141

LC 428-141

299

V

72.1

928871

72.2
72.3
72.4
73

897

928880

Loka
928881

LZ 428-181

LZ 181 – Loka 16

Loka 16

73.2

928882

LZ 428-181

LZ 181 – Loka 96

73.3

928883

LZ 428-181

LZ 181 – Loka 90

73.4

928884

LZ 428-181

73.5

928885

73.6
73.7
74
74.1

V

1.002

73.1

73.8

318

186

V

Loka 96

56

V

Loka 90

108

V

LZ 181 – Loka 91

Loka 91

131

V

LZ 428-181

LZ 1 81 – Loka 68

Loka 68

117

V

928886

LZ 428-181

LZ 181 – Loka 63a

Loka 63a

169

V

928887

LZ 428-181

LZ 181 – Loka 65

Loka 65

139

V

928888

JP 928-886

LK 878 – Aljančič

Loka 63

96

V

928890

Bistrica
928891

JP 928-892

Zelenica – Ste Marie aux Mines
(Bazenček)

1.499
R2 410

325

V

4877

Stran

Zap.
št.

4878 /

Št.
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Odsek

Začetek
odseka

74.2

928892

74.3

Uradni list Republike Slovenije

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Namen
uporabe

R3 638

R3 638 – Zelenica 12

Zelenica 12

166

V

928893

R3 638

Mercator, Deteljica

G2 101

132

V

74.4

928894

R3 638

Trgovski center

R3 638

264

V

74.5

928895

R3 638

R3 638 – mimo šole – parkirišče

parkirišče

174

V

74.6

928896

R3 638

R3 638 – pot za osnovno šolo

osnovna šola

78

V

74.7

928897

R3 638

R3 638 – Begunjska cesta 3

Begunjska
cesta 3

100

V

74.8

928898

R3 638

R3 638 – Pod Šijo 14

Pod Šijo 14

210

V

74.9

928899

R3 638

R3 638 – Pod Šijo 10, Pod Šijo 7

Pod Šijo 7

50

V

75

Cesta

928900

Ročevnica

1.250

75.1

928901

LC 428-131

Kovorska cesta – Ročevnica

Ročevnica
32

196

V

75.2

928902

JP 928-901

vrtec

vrtec

48

V

75.3

928903

JP 928-901

Dom Petra Uzarja

Dom Petra
Uzarja

150

V

75.4

928904

JP 928-901

Begunjska cesta 65

Begunjska
cesta 65

356

V

75.5

928905

JP 928-901

zgornji del naselja Ročevnica

JP 928-901

300

V

75.6

928906

JP 928-901

spodnji del naselja Ročevnica

JP 928-901

200

V

76

928910

Kovorska cesta bloki I

819

76.1

928911

LC 428-131

LC 131 (Kovorska cesta) – Kovorska cesta 1

Kovorska
cesta 1

170

V

76.2

928912

JP 928-911

JP 911 – Kovorska cesta 23

Kovorska
cesta 23

136

V

76.3

928913

LC 428-131

LC 131 – Kovorska cesta 25 –
trgovina – LC 131

LC 428-131

190

V

76.4

928914

JP 928-913

JP 913 (Kovorska cesta 43) –
Kovorska cesta 53

Kovorska
cesta 53

115

V

76.5

928915

JP 928-913

JP 913 – Kovorska cesta 59

Kovorska
cesta 59

208

V

77.1

928921

LC 428-131

Na Jasi (vsi odcepi ulic)

Jasa

367

V

77.2

928922

JP 928-901

Na Jasi 21a

Na Jasi 21a

88

V

77.3

928923

JP 928-901

Na Jasi 33

Na Jasi 33

55

V

77.4

928924

JP 928-901

Na Jasi 34

Na Jasi 34

70

V

77.5

928925

JP 928-901

Na Jasi 29

Na Jasi 29

87

V

77.6

928926

JP 928-901

Na Jasi 28

Na Jasi 28

104

V

77.7

928927

JP 928-901

Na Jasi 15

Na Jasi 15

92

V

77.8

928928

JP 928-901

Na Jasi 18

Na Jasi 18

98

V

77

78

928920

Na Jasi

928930

961

Praproše

807

78.1

928931

LC 428-131

LC 131 – Praproše (mimo znamenja) – LC 141

LC 428-141

350

V

78.2

928932

JP 928-931

JP 931 – pokopališče

pokopališče

105

V

78.3

928933

LC 428-141

LC 141 – mimo župnišča – JP
931

JP 928-931

160

V

78.4

928934

JP 928-931

do konca ulice

Praproše 14

66

V

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]

Uradni list Republike Slovenije

Zap.
št.

Cesta

78.5
79

Št.

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

928935

LC 428-141

Graben

Graben 9

928940

Kovor
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Stran

Dolžina
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina
v sosednji
občini [m]

126

V

692

79.1

928941

JP 928-942

mimo Kovača

LC 428-131

112

V

79.2

928942

LC 428-141

Žegarac – LC 131 (za Zvirče)

LC 428-131

300

V

79.3

928943

LC 428-131

Pod skalco 7

Pod skalco 7

192

V

79.4

928944

LC 428-142

LC 142 (Cesta na Brdo) – Cesta
na Brdo 5

Cesta na
Brdo 5

88

V

80

928950

Pod gozdom

910

80.1

928951

LC 428-141

LC 141 – Pod gozdom – LC 141

LC 428-141

446

V

80.2

928953

JP 928-951

JP 951 – Srednja pot – LC 141

LC 428-141

138

V

80.3

928954

JP 928-951

JP 951 – Pod gozdom 30

Pod gozdom
30

97

V

80.4

928955

JP 928-951

Iženkovo 9

Iženkovo 9

96

V

80.5

928956

JP 928-951

Srednja pot

Srednja pot
37

133

V

81

928960

81.1

Stagne
928961

LC 428-141

LC 141 – Stagne 5

450
Stegne 5

135

V

81.2

928962

LC 428-141

LC 141 – Stagne 9

Stegne 9

148

V

81.3

928963

LC 428-141

LC 141 – Stagne 26

Stegne 26

167

V

82

928970

Mlaka: bloki, industrijska cona

1.115

82.1

928971

R2 410

Industrijska cona Mlaka

R2 410

680

V

82.2

928972

R2 410

Mlaka – bloki

LC 428-121

168

V

82.3

928973

JP 928-971

Mlaka 22

Mlaka 22

267

V

83

928980

83.1
84

Begunjska cesta
928981

R3 638

928990

R3 638 – Begunjska 77

403
Begunjska
cesta 77

Pot na Bistriško planino

403

V

1.931

84.1

928991

JP 928-742

Pot na Bistriško planino 6

Pot na Bistriško planino 6

213

V

84.2

928992

JP 928-994

JP 994 (Pot na Bistiško planino)
– Vila Bistrica

Vila Bistrica

213

V

84.3

928993

JP 928-994

JP 994 (Pot na Bistiško planino)
– Pot na Bistriško planino 44

Pot na Bistriško planino
44

212

V

84.4

928994

R3 638

R3 638 – Pod gradom

R3 638

999

V

84.5

928995

JP 928-994

JP 994 – Pot na Bistriško planino
10

Pot na Bistriško planino
10

99

V

84.6

928996

JP 928-991

JP 991 – do bloka

Pot na Bistriško planino 3

85

V

84.7

928997

JP 928-993

Pot na Bistriško planino 38

Pot na Bistriško planino
38

59

V

84.8

928998

JP 928-994

Pot na Bistriško planino 14a

Pot na Bistriško planino
14a

51

V

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Tržič znaša
73.312 m (73,312 km).

4879

Stran

4880 /

Št.
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7. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem
Odlokom, je bilo v skladu z 18. členom Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno
pozitivno mnenje Direkcije RS za ceste št. 37162-3/2009 z dne
7. 4. 2009.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih cest v občini Tržič (Uradni list RS, št. 8/01,
6/02, 23/02, 46/02, 61/02 in 7/03).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3711-64/2006-34
Tržič, dne 24. aprila 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

1625.

Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Tržič

Na podlagi 21., 29. in 61. člena o Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08,
100/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1
Uradni list RS, št. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08,
70/08), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06), 3. člena Zakona o
prekrških (ZP-1-UPB4 Uradni list RS, št. 3/07, 29/07, 58/07,
16/08, 17/08, 76/08), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list RS, št. 35/06 in 41/08), 3. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah na območju Občine Tržič (sprejet na 21. redni
seji Občinskega sveta Občine Tržič, dne 23. 4. 2009) ter 10. in
18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01
in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 21. redni seji z dne
23. 4. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Tržič
1. člen
V prvem odstavku prvega člena Odloka o oskrbi s pitno
vodo na območju Občine Tržič (Uradni list RS, št. 2/08 – v nadaljevanju; odlok) se črta besedilo »varstva okolja«.
2. člen
(1) V 6. točki 2. člena odloka se črta besedilo »občinska«.
(2) K prvemu odstavku 2. člena odloka se doda 16. točka,
ki se glasi:
»Upravljavec vodovoda je oseba, ki je v skladu s predpisom občine, ki ureja izvajanje javne službe na njenem območju,
pridobila pravico upravljanja z objekti in opremo vodovoda
zaradi opravljanja storitev javne službe (v nadaljevanju; upravljavec javnega vodovoda), in oseba, ki so jo prebivalci, ki se
oskrbujejo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, pooblastili za upravljanje z zasebnim vodovodom (v nadaljevanju;
upravljavec zasebnega vodovoda).«.
3. člen
(1) Besedilo prvega odstavka 3. člena odloka se spremeni
tako, da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
»Občina zagotavlja izvajanje storitev javne službe oskrbe
s pitno vodo s storitvami koncesionarja in z drugimi izvajalci
javne službe (v nadaljnjem besedilu: upravljavec javnega vodovoda). Koncesionar izvaja gospodarsko javno službo v skladu
s koncesijskim aktom, ki ga sprejme občinski svet ter v skladu
s koncesijsko pogodbo.«.
(2) V 3. točki drugega odstavka 3. člena odloka se črta
besedilo: »in izvajanje investicij na objektih in opremi javnega
vodovoda«.
(3) Besedilo 4. točke drugega odstavka 3. člena odloka
se spremeni tako, da se glasi:
»nadzor priključkov stavb na sekundarni vodovod;«.
(4) Besedilo 5. točke drugega odstavka 3. člena odloka
se spremeni tako, da se glasi:
»vzdrževanje delov priključkov stavb na sekundarni vodovod, ki niso daljši od 50 metrov;«.
(5) Besedilo 6. točke drugega odstavka 3. člena odloka
se spremeni tako, da se glasi:
»vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov v
skladu s predpisom, ki na področju varstva pred požari, ureja
obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih omrežij;«.
(6) Besedilo 12. točke drugega odstavka 3. člena odloka
se spremeni tako, da se glasi:
»pripravo programa oskrbe s pitno vodo za naslednje
leto in posredovanje le tega Ministrstvu za okolje in prostor do
31.12. tekočega leta;«.
(7) Besedilo 15. točke drugega odstavka 3. člena odloka
se spremeni tako, da se glasi:
»redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene
na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem stavb
na oskrbovalnem območju;«
(8) 16. in 17. točka drugega odstavka 3. člena se črtata.
(9) 20. točka drugega odstavka 3. člena se spremeni tako,
da se glasi:
»pripravo letnega poročila o izvajanju javne službe za
preteklo leto in posredovanje le tega Ministrstvu za okolje in
prostor najpozneje do 31. marca tekočega leta;«.
(10) Točke drugega odstavka 3. člena se ustrezno preštevilčijo.
4. člen
Besedilo 5. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»V Občini Tržič opravljajo izvajanje javne službe oskrbe s
pitno vodo upravljavci javnih vodovodov, ki imajo z Občino Tržič
sklenjeno pogodbo.«.
5. člen
(1) V celoti se črta besedilo drugega stavka 1. točke prvega odstavka 7. člena odloka.
(2) Tretja točka prvega odstavka 7. člena se spremeni
tako, da se glasi:
»vodomerni jašek, ki je namenjen merilnemu mestu, mora
biti za vse novogradnje ter v primeru rekonstrukcije gradnje ali
v primeru obnovitve vodovodnega priključka postavljen izven
stavbe, in sicer čim bližje sekundarnemu vodovodu, razen v
primerih, ko to ni mogoče (npr. strnjena gradnja ob ulici ali cesti
oziroma vodotoku).«
6. člen
(1) Drugi odstavek 9. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi:
»Upravljavec javnega vodovoda mora obvestiti uporabnika, da je priključitev njegove stavbe ali gradbeno inženirskega objekta na javni vodovod obvezna in mu posredovati
pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek z navedbo
lokacije priključnega mesta na javni vodovod. Priključitev
objekta se izvede po plačilu komunalnega prispevka, ki ga
za oskrbo s pitno vodo po uradni dolžnosti odmeri občina iz
naslova izboljšave komunalne opreme določenega poselitvenega območja.«.
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(2) V petem odstavku 9. člena se za besedo »upravljavec« doda besedilo »javnega vodovoda«.
7. člen
V prvem odstavku 12. člena odloka se za besedo »Upravljavec« doda besedilo »javnega vodovoda«.
8. člen
(1) Prvi odstavek 14. člena odloka se spremeni tako, da
se glasi:
»Za prenos sistemov za oskrbo s pitno vodo, ki so v lasti
Občine Tržič ali v lasti drugih oseb zasebnega in javnega prava, v upravljanje upravljavcu javnega vodovoda, ki se izvede
na podlagi sklenjene pogodbe o najemu oziroma uporabi in
upravljanju, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:«
(2) V 5. točki prvega odstavka 14. člena se za besedo
»upravljavcu« doda besedilo »javnega vodovoda«, črta pa se
besedilo »in diferencirana«.
9. člen
(1) V prvem odstavku 21. člena odloka se med besedi
»upravljavec« in »vodovoda« doda beseda »javnega«.
(2) V tretjem odstavku 21. člena odloka se za besedo
»Upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
(3) V četrtem odstavku 21. člena odloka se za besedo
»upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
10. člen
V zadnjem stavku 24. člena odloka se za besedo »upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
11. člen
V 25. členu odloka se besedilo zadnje alineje nadomesti
z besedilom »drugi viri«.
12. člen
V prvem stavku 27. člena odloka se za besedo »upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
13. člen
V drugem odstavku 28. člena odloka se za besedo »upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
14. člen
(1) V drugem stavku prvega odstavka 29. člena odloka se
za besedo »upravljavcu« doda besedi »javnega vodovoda«.
(2) V drugem odstavku 29. člena odloka se za besedo
»Upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
(3) V prvem in drugem stavku tretjega odstavka 29. člena
odloka se za besedo »upravljavec« doda besedi »javnega
vodovoda«.
15. člen
V 6., 7., 9. in 10. alineji 31. člena odloka se za besedo
»upravljavcu« oziroma »upravljavca« doda besedi »javnega
vodovoda«.
16. člen
(1) V prvem odstavku 33. člena odloka se za besedo
»upravljavca« doda besedi »javnega vodovoda«.
(2) V drugem odstavku 33. člena odloka se za besedo
»upravljavca« doda besedi »javnega vodovoda«.
17. člen
V prvem odstavku ter v 2., 4., 5., in 6. točki prvega odstavka 35. člena odloka se za besedo »upravljavec« oziroma
»upravljavca« doda besedi »javnega vodovoda«.
18. člen
V prvem in drugem odstavku 36. člena odloka se za besedo »Upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
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19. člen
V prvem odstavku 37. člena odloka se za besedo »Upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
20. člen
V prvem odstavku 39. člena odloka se za besedo »upravljavec« doda besedi »javnega vodovoda«.
21. člen
V 1. točki prvega odstavka 40. člena odloka se za besedo
»upravljavca« doda besedi »javnega vodovoda«.
22. člen
Besedilo 42. člena odloka se nadomesti z naslednjimi
štirimi odstavki:
»(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja pristojni
organ, v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem
javne službe, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
(2) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja medobčinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
(3) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci upravljavca javnega vodovoda pa opravljajo strokovni nadzor.
(4) Službe, navedene v drugem odstavku tega člena lahko
pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da upravljavec javnega
ali zasebnega vodovoda oziroma uporabnik javnega vodovoda
oziroma oseba iz 1. odstavka 41. člena ne izpolnjuje obveznosti
v skladu z določbami 39. do 41. člena tega odloka, izdajajo
odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti
izvrševanje določb tega odloka.«
23. člen
Besedilo 43. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar ki izvaja gospodarsko službo oskrbe s pitno
vodo, prevzame v najem oziroma upravljanje in uporabo javni
vodovod, ki je v lasti Občine Tržič oziroma javni vodovod na
katerem ima Občina Tržič drugo pravico z enako posledico
(npr. najem).«
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 355-0003/2009
Tržič, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

1626.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08) in 18. člena Statuta Občine
Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01, 79/01) je Občinski svet
Občine Tržič na 21. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Ukine se status javnega dobra na nepremičninah
parc. št. 993/11 in 993/12, obe k.o. Lom pod Storžičem (javno
dobro).
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2.
Občino Tržič se pooblasti za izdajo odločbe o ukinitvi
statusa javnega dobra ter za izbris javnega dobra v zemljiški
knjigi in vpis lastninske pravice na Občino Tržič, Trg svobode
18, Tržič, matična številka 5883547.
3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

73

PREJETE DONACIJE

1.200

730 Prejete donacije iz domačih virov

1.200

731 Prejete donacije iz tujine
74

TRANSFERNI PRIHODKI

572.219

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

572.219

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

Št. 4780-94/2006-33
Tržič, dne 24. aprila 2009

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40

Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

TEKOČI ODHODKI

1627.

71.490

401 Prispevki delodajalcev za socialne
zadeve

12.270

403 Plačila domačih obresti

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Žetale za leto 2009

41

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žetale
za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Žetale (Uradni list
RS, št. 27/09) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
70

926.256

DAVČNI PRIHODKI

844.124

700 Davki na dohodek in dobiček

894.730

703 Davki na premoženje

–72.306

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja

43

B.

75

72

600

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

11.900

714 Drugi nedavčni prihodki

65.942

KAPITALSKI PRIHODKI

2.639

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemater.
premoženja

2.639

29.820
117.251

INVESTICIJSKI ODHODKI

790.322

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

790.322

INVESTICIJSKI TRANSFERI

6.569

431 Invest. transferi prav. in fiz. oseb, ki niso
prorač.uporab.

2.400

432 Invest. transferi proračunskim uporabnikom

4.169

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnina iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

3.390

712 Denarne kazni

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

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

82.132

300

2.500
164.547

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

21.700

711 Takse in pristojbine

314.118

414 Tekoči transferi v tujino
42

706 Drugi davki
71

38.226

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

413 Drugi tekoči domači transferi

v EUR
1.502.314

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije

Proračun
leta 2009

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

704 Domači davki na blago in storitve

255.050

409 Rezerve

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02 – ZJU
in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in
16. člena Statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99,
11/01, 05/03, 24/04) je Občinski svet Občine Žetale na 8. izred
ni seji dne 20. 4. 2009 sprejel

A.

377.036

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

402 Izdatki za blago in storitve

ŽETALE

1.488.045

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

14.269

Uradni list Republike Slovenije
C

Št.

ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

55

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

48.300

ODPLAČILO DOLGA

48.300

550 Odplačilo domačega dolga

48.300

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

–34.031

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–48.300

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

–14.269

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31. 12. 2008

34.031
«

2. člen
Spremeni se prvi odstavek 11. člena Odloka o proračunu
Občine Žetale za leto 2009, ki se popravljen glasi:
»Za potrebe upravljanja občinskega dolga se lahko Občina Žetale za proračun leta 2009 zadolži do višine
865.000 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto
2009.
Št. 032-0008/2009-I
Žetale, dne 20. aprila 2009
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

ŠEMPETER - VRTOJBA
1628.
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3.1.s. Situacija vplivov in povezav s sosednjimi območji
3.2.s. Ureditvena situacija
3.3.s. Zakoličbena situacija
3.4.s. Prikaz začasne ureditve poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)

50
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Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru –
1. faza

Na podlagi 96. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine
Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06)
je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 25. seji dne
26. marca 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza (zazidalni načrt
sprejet z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 71/05) –
v nadaljevanju spremembe in dopolnitve ZN, ki jih je izdelal UBI
studio d.o.o. iz Nove Gorice pod številko ŠB 25/2002-S.
2. člen
Spremembe in dopolnitve ZN vsebujejo:
I. Besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah ZN
II. Kartografski del, ki je sestavni del odloka in obsega
naslednje risbe:

3. člen
Priloge sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev
ZN so:
– Povzetek za javnost
– Izvleček iz strateškega prostorskega akta
– Obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta
– Seznam strokovnih podlag
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Spis postopka priprave in sprejemanja sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta.
4. člen
Odlok o Zazidalnem načrtu Na hribu v Šempetru – 1. faza
(Uradni list RS, št. 71/05) – v nadaljevanju sprejeti odlok – se
spremeni in dopolni kot je navedeno v členih, ki sledijo.
5. člen
V 1. členu sprejetega odloka se
(1) črta drugi odstavek
(2) črta zadnja alineja odstavka (3).
6. člen
V 4. členu sprejetega odloka se zadnji stavek spremeni
tako, da glasi:
»Približne kvadrature so podane v zakoličbeni situaciji – grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
grafična priloga št. 3.3.s.«
7. člen
V 6. členu sprejetega odloka se:
(1) na koncu besedila odstavka »(2) Zunanja ureditev«
doda besedilo, ki glasi:
»Delov zemljišč, ki so obremenjeni s služnostjo prehoda,
ni dopustno ograjevati z ograjami.«
(2) prvi stavek v odstavku »(4) Zakoličbeni elementi«
spremeni tako, da glasi:
»Zakoličbeni elementi so definirani v zakoličbeni situaciji – grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta,
grafična priloga št. 3.3.s.«
(3) zadnji stavek v odstavku »(4) Zakoličbeni elementi«
spremeni tako, da glasi:
»Najmanjši odmik nezahtevnega ali enostavnega objekta
od meje sosednjih zemljišč je 1,5 m, oziroma manj kot 1,5 m, če
s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Izjema so le ograje
in oporni zidovi do višine 1,5 m, ki jih je možno postavljati v
odmiku 0,5 m od meje sosednjih parcel, oziroma v manjšem
odmiku ali na parcelni meji, če s tem soglaša lastnik sosednjega zemljišča. Oporni zidovi ob javni cesti se lahko postavljajo
do meje gradbenih parcel.«
(4) odstavek »(5) Idejna višinska regulacija« spremeni
tako, da glasi:
»Kote pritličij oziroma kleti so s tolerancami podane v
zakoličbeni situaciji – grafični del sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta, grafična priloga št. 3.3.s.«
(5) na koncu člena doda 10. odstavek, ki glasi:
»(10) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov
Na gradbenih parcelah obstoječih objektov je dopustna
gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe.
Na gradbenih parcelah nove pozidave je dopustna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov za lastne potrebe
razen drvarnic, garaž, steklenjakov in lop. Dopustna je tudi
gradnja ograj, škarp in podpornih zidov.
Na javnih površinah je možna postavitev urbane opreme,
otroškega igrišča, ekološkega otoka, pomožnih infrastrukturnih
objektov, ograj, škarp in podpornih zidov.«
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8. člen
V 7. členu sprejetega odloka se:
(1) besedilo odstavka »(2) Ceste v naselju« v začetnem
delu do vključno 5. alineje preoblikuje tako, da glasi:
»V zazidalnem območju so predvideni naslednji tipi cest:
– zbirna cesta, min. širine 5.5 m
– stanovanjska cesta I (cesta 2 in 3) min. širine 5.5 m
– stanovanjske cesta II (cesta 1 in 4) širine prometnega
profila ceste min. 4.75, prostega
– odcepi za napajanje stanovanjskih hiš: Predlagana širina vozišča znaša min. 3.5 m s tem, da je potrebno zagotoviti
ustrezne zavijalne radije za intervencijska vozila in razširitve v
skladu s pravilniki.«
(2) na koncu besedila odstavka »(2) Ceste v naselju«
doda stavek, ki glasi:
»Morebitne ograje ali objekti ob cestah ne smejo posegati
v polje preglednosti.«
(3) odstavek »(3) Pločniki v naselju« spremeni tako, da
glasi:
»Ob vseh cestah je predviden enostranski pločnik širine
1.2 m. Pločnike ob stanovanjskih cestah je možno izvesti v
višini cestnega telesa oziroma dvignjene za ca. 2 cm nad vozišče, da se zaradi ozke ceste omogoči avtomobilom lažji vstop
na parcele. V tem primeru jih je potrebno označiti z drugačnim
materialom.«
(4) prvi stavek v odstavku »(4) Bankine oziroma berme«
spremeni tako, da glasi:
»Ob robu ceste, kjer pločnik ni predviden, je za robnikom
predvidena travnata bankina, ki znaša min. 75 cm, v katero ne
sme segati nikakršna zgradba ali ovira.«
(5) v odstavku »(5) Vzdolžni profili« besedilo »se vzpon
zbirne ceste lahko poveča do 12%« nadomesti z besedilom »se
vzpon zbirne ceste lahko poveča do 15%.«
(6) v odstavku »(7) Avtobusno postajališče« besedilo
»predvideno« nadomesti z besedilom »dopustno urediti«.
9. člen
V 8. členu sprejetega odloka se:
(1) na koncu odstavka »(2) Vodovod« doda naslednje
besedilo:
»V bližini vodovodnega omrežja ni dovoljeno saditi dreves, ki bi s svojimi koreninami lahko poškodovala vodovodne
cevi.
Pri nadaljnjem projektiranju komunalnih naprav mora biti
razviden potek vodovoda in prerez poti z medsebojnim razmikom med komunalnimi napravami.«
(2) druga točka »2. Srednjenapetostno omrežje« odstavka »(3) Elektroomrežje« spremeni tako, da glasi:
»Napajanje območja je predvideno iz TP MRP. Od tu
je predviden nov 20 kV kablovod do nove TP Na hribu I na
parceli št. 44 s predvideno povezavo proti območjem »Ronk«
in »Lada« do TP Podmark IV. Elektroenergetska infrastruktura
mora biti projektno obdelana v obliki PGD projekta za srednjenapetostne, zahtevnejše nizkonapetostne priključke in za
prestavitve oziroma križanja obstoječih naprav.«
(3) v odstavku »(4) Plinovodno omrežje« se prvi stavek
nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»Oskrba območja z zemeljskim plinom je predvidena z
razširitvijo plinovodnega omrežja ter navezavo na javno distribucijsko omrežje zemeljskega plina (veja S79A-PE90 delovnega tlaka 300 mbar), ki poteka po Cesti Goriške fronte.
Za obravnavano območje je predvidena izvedba razvodnega plinovodnega omrežja PE premera 90 mm/300 mbar v
obliki zanke, ki se priključi na obstoječe distribucijsko omrežje
S112-PE90 iz smeri Podmark.«
(4) odstavek »(5) TK omrežje« se spremeni tako, da
glasi:
»Priključitev območja na javno telekomunikacijsko omrežje je predvidena ob Cesti Goriške fronte. Mesto priklopa je ob
objektu s hišno številko 64b. Nova trasa bo izvedena v kabelski
kanalizaciji (cevna kanalizacija in kabelski jaški). Na območju
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se telekomunikacijsko omrežje ustrezno razveja do posameznih objektov, kjer se bodo preko razcepnih spojk v jaških
predvideni uporabniki navezali na omrežje. Največja razdalja
med jaški sme znašati največ 100 m. Predvidi se tudi priklop
obstoječih TK odjemalcev na nove naprave. Obstoječe prostozračne TK vode in drogove na območju zazidalnega načrta
1. faze je potrebno po končanih delih odstraniti.«
(5) besedilo odstavka »(6) KTV omrežje spremeni tako,
da glasi:
»Priključitev območja na KTV omrežje je možna na optično vozlišče pri železniški postaji Šempeter. Optični kabel bo
položen ob trasi fekalne kanalizacije do predvidene lokacije
RKO1-KTV.
Nadaljnji razvod do porabnikov je razviden iz kartografskega dela zazidalnega načrta 3.4.«
(6) na koncu člena doda 9. odstavek ki glasi:
»(9) Začasni priključki na javno infrastrukturo
Pred izgradnjo javne infrastrukture prve etape je na parcelah št 20 in 24 možna gradnja predvidenih stanovanjskih hiš z
navezavo na začasne priključke na javno infrastrukturo oziroma
z začasno rešitvijo komunalnih naprav na naslednji način:
– obvezna je priključitev vsaj na cestno, vodovodno in
elektroenergetsko omrežje.
– pred izgradnjo novega cestnega omrežja se parceli
št. 20 in 24 lahko priključujeta na obstoječe cestno omrežje
preko začasnih priključkov.
– do izgradnje fekalne kanalizacije je možna začasna
ureditev nepretočnih greznic. Zunanja hišna kanalizacija mora
biti projektirana tako, da bo priključitev na javno kanalizacijsko
omrežje po zgraditvi le-tega enostavna.
– do izgradnje meteorne kanalizacije je možna začasna
ureditev odtoka padavinskih vod v odprt jarek ob obvoznici.
Odvod naj bo projektiran tako, da bo priključitev na meteorno
kanalizacijo enostavna in da bo pred iztokom v jarek zgrajen
usedalnik.
– do izgradnje vodovodnega omrežja je možna začasna
ureditev priključka na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka
v obstoječi cesti.
– do izgradnje novega NN omrežja je možna priključitev
na obstoječe nadzemne NN vode.
– do izgradnje novega TK omrežja je možna priključitev
na obstoječe nadzemne TK vode.
– do priključevanja na javno plinovodnega omrežja se
lahko za potrebe ogrevanja objektov zgradi lastne naprave,
vendar na tak način in s takim izborom goriva, da vpliv na okolje
ne bo škodljiv, ali bo nujna škoda najmanjša
– do izgradnje mest za zbiranje komunalnih odpadkov
bosta nova objekta vključena v obstoječi sistem zbiranja in
odvažanja komunalnih odpadkov.
Po izgradnji komunalne in druge javne infrastrukture za
območje 1. etape so lastniki objektov na parcelah št. 20 in
24 ne glede na morebitno urejene začasne priključke dolžni
poskrbeti za priključevanje objektov na zgrajeno cesto ter vodovodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko omrežje.«
10. člen
V 9. členu sprejetega odloka se:
(1) na koncu odstavka »(1) Usmeritve in ukrepi s protihrupno zaščito« doda naslednje besedilo:
»Pred izgradnjo protihrupne ograje je gradnja hiš na parcelah št. 20 in 24 možna z izgradnjo začasnih protihrupnih
ograj na parcelah investitorjev ali z izvedbo ustrezne zvočne
izolativnosti fasad.«
(2) Odstavek »(2) Usmeritve in ukrepi v zvezi s požarno
zaščito« spremeni tako, da glasi:
»(2) Rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami
1. Pri pripravi prostorskega akta je bil upoštevan 22. člen
Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS,
št. 03/07 in Pravilnik o požarni varnosti v stavbi (Uradni list RS,
št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07).
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2. Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za varen 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. Za preprečevanje nastanka požara je pomembno,
da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno
mero vsi vzroki za požar.
3. Dovoze, dostope in delovne površine je potrebno urediti
v skladu s standardom DIN 14090. Dostop gasilskim vozilom
v primeru eventualnega požara mora biti omogočen do vseh
objektov.
4. Za potrebe oskrbe območja s sanitarno in požarno
vodo je predvidena izgradnja vodovodnega omrežja z namestitvijo sedmih nadzemnih hidrantov.
5. Objekti morajo biti grajeni potresno varno. Pri projektiranju je treba upoštevati, da je potresni pospešek tal vrste A
(trdna tla) 0,175 G po EMS lestvici.
6. Pri gradnji objektov je potrebno upoštevati geotehnično
poročilo o pogojih temeljenja. Pripraviti je potrebno enakomerno nosilna tla ter morebitno vodo kontrolirano odvajati. Ob
globljih vkopih je potrebno ščititi zaledno brežino.
7. Obstoječi in načrtovani objekti niso v poplavnem območju, zato pri projektiranju ni treba upoštevati nevarnosti
poplav.
8. Na območju skladno z Uredbo o gradnji in vzdrževanju
zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) gradnja zaklonišč osnovne
zaščite ni potrebna, prav tako stropnih konstrukcij nad kletjo ni
potrebno graditi tako, da zdržijo rušenje objektov nanje.
(3) na koncu besedila odstavka »(3) Usmeritve in ukrepi
v zvezi z zaščito pred elektromagnetnim sevanjem« doda naslednje besedilo:
»Širina elektroenergetskega koridorja prenosnega 110 kV
voda znaša 30 m (15 m od osi daljnovoda na vsako stran). Za
posege v elektroenergetskem koridorju obstoječega daljnovoda
je potrebno predložiti dokazilo, da vrednosti elektromagnetnega
sevanja ne bodo presegle mejnih vrednosti določenih z Uredbo
o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96).
Za vsak poseg v elektroenergetski koridor je potrebno
izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oziroma elaborat
križanja (po 35. čl. Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,
št. 110/02, 47/04, 102/04, 14/05, ZGO-1B 126/07)), ki obdelujejo približevanje in križanje z VN prenosnim vodom. Preveriti je
potrebno varnostne višine in varnostne oddaljenosti daljnovoda
od vseh delov načrtovanih stanovanjskih objektov s komunalnimi in električnimi priključki, dovoznimi ter dostopnimi potmi.
V projektni dokumentaciji je potrebno podati situacijo objekta
z osnovnimi gabariti, os in stojna mesta DV, obdelano križanje
načrtovanega novega nadzemnega NN priključka ter razvidna
zadostitev zahtevanih odmikov od daljnovoda (geodetski posnetek, ustrezni prerezi in tlorisi).
V skladu z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu
(Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) je potrebno izdelati in predložiti
elaborat o ureditvi in delu na delovišču z vidika varstva pri delu.
Upoštevati je potrebno gibanje delavcev in strojne mehanizacije, ki pri opravljanju dela posega v 15 m koridor daljnovoda.
Potrebno je postaviti fizične oziroma vidne oznake, ki bodo
omejevale gibanje strojne mehanizacije, da se deli mehanizacije ne približajo faznim vodnikom daljnovoda na manj kot 3 m.
Pod daljnovodom in v širini koridorja ni dovoljeno sajenje
dreves. Pri ograjevanju s kovinsko mrežo je potrebno izvesti
posebne zaščitne ukrepe, če je inducirana napetost višja od
65 V. Lahko vnetljivega materiala ni dovoljeno skladiščiti v
oddaljenosti od daljnovoda, ki je manjša od višine bližnjega
daljnovodnega stebra daljnovoda, povečana za 3 m. Zagotoviti
je potrebno, da bo vzdrževalnemu osebju in mehanizaciji izvajalca prenosne dejavnosti visokonapetostnih vodov omogočen
neoviran dostop do vseh strojnih mest daljnovoda na obravnavanem področju ob kateremkoli času.«
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(4) besedilo odstavka »(5) Zaščita ozračja« se spremeni
tako, da glasi:
»Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih
mejnih vrednosti. V času gradnje je potrebno preprečiti prašenje z vlaženjem sipkih materialov. Za potrebe objektov na
območju zazidalnega načrta je možna gradnja naprav in sistemov za izrabo obnovljivih virov energije skladno s Pravilnikom o
učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 93/08).«
(5) na koncu člena doda nov odstavek, ki glasi:
»(8) Ohranjanje narave
Pri načrtovanju razsvetljave na območju zazidalnega načrta je potrebno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07).«
11. člen
V 10 členu sprejetega odloka se:
(1) alineja:
»– srednjenapetostnega elektrovoda v obstoječi cesti
z navezavo do TP Lada in TP PODMARKI«
nadomesti z alineo:
»– srednjenapetostnega elektrovoda od TP MRP do nove
TP NA HRIBU I«
(2) za osmo alineo se doda stavek, ki glasi:
»Pred izgradnjo komunalne in druge infrastrukture je na
območju 1. etape na parcelah št. 20 in 24 možna gradnja predvidenih stanovanjskih hiš z navezavo na začasne priključke na
javno infrastrukturo oziroma z začasno rešitvijo komunalnih
naprav skladno s 8. in 9. členom tega odloka.«
(3) črta zadnji stavek.
12. člen
V celoti se črta poglavje »XI. Program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju ZN Na hribu v Šempetru –
1. faza«, torej 11. do 16. člen sprejetega odloka.
13. člen
V celoti se črta poglavje »XIII. Začasni ukrep«, torej
18. člen sprejetega odloka.
14. člen
Za 10. členom se doda novo poglavje, ki glasi:
»XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD DOLOČIL
ZAZIDALNEGA NAČRTA
15. člen
(1) Pri izdelavi projektne dokumentacije so dopustna odstopanja od rešitev za načrtovano javno infrastrukturo znotraj
in izven območja zazidalnega načrta zaradi ustreznejše oskrbe,
racionalnejše izrabe prostora ali če se na podlagi projektnih, okoljevarstvenih, geoloških in drugih rešitev poiščejo ekonomsko in
tehnično boljše rešitve, ki vsebinsko ne spreminjajo generalnega
koncepta zazidalnega načrta ter odstopanja niso v nasprotju
s smernicami oziroma mnenji nosilcev urejanja prostora.
(2) Prav tako je dopustna sprememba lokacije transformatorske postaje, skladno s prejšnjim odstavkom.
(3) Pod pogoji prvega odstavka so dopustne spremembe
parcelnih mej med parcelami javnih površin, med parcelami
javnih površin in gospodarske infrastrukture ter med parcelami
javnih površin in gradbenimi parcelami.
(4) Širina pločnika se lahko zaradi terenskih razmer ali
lastniških problemov lokalno zoža na širino 90 cm.
(5) Površine gradbenih parcel so ocenjene na podlagi
grafične izmere in bodo natančno določene v postopku parcelacije.
(6) Pri ureditvi začasnega napajanja objektov je možna
prestavitev obstoječih NN drogov in postavitev dodatnega TK
droga.
(7) Dopustne so spremembe uvozov na parcele in tolerance višinskih kot objektov za +- 1.5 m, če sprememba pomeni
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manjši poseg v obstoječe terenske danosti in posledično nižje
oporne zidove.«

in letalsko gorivo na kerozinski bazi ter 0,01060 eura/kg za
kurilno olje.«.

16. člen
Določbe ostalih členov Odloka o zazidalnem načrtu Na
hribu v Šempetru – 1. faza ostanejo nespremenjene.

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 5. maja 2009.

17. člen
Zamenjajo se naslednji listi kartografskega dela ZN:
List situacije vplivov in povezav 3.1 se nadomesti z listom
3.1.s, list ureditvene situacije 3.2 se nadomesti z listom 3.2.s in
list zakoličbene situacije 3.3 se nadomesti z listom 3.3.s. Ostali
listi se ne spreminjajo.

Št. 00713-17/2009/5
Ljubljana, dne 30. aprila 2009
EVA 2009-2111-0009
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

18. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so na vpogled v prostorih
Občine Šempeter - Vrtojba.
19. člen
Spremenjen in dopolnjen zazidalni načrt Na hribu v Šempetru – 1. faza postane zazidalni načrt Na hribu v Šempetru
– 1. faza, spremembe in dopolnitve 2009.
20. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01101-3/2009-15
Šempeter pri Gorici, dne 30. marca 2009
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

VLADA
1629.

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi in
načinu obračunavanja posebnega nadomestila
za izvrševanje gospodarske javne službe
oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih
derivatov

1630.

Na podlagi 66. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS,
št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo in 25/09) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente
1. člen
V Uredbi o določitvi zneska trošarine za energente (Uradni list RS, št. 140/06, 82/07, 102/08, 118/08, 123/08, 2/09,
15/09 in 18/09) se v 1. členu v točki 2.1. znesek »436,5200«
nadomesti z zneskom »448,7100«.
2. člen
Ta uredba začne veljati 5. maja 2009.
Št. 00712-28/2009/3
Ljubljana, dne 4. maja 2009
EVA 2009-1611-0090
Vlada Republike Slovenije

Na podlagi osmega odstavka 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list Republike Slovenije, št. 98/04
– uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi Uredbe o določitvi in načinu
obračunavanja posebnega nadomestila
za izvrševanje gospodarske javne službe
oblikovanja obveznih rezerv nafte
in njenih derivatov
1. člen
V Uredbi o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za izvrševanje gospodarske javne službe za
oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov (Uradni
list RS, št. 96/99, 29/00, 102/00, 85/01, 39/03, 55/04, 26/06
in 41/08) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se
glasi:
»Zavezanci so dolžni Zavodu za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov (v nadaljnjem besedilu: zavod) plačevati
članarino v višini 0,01111 eura/l za motorni bencin, letalski
bencin in letalsko gorivo na bencinski bazi, 0,01060 eura/l
za dizelsko gorivo, ekstra lahko kurilno olje, gorilni kerozin

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi
zneska trošarine za energente

Gregor Golobič l.r.
Minister

DRUGI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
1631.

Sprememba Tarifne priloge h Kolektivni
pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije

Pogodbeni stranki
Sindikat delavcev trgovine Slovenije – ZSSS, ter Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Sindikat trgovine Slovenije na
strani delojemalcev,
in
Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev
Slovenije ter Gospodarska zbornica Slovenije na strani delodajalcev
na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 42/02, 103/07) in Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) sklepata naslednjo

Uradni list Republike Slovenije

Št.

SPREMEMBO TARIFNE PRILOGE
h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine
Slovenije
(Uradni list RS, št. 111/06, 94/08)
1. člen
V Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine
Slovenije (Uradni list RS, št. 111/06, 94/08) se besedilo prvega
odstavka 1. točke (Regres za letni dopust) 5. člena spremeni
tako, da se glasi:
»(1) Minimalni regres za letni dopust za leto 2009 znaša
665,00 EUR, od tega mora delodajalec izplačati v denarju
najmanj 55% tega zneska, preostali del pa v skladu s četrtim
odstavkom 1. točke (Regres za letni dopust) 81. člena normativnega dela KP trgovine.«
2. člen
Ta sprememba začne veljati z dnem podpisa pogodbenih
strank.
Ljubljana, dne 7. aprila 2009
Sindikat delavcev
trgovine Slovenije – ZSSS
Franci Lavrač l.r.
predsednik

Trgovinska
zbornica Slovenije
Bojan Papič l.r.
predsednik

Konfederacija
Združenje delodajalcev Slovenije
sindikatov 90 Slovenije,
Nina Potisek l.r.
Sindikat trgovine Slovenije
predsednica ZDS –
Darica Radeka l.r.
Sekcije za trgovino,
predsednica
		
		
		
		

Gospodarska zbornica Slovenije
Cveto Zrimšek l.r.
predsednik UO
GZS – Podjetniško trgovske zbornice
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POPRAVKI
1632.

Popravek Sklepa o pripravi občinskega
podrobnega prostorskega načrta za poslovno
cono ob hidroelektrarni Boštanj

Popravek
V Sklepu o pripravi občinskega podrobnega prostorskega
načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni Boštanj, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 53/07, dne 15. 6. 2007, se drugi
odstavek 3. člena (okvirno območje občinskega podrobnega
prostorskega načrta) dopolni tako, da se glasi:
»Območje obsega del zemljišča v k.o. Boštanj s parc.
št. 292/17, 295/6, 292/18, 295/7, 295/2, 295/9, 295/8, 295/10,
295/12, 295/11, 295/13, 295/16, 295/14 in 295/4.«
Zadnji odstavek 6. člena (nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali
pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta) se
dopolni tako, da se glasi:
»Pri pripravi OPPN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik priprave: Horizont Inženiring, Hribšek Srečko
s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec;
– Pripravljavec: Občina Sevnica, Oddelek za okolje in
prostor, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– Izdelovalec OPPN: Arprojekt d.o.o., Planinska cesta 5,
8290 Sevnica;
– Investitor OPPN: Horizont Inženiring, Hribšek Srečko
s.p., Ponikve pri Studencu 17, 8293 Studenec in GD, podjetje za
gradbeno dejavnost, d.o.o., Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik.«
7. člen (obveznosti financiranja OPPN) se dopolni tako,
da se glasi:
»Izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta,
geodetskega posnetka, idejnih zasnov in strokovnih gradiv, ki
jih bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora bosta
sofinancirala: Horizont Inženiring, Hribšek Srečko s.p., Ponikve
pri Studencu 17, 8293 Studenec in GD, podjetje za gradbeno
dejavnost, d.o.o., Dolska cesta 9, 1430 Hrastnik, v medsebojno
dogovorjenem razmerju«.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne
16. 4. 2009 izdalo potrdilo št. 02047-4/2006/32 o tem, da je
Sprememba Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti
trgovine Slovenije vpisana v evidenco kolektivnih pogodb na
podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list
RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 1/5.

Št. 3505-0003/2006
Sevnica, dne 28. aprila 2009
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

VSEBINA
1587.
1588.
1589.
1590.

1591.
1592.
1593.
1629.

1630.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

4817
4817
4817
4817

VLADA

Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu
2010 izdajo priložnostni kovanci
Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih
dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske
proizvode
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
finančni pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu
Uredba o spremembi Uredbe o določitvi in načinu obračunavanja posebnega nadomestila za
izvrševanje gospodarske javne službe oblikovanja
obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska
trošarine za energente

1594.
1595.

1596.
4818
4818
1631.
4821

MINISTRSTVA

Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce
Pravilnik o vsebini vloge za priglasitev biocidnih
proizvodov

4821
4822

USTAVNO SODIŠČE

Odločba o ugotovitvi neskladja 5. člena Odloka o
kategorizaciji občinskih cest na območju Občine
Ormož, kolikor kategorizira javno pot, v delu, ki
poteka po parc. št. 87/3 k. o. Bresnica

4822

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

Sprememba Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi
dejavnosti trgovine Slovenije

4886

OBČINE
4886
4886

1597.

BELTINCI

Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o
upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota

4824

Stran

1598.

1599.
1600.

1601.

1602.

1603.
1604.
1605.

1606.
1607.

1608.

1609.
1610.
1611.

1612.
1613.

1614.
1615.
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BLED

Sklep o spremembi Sklepa o pričetku priprave
Občinskega podrobnega prostorskega načrta LIP
Bled

1618.
4824

GROSUPLJE

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljišču parc. št. 2263, k.o. Grosuplje – naselje
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
na zemljiščih parc. št. 983/13, parc. št. 983/15,
parc. št. 983/17 in parc. št. 2278, vse k.o. Zdenska
vas

4825

1628.

1619.
4825
1620.

HODOŠ

Odlok o prenosu nalog ugotavljanja in odločanja o
upravičenosti do osnovnega zdravstvenega zavarovanja na Center za socialno delo Murska Sobota
Sklep o višini cene programa otroškega vrtca v
Občini Hodoš

4826

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Idrija za leto 2008
Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin v Občini
Idrija
Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 2009
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 2008
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto
2009

1624.

4830

1625.
1626.

4831

ILIRSKA BISTRICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2008

4834

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ivančna Gorica za leto 2008
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ožbolta v Leskovcu
za kulturni spomenik lokalnega pomena
Odlok o razglasitvi cerkve sv. Ane v Velikih Češnjicah za kulturni spomenik lokalnega pomena

4835

KAMNIK

Odlok o občinskih taksah v Občini Kamnik
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi
odpadki v Občini Kamnik

4839
4839
4839
4842

LITIJA

1616.

Sklep o ustanovitvi družbe Socialno varstveni center Litija, d.o.o.

1617.

Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve »Pomoč družini na domu« v Občini
Medvode

4858

4859

TRŽIČ

4860
4862
4868
4880
4881

ŽETALE

1632.

Popravek Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob
hidroelektrarni Boštanj

4882

POPRAVKI

4887

Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 8/09
VSEBINA
38.

JESENICE

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Jesenice
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin Občine Jesenice

4857

ŠMARJEŠKE TOPLICE

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Žetale za leto 2009

4837
4838

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za
obstoječo komunalno opremo za območje Občine
Šmarje pri Jelšah

1627.

IVANČNA GORICA

4883

ŠMARJE PRI JELŠAH

Odlok o gospodarskih javnih službah na območju
Občine Tržič
Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo v Občini Tržič
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič
Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Tržič
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

4828

4832

Odlok o imenovanju Ogrinove ulice

1622.
1623.

IG

ŠKOFLJICA

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Šmarješke Toplice za leto 2008

4826

4857

ŠEMPETER - VRTOJBA

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza

1621.

4826

IDRIJA

SEVNICA

Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob hidroelektrarni
Boštanj

39.

Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko
upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo
Republike Srbije o nevračljivi pomoči za projekt
integrirane carinske tarife
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Carinsko
upravo Republike Slovenije in Carinsko upravo
Črne gore o nevračljivi pomoči za projekt integrirane carinske tarife

977

981

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 34/09
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

4852

MEDVODE

4855

Javne dražbe
Objave sodišč
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

1095
1097
1097
1107
1108
1108
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