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Sklep o soglasju za odprtje Konzulata
Federativne republike Brazilije s sedežem
v Kopru

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 109/08), 66. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list
RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO in 76/08) ter na predlog ministra za zunanje zadeve Vlada
Republike Slovenije izdaja

SKLEP
1. člen
Vlada Republike Slovenije daje soglasje za odprtje Konzulata Federativne republike Brazilije s sedežem v Kopru, na
čelu s častnim konzulom.
2. člen
Konzularno območje Konzulata Federativne republike
Brazilije s sedežem v Kopru obsega občine: Ilirska Bistrica,
Pivka, Postojna, Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal,
Kobarid, Miren ‑ Kostanjevica, Nova Gorica, Renče ‑ Vogrsko,
Šempeter - Vrtojba, Tolmin, Vipava, Divača, Hrpelje ‑ Kozina,
Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 55100-2/2009/8
Ljubljana, dne 7. maja 2009
EVA 2009-1811-0122
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009

Na podlagi 3.a člena Zakona o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC‑C in 69/08 – ZCestV) je Vlada Republike Slovenije na 27. redni seji dne 21. maja 2009 sprejela

LETNI PLAN
razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009
Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009 temelji na:
– Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 50/04),
– Zakonu o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZJC‑C
in 69/08 – ZCestV),
– Zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02, v nadaljnjem besedilu: ZZNSGC),
– Sklepih Vlade Republike Slovenije št. 346‑15/2002‑2 z dne 29. 7. 2004 v zvezi s pospešeno izgradnjo Pomurskega avtocestnega kraka,
– Proračunu Republike Slovenije za leto 2009.
1.

RAZVOJ AVTOCEST

1.1. PRIPRAVA PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO
LETU 2009
V letu 2009 bo potekala priprava projektne in druge dokumentacije za vse odseke iz nacionalnega programa, za katere še
niso sprejete uredbe o državnih lokacijskih načrtih oziroma državnih prostorskih načrtih in za vse odseke, za katere je začetek
gradnje predviden po letu 2009.
Priprava projektne in druge dokumentacije zajema:
– projektno dokumentacijo (idejne zasnove, idejni projekti, gradbeno tehnični elaborati za primerjalne študije variant),
– prostorsko dokumentacijo (primerjalne študije variant, državni lokacijski načrti, državni prostorski načrti),
– okoljevarstveno dokumentacijo (okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje),
– prometne študije in elaborate s področja prometne ekonomike,
– investicijsko dokumentacijo (dokumenti identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijske zasnove, investicijski programi),
– druge strokovne podlage (študije, preveritve, ekspertna mnenja),
– pripravo projektnih nalog, razpisne dokumentacije ter izvedbo javnih naročil za pridobitev izdelovalcev za dokumentacijo
iz predhodnih alinej.
Priprava projektne in druge dokumentacije bo v letu 2009 potekala za:
– odseke hitrih cest, navezovalnih cest in avtocestnih priključkov, vključene v Osnovni program Resolucije o NPIA (oznake
pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
– (I.A3)
Lendava–Pince: spremembe in dopolnitve DLN,
– (I.C11)
Jagodje–Lucija,
– (I.E5.2)
Stanežiče–Brod,
– (I.G3.2)
Ptuj (Videm)–Markovci,
– (I.G3.3)
Markovci–Gorišnica,
– (I.2.1)
priključek Brezovica;
– nove odseke avtocest, hitrih cest in navezovalnih cest, vključene v Dodatni program Resolucije o NPIA:
– (II.B1)
Dravograd–Arja vas,
– (II.C1.1)
Postojna/Divača–Pivka,
– (II.C1.2)
Pivka–Jelšane,
– (II.C2.1)
Koper–Šmarje,
– (II.C2.2)
Šmarje–Dragonja,
– (II.E1.1)
Koseze–Kozarje (načrtovanje razširitve v 6‑pasovnico),
– (II.G1.1)
Draženci–Gruškovje (rezervni projekt v Operativnem programe razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007–2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada),
– (II.2.2)
Jeprca–Stanežiče;
– odseke, za katere je že oziroma bo v letu 2009 pristojni minister podal pobudo za začetek postopka priprave državnega
lokacijskega načrta oziroma državnega prostorskega načrta:
– avtocestni priključek Vrhnika na odseku AC Ljubljana–Koper (pobuda ministra št. 3712‑18/2006/2‑0031072 z dne 28. 3.
2006),
– navezava na letališče Cerklje na odseku AC Smednik–Krška vas (pobuda ministra št. 2644‑0031/2000/116‑0032074 z
dne 28. 7. 2005),
– dograditev vodnega zadrževalnika Malence na odseku AC Šentjakob–Malence (na podlagi ugotovitev komisije za tehnični
pregled AC odseka Šentjakob–Malence),
– uskladitev predora Karavanke z direktivo EU (direktiva EU št. 54/2004),
– dograditev avtocestnega priključka Šmarje Sap na odseku AC Malence–Šmarje Sap (predlog ministra št. 2644‑15/2004/113‑0032074 z dne 5. 7. 2007),
– odsek hitre ceste od MMP Dragonja do državne meje z Republiko Hrvaško (pobuda ministra št. 2644‑38/2001/53‑0032073
z dne 3. 11. 2006);
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– naslednje strokovne projektno‑tehnične ter prometne preveritve:
– dokončanje študije širitve Ljubljanskega avtocestnega obroča z vplivnim območjem,
– odstavni pasovi na avtocestah in hitrih cestah;
Po izdelani študiji dograditve odstavnih pasov na omrežju avtocest in hitrih cest, se bo predvidoma v drugi polovici leta 2009
pričela izdelava projektne dokumentacije za izvedbo. Pred odločitvijo o nadaljevanju postopkov, se bo z rezultati študij seznanila
Vlada RS, ki tudi potrdi upravičenost nadaljnjih postopkov.
Poleg odsekov, za katere uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma o državnem prostorskem načrtu še ni sprejeta, bodo
v letu 2009 potekale aktivnosti pred gradnjo tudi na vseh odsekih, za katere je uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma
državnem prostorskem načrtu že sprejeta, vendar začetek gradnje na teh odsekih v letu 2009 še ni predviden.
V letu 2009 je tako predvideno skupaj 10,41 mio EUR za pripravo projektne, prostorske in druge dokumentacije na navedenih
odsekih.
1.2. ODKUPI ZEMLJIŠČ IN DRUGIH NEPREMIČNIN ZA ODSEKE, KATERIH GRADNJA JE PREDVIDENA PO LETU 2009
V letu 2009 bo mogoče pridobivati zemljišča in druge nepremičnine na trasah avtocestnih in cestnih odsekov, za katere je že
sprejeta uredba o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu ali pa je v letu 2009 predvideno sprejetje
uredbe o državnem lokacijskem načrtu oziroma državnem prostorskem načrtu in je s tem izpolnjen formalno‑pravni pogoj za začetek premoženjsko‑pravnih opravil, sama gradnja pa v letu 2009 še ni predvidena. Dinamika odkupov nepremičnin bo prilagojena
predvideni dinamiki gradnje avtocest v naslednjih letih.
V letu 2009 je tako za premoženjsko‑pravna opravila na teh odsekih predvideno skupaj 7,33 mio EUR.
1.3. GRADNJA AVTOCEST IN DRUGIH CEST
V spodnji preglednici so prikazane osnovne skupine odsekov in vrednosti del, ki bodo izvedena v letu 2009. Posamezna dela
so podrobneje prikazana v nadaljevanju.
Tabela 1:
OSNOVNE SKUPINE ODSEKOV, NJIHOVIH DOLŽIN IN VREDNOSTI DEL V LETU 2009

Št. poglavja
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
SKUPAJ

Skupina odsekov
Odseki, ki bodo v letu 2009 predani prometu
Odseki, na katerih se gradnja v letu 2009 nadaljuje
Odseki, na katerih se gradnja v letu 2009 začne
Odseki, zgrajeni v letu 2008, na katerih se v letu 2009 izvajajo
zaključna dela
Odseki, zgrajeni po letu 1994, na katerih se v letu 2009 izvajajo
zaključna dela
Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu 2009 izvajajo
zaključna dela

56,9
24,8
1,4

EUR
Vrednost del v
letu 2009
216.561.400
80.076.265
1.010.000

85,5

22.423.153

Dolžina

12.274.315
168,6

107.500
332.452.633

1.3.1. Odseki, ki bodo v letu 2009 predani prometu
V letu 2009 bodo dograjeni naslednji odseki in pododseki (oznake pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA,
razpredelnica 11).
(I.B2) PESNICA–SLIVNICA, dolžina 20,8 km
(I.B2.1) Pesnica–Zrkovska cesta (6,3 km)
predvidena predaja prometu: junij 2009: del odseka dolžine 5,3 km
V letu 2009 bo dokončana gradnja pokritega vkopa, predora Vodole ter viaduktov Vodole I in II. Dokončana bodo tudi vsa
dela na trasi AC od km 11,616 do km 13,500, tako da bo odsek v prvi polovici leta 2009 predan prometu.
(I.B2.2) Zrkovska cesta–Ptujska cesta (4,2 km)
predvidena predaja prometu: junij 2009
V letu 2009 bodo dokončana dela na trasi avtoceste ter avtocestna baza Maribor in oskrbni center. Izvedena bo dokončna
geodetska odmera, potekali bodo postopki pridobivanja zemljišč in drugih nepremičnin.
(I.B2.5) Nova Zrkovska cesta od km 0,87 do km 3,80 (2,9 km)
predvidena predaja prometu: junij 2009: del odseka dolžine 1,9 km
V letu 2009 se bodo izvajala dela pretežno na območju deponije komunalnih odpadkov. Dokončana bodo vsa dela, izvajali
se bodo postopki razlastitve manjkajočih zemljišč.
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(I.D1) RAZDRTO–VIPAVA, dolžina 15,8 km
(I.D1.2) Rebernice (10,7 km)*
predvidena predaja prometu: julij 2009**
V letu 2009 bo zaključena izvedba elektrostrojne opreme predorov Barnice in Tabor ter pokritih vkopov. Izvedena bodo dela
za sistem za nadzor in vodenje prometa. Odsek bo predan prometu in pričeli se bodo izvajati monitoringi po končanji gradnji.
Opombe:
* V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10,7 km, dejanska dolžina pa znaša 12 km, od tega bo v letu 2009 predano
prometu 10,3 km
** Pogoj za izvedbo del v predvidenem obsegu in predajo prometu v juliju 2009 so pravočasno zaključeni postopki javnega
naročanja.
(I.F3) BIČ–HRASTJE, dolžina 22,5 km
(I.F3.3) Pluska–Ponikve (6,3 km)*
predvidena predaja prometu: december 2009**
V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na trasi in objektih skladno z oddanimi deli, izvedena bo elektro‑strojna
oprema predora Leščevje. Izvajala se bodo dela na Mirenski cestni povezavi.
Izgradnja odseka Pluska–Ponikve je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture v obdobju 2007–2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada.
Opombe:
* V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 6,3 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,6 km.
** Ciljni rok predaje prometu bo možno uresničiti le v primeru, da bodo ugodne vremenske razmere omogočile pospešeno
dinamiko izvajanja del in ob pogoju, da bodo pravočasno zaključeni postopki javnega naročanja ter uspešno zaključeni postopki
odkupov manjkajočih zemljišč. Sicer bo odsek predan prometu v prvi polovici leta 2010.
(I.F3.4) Ponikve–Hrastje (8,6 km)*
predvidena predaja prometu: december 2009**
V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na trasi avtoceste in objektih. Izvajala se bodo dela na Mirnopeški cestni
povezavi.
Izgradnja odseka Ponikve–Hrastje je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture v obdobju 2007–2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada.
Opombe:
* V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 8,6 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 7,2 km.
** Ciljni rok predaje prometu bo možno uresničiti le v primeru, da bodo ugodne vremenske razmere omogočile pospešeno
dinamiko izvajanja del in ob pogoju, da bodo pravočasno zaključeni postopki javnega naročanja ter uspešno zaključeni postopki
odkupov manjkajočih zemljišč in objektov. Sicer bo odsek predan prometu v prvi polovici leta 2010.
(I.G1) SLIVNICA–GRUŠKOVJE, dolžina 32,8 km
(I.G1.1) Slivnica–Draženci (18,9 km)*
predvidena predaja prometu: avgust 2009
V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na trasi avtoceste, premostitvenih objektih, vodnogospodarskih ureditvah,
deviacijah, komunalni in energetski infrastrukturi ter izvedba protihrupnih ukrepov. Končana bodo vsa dela, ki bodo omogočila
predajo odseka prometu v avgustu 2009.
Izgradnja odseka Slivnica–Draženci je vključena med prioritetne projekte Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture v obdobju 2007–2013 za izgradnjo s sredstvi Kohezijskega sklada.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 18,9 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 19,8 km.
(II.G1.1) Draženci–Gruškovje:pododsek MMP Gruškovje–državna meja (0,6 km)
predvidena predaja prometu: junij 2009*
V letu 2009 bo dokončana izvedba del na celotni trasi ter komunalnih in energetskih vodov. Izvedeno bo javno naročilo za
izvedbo dokončne odmere. Predaja prometu je vezana na dokončanje navezave na Hrvaški strani meje.
*Opomba: rok predaje je odvisen od uskladitve rokov dokončanja gradnje in predaje v promet med republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško
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Skupno bo v letu 2009 dokončana gradnja na:
– 44,7 km štiripasovih avtocest
– 10,3 km hitre ceste
– 1,9 km navezovalnih cest
SKUPAJ: 56,9 km
1.3.2. Odseki, na katerih se gradnja v letu 2009 nadaljuje
V letu 2009 se bo nadaljevala gradnja naslednjih odsekov in pododsekov (oznake pred odseki in etapami so povzete po
Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11).
(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.3) Navezava na Luko Koper, I. faza (3,4 km)*
predvidena predaja prometu: december 2010
V letu 2009 se bodo vršili še posamezni odkupi zemljišč. Nadaljevala in zaključila se bo gradnja I. faze manjkajočega dela
ankaranske vpadnice, ki obsega zemeljska dela, odvodnjavanje, del zgornjega ustroja, izgradnjo podvoza in mostu ter začasno
prometno ureditev. Manjkajoči del Ankaranske vpadnice bo v celoti dokončan konec leta 2010.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina I. faze 3,4 km, dejanska dolžina I. faze pa znaša 3,1 km.
(I.E2) PERAČICA–PODTABOR, dolžina 2,4 km
predvidena predaja prometu: 2010 (rekonstrukcija desne polovice)
V letu 2009 se bo izvajala rekonstrukcija desne polovice avtoceste (podvoz, zgornji ustroj). Predvidena je tudi rekonstrukcija
viaduktov Lešnica, Ljubno in Peračica ter predora Ljubno.
(I.E5) ŠENTVID–KOSEZE, dolžina 5,7 km
(I.E5.1) Šentvid–Koseze (3,7 km)
predvidena predaja prometu:
– faza II: december 2009
– faza III: po 2009
V letu 2009 se bo nadaljevala in dokončala gradnja II. faze, ki obsega izvedbo obeh priključnih cevi iz Celovške ceste.
Za izvedbo III. faze, ki obsega končno ureditev Celovške ceste, se bo v letu 2009 nadaljevala gradnja južnega dela Celovške
ceste.
(I.C9) KOPER‑IZOLA, dolžina 5,1 km*
predvidena predaja prometu: 2012
V letu 2009 se bo dopolnjevala posamezna projektna dokumentacija, vršili se bodo še posamezni odkupi zemljišč. Na trasi
hitre ceste se bodo nadaljevala zemeljska dela, odvodnjavanje, deviacije, regulacije in vodnogospodarske ureditve ter prestavitve
komunalnih in energetskih vodov. Izvajala se bodo dela na objektih (nadvozi, mostovi, podhodi in podvozi). V predoru Markovec
se bodo pričela in dokončala dela na predukopih, začeli se bodo izvajati izkopi in podgradnja, odvodnjavanje, temelji in obloge.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 5,1 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 5,2 km.
(I.F1) ŠMARJE SAP–VIŠNJA GORA
(I.F1.1) Ploščad za bencinski servis Cikava
predvidena predaja prometu: po letu 2009
V letu 2009 se bodo nadaljevali postopki pridobivanja zemljišč. Izvajala se bodo pripravljalna in gradbena dela.
(I.G3) HAJDINA–ORMOŽ, dolžina 27,6 km
(I.G3.4) Gorišnica–Ormož (10,4 km)
predvidena predaja prometu: po letu 2009
V letu 2009 je predviden pričetek gradbenih del.
Skupno se bo v letu 2009 gradnja nadaljevala na:
– 6,1 km štiripasovnih avtocest
– 5,2 km hitre ceste
– 10,4 km dvopasovne ceste
– 3,1 km navezovalne ceste
– ploščad za BS Cikava
SKUPAJ: 24,8 km
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1.3.3. Odsek, na katerem se v letu 2009 gradnja začne
V letu 2009 se bo začela gradnja odseka (oznaka pred odsekom in etapo je povzeta po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
(I.C7) KLANEC–ANKARAN, dolžina 19,9 km
(I.C7.4) Navezava na Luko Koper, II. faza (1,6 km)*
predvidena predaja prometu: junij 2010
V letu 2009 so predvideni odkupi zemljišč, pridobivanje dovoljenj za gradnjo, izbor izvajalca gradbenih del za Srminsko
vpadnico in pričetek gradnje.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina I. faze 1,6 km, dejanska dolžina II. faze pa znaša 1,4 km.
Skupno se bo v letu 2009 gradnja pričela na:
– 1,4 km navezovalne ceste
SKUPAJ: 1,4 km
Tabela 2:
VREDNOST DEL V LETU 2009 PRI GRADNJI AVTOCEST, KI BODO V LETU 2009 PREDANE PROMETU IN NA KATERIH
SE GRADNJA V LETU 2009 NADALJUJE ALI ZAČENJA

Številka odseka po
Resoluciji o NPIA,
razpredelnica 11
I.B2
I.C7
I.C9
I.D1
I.E2
I.E5
I.F1
I.F3
I.G1
I.G3
SKUPAJ

I.B2.1
I.B2.2
I.B2.5
I.C7.3
I.C7.4

Postavka/odsek

Pesnica - Slivnica
Klanec - Ankaran

Pododsek
Pesnica - Zrkovska cesta
Zrkovska cesta - Ptujska cesta
Nova Zrkovska cesta: km 0,87 - km 3,80
Navezava na Luko Koper I. faza
Navezava na Luko Koper II. faza

Koper - Izola
Rebernice
Razdrto - Vipava
Peračica - Podtabor
I.E5.1 Šentvid - Koseze
Šentvid - Koseze
I.F1.1 Šmarje Sap - Višnja Gora Ploščad za BC Cikava
I.F3.3
Pluska - Ponikve
Bič - Hrastje
I.F3.4
Ponikve - Hrastje
I.G1.1 Slivnica - Gruškovje
Slivnica - Draženci
I.G3.4 Hajdina - Ormož
Gorišnica - Ormož
II.G1.1. MMP Gruškovje - državna meja
I.D1.2

Plan razvoja in
obnavljanja za leto
2009
EUR
13.890.000
19.114.226
2.997.914
7.583.000
1.010.000
26.495.595
27.403.000
10.626.670
22.808.000
3.320.000
46.759.160
44.415.600
60.058.000
9.243.000
1.923.500
297.647.665

1.3.4. Odseki, ki so bili predani prometu v letu 2008, na katerih se bodo v letu 2009 izvajala zaključna dela
V letu 2009 se bodo izvajala zaključna dela na naslednjih odsekih in pododsekih, ki so bili predani prometu v letu 2008 (oznake
pred odseki in etapami so povzete po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
(I.A1) MARIBOR–LENART, dolžina 7,8 km
V letu 2009 se bodo nadaljevale vodnogospodarske ureditve, melioracije in deviacije ter zaključna dela po končani gradnji.
Urejala se bo upravna dokumentacija, potekala bo priprava na izvedbo kolavdacije. Izvajali se bodo ukrepi na državnih cestah. Za
izvedbo dokončne odmere bo izveden razpis ter oddaja del.
(I.A2) LENART–BELTINCI, dolžina 43,4 km
(I.A2.1) Lenart–Spodnja Senarska (7,2 km)
Nadaljevala se bodo dela na deviacijah ter vodnogospodarskih ureditvah. Izvedeni bodo ukrepi na državnih in lokalnih cestah.
Izveden bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne odmere.
(I.A2.2) Spodnja Senarska–Cogetinci (10,0 km)*
V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na deviacijah, prepustih, vodnogospodarskih in krajinskih ureditvah, melioracijah ter dela za vzpostavitev nadomestnega habitata. Izvedena bo sanacija in izgradnja visokovodnih nasipov reke Mure. Izveden
bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne odmere.
*Opomba: V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka 10 km, dejanska dolžina odseka pa znaša 9,5 km.
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(I.A2.3) Cogetinci–Vučja vas (11,6 km)
V letu 2009 se bodo nadaljevala gradbena dela na deviacijah, prepustih, vodnogospodarskih in krajinskih ureditvah. Nadaljevala se bodo gradbena in instalacijska dela pri ureditvi vodovoda v občini Sv. Jurij ob Ščavnici. Izveden bo razpis in oddaja del
za izvedbo dokončne odmere.
(I.A3) BELTINCI–PINCE, dolžina 40,9 km*
(I.A3.1) Beltinci–Lendava (17,4 km)
V letu 2009 se bodo izvajala manjša gradbena dela, urejanje habitatov ter urejanje upravnih postopkov. Izveden bo razpis in
oddaja del za izvedbo dokončne odmere.
(I.A3.4) Lendava–Pince (16,7 km)**
V letu 2009 bo potekala priprava na izvedbo kolavdacije, izvajala se bodo manjša gradbena dela ter vodnogospodarske
in druge ureditve. Urejala se bo finančna in upravna dokumentacija. Izveden bo razpis in oddaja del za izvedbo dokončne
odmere.
Opombe:
*
V Resoluciji o NPIA znaša skupna dolžina odseka Beltinci–Pince 40,9 km in vključuje tudi 6,8 km obvoznice Lendava.
** V Resoluciji o NPIA znaša dolžina odseka Lendava–Pince 16,7 km, dejanska dolžina pa znaša 16,5 km, in sicer 13,7 km
štiripasove avtoceste in 2,8 km hitre ceste do MMP Dolga vas.
(I.E1) VRBA–PERAČICA, dolžina 10,0 km
V letu 2009 se bodo nadaljevala dela na posameznih deviacijah in glavni cesti G1‑8. Izvajale se bodo aktivnosti za dokončno
zemljiškoknjižno ureditev.
(I.F4) HRASTJE–KRONOVO, dolžina 13,3 km
(I.F4.2) Lešnica–Kronovo (5,5 km)
V letu 2009 bodo dokončana zaključna gradbena dela in sanacija med gradnjo poškodovanega vozišča na regionalni cesti
med Lešnico in Kronovim. Izvajal se bo program prvih meritev ter aktivnosti za dokončno pravno premoženjsko ureditev.
Tabela 3:
VREDNOST ZAKLJUČNIH DEL V LETU 2009 NA ODSEKIH, KI SO BILI PREDANI PROMETU V LETU 2008

Številka odseka po
Resoluciji o NPIA,
I.A1
I.A2
I.A3
I.E1
I.F4
SKUPAJ

I.A2.1
I.A2.2
I.A2.3
I.A3.1
I.A3.4
I.F4.2

Postavka/odsek
Maribor - Lenart
Lenart - Beltinci
Beltinci - Pince
Vrba - Peračica
Hrastje - Kronovo

Pododsek

Lenart - Spodnja Senarska
Spodnja Senarska - Cogetinci
Cogetinci - Vučja vas
Beltinci - Lendava
Lendava - Pince
Lešnica - Kronovo

Plan razvoja in
obnaljanja za leto 2009
EUR
2.421.200
821.200
6.480.000
4.438.000
1.350.000
3.165.203
1.860.550
1.887.000
22.423.153

Skupno se bodo v letu 2009 izvajalo zaključna dela na odsekih predanih prometu v letu 2008 na:
– 82,7 km štiripasovnih avtocest
– 2,8 km hitre ceste
SKUPAJ: 85,5 km
1.3.5. Odseki, predani prometu v letih od 1994 do 2007, na katerih se v letu 2009 izvajajo zaključna dela
V letu 2009 se bodo izvajala zaključna dela na avtocestnih odsekih in pododsekih, ki so bili predani prometu v letih od 1994
do 2007 (imenovanja in oznake so v skladu z Resolucijo o NPIA, razpredelnica 11).
Na posameznih avtocestnih odsekih se bodo v letu 2009 izvajala zaključna ureditvena dela, izpolnjevanje zahtev po opravljenih tehničnih pregledih, dokončni monitoringi, protihrupna zaščita, ureditve dostopnih poti, dokončni obračuni ter druga zaključna
dela, potrebna za dokončanje odsekov. Vrednosti del po posameznih odsekih so prikazane v tabeli 4.
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Tabela 4:
VREDNOST ZAKLJUČNIH DEL V LETU 2009 NA ODSEKIH, KI SO BILI PREDANI PROMETU V LETIH OD 1994 DO

Številka odseka po
Resoluciji o NPIA,
razpredelnica 11
I.A2
I.B1
I.B2
I.B4
I.B6
I.B7
I.B9
I.C4
I.C7
I.C8
I.E3
I.F2
I.F3
I.F4
I.F5
I.F6
I.F7
I.G3
SKUPAJ

I.A2.4
I.B2.3
I.B2.4
I.B4.1
I.B4.2
I.B6.1
I.B6.2
I.B7.1
I.B7.3
I.C7.2

I.F3.1
I.F3.2
I.F4.1

I.G3.1
I.G3.5

Postavka/odsek

Lenart - Beltinci
Pesnica - Šentilj
Pesnica - Slivnica
Priključek Lopata
Priključek Ljubečna

Pododsek

Vučja vas - Beltinci z rekonst. R1-230

Plan razvoja in
obnaljanja za leto 2009
EUR

Slivnica - priključek Ptujska
Nova Zrkovska c. od km 0,0 do km 0,87

Vransko - Trojane
Trojane - Blagovica
Blagovica - Lukovica
Blagovica - Šentjakob
Krtina - Šentjakob
Šentjakob - Malence
Dane - Fernetiči
Klanec - Ankaran
Socerb - Srmin
Srmin - Škofije
Podtabor - Naklo
Višnja gora - Bič
Bič - Korenitka
Bič - Hrastje
Korenitka - Pluska
Hrastje - Lešnica
Hrastje - Kronovo
Kronovo - Smednik
Smednik - Krška vas
Krška vas - Obrežje
Hajdina - Ptuj
Hajdina - Ormož
Obvoznica Ormož
Vransko - Blagovica

15.000
450
500
450
100.000
160.000
150.000
1.000.000
2.423.000
100.000
130.000
220.000
270.000
542.000
1.960.000
719.000
238.000
110.000
2.474.915
813.000
113.000
302.000
30.000
500
11.871.815

Predvideno je, da bodo v letu 2009 gradbeno zaključeni naslednji odseki:
– (I.A3.3)
Obvoznica–Lendava
– (I.B2.6)
Pesnica–Slivnica: hitra cesta 2B
– (I.B.3)
Slivnica–Fram–BDC
– (I.B4)
Hoče–Arja vas
– (I.B8)
Zadobrova–Tomačevo
– (I.C1.1)
Priključek Razdrto
– (I.C2)
Čebulovica–Divača
– (I.C3)
Divača–Dane
– (I.C5)
Divača–Kozina
– (I.C6)
Kozina–Klanec
– (I.D1.1)
Razdrto–Vipava: Razcep Razdrto od km 0,00 do km 1,30
– (I.D1.3)
Razdrto–Vipava:Podnanos–Vipava
– (I.D2)
Vipava–Selo
– (I.D3)
Selo–Šempeter
– (I.E4)
Naklo–Kranj
– (I.G2.1)
Slovenska Bistrica–Hajdina: Priključek Slovenska Bistrica ‑ sever
– (I.G2.2)
Slovenska Bistrica–Hajdina: rekonstrukcija od priključka Sl. Bistrica do obvoznice Pragersko
Na nekaterih odsekih, ki bodo v letu 2009 gradbeno zaključeni, se bodo v letu 2009 še izvajale zemljiškoknjižne ureditve in
monitoringi v skupni vrednosti 0,40 mio EUR.
Skupna vrednost zaključnih del, urejanja pravno‑premoženjskih zadev in izvajanja monitoringov na odsekih avtocest, ki so
bili predani prometu v letih od 1994 do 2007, znaša v letu 2009 skupaj 12,27 mio EUR.
Skupno se bodo v letu 2009 izvajala zaključna dela na avtocestah in cestah, zgrajenih v letih od 1994 do 2007, na skupaj:
– 243,1 km štiripasovnih avtocest
– 38,5 km hitrih cest
– 6,3 km priključkov
– 9,1 km obvoznic in
– 4,4 km navezovalnih cest
SKUPAJ: 301,4 km
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1.3.6. Odseki, zgrajeni pred letom 1994, na katerih se v letu 2009 izvajajo zaključna dela
V letu 2009 bodo na določenih avtocestnih odsekih, ki so bili predani prometu pred letom 1994 (tj. pred ustanovitvijo DARS
d.d.), izvajala dokončna pravno‑premoženjska ureditev. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 0,11 mio EUR.
1.3.7. Ostale postavke
Rehabilitacije državnih cest: sporazum DARS d.d. – MO Ljubljana
Na podlagi pogodbe o sofinanciranju izgradnje odsekov AC Malence–Šentjakob in AC Zadobrova–Tomačevo, sklenjene med
DARS d.d. in Mestno občino Ljubljana z dne 27.03.1996, bo v letu 2009 znašala obveznost DARS d.d. za rehabilitacije državnih
cest 9,28 mio EUR.
Rehabilitacije državnih cest
V letu 2009 je predvideno sofinanciranje ukrepov, ki so potrebni zaradi povečanega obsega gradbiščnih tovornih vozil na
državnih cestah. Predviden delež DARS v letu 2009 znaša 3 mio EUR.
Ureditev počivališč za težka tovorna vozila
V letu 2009 je predvidena priprava celovite študije ter prostorske in projektne dokumentacije za ureditev počivališč za težka tovorna vozila. Gradbena dela se bodo izvajala na počivališčih Murska Sobota in Grabonoš. Vrednost del v letu 2009 znaša
5,3 mio EUR.
Štajerski avtocestni krak: odsek AC Vransko–Blagovica: Izgradnja krožišča Čeplje na regionalni cesti Šentrupert–
Ločica z lokalnim priključkom in priključkom za avtocestno bazo ACB Vransko
Za izgradnjo krožišča Čeplje na regionalni cesti Šentrupert–Ločica z lokalnim priključkom in priključkom za avtocestno bazo
ACB Vransko je bil sklenjenim sporazumom o sofinanciranju št. 2415‑06‑000300/0 z dne 19. julij 2006, v skladu s katerim investicijo financirajo DARS d.d., Direkcija Republike Slovenije za ceste in Občina Vransko. Obveznost DARS d.d. v letu 2009 znaša
0,096 mio EUR.
Izvedba protihrupnih ukrepov v V. in X. evropskem prometnem koridorju
Na osnovi izvedenih meritev hrupa bo v letu 2009 potrebno na določenih odsekih zagotoviti dodatne protihrupne ukrepe v V.
in X. evropskem prometnem koridorju. Vrednost del v letu 2009 znaša 0,22 mio EUR.
Preureditev območij ukinjenih mednarodnih mejnih prehodov v območju avtocest in hitrih cest
Naloge DARS d.d. v zvezi z ureditvijo območij mednarodnih mejnih prehodov obsegajo pripravo dokončne ureditve prometne
infrastrukture po ukinitvi mejne kontrole na mednarodnih mejnih prehodih Šentilj, Karavanke, Vrtojba, Fernetiči in Škofije. V letu
2009 je predvidena izdelava projektne dokumentacije za vzpostavitev končnega stanja mejnih prehodov po ukinitvi mejne kontrole.
Vrednost del v letu 2009 znaša 0,20 mio EUR.
Primorski avtocestni krak: odsek HC Koper–Šmarje–Dragonja: izgradnja obvozne ceste mimo naselja Dragonja
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35100‑6/2006/3 z dne 26.10.2006 se je v letu 2007 pričela gradnja začasne
obvozne ceste mimo naselja Dragonja. Obvozna cesta poteka po trasi bodoče hitre ceste Koper–Šmarje–Dragonja od MMP Dragonja do začasne prevezave z obstoječo glavno cesto G1‑11 v skupni dolžini 800 m. Dela bodo zaključena in obvoznica bo predana
prometu v letu 2009, v kolikor bodo pravočasno rešeni postopki pridobitve nepremičnin. Izveden bo končni obračun, dokončanje
razlastitvenih postopkov in plačilo odškodnin. Vrednost del v letu 2009 znaša 2,84 mio EUR
Gorenjski avtocestni krak: odsek AC Podtabor–Naklo: izgradnja avtocestnega priključka Naklo
Gradnja priključka Naklo na odseku Naklo–Kranj je določena z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocestni priključek
Naklo (UL RS št. 4/06). V letu 2009 se bodo izvajali končni odkupi, gradbena dela ter končna odmera in vpisi že zgrajenega dela
v zemljiško knjigo. Vrednost del v letu 2009 znaša 2,00 mio EUR.
Priključek Študa
Gradnja avtocestnega priključka Študa je določena z Uredbo o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku AC
Blagovica–Šentjakob. V letu 2009 je predvidena priprava projektne in investicijske dokumentacije ter izvedba javnega razpisa za
izbiro izvajalca gradbenih del. Vrednost del v letu 2009 znaša 0,30 mio EUR.
Razširitev krožišča Tomačevo
Skladno z aneksom k pogodbi o sofinanciranju izgradnje odsekov AC Malence–Šentjakob in AC Zadobrova‑Tomačevo,
sklenjenim med DARS d.d. in Mestno občino Ljubljana dne 23.4.2008 je predvidena izgradnja nove Tomačevske ceste na odseku
od krožišča Tomačevo do podaljška Dimičeve ulice. Za izboljšanje prometne pretočnosti so predvideni tudi ukrepi na krožišču
Tomačevo. Predvidena vrednost del v letu 2009 znaša 2,0 mio EUR.
Aktivnosti v sklopu mednarodnih projektov in programov
DARS d.d. aktivno sodeluje v mednarodnih projektih in programih pri oblikovanju različnih smernic in standardov s področja
uvajanja inteligentnih transportnih sistemov, sistemov cestninjenja in izboljšanja prometne varnosti, ki so sofinancirani s sredstvi
EU. V letu 2009 se bodo izvajale aktivnosti v sklopu programa EASYWAY in projekta PROMET II. Višina potrebnih sredstev za te
aktivnosti v letu 2009 znaša 1,00 mio EUR.
Kontrola in potrjevanje kakovosti
V letu 2009 se bodo izvajale zunanja kontrola kakovosti del na navezovalnih in priključnih cestah ter s tem povezane strokovno‑tehnične storitve ter tudi različna načrtovana manjša naročila, ki so povezana z reševanjem problematike zagotavljanja
kakovosti pri avtocestnih projektih. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 0,35 mio EUR.
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Revizije projektne dokumentacije
Na podlagi 53. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO‑1, Uradni list RS, št. 110/02) se izvajajo revizije projektne dokumentacije
zahtevnih objektov. Vključujejo naslednja preverjanja:
– zanesljivost objekta in skladnost s prostorskimi akti,
– ali je z načrti tehničnih rešitev dokazano izpolnjevanje bistvenih zahtev,
– ali je vplivno območje objekta določeno na predpisan način,
– ali je izvedena kontrola brezhibnosti tehničnih rešitev in računske pravilnosti gradbenih konstrukcij.
Revizija projektne dokumentacije je v neposredni povezavi s pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja, ki jih določa 66. člen
omenjenega ZGO‑1. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 0,50 mio EUR.
Usklajevanje zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu
Na podlagi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (UL RS št. 83/05) zavezuje naročnika, da imenuje enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu, če dela na gradbišču izvaja več izvajalcev
del. Skladno z uredbo bodo v letu 2009 koordinatorji opravljali naloge zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na odsekih med
pripravljalnimi gradbenimi deli in na vseh odsekih med glavnimi gradbenimi deli. Koordinatorji bodo med pripravo skrbeli za izdelavo varnostnega načrta in med gradnjo predvsem usklajevali varnostne načrte s spremembami na gradbiščih ter preverjali varno
izvajanje delovnih postopkov. Vrednost teh del v letu 2009 znaša 0,20 mio EUR.
Državni center za nadzor in vodenje prometa s cestninskim centrom
V letu 2009 je predvidena ureditev državnega centra za nadzor in vodenje prometa s cestninskim centrom v Dragomlju.
Vrednost teh del v letu 2009 znaša 4,99 mio EUR.
1.4. INVESTICIJSKE VREDNOSTI
1.4.1. Odstopanje investicijskih vrednosti in primerjava z Resolucijo o NPIA
Investicijske vrednosti posameznih odsekov, na katerih je ugotovljena njihova sprememba, prikazuje Tabela 5 (nove investicijske vrednosti v primerjavi z zadnjimi potrjenimi investicijskimi vrednostmi v prejšnjih LP ROAC). Na kratko so predstavljeni tudi
pomembnejši razlogi za spremembe investicijskih vrednosti.
Spremembe investicijskih vrednosti na posameznih avtocestnih odsekih so posledica višje stopnje obdelave projektne dokumentacije, zaradi spremenjenih geoloških pogojev, sprememb števila in zahtevnosti objektov, sprememb posameznih potekov
trase ter pogojev soglasjedajalcev (okoljevarstveni pogoji). V Tabeli 5a je prikazana struktura virov za te odseke.
V Tabeli 6 sta navedena odseka, na katerih je v letu 2009 predviden pričetek gradnje in do sedaj nista bila navedena v LP
ROAC. Določena je struktura virov glede na vrednost po predlogu investicijskega programa oz. glede na oceno investicijske vrednosti v Resoluciji o NPIA za odsek, za katerega investicijski program še ni izdelan.
V Tabeli 7 so prikazane ostale investicije, ki so predmet LP ROAC 2009 in zanje določena struktura virov.
V Tabeli 8 je prikazana primerjava novih ocen investicijskih vrednosti z vrednostmi iz Resolucije o NPIA in sicer za vse odseke, vključene v Resolucijo o NPIA v sklop C (odseki v gradnji), sklop D (odseki v pripravi, za katere je bila uredba o LN takrat že
sprejeta) in sklop E (odseki, ki so se načrtovali).
V Resoluciji o NPIA je v 2. poglavju Analiza novih investicijskih vrednosti Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji na področju graditve avtocestnega omrežja (UL RS z dne 6. 5. 2004, stran 6737) navedeno: »Obseg gradnje in
investicijske vrednosti avtocestnih odsekov/pododsekov se načeloma lahko razlikuje od obsega gradenj in investicijskih vrednosti
določenih v NPIA RS, vendar pod pogojem, da skupni obseg še ne izvedenih avtocestnih odsekov/pododsekov (sklopi C, D in E)
in njihovih investicijskih vrednosti ostane v obdobju najmanj petih let na ravni predvidenih časovnih obdobij izvajanja NPIA RS,
oziroma lahko odstopa največ 10 % od njihove skupne ocenjene investicijske vrednosti.«.
dno:

Iz Tabele 8 (Primerjava novih ocen investicijskih vrednosti z vrednostmi v Resoluciji o NPIA – nivo cen: 12/2002) je razvi-

– skupna vrednost sklopov C, D in E v Resoluciji o NPIA znaša 3.412 mio EUR;
– nova skupna vrednost sklopov C, D in E na podlagi potrjenih investicijskih vrednosti v sprejetih LP ROAC, potrjenih investicijskih programih in investicijskih programih v pripravi znaša 3.748 mio EUR, kar je za 336 mio EUR oziroma 9,8% več kot v
Resoluciji o NPIA.
Iz Tabele 8 je tudi razvidno, da so se v obdobju od sprejetja Resolucije o NPIA investicijske vrednosti nekaterih odsekov v
primerjavi z Resolucijo o NPIA zmanjšale, nekatere pa povečale; skupni rezultat, povečanje za 9,8 % v tem obdobju pa je v skladu
z določili Resolucije o NPIA.

II.G1.1

I.3.1

I.G3.4

II.G1

I.3

I.G3

SKUPAJ

651.504

8.100

LPROAC 2008

LPROAC 2008

LPROAC 2008

713.526

12.676

37.242

62.169

8.173

268.243

59.894

265.129

v 000 EUR

stalne cene
31.12.2006

višja vrednost odkupov zemljišč

nižja vrednost projektne dokumentacije

višja vrednost odkupov zemljišč

nižja vrednost na postavki gradnja zaradi spremembe
zgornjega ustroja

nižja vrednost postavke ostalo

višja vrednost na področju gradnje zaradi povečanja cen jekla
in višjega nivoja projektiranja

višja vrednost odkupov zemljišč

dodatne raziskave

višja stopnja obdelave projektov, cestogradbena dela,
kolesarske poti, rondoji, spremenjena kontrolirana odvodnja,
krajinska ureditev, pasivni in aktivni protihrupni ukrepi, javna
razsvetljava, telekomunikacije, elektrovod

62.022

4.576

V LPROAC 2008 je bila potrjena ocenjena vrednost
investicije. Nova vrednost je skladna z inv. programom.

V LPROAC 2008 je bila potrjena vrednost investicije po
ReNPIA. Nova vrednost je skladna s Poročilom o izvajanju
4.639
investicije (december 2008) in bo upoštevana pri izdelavi
novelacije inv. programa.

32.368

višja vrednost projektne dokumentacije

odkupi oziroma nadomestitev objektov

višja vrednost odkupov zemljišč

povečanje investicije na podlagi geološko geomehanskih
603 razmer:
-sprememba kategorizacije izkopnega materiala
-sprememba materiala za nasipe
-razširitev pasu za počasna vozila

-10.000

8.277

višja vrednost projektiranja zaradi izdelave variant poteka in
izdelave PGD za rekonstrukcijo starih objektov

nižja vrednost postavke ostalo

3.670

270

6.248

780

21.400

369

234

-10.000

-1.224

7.620

8

1.873

-810

23.662

1.170

-2.646

v 000 EUR

razlogi za spremembo glede na zadnjo potrjeno vrednost

21.559 višja vrednost na področju gradnje tunela:
- izgradnja tunela
- izvedba elektrostrojne opreme tunela

v 000 EUR

razlika med novo
in zadnjo
potrjeno
verdnostjo
stalne cene
31.12.2006

Stran

Sistem za nadzor in vodenje prometa: AC obroč
Ljubljana

32.603

29.801

Želodnik - Mengeš z
obvoznico Mengeš

LPROAC 2006

LPROAC 2007

LPROAC 2007

LPROAC 2008

dokument

nova inv.
vrednost
brez str. financ.
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Gorišnica - Ormož

7.570

278.243

51.617

243.570

v 000 EUR

Draženci - Gruškovje:
MMP Gruškovje meja z RH

Slivnica - Draženci

Šentvid - Koseze

etapa

zadnja potrjena inv.
vrednost
v letnem planu
brez str. financ.
stalne cene
31.12.2006

Št.

Hajdina - Ormož

Želodnik - Vodice

Slivnica - Gruškovje

Slivnica - Gruškovje

I.G1.1

I.G1

Šentvid - Koseze

Peračica - Podtabor

I.E5.1

odsek

I.E2

I.E5

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA

Tabela 5:
NOVE INVESTICIJSKE VREDNOSTI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI POTRJENIMI INVESTICIJSKIMI VREDNOSTMI V PREJŠNJIH LP ROAC
Odseki, na katerih se v letu 2009 gradnja nadaljuje

Uradni list Republike Slovenije

7379

651.504

713.526

12.676

37.242

62.169

8.173

268.243

59.894

265.129

stalne cene
31.12.2006

745.270

13.310

39.104

65.277

8.582

276.591

65.099

277.307

stalne cene
31.12.2006

139.240

0

3.793

10.444

163

101.620

2.247

20.972

stalne cene
31.12.2006

72.142

1.521

4.469

0

981

24.971

8.385

31.815

211.382

1.521

8.262

10.444

1.144

126.591

10.632

52.787

stalne cene
31.12.2006

skupaj lastna
sredstva

533.888

11.789

30.842

54.833

7.437

150.000

54.467

224.520

skupaj
drugi viri

35.000

35.000

EIB V

30.000

30.000

EIB VI

I.3.2

I.3

Želodnik - Vodice

Klanec - Ankaran

SKUPAJ

Mengeš - Žeje **

Navezava na Luko Koper: II. faza *

Etapa

5,6

4,2

1,4

Dolžina
(km)

5.661
13.170

5.391
12.543

7.510

7.152

stalne cene
31.12.2006

inv. vrednost
s stroški
financiranja

42.743

0

42.743

obveznice/
krediti
(zakon
1.030,15
MEUR)

175.000

150.000

25.000

EIB VIII

7.533

7.533

KfW
267,5

906
2.107

1.249

906

344

lastna
sredstva

858

0

858

davek na
dodano
vrednost povračilo

51.484

4.256

3.842

25.032

1.000

6.500

10.854

obveznice/
krediti (nov
zakon 2009)

11.063

4.755

6.308

obveznice/krediti
NOVO

v 000 EUR

118.341

27.000

29.801

574

4.281

56.685

obveznice/
krediti NOVO
(Zakon 544)

Predvideni viri (stalne cene 31.12.2006)

19.549

5.863

13.686

obveznice/
krediti
(zakon 360
MEUR)

1.202

skupaj
lastna
sredstva

**Za odsek Mengeš - Žeje je navedena investicijska vrednost po Resoluciji o NPIA. Investicijski program je v pripravi. Ko bo investicijski program potrjen,
bodo v LPROAC viri prilagojeni potrjeni vrednosti.

* Za II. fazo navezave na Luko Koper je navedena investicijska vrednost po predlogu investicijskega programa.

Opombe:

I.C7.4

Odsek

ocena
investicijske
vrednoste
(brez stroškov
financiranja)
stalne cene
31.12.2006

54.238

54.238

obveznice/
krediti
(zakon
246,72
MEUR)

predvideni viri (stalne cene 31.12.2006)
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I.C7

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
razpredelnica 11

Tabela 6:
INVESTICIJSKA VREDNOST AVTOCESTNIH ODSEKOV, NA KATERIH JE V LETU 2009 PREDVIDEN ZAČETEK GRADNJE
(v 000 EUR, stalne cene 31.12.2006)

SKUPAJ

8.100

32.603

29.801

Želodnik - Mengeš z
obvoznico Mengeš

Gorišnica - Ormož

7.570

278.243

51.617

243.570

Draženci - Gruškovje:
MMP Gruškovje meja z RH

Slivnica - Draženci

Šentvid - Koseze

Sistem za nadzor in vodenje prometa: AC obroč
Ljubljana (severna obvoznica)

I.G3.4 Hajdina - Ormož

I.G3

Želodnik - Vodice

I.3.1

II.G1.1 Slivnica - Gruškovje

II.G1

I.3

I.G1.1 Slivnica - Gruškovje

I.G1

I.E5.1 Šentvid - Koseze

Peračica - Podtabor

I.E5

stalne cene
31.12.2006

lastna
sredstva

davek na
dodano
vrednost povračilo
stalne cene
31.12.2006

Št.

I.E2

etapa

nova inv. vred.
s stroški
financiranja

7380 /

Številka
odsek
odseka
po Resoluciji
o NPIA

zadnja potrjena inv.
vrednost
nova inv.
v letnem planu
vrednost
brez str. financ.
brez str. financ.

Tabela 5a:
NOVA STRUKTURA VIROV ZA ODSEKE, NA KATERIH SE V LETU 2009 GRADNJA NADALJUJE
(v 000 EUR, stalne cene 31.12.2006)

Stran

Uradni list Republike Slovenije

(6)

27.770
101
210
1.449
210
368
525
231
12.888
10.928
7.691
113
62.484

0
0
0

lastna sredstva

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.204
192
3.143
840
221
296
413
96
6.896

lastna sredstva

lastna sredstva

298
1.460

1.162

lastna sredstva

3.174
0
24
166
24
42
60
26
1.473
1.249
879
13
7.130

skupaj lastna
sredstva

7.714
672
3.143
840
773
1.038
1.445
336
14.180

skupaj lastna
sredstva

Predvideni viri

3.174
0
24
166
24
42
60
26
1.473
1.249
879
13
7.130

davek na
dodano
vrednostpovračilo

5.510
480
0
0
552
742
1.032
240
7.284

davek na
dodano
vrednostpovračilo

Predvideni viri

7.268
1.921
9.189

skupaj lastna
sredstva

1.042
5.110

4.068

skupaj lastna
sredstva

Predvideni viri

7.268
1.921
9.189

davek na
dodano
vrednostpovračilo

744
3.650

2.906

davek na
dodano
vrednostpovračilo

(1) skupna vrednost po predlaganem aneksu znaša 24.708.722 EUR, viri za razliko v višini 6 mio EUR so bili zagotovljeni z LPROAC 2008. Predlagana revalorizacija ni upoštevana!
(2) investicijski program za priključek Študa še ni izdelan. Ko bo investicijski program potrjen, bodo v LPROAC viri prilagojeni potrjeni vrednosti.
(3) Razlika do cele investicijske vrednosti, ki v stalnih cenah znaša 9.180.097 EUR je zagotovljena z LPROAC 2008
(4) Razlika do cele investicijske vrednosti, ki je ocenjena na 10.904.000 EUR je zagotovljena z LPROAC 2008
(5) Razlika do cele investicijske vrednosti, ki znaša 2.800.000 EUR je zagotovljena z LPROAC 2008
(6) Razlika do cele investicijske vrednosti SNVP, ki je ocenjana na 11,7 mio EUR, je zajeta v investicijski vrednosti za odsek Zrkovska cesta - Ptujska cesta in je zagotovljena z LPROAC 2007

26.448
96
200
1.380
200
350
500
220
12.274
10.408
7.325
108
59.509

vrednost del v letu 2009
s stroški financiranja
tekoče cene

48.211
4.200
19.644
5.250
4.830
6.489
9.034
2.100
88.624

Ocena investicijske vrednosti
s stroški financiranja
tekoče cene

63.591
16.809
80.400

vrednost del v letu 2009
s stroški financiranja
tekoče cene

6.510
31.935

25.425

Ocena investicijske vrednosti
s stroški financiranja
tekoče cene

24.596
101
186
1.283
186
326
465
205
11.415
9.679
6.812
100
55.354

obveznice/
krediti
NOVO

v 000 EUR

40.497
3.528
16.501
4.410
4.057
5.451
7.589
1.764
74.444

obveznice/
krediti
NOVO

v 000 EUR

56.323
14.888
71.211

obveznice/
krediti
NOVO

v 000 EUR

5.468
26.825

21.357

obveznice/
krediti
NOVO

v 000 EUR
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Opombe:

45.915
4.000
18.709
5.000
4.600
6.180
8.604
2.000
95.008

vrednost del v letu 2009
brez stroškov financiranja
tekoče cene

tekoče cene

Ocena investicijske vrednosti
delež DARS
brez stroškov financiranja

60.563
16.009
76.571

vrednost del v letu 2009
brez stroškov financiranja
tekoče cene

6.200
30.414

24.214

Ocena investicijske vrednosti
brez stroškov financiranja
tekoče cene

Predvideni viri

Št.

nadomestilo za izvajanje naročila
Krožišče Čeplje
preureditev območij ukinjenih MMP v sklopu avtocest
predor Karavanke: nadgradnja elektro strojne opreme
stroški koordiniranja VPD
potrjevanje kvalitete
revizije ZGO
izvedba protihrupnih ukrepov
zaključna dela na odsekih, zgrajenih po letu 1994
priprava projektne dokumentacije za odseke po letu 2008
odkupi zemljišč in drugih nepremičnin za odseke po letu 2008
zaključna dela avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
SKUPAJ

namen

OSTALE POSTAVKE

nov cestninski sitem (preureditev obstoječih cestninskih postaj)
rekonstrukcija krožišča Tomačevo
(1)
rehabilitacije državnih cest: Sporazum med DARS in MOL
rehabilitacija državnih cest
(2)
priključek Študa
(3)
center za nadzor in vodenje prometa
(4)
Ureditev počivališča za tovorna vozila Murska Sobota
(5)
Ureditev počivališča za tovorna vozila Grabonoš
SKUPAJ

namen

OSTALI PROJEKTI

Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC omrežje - gradbena dela
Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC omrežje - elektro-strojna dela
SKUPAJ

namen

OBNAVLJANJE

Sistema za nadzor in vodenje prometa: Slivnica - Pesnica
SKUPAJ

Sistem za nadzor in vodenje prometa: AC obroč Ljubljana (vzhodna obvoznica, južna
obvoznica)

namen

SISTEM ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA

Tabela 7: OSTALE INVESTICIJE, KI SO PREDMET LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009

Uradni list Republike Slovenije
Stran

7381

Bič - Korenitka

Blagovica - Lukovica
Srmin - Socerb
Socerb - Klanec
Rebernice *
Trojane - Blagovica

Pesnica - Zrkovska cesta
Vučja vas - Beltinci z rekonstrukcijo R1-230

Šentvid - Koseze

Cogetinci - Vučja vas
Obvoznica Pragersko
Markovci - Gorišnica
Gorišnica - Ormož

Zrkovska cesta - Ptujska cesta
Nova Zrkovska cesta: od km 0,87 do km 3,8

Korenitka - Pluska
Hrastje - Lešnica
Lešnica - Kronovo
Spodnja Senarska - Cogetinci *
Beltinci - Lendava
Slivnica - Draženci *
HC Jagodje - Lucija
Navezava Pirana
Stanežiče - Brod
Pluska - Ponikve *
Ponikve - Hrastje *
Ploščad BS Cikava

I. in II. Faza in BS Bertoki *

Lenart - Spodnja Senarska
Lendava - Pince
Hajdina - Ptuj
Ptuj - Markovci

315,1

Opombe:
* na označenih odsekih je navedena dejanska dolžina, ki se razlikuje od dolžine, navedene v Re NPIA.
** Investicijska vrednost vključuje gradnjo vseh treh faz odseka Šentvid - Koseze.

SKUPAJ mio EUR (stalne cene 31.12.2002)

7,2
16,7
2,3
5,5
2,0
4,8
5,2
10,0
2,4
2,8
7,8
5,5
9,5
17,4
19,8
3,9
4,1
2,0
7,6
7,2
0,0
3,3

4,2
2,9
7,8
11,6
6,1
5,6
10,4
2,4
3,7
17,6

3.412

785.684

13.277
35.839
7.684
6.176
2.181
17.203
29.866
16.602
10.825
4.571
24.979
14.663
18.571
31.793
61.516
18.633
10.252
2.936
13.443
11.953
1.669
2.331

9.897
3.551
18.177
27.703
4.092
3.185
6.837
8.819
24.740
26.877

41.803
27.563
4.497
13.874
47.654
14.392
46.371
45.906
6.238
7.937
14.627
23.982

v mio SIT
4

3.748

863.039

13.877
29.844
7.480
6.176
2.270
15.005
36.504
23.971
12.561
4.776
22.929
14.663
24.682
24.423
56.254
18.633
10.252
2.936
25.991
19.930
1.168
2.331

15.260
3.551
24.533
27.703
3.758
3.185
7.810
9.260
55.601
25.955

41.803
27.563
4.843
16.034
51.169
15.729
46.371
49.006
8.359
8.669
15.898
24.324

336

77.355

600
-5.995
-204
0
89
-2.198
6.639
7.369
1.736
206
-2.050
0
6.111
-7.370
-5.262
0
0
0
12.548
7.977
-501
0

5.363
0
6.356
0
-334
0
974
441
30.861
-922

0
0
346
2.160
3.515
1.337
0
3.099
2.121
732
1.271
342

Razlika glede na
Re NPIA
v mio SIT
6=5-4

109,8%

109,8%

105%
83%
97%
100%
104%
87%
122%
144%
116%
104%
92%
100%
133%
77%
91%
100%
100%
100%
193%
167%
70%
100%

154%
100%
135%
100%
92%
100%
114%
105%
225%
97%

100%
100%
108%
116%
107%
109%
100%
107%
134%
109%
109%
101%

odstotek doseganja
vrednosti iz ReNPIA
%
7=5/4

15.857
34.103
8.547
7.057
2.594
17.146
41.714
27.391
14.353
5.458
26.201
16.755
28.204
27.908
64.282
21.292
11.714
3.355
29.700
22.774
1.334
2.664

17.438
4.057
28.034
31.656
4.294
3.639
8.925
10.581
63.535
29.659

47.768
31.496
5.534
18.322
58.471
17.974
52.988
55.999
9.552
9.906
18.167
27.795

mio SIT

66,17
142,31
35,67
29,45
10,82
71,55
174,07
114,30
59,89
22,78
109,33
69,92
117,69
116,46
268,24
88,85
48,88
14,00
123,94
95,04
5,57
11,12

72,77
16,93
116,98
132,10
17,92
15,19
37,24
44,16
265,13
123,76

199,33
131,43
23,09
76,46
243,99
75,00
221,12
233,68
39,86
41,34
75,81
115,99

mio EUR

nova investicijska
vrednost stalne cene
31.12.2006
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SKUPAJ mio SIT (stalne cene 31.12.2002)

LENART - BELTINCI
BELTINCI - PINCE
HAJDINA - ORMOŽ
HAJDINA - ORMOŽ
PRIKLJUČEK LJUBEČNA
NAVEZAVA NA LUKO KOPER
KOPER - IZOLA *
VRBA - PERAČICA
PERAČICA - PODTABOR
BIČ - HRASTJE
HRASTJE - KRONOVO
HRASTJE - KRONOVO
LENART - BELTINCI
BELTINCI - PINCE
SLIVNICA - GRUŠKOVJE
JAGODJE - LUCIJA
JAGODJE - LUCIJA
ŠENTVID - KOSEZE
BIČ - HRASTJE
BIČ - HRASTJE
ŠMARJE-SAP - VIŠNJA GORA
IZOLA - JAGODJE

SKLOP E: AC ODSEKI V NAČRTOVANJU

SLIVNICA - PESNICA
SLIVNICA - PESNICA
MARIBOR - LENART
LENART - BELTINCI
SLOVENSKA BISTRICA - HAJDINA
HAJDINA - ORMOŽ
HAJDINA - ORMOŽ
ŠKOFIJE - SRMIN
ŠENTVID - KOSEZE **
SMEDNIK - KRŠKA VAS

6,3
14,6
4,4
6,0
10,5
4,4
11,0
8,2
4,3
4,8
9,2
12,3

v km
3

nova investicijska
vrednost
v mio SIT
5

Investicijske vrednostiv stalnih cenah na dan 31.12.2002

Št.

SKLOP D: AC ODSEKI V PRIPRAVI - SPREJETA UREDBA O LN

SLIVNICA - PESNICA
LENART - BELTINCI
PRIKLJUČEK LOPATA
BLAGOVICA - ŠENTJAKOB
KLANEC - ANKARAN
KLANEC - ANKARAN
RAZDRTO - VIPAVA
VRANSKO - BLAGOVICA
PODTABOR - NAKLO
BIČ - HRASTJE
KRONOVO - SMEDNIK
KRŠKA VAS - OBREŽJE

2

Etapa

Re NPIA

7382 /

SKLOP C: AC ODSEKI V GRADNJI

1

Odsek

Dolžina

Tabela 8: PRIMERJAVA NOVIH IVESTICIJSKIH VREDNOSTI AVTOCESTNIH ODSEKOV Z VREDNOSTMI IZ RESOLUCIJE O NPIA

Stran

Uradni list Republike Slovenije

Uradni list Republike Slovenije
2.

Št.
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Stran

7383

RAZVOJ NAVEZOVALNIH CEST V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA

V letu 2009 se nadaljuje gradnja nekaterih državnih–navezovalnih cest, ki omogočajo boljše navezovanje širših urbanih območij na avtocestno omrežje. Dela bodo potekala na naslednjih odsekih državnih cest (oznake pred odseki in etapami so povzete
po Resoluciji o NPIA, razpredelnica 11):
(I.3.1) Želodnik–Vodice: Želodnik–Mengeš z obvoznico
V letu 2009 se bodo izvajali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin, razpis za izvedbo del in izvedba pripravljalnih del. Na
obvoznici Mengeš se bodo začela izvajati gradbena dela.
(I.3.2) Želodnik–Vodice: Mengeš–Žeje
V letu 2009 se bodo nadaljevali odkupi zemljišč in drugih nepremičnin, začela se bodo izvajati gradbena dela na trasi obvoznice Moste.
(I.3.3) Želodnik–Vodice: Žeje–Vodice
V letu 2009 je predvidena izdelava projektne dokumentacije, prenos lege na teren.
Dokončna premoženjska ureditev
cest:

V letu 2009 se bo izvajala dokončna premoženjsko‑pravna ureditev po končani gradnji na naslednjih odsekih navezovalnih
– (I.1.1) Zahodna obvoznica Maribor ‑ levi breg: Fontana–Turnerjeva ulica
– (I.1.3) Zahodna obvoznica Maribor ‑ desni breg: Erjavčeva ulica–Proletarskih brigad
– (I.1.4) Zahodna obvoznica Maribor ‑ desni breg: Proletarskih brigad–Streliška
– (I.2.1) Severna magistrala Celje: rekonstrukcija Mariborske ceste
– (I.4.1) Šmarje–Dragonja: dograditev III. pasu
– (I.4.2) Križišče Slavček–križišče Tomos
– (I.5.1) Obvoznica Novo mesto: Muhaber–Bučna vas
– (I.5.2) Obvoznica Novo mesto: Bučna vas–Ločna
Vrednosti del po posameznih odsekih navezovalnih cest so prikazane v Tabeli 9.
Tabela 9:
VREDNOST DEL NA NAVEZOVALNIH CESTAH V OKVIRU AVTOCESTNEGA PROGRAMA V LETU 2009
v EUR

Številka odseka
po Resoluciji o
NPIA,
razpredelnica 11

Postavka/odsek

I.1.1
Zahodna obvoznica
I.1.3
Maribor
I.1.4
I.2.1 Severna Magistrala Celje
I.2
I.3.1
I.3
I.3.2 Želodnik - Vodice
I.3.3
I.4.1
I.4
Koper - Šmarje - Dragonja
I.4.2
I.5.1
I.5
Obvoznica Novo Mesto
I.5.2
SKUPAJ NAVEZOVALNE CESTE
I.1

Pododsek

Plan razvoja in
obnavljanja za leto
2009

Fontana - Turnarjeva
Erjavčeva - Proletarskih brigad
Proletarskih brigad - Streliška
Rekonstrukcija Mariborske ceste
Želodnik - Mengeš z obvoznico
Mengeš - Žeje
Žeje - Vodice
Šmarje - Dragonja: dograditev III.pasu
križišče Slavček - križišče Tomos
Muhaber - Bučna vas
Bučna vas - Ločna

100
10.000
6.000
50.000
7.650.000
1.300.000
50.000
2.500
10.000
10.000
10.000
9.098.600

Vrednost del na navezovalnih cestah v okviru nacionalnega programa v letu 2009 znaša 9,10 mio EUR .

3.

OBNAVLJANJE AVTOCEST IN NALOŽBE V OBSTOJEČE AVTOCESTE

3.1. GRADBENA DELA PRI OBNAVLJANJU AVTOCEST
3.1.1. Investicijsko obnavljanje vozišč
Obnove vozišč avtocest bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja in sicer tam, kjer so bili v
postopku sezonskih pregledov in prioritetne ocene stanja vozišč po metodi MSI označeni z »zelo slabo« in «slabo« in so torej
najbolj dotrajani. Izbrani odseki so bili dodatno potrjeni z uporabo ekspertnega sistema za gospodarjenje z vozišči (dTIMS_CT),
ki se uporablja za optimalno planiranje obnov vozišč.
Izvedba obnovitvenih del na voziščih avtocest zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa večja
dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven največjih sezonskih prometnih obremenitev oziroma v času najmanjših
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jutranjih in popoldanskih prometnih obremenitev. Pri izvajanju obnovitvenih del bo že z razpisno dokumentacijo pogojeno delo vse
dni v tednu, ves svetli del dneva, posamezne delovne faze pa tudi ponoči.
V letu 2009 so predvidene obnove vozišč ter dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del na vseh krakih avtocestnega omrežja
in sicer predvsem:
– Gorenjski krak na območju PE Hrušica: na odseku AC meja Avstrija (predor)–Hrušica, AC
Brnik–Vodice
– Primorski krak na območju PE Kozina in PE Postojna: na odsekih AC Gabrk–Kozina, HC
Vogrsko–Vrtojba, AC Vrhnika–Logatec in AC Unec–Postojna, priključek Razdrto
– Štajerski krak na območju PE Vransko, PE Slovenske Konjice in PE Maribor: na odsekih AC
Slovenske Konjice–Celje, AC Slivnica, AC Šentilj–Pesnica in priključku Maribor Jug (Slivnica)
– na območju PE Ljubljana: na odsekih in priključkih AC Malence‑Bič, Višnja gora–Bič (ukrepi ob
izteku garancijske dobe), AC Vodice–LJ (Šmartno) ter na vzhodni in južni Ljubljanski obvoznici
– na območju celotnega omrežja se bodo izvajala manjša investicijska vzdrževalna dela vozišč,
hrapavljenja betonskih vozišč na cestninskih postajah, obnove drenažnih asfaltov ter žlebičenja
SKUPAJ

1.555.000 EUR
12.094.000 EUR
7.324.000 EUR
10.648.000 EUR
3.440.000 EUR
35.061.000 EUR

Vrednost teh del v letu 2009 znaša 35,06 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu
in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti
izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
3.1.2. Investicijsko obnavljanje objektov
Obnove avtocestnih objektov bodo potekale na starejših odsekih slovenskega avtocestnega omrežja in sicer tam, kjer so
bile v postopku rednih in glavnih pregledov ugotovljene poškodbe, ki ali že ogrožajo varnost konstrukcije in s tem ne zagotavljajo
varnega odvijanja prometa ali pa je popravilo posameznih delov nujno (popravilo dilatacij, odvodnjavanja, asfaltov, izolacije) da
se prepreči nadaljnje pospešeno propadanje objektov. Za določitev prednosti je na podlagi rednih in glavnih pregledov izdelan
prednostni vrstni red poškodovanosti objektov. V okviru obnove objektov se izvajajo tudi obnovitvena dela v predorih.
Izvedba obnovitvenih del na objektih avtocest zahteva delne in popolne zapore smernega vozišča, zato se bodo vsa večja
dela v največji možni meri izvajala zaporedno in izven največjih sezonskih prometnih obremenitev. Pri izvajanju obnovitvenih del
bo že z razpisno dokumentacijo pogojeno delo vse dni v tednu, ves svetli del dneva posamezne delovne faze pa tudi ponoči. Samo
obnova največjih objektov se bo izvajala tudi v obdobju turistične sezone. Obnova predorov se izvaja 24 ur na dan.
V letu 2009 je predvidena obnova objektov ter dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del na vseh krakih avtocestnega
omrežja in sicer predvsem:
– Gorenjski krak na območju PE Hrušica: obnova asfaltov in hidroizolacij na objektih in na
viaduktu Podmežaklja, obnova izlivnikov in dilatacij na več premostitvenih objektih (viadukti
Moste, Podmežaklja)
– Primorski krak na območju PE Kozina in PE Postojna: obnova več podvozov in nadvozov na
AC odsekih Vrhnika–Unec, Postojna–Senožeče, zamenjava ležišč na viaduktu Verd, obnova
stebrov viadukta Ravbarkomanda ter obnova mostu čez Ljubljanico.
– Štajerski krak na območju PE Slovenske Konjice: obnova več nadvozov in podvozov (priključek
Slovenske Konjice, Tepanje, priključek Slovenska Bistrica), obnova mostu čez Drameljščico,
ohrapavljenje betonskega vozišča v predoru Pletovarje ter ukrepi ob izteku garancijske dobe na
odsekih Šentilj–Pesnica, Arja vas–Vransko in Hoče–Arja vas
– na območju PE Ljubljana: sanacija pokritega ukopa Šentvid, sanacija podvozov na priključku
Vič, sanacija mostu čez Mali graben ter barvanje predorov Debeli hrib in Mali vrh.
– na območju celotnega omrežja se bo izvajala obnova asfaltov, hidroizolacije in kanalizacije na
objektih.
SKUPAJ

527.000 EUR
3.124.000 EUR

3.101.000 EUR
3.423.000 EUR
121.000 EUR
10.296.000 EUR

Vrednost teh del v letu 2009 znaša 10,30 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu
in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti
izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
3.1.3. Investicijsko obnavljanje drugih objektov in naprav
Obnove drugih objektov se bodo izvajale na celotnem avtocestnem omrežju. Med obnovo drugih objektov štejemo vsa obnovitvena dela na ostalih objektih, ki so sestavni del avtocest, in sicer predvsem:
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– obnova varnostnih in varovalnih ograj, nasipov, brežin in usekov, avtocestnih baz (Sl. Konjice,
Ljubljana) in cestninskih postaj, obnova varnostne opreme na avtocestnem omrežju, obnova
odvodnjavanja na cestah in objektih, obnova počivališč ter »elementar«
SKUPAJ
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1.471.000 EUR
1.471.000 EUR

Vrednost teh del v letu 2009 znaša 1,47 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu
in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti
izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
3.1.4. Investicijske naložbe v vozišča in objekte
V okviru planske postavke naložbe v vozišča in objekte se zagotavljajo potrebna finančna sredstva za naložbena dela v
vozišča in objekte na obstoječem avtocestnem omrežju. V letu 2009 je predviden dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del in
izvedba naslednjih del:
– postavitev in zamenjava prometne signalizacije, izgradnja AC baze Logatec, zagotovitev dodatnih parkirnih mest za tovornjake (Lopata), izgradnja nove solarne in postavitev odstavnih niš pri
portalih SPIS, nabava gasilskega vozila za reševanje v predoru, zapiranje službenih prehodov
in sanacija brežin
SKUPAJ

8.089.000 EUR
8.089.000 EUR

Vrednost teh del v letu 2009 znaša 8,09 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem
letu iz sredstev leta 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
3.1.5. Obnove in naložbe v varovanje okolja
Skladno z veljavno okoljevarstveno zakonodajo je zaradi virov hrupa s posameznih avtocestnih odsekov na obstoječem
avtocestnem omrežju potrebna izvedba protihrupne zaščite,. Na podlagi ocene je za izvedbo potrebne protihrupne zaščite na
obstoječem avtocestnem omrežju potrebno zagotoviti sredstva v ocenjeni vrednosti 83,46 mio EUR. Zato so bile v letu 2005
pripravljene Strokovne podlage za Strategijo izvedbe sanacije hrupne obremenjenosti vzdolž avtocest, ki določa način določanja
prednosti za izvedbo protihrupnih ukrepov. Na tej osnovi je bil izdelan Predlog operativnega programa varstva pred hrupom prometa
vzdolž avtocest za obdobje 2005–2010. V letu 2009 je na podlagi tega operativnega plana, odločb inšpekcijskih služb in cilja, da
se na določenem avtocestnem odseku, kjer je bilo v preteklih letih že zgrajena večina potrebne protihrupne zaščite, zaključijo vsi
potrebni protihrupni ukrepi, predvideno predvsem:
– izgradnja PHO na odseku od Brezovice do Vrhnike
– drugi manjši posegi v zvezi s protihrupnimi ukrepi na avtocestnem omrežju vključno z zaključevanjem del
SKUPAJ

2.730.000 EUR
873.000 EUR
3.603.000 EUR

Vrednost del v letu 2009 znaša skupaj 3,60 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu
in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti
izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
3.1.6. Predhodna dela pri obnavljanju avtocest
Za izvedbo obnovitvenih del (postavke 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4 in 3.1.5) je potrebno pripraviti obsežno projektno‑tehnično in
investicijsko dokumentacijo ter izvajati potrebne preglede in monitoringe. V času izvedbe del pa je potrebno izvajati testne kontrole
kvalitete in zagotavljati ustrezno varstvo pri delu. V letu 2009 je predviden dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del in izvedba
naslednjih del:
– izdelava projektne dokumentacije
– izdelava investicijske dokumentacije
– monitoringi in pregledi
– testna kontrola kvalitete
– varstvo pri delu
SKUPAJ
Vrednost teh del v letu 2009 znaša 2,04 mio EUR.

772.000 EUR
130.000 EUR
567.000 EUR
444.000 EUR
130.000 EUR
2.043.000 EUR
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Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu
in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti
pravočasno pridobitev potrebne dokumentacije.
Skupna vrednost vseh gradbenih del pri obnavljanju avtocest je ocenjena na 60,56 mio EUR.
3.2. ELEKTRO STROJNA DELA
Za posodobitev opreme obstoječega avtocestnega omrežja in povečane varnosti je potrebno stare avtoceste opremiti s
sodobno elektro‑strojno in drugo opremo oziroma opremiti avtoceste v skladu z novimi predpisi in zakonodajo. V letu 2009 je
predviden dokončni obračun v letu 2008 izvedenih del in izvedba naslednjih del:
– obnova elektro strojnih naprav
– investicijske naložbe v elektro strojne naprave
– obnova TK sistemov in prenosnih poti
– predhodna dela za elektro strojna dela
SKUPAJ

10.414.000 EUR
2.154.000 EUR
2.120.000 EUR
1.321.000 EUR
16.009.000 EUR

Vrednost teh del v letu 2009 znaša 16,01 mio EUR.
Že v letu 2009 se bo izvedel tudi del postopkov izbire najugodnejših ponudnikov za izvedbo predvidenih del v naslednjem letu
in sicer do višine 60 % planirane vrednosti teh del v letu 2009. Namen vnaprejšnjega vodenja postopkov javnih naročil je omogočiti
izvedbo posameznih del že v pomladanskem obdobju naslednjega leta, to je še v času pred začetkom poletne turistične sezone.
Skupna vrednost vseh obnovitvenih del in naložb v obstoječe cestno omrežje v letu 2009 je ocenjena na 76,57 mio EUR.
4.

NOV CESTNINSKI SISTEM

V letu 2009 se bodo nadaljevale aktivnosti za preureditev obstoječih cestninskih postaj in servisnih objektov ter ureditev
prehodov za cestninske delavce.
Vrednost navedenih del v letu 2009 znaša 4,22 mio EUR.
5.

SISTEMI ZA NADZOR IN VODENJE PROMETA

Sistem za nadzor in vodenje prometa je inteligentni prometni sistem, ki na avtocestnem odseku, na katerem deluje, omogoča
vzpostavitev optimalnih prometnih razmer glede na trenutno in predvideno stanje na cesti. Sisteme za nadzor in vodenje prometa
na cestah različnih kategorij je treba povezati med seboj, kadar prihaja do medsebojnega vpliva prometnih tokov.
V letu 2009 se bodo izvajala dela za vzpostavitev navedenega sistema na avtocestnih odsekih Razdrto–Vipava, na ljubljanski
severni obvoznici ter v predoru Karavanke. Za južno obvoznico AC obroč Ljubljana se bo pripravljala projektna dokumentacija.
Vrednost teh del v letu 2009 znaša 9,40 mio EUR.
6.

OBVEZNOSTI IZ ZADOLŽEVANJA (VRAČILO GLAVNICE IN PLAČILO OBRESTI)

Obveznosti iz investicijskih posojil (plačilo rednih obresti, odplačilo glavnice in obveznosti iz refinanciranja) bodo v letu 2009
dosegle vrednost 147,03 mio EUR, od tega bo:
– 84,58 mio EUR namenjenih za plačilo rednih obresti (za posojila za avtocestne odseke, ki so že predani prometu),
– 62,44 mio EUR namenjeno za odplačilo glavnic.
7.

NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NAROČILA

Vrednost nadomestila za opravljanje naročila je odvisna od vrednosti vseh del, ki jih določa LP ROAC in se določi Skladno s
4. točko Pogodbe o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest ter finančnim inženiringom
in drugih povezanih nalog po Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Glede na predvideni obseg del, določenih z LP ROAC 2009, znaša nadomestilo za opravljanje naročila 26,45 mio EUR,
dejanska vrednost nadomestila v letu 2009 pa bo določena na podlagi dejansko izvedenih del.

2009

8.

ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA REALIZACIJO LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST

8.1. NOVI ZAKONI O SOGLASJU IN POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE
Za nemoteno izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009 je potrebno sprejeti nov zakon o soglasju
in poroštvu za gradnjo avtocestnih odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji. Zakon o soglasju
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in zakon o poroštvu za najetje posojil in izdajo dolžniških vrednostnih papirjev je potrebno sprejeti v skupni višini 329,73 mio EUR,
in sicer za avtocestne odseke, ki se bodo začeli graditi v letu 2009, zaradi spremembe investicijskih vrednosti nekaterih odsekov,
na katerih se gradnja v letu 2009 nadaljuje, za obnavljanje avtocest, za sistem za nadzor in vodenje prometa, za preureditev obstoječih cestninskih postaj zaradi uvedbe vinjet, za rekonstrukcijo krožišča Tomačevo, za rehabilitacijo državnih cest (sporazum
med DARS in MOL), za rehabilitacijo ostalih državnih cest, za priključek Študa, za center za nadzor in vodenje prometa, za ureditev
počivališč za tovorna vozila ter za določene postavke, ki se bodo izvajale izključno v letu 2009 (nadomestilo za izvajanje naročila,
krožišče Čeplje, preureditev območij ukinjenih MMP v sklopu avtocest, nadgradnja elektro‑strojne opreme v predoru Karavanke,
stroški koordiniranja VPD, potrjevanje kvalitete, revizije ZGO, izvedba protihrupnih ukrepov, zaključna dela na odsekih, zgrajenih
po letu 1994, priprava projektne dokumentacije za odseke po letu 2009, odkupi zemljišč in drugih nepremičnin za odseke po letu
2009, zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994).
Prav tako zakon vključuje kratkoročno likvidnostno zadolževanje za dobo 1. leta v višini 30 mio EUR za odseke Slivnica–
Draženci, Beltinci–Lendava v primeru izpada ali nepravočasnega črpanja sredstev iz kohezijskega sklada. Vir za odplačilo tega
kredita bodo prispela sredstva iz kohezijskega sklada.
štvu.

V tabeli 10 so prikazani odseki avtocest in druge postavke LP ROAC, za katere je predviden nov zakon o soglasju in poro-

Tabela 10
Pregled odsekov avtocest in drugih postavk LP ROAC, za katere je predviden nov zakon o soglasju in poroštvu
Odsek
Šentvid - Koseze
Peračica - Podtabor
Slivnica - Gruškovje

Etapa
Šentvid - Koseze
Draženci - Gruškovje: MMP Gruškovje meja z RH
Želodnik - Mengeš z obvoznico Mengeš
Gorišnica-Ormož
Mengeš - Žeje **

Želodnik - Vodice
Hajdina-Ormož
Želodnik - Vodice
Sistem za nadzor in vodenje prometa: AC obroč Ljubljana
(severna obvoznica)
Klanec - Ankaran
Navezava na Luko Koper: II. faza
Sistem za nadzor in vodenje prometa: AC obroč Ljubljana (vzhodna
obvoznica, južna obvoznica)
Sistema za nadzor in vodenje prometa: Slivnica - Pesnica
Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC omrežje
Elektro-strojna dela
nov cestninski sistem (preureditev obstoječih cestninskih postaj)
rekonstrukcija krožišča Tomačevo
rehabilitacije državnih cest: Sporazum med DARS in MOL
rehabilitacija državnih cest
priključek Študa
center za nadzor in vodenje prometa
Ureditev počivališč za tovorna vozila Murska sobota
Ureditev počivališč za tovorna vozila Grabonoš
nadomestilo za izvajanje naročila
Krožišče Čeplje
preureditev območij ukinjenih MMP v sklopu avtocest
predor Karavanke: nadgradnja elektro strojne opreme
stroški koordiniranja VPD
potrjevanje kvalitete
revizije ZGO
izvedba protihrupnih ukrepov
zaključna dela na odsekih, zgrajenih po letu 1994
priprava projektne dokumentacije za odseke po letu 2008
odkupi zemljišč in drugih nepremičnin za odseke po letu 2008
zaključna dela avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
Nadomestilo morebitnega izpada kohezijskih sredstev za odseke
Slivnica-Draženci, Beltinci-Lendava)
Skupaj

9.
CEST

LPRO 2009-NOV
ZAKON
10.854.000
6.500.000
1.000.000
25.032.100
3.842.000
4.755.050
4.255.800
6.308.064
21.356.680
5.468.400
56.322.668
14.888.104
40.497.030
3.528.000
16.501.093
4.410.000
4.057.000
5.450.850
7.588.728
1.764.000
24.596.287
101.025
186.000
1.283.000
186.000
325.500
465.000
205.000
11.415.031
9.679.400
6.812.250
99.875
30.000.000
329.733.933

FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST TER PLANA RAZVOJA NAVEZOVALNIH

9.1 VIRI SREDSTEV ZA FINANCIRANJE NOVOGRADNJE IN OBNOV AVTOCEST V LETU 2009
9.1.1. Investicijski transferi
Po Resoluciji o NPIA so osnovni vir za financiranje Nacionalnega programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji sredstva, ki
se zagotavljajo na podlagi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98 in 18/02). Dinamika financiranja po Resoluciji o NPIA za leto 2009
predvideva iz tega naslova priliv v višini 184,3 mio EUR.
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V proračunu Republike Slovenije za leto 2009 ni predvidenih investicijskih transferjev s postavke »sredstva za izgradnjo avtocest (DARS d.d.)«, sredstva evropske kohezijske politike pa so predvidena v višini 31,34 mio EUR (za odseke Vrba–Peračica,
Beltinci–Lendava in Slivnica–Draženci, Pluska–Ponikve, Ponikve–Hrastje).
9.1.2. Vračilo davka na dodano vrednost
V letu 2009 je iz naslova vračila davka na dodano vrednost načrtovan vir v višini 70,1 mio EUR.
9.1.3. Posojila
V letu 2009 bodo črpana posojila za financiranje gradnje avtocest v skupnem znesku 439,93 mio EUR.
V letu 2009 bo predvidoma črpano 165,93 mio EUR posojil po že sklenjenih kreditnih pogodbah, in sicer:
A. POSOJILA MEDNARODNIH FINANČNIH USTANOV IN TUJA POSOJILA
posojilo Evropske investicijske banke ‑ EIB VIII
posojilo Autovie Venete S.p.A.‑ AVV
posojilo pri banki KfW
SKUPAJ (A)

61.500.000 EUR
4.927.668 EUR
99.500.000 EUR
165.927.668 EUR

V letu 2009 bo koriščeno posojilo Evropske investicijske Banke (EIB VIII) v višini 61,5 mio EUR za financiranje odsekov AC
Pluska–Ponikve, AC Ponikve–Hrastje, AC Šentvid–Koseze, AC Slivnica–Draženci in AC Vrba–Peračica.
Za financiranje gradnje HC Razdrto–Vipava: Rebernice na Vipavskem avtocestnem kraku se v letu 2009 predvideva črpanje
posojila Autovie Venete S.p.A. v okvirni višini 4,93 mio EUR.
V letu 2009 bo do konca koriščeno tudi posojilo pri banki KfW v višini 99,5 mio EUR za financiranje odsekov: Lenart–Sp.
Senarska, Nova Zrkovska km 0,87‑3,8, Koper–Izola, Sp. Senarska–Cogetinci, Pluska–Ponikve, obnavljanje AC omrežja, Sistem
za nadzor in vodenje prometa: Razdrto–Vipava, Postojna–Kozina in AC obroč Ljubljana.
B. NOVI KREDITI
V letu 2009 se bo začel postopek za najem novega kredita za financiranje odsekov Pesnica–Zrkovska cesta ter Šentvid–
Koseze v predvideni višini 72 mio EUR. Predvidena zadolžitev je v skladu z zakonom o soglasju Republike Slovenije DARS d.d.
za obveznosti iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 1.030,15 mio EUR (Uradni list RS, št. 20/2006).
V letu 2009 se bo začel postopek za najem novega kredita za financiranje odsekov Šentvid–Koseze, Rebernice, Nova Zrkovska cesta: km 0,87–km 3,8, Vrba–Peračica, Zrkovska cesta–Ptujska cesta, Pluska–Ponikve v predvideni višini 55 mio EUR.
Predvidena zadolžitev je v skladu z zakonom o soglasju in poroštvu Republike Slovenije DARS d.d. za obveznosti iz kreditov in
izdanih dolžniških vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v
Republiki Sloveniji v višini 544 mio evrov (Uradni list RS, št. 55/2008).
V letu 2009 se bo začel tudi postopek za najem novega kredita za financiranje odsekov, ki se bodo gradili v letu 2009 v predvideni višini 147 mio EUR (za obnavljanje in naložbe v obstoječe AC omrežje, elektro‑strojna dela, preureditev obstoječih cestninskih
postaj zaradi uvedbe vinjet, za rekonstrukcijo krožišča Tomačevo, za rehabilitacijo državnih cest (sporazum med DARS in MOL),
za rehabilitacijo ostalih državnih cest, priključek Študa, center za nadzor in vodenje prometa, ureditev počivališč za tovorna vozila
Murska Sobota, ureditev počivališč za tovorna vozila Grabonoš ter za določene postavke, ki se bodo izvajale izključno v letu 2009
(nadomestilo za izvajanje naročila, krožišče Čeplje, preureditev območij ukinjenih MMP v sklopu avtocest, nadgradnja elektro‑strojne
opreme v predoru Karavanke, stroški koordiniranja VPD, potrjevanje kvalitete, razvojne naloge, revizije ZGO, izvedba protihrupnih
ukrepov, zaključna dela na odsekih, zgrajenih po letu 1994, priprava projektne dokumentacije za odseke po letu 2008, odkupi zemljišč in drugih nepremičnin za odseke po letu 2008, zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994).
Oblike predvidenih zadolžitev bodo odvisne od pogojev na finančnih trgih.
Kredit (zakon 1.030,15 mio EUR)
Kredit (zakon 544 mio EUR)
Kredit (zakon 329,7 mio EUR)

72.000.000 EUR
55.000.000 EUR
144.000.000 EUR

SKUPAJ (B)
SKUPAJ (A+B)

274.000.000 EUR
439.927.668 EUR

9.1.4. Drugi viri
DARS d.d. sodeluje v projektih na vseevropskem prometnem omrežju (TEN‑T) z enoletnimi in večletnimi projekti. Izvajanju
projektov je namenjen sklad TEN‑T, za katerega veljajo pravila koriščenja, definirana v Uredbi Sveta (ES) št. 2236/95 o določitvi
splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih omrežij.
Iz sklada TEN‑T je v letu 2009 predvidenih 1,52 mio EUR sredstev za projekte programa TEMPO, projekt PROMET in pripravo
dokumentacije za avtocestni odsek Slivnica–Gruškovje.
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9.2. VIRI ZA ZAPADLE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA V LETU 2009
9.2.1. Sredstva koncesijske dajatve
Skladno z Zakonom o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (UL RS št. 20/04) so vir za financiranje obveznosti v
zvezi z gradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen, tudi sredstva koncesijske dajatve,
ki se zagotovijo na podlagi koncesijske pogodbe, sklenjene med Republiko Slovenijo in DARS, iz prihodkov cestninjenja in
drugih prihodkov družbe. V letu 2009 je iz tega vira predvidenih 144,45 mio EUR. Vrednost ne predvideva uvedbe vinjet za
krajša časovna obdobja.
9.2.2. Dodatna sredstva za pokrivanje obveznosti iz financiranja
Obveznosti iz zadolževanja v letu 2009 ocenjujemo na 147,03 mio EUR, kar predstavlja plačilo obresti in glavnic, ne pa tudi
stroškov financiranja (obresti za kredite v času gradnje posameznega avtocestnega odseka, ki so vključeni v investicijsko vrednost
odseka). Koncesijsko dajatev za leto 2009 ocenjujemo na 144,45 mio EUR, kar pomeni, da je ocenjena koncesijska dajatev za
2,57 mio EUR nižja od obveznosti iz naslova najetega dolga za izvajanje NPIA.
V primeru, da se za potrebe tekočega servisiranja dolga, najetega za izvajanje NPIA ne bodo zagotovila dodatna namenska
sredstva iz Proračuna Republike Slovenije v višini 2,57 mio EUR, bo potrebna, skladno z določili Zakona o družbi za avtoceste v
Republiki Slovenije (Uradni list RS, št. 20/04), dodatna zadolžitev DARS v višini 2,57 mio EUR. Pogoj za predlagano zadolžitev je
sprejetje ustreznega zakona o soglasju in poroštvu.
9.3. DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009
V tabeli 11 je prikazan denarni tok za financiranje izvajanja naročila v letu 2009. Tabela prikazuje dejanske finančne potrebe
DARS d.d. za izvajanje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009, ki jih ocenjujemo na 689,88 mio EUR. Rekapitulacija tabele 11 je v prilogi 2.

VIRI ZA GRADNJO

KfW

12.395.604

0

2.991.559

33.000.000

35.991.559

3.991.803

12.289.207

50.500.000

50.500.000

0

18.500.000

18.500.000

5.412.574

25.500.000

36.500.000

0

0

0

8.076.887

15.668.622

AVGUST

2.698.271
2.698.271

KUMULATIVNA RAZLIKA

47.296.871

RAZLIKA

SKUPAJ PORABA ZA GRADNJO, OBNOVE IN SERVISIRANJE DOLGA

0

399.461

50.845.949

48.147.678

38.943.020

0

5.151.504

1.602.194

122.104

2.203.991

4.606.389

25.256.839

87.090.698

20.052.290

-30.793.659

47.439.636

0

11.356.907

9.666.667

3.929.994

2.203.991

1.178.781

19.103.297

16.645.977

-1.217.804

-21.270.094

45.399.830

0

7.801.479

1.934.312

1.250.994

2.203.991

1.099.239

31.109.815

24.129.736

-4.053.445

-2.835.642

55.214.608

0

7.450.275

574.555

2.704.039

2.203.991

2.026.160

40.255.588

52.378.966

301.041

4.354.487

82.347.294

0

11.181.862

15.975.008

2.375.934

2.203.991

4.889.780

45.720.719

86.701.781

5.475

-295.566

71.972.431

0

5.009.041

1.467.914

0

2.203.991

12.214.461

51.077.024

71.676.865

362.815

357.340

71.335.138

0

1.448.934

1.602.194

0

2.203.991

15.490.088

50.589.932

71.692.478

242.929

-119.886

67.340.960

0

8.840.467

9.666.667

3.875.703

2.203.991

10.303.129

32.451.003

67.221.074

1.516.373

12.253.654

44.000.000

44.000.000

0

0

0

9.451.047

SEPTEMBER

322.359

79.430

48.461.820

0

5.751.565

1.934.312

325.256

2.203.991

8.438.266

29.808.430

48.541.250

12.885.819

30.000.000

30.000.000

0

0

0

5.655.431

OKTOBER

360.877

38.518

47.848.406

0

6.478.130

574.555

1.855.623

2.203.991

8.078.662

28.657.445

47.886.924

12.477.065

30.500.000

30.500.000

0

0

0

4.909.858

NOVEMBER

231.641

-129.236

66.050.937

0

13.715.007

15.975.008

854.964

2.203.991

5.186.722

28.115.245

65.921.701

2.574.930

11.398.649

31.500.000

31.500.000

0

0

0

4.779.499

15.668.622

DECEMBER

231.641

689.650.952

0

84.584.632

62.441.299

17.294.611

26.447.892

79.577.133

419.305.385

689.882.592

1.516.373

2.574.930

144.451.000

147.000.000

55.000.000

72.000.000

274.000.000

4.927.668

61.500.000

99.500.000

165.927.668

70.075.377

31.337.244

0

v EUR
SKUPAJ
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OBVEZNOSTI IZ REFINANCIRANJA

1.467.914

PLAČILO OBRESTI

PORABA ZA SERVISIRANJE DOLGA

VRAČILO GLAVNIC

0

2.203.991

NADOMESTILO DARS

STROŠKI FINANCIRANJA

6.065.456

37.160.049

49.995.142

OBNOVE

PORABA ZA GRADNJO

PORABA ZA GRADNJO IN OBNOVE

SKUPAJ VIRI ZA GRADNJO, OBNOVE IN SERVISIRANJE DOLGA

SOFINANCIRANJE DARS (Tempo, Promet, TEN-T)

DRUGI VIRI

DODATNA SREDSTVA ZA POKRIVANJE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

12.403.765

29.500.000

21.500.000

51.000.000

1.936.109

0

1.936.109

6.336.991

JULIJ

11.446.969

11.778.695

0

0

10.000.000

10.000.000

2.351.041

JUNIJ

KONCESIJSKA DAJATEV

12.317.775

0

0

0

4.328.202

MAJ

11.000.000

11.477.446

0

0

69.500.000

69.500.000

6.113.252

APRIL

KREDIT ZAKON 329,7 mio EUR

KREDIT ZAKON 544,2 mio EUR

11.326.351

0

KREDITI SKUPAJ

KREDIT ZAKON 1030,15 mio EUR

0

AVV

EIB VIII

30.000.000
30.000.000

KREDITI MEDNARODNIH FINANČNIH INSTITUCIJ IN TUJI KREDITI

8.668.791

MAREC

Št.

POVRAČILO DDV (GRADNJA + OBNOVE)

INVESTICIJSKI TRANSFERI - PRORAČUN EU (KOHEZIJSKI SKLAD)

FEBRUAR
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INVESTICIJSKI TRANSFERI - PRORAČUN RS (NAMENSKA SREDSTVA)

JANUAR

Tabela 11:
DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009
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10. UPRAVLJANJE FINANČNIH SREDSTEV
DARS d.d. bo v letu 2009 nadaljeval politiko upravljanja finančnih sredstev skladno z določili 3. člena Zakona o družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji in Pogodbo o izvajanju naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest
ter finančnim inženiringom in drugih povezanih nalog po Resoluciji o NPIA.
DARS d.d. pri svojem finančnem poslovanju sodeluje z več mednarodnimi finančnimi ustanovami, tujimi komercialnimi
bankami in z večino slovenskih bank. Taka raznovrstnost poslovanja neposredno pripomore k zniževanju tveganj prevelike odvisnosti od posamezne ustanove in povečuje konkurenčnost poslovanja. Konkurenčnost med posojilodajalci pa DARS d.d. tudi
omogoča, da pri postopkih novih zadolžitev finančna sredstva pridobiva pod najugodnejšimi pogoji, ki jih v trenutku zadolžitve
ponuja trg. To je še posebej pomembno v času svetovne finančne krize, ki smo ji priča in v kateri je bistveno otežen dostop do
finančnih in kapitalskih trgov.
DARS d.d. bo pri upravljanju tveganj v letu 2009 nadaljeval z obvladovanjem likvidnostnih in obrestnih tveganj. DARS d.d.
bo obrestna tveganja obvladoval predvsem prek uporabe izvedenih finančnih instrumentov, ob upoštevanju pričakovanih gibanj
na globalnih trgih ter s ciljem zniževanja skupnih stroškov servisiranja dolga. V letu 2009 se pričakuje globalno zniževanje obrestnih mer (npr. temeljna obrestna mera ECB znižanje na nivoje okrog 2%), kar bo pozitivno vplivalo na zniževanje potrebnega
servisiranja dolga, že najetega po variabilni obrestni meri. Likvidnostno tveganje postaja glede na strukturo financiranja Letnega
plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009 eno pomembnejših tveganj. To tveganje bo DARS d.d. obvladoval prek skupnega upravljanja denarnih tokov obeh delov poslovanja družbe, z zagotovitvijo razpoložljivih kratkoročnih kreditnih linij, ki jih bo
lahko uporabil v primeru izkazanih potreb in s pravočasnim zagotavljanjem dolgoročnih virov financiranja NPIA. Pri tem mora s
pravočasnim izdajanjem soglasij ter zagotovitvijo poroštev svojo vlogo opraviti tudi Vlada RS. Valutna tveganja so za poslovanje
DARS d.d. praktično nepomembna, saj le zanemarljiva količina transakcij ne poteka v EUR.
Ključni cilj Vlade Republike Slovenijebo v letu 2009 skupaj z DARS d.d. poiskati model financiranja NPIA, ki bo zagotavljal
dolgoročno vzdržnost sistema financiranja NPIA, to je dolgoročno pokrivanje servisiranja dolga s koncesijsko dajatvijo.
Obveznosti iz zadolževanja v letu 2009 že presegajo ocenjeno koncesijsko dajatev, zato bo v primeru, da se za potrebe
tekočega servisiranja dolga, najetega za izvajanje NPIA ne bodo zagotovila dodatna namenska sredstva iz Proračuna Republike
Slovenije potrebno dodatno zadolžiti.
11. PRIMERJAVA OBSEGA LETNEGA PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA AVTOCEST ZA LETO 2009 Z OBSEGOM
PREDVIDENIM V RESOLUCIJI O NACIONALNEM PROGRAMU GRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO
2009
V nadaljevanju je v Tabeli 12 in Prilogi 1 zaradi prikaza obsega izvedenih del v letu 2009 in primerjave z NPIA podana
vrednost izvedenih del (fakturirana realizacija) in viri za pokrivanje fakturirane realizacije v letu 2009. Odstopanja med fakturirano
realizacijo in dejanskimi plačili (denarnimi odtoki) po mesecih so posledica dejstva, da so pogodbeno določeni plačilni roki sedaj
daljši (v veliki večini 60 dni in ne več 30 dni), obveznost plačila pa se bo tako iz leta 2008 prenesla v leto 2009. Podaljšanje
plačilnih rokov in povečan obseg del, zaradi pospešene izgradnje avtocest nujno zahteva spremljanja dejanskih denarnih tokov
in ne zgolj fakturirane realizacije. Zato so viri prikazani in izračunani tudi glede na dejanski denarni tok (Tabela 11) in ne zgolj na
fakturirano realizacijo (Tabela 12).
Pomembno je, da so viri oblikovani glede na dejansko porabo v tekočem letu, pri čemer to najbolj velja za zadolževanje v
tekočem letu, ki je pomemben podatek za oblikovanje kvote zadolževanja za tekoče leto.
V Tabeli 12 je prikazana primerjava obsega virov in porabe, predvidenega v Resoluciji o NPIA v letu 2009 z obsegom,
predvidenim v Letnem planu razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009. Potrebni viri, prikazani v Tabeli 12 in v Prilogi 1 ne
izkazujejo dejanskih finančnih potreb za financiranje Letnega plana razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2009, ampak služijo
zgolj za ohranitev dosedanjega načina prikazovanja virov in porabe za izvajanje NPIA.
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Tabela 12:
PRIMERJAVA PLANA 2009 Z RESOLUCIJO O NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST ZA LETO 2009

1. VIRI

RESOLUCIJA O
NPIA RS
v mio EUR
1.1.

1.2.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.4.
1.5.
1.6.
VIRI SKUPAJ
2. PORABA
2.1.
2.2.
2.3.
Graditev skupaj
2.4.
2.5.
2.6.

Investicijski transferi
1
Namenska sredstva
evropska sredstva
Povračilo DDV
Zadolževanje skupaj
Krediti
Vrednostni papirji (obveznice)
Drugi viri
2
Sredstva koncesijske dajatve
Dodatna sredstva za pokrivanje
obveznosti iz financiranja

184,30
184,30

Graditev avtocest
Graditev navezovalnih cest
Stroški financiranja

Obnavljanje in naložbe v AC
Elektronski cestninski sistem
Sistem za nadzor in vodenje
prometa
2.7.
Stroški kreditov in obveznic
Nadomestilo po pogodbi o naročilu
PORABA SKUPAJ
RAZLIKA MED VIRI IN PORABO

LP ROAC
2009
v mio EUR

310,00
4,90
110,92

31,34
0,00
31,34
70,08
422,79
165,93
256,86
1,52
144,45

610,12

2,57
672,75

320,95
8,77
0,00
329,72
39,40
25,00

382,46
9,10
17,29
408,86
76,57
4,22

0,00
216,00
610,12

9,40
147,03
26,45
672,52

0,00

0,23

310,00

% od NPIA RS

-

17,00
0,00
136,38
82,86
130,23

-

-

-

110,26
119,17
103,75
124,00
194,34
16,86
68,07
110,23

Opombe:
1
V skladu z Zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v RS (Uradni list. RS, št. 57/98 in 18/02),
2
Prikazani znesek pri Resoluciji o NPIA predstavlja samo del cestnine in povračil za financiranje obveznosti v zvezi z
gradnjo in obnavljanjem avtocest ter odplačevanjem posojil, najetih v ta namen. Celotni predvideni znesek prilivov in povračil v
letu 2009 znaša po Resoluciji o NPIA 187,4 mio EUR.
Z Resolucijo o NPIA je določena poraba za razvoj in obnavljanje avtocest v letu 2009 v višini 610,12 mio EUR. Z LP ROAC
2009 predvidena realizacija v višini 672,52 mio EUR pomeni 110,2 % realizacije, predvidene z Resolucijo o NPIA.
Pri predvidenih virih za leto 2009 so v primerjavi z Resolucijo o NPIA največja odstopanja v višini namenskih sredstev. Zaradi velikega izpada sredstev iz proračuna Republike Slovenije je predvideno zadolževanje v letu 2009 večje od predvidenega z
ReNPIA.
Načrtovana poraba presega predvideno z ReNPIA pri graditvi avtocest, in sicer predvsem zaradi pospešene dinamike gradnje pomurskega kraka na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije št. 346‑15/2002‑2 z dne 29. 7. 2004. Razlogi za povečanje
stroškov obnavljanja in naložb v obstoječe avtoceste so spremenjena evropska in domača zakonodaja (predvsem višje naložbe
za povečanje prometne varnosti), bistveno povečanje prometnih obremenitev, ki povečujejo obseg in zahtevnost ukrepov.
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Priloga 1:
PREGLED VIROV IN PORABE (FAKTURIRANA REALIZACIJA) PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA V LETU 2009
v EUR

VIRI

investicijski transferi

31.337.244

povračilo davka na dodano vrednost

70.075.377

sredstva za izgradnjo avtocest
evropska sredstva

0
31.337.244

krediti mednarodnih finančnih institucij in tuji krediti

165.927.668

obveznice/krediti SKUPAJ

256.864.140

EIB VIII
AVV
KfW

drugi viri

TEMPO, PROMET

sredstva koncesijske dajatve
dodatna sredstva za pokrivanje obveznosti iz financiranja
SKUPAJ VIRI

61.500.000
4.927.668
99.500.000

1.516.373

1.516.373

144.451.000
2.574.930
672.746.732

PORABA
razvoj avtocest

priprava projektne dokumentacije za odseke po l. 2009
odkupi zemljišč in nepremičnin za odseke po l. 2009
gradnja avtocest
zaključek gradnje in predaja AC odsekov v promet
nadaljevanje gradnje avtocestnih odsekov
pričetek gradnje novih avtocestnih odsekov
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih v obdobju 1994 - 2007
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih pred letom 1994
zaključna dela na avtocestah, zgrajenih v letu 2008
premoženjske zadeve
ostale postavke

Razvoj navezovalnih cest

gradnja navezovalnih cest v letu 2009

382.461.847

10.408.000
7.325.000
297.647.665
216.561.400
80.076.265
1.010.000
11.474.915
107.500
22.423.153
799.400
32.276.214

9.098.600

9.098.600

Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC (gradbena dela)

60.562.541

Obnavljanje in naložbe v obstoječe AC (elektro-strojna dela)

16.008.670

obnova vozišč
obnove objektov (premostitveni, predori)
obnove drugih objektov in naprav (brežine, PH ograje, odvodnjavanje)
naložbe v vozišča in objekte
obnove in naložbe v področje varovanja okolja
predhodna dela za obnove

obnova elektro strojnih naprav
iInvesticijske naložbe v elektro strojne naprave
obnova TK sistemov in prenosnih poti
predhodna dela za elektro strojna dela

35.061.520
10.295.585
1.471.408
8.088.733
3.602.567
2.042.728

10.413.570
2.154.550
2.119.500
1.321.050

Nov cestninski sistem

4.215.000

Sistem za nadzor in vodenje prometa

9.400.000

Nadomestilo za opravljanje naročila
SKUPAJ RAZVOJ IN OBNAVLJANJE AVTOCEST

Stroški financiranja

26.447.892
508.194.550
17.294.611

Obveznosti iz zadolževanja (vračilo glavnice in plačilo obresti)

147.025.930

SKUPAJ PORABA

672.515.091

RAZLIKA MED VIRI IN PORABO

231.641
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Priloga 2:
DENARNI TOK ZA FINANCIRANJE PLANA RAZVOJA IN OBNAVLJANJA V LETU 2009

VIRI ZA GRADNJO
INVESTICIJSKI TRANSFERI - proračun RS (namenska sredstva)
INVESTICIJSKI TRANSFERI - proračun EU (kohezijski sklad, ESRR)
POVRAČILO DDV (gradnja, obnove)

mio EUR
0,00
31,34
70,08

KREDITI MEDNARODNIH FINANČNIH INSTITUCIJ IN TUJI KREDITI
EIB VIII
AVV
KfW

165,93
61,50
4,93
99,50

OBVEZNICE / KREDITI SKUPAJ
kredit (zakon 1030,15 mio EUR)
kredit (zakon 544 mio EUR)
kredit (zakon 329,7 mio EUR)

274,00
72,00
55,00
147,00

KONCESIJSKA DAJATEV
DODATNA SREDSTVA ZA POKRIVANJE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA

144,45
2,58

DRUGI VIRI
sofinanciranje DARS (Tempo, Promet)

1,52

SKUPAJ VIRI ZA GRADNJO, OBNOVE IN SERVISIRANJE DOLGA

689,88

PORABA ZA GRADNJO IN OBNOVE
gradnja
obnavljanje in naložbe v obstoječe avtoceste
nadomestilo DARS
stroški financiranja

419,31
79,58
26,45
17,29

PORABA ZA SERVISIRANJE DOLGA
vračilo glavnic
plačilo obresti

147,03
62,44
84,58

SKUPAJ PORABA ZA GRADNJO, OBNOVE IN SERVISIRANJE DOLGA
RAZLIKA

689,65
0,23

Št. 37100-5/2009/6
Ljubljana, dne 21. maja 2009
EVA 2009-2411-0047
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik
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MINISTRSTVA
2595.

Pravilnik o kakovosti storitve za enotno
evropsko telefonsko številko za klice v sili
”112”

Na podlagi tretjega odstavka 72. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07 ZDRad) izdaja minister za gospodarstvo
v soglasju z ministrico za obrambo

PRAVILNIK
o kakovosti storitve za enotno evropsko
telefonsko številko za klice v sili ”112”
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik v skladu z Direktivo 2002/22/ES Evropskega
Parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o univerzalni storitvi
in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami (UL L št. 108 z dne 24. aprila 2002,
str. 51) določa kakovost storitve za enotno evropsko telefonsko
številko za klice v sili ”112” (v nadaljnjem besedilu: storitev
”112”).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji
pomen:
1. »Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije« (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisen
regulativni organ na področju pošte in elektronskih komunikacij,
ki je ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi Agencije za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 60/01, 52/02 in 80/04) in ki na področju elektronskih
komunikacij deluje v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – UPB‑1 in 102/07 ZDRad; v
nadaljnjem besedilu: zakon).
2. »Center ”112”« je mesto, ki sprejema klice na številko
”112”.
3. »Čas vzpostavljanja zveze na številko ”112”« je čas,
merjen v sekundah na eno decimalko natančno, ki preteče od
trenutka, ko je javno telefonsko omrežje prejelo vse potrebne
informacije za vzpostavitev zveze z enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili ”112” (v nadaljnjem besedilu: številka
”112”), pa do trenutka, ko kličoči prejme signal zasedeno ali
signal klicnega zvonjenja ali signal javljanja.
4. »Delež neuspelih klicev na številko ”112”« je razmerje
v odstotkih med neuspelimi klici na številko ”112” in vsemi
poizkusi vzpostavitve zvez na številko ”112” v določenem časovnem obdobju. Za poizkus vzpostavitve zveze na številko
”112” se ne šteje neuspešen poizkus, kadar je vzrok zanj v
terminalni opremi.
5. »Dostopovni vod« je povezava od omrežne priključne
točke pri naročniku do vstopne točke krajevne centrale, oddaljenega koncentratorja, bazne postaje ali drugih ustreznih elementov dostopovnega omrežja, pri čemer se upošteva tistega,
ki je bližji naročniku.
6. »Dostop do centra ”112”« je povezava od omrežne priključne točke pri organu, določenem za sprejemanje klicev na
številko ”112”, do vstopne točke krajevne centrale, oddaljenega
koncentratorja, bazne postaje ali drugih ustreznih elementov
dostopovnega omrežja, pri čemer se upošteva tisti, ki je bližji
naročniku.
7. »Informacija o številki kličočega« je telefonska številka
priključka, s katerega je bil sprožen klic v sili na številko ”112”.
8. »Informacija o lokaciji kličočega« je geografsko sklenjeno območje, določeno z eno ali več geografskimi koordinatami.
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9. »Neuspeli klic na številko ”112”« je klic na številko
”112”, ki je bila po znaku centrale pravilno izbrana, če se po 30
sekundah od trenutka, ko omrežje prejme vse potrebne informacije za vzpostavitev zveze, na dostopovnem vodu kličočega
ne pojavi signal za zasedeno ali za zvonjenje.
10. »Nomadski uporabnik« je uporabnik elektronskih komunikacijskih storitev, ki dostopa do svojega podatkovnega
omrežja prek različnih omrežnih priključnih točk.
11. »Operater« v tem pravilniku pomeni kateregakoli operaterja javnega telefonskega omrežja oziroma javno dostopnih
telefonskih storitev.
12. »Pogostost okvar na dostopu do centra ”112”« je
razmerje v odstotkih med veljavno prijavljenimi okvarami v
določenem obdobju in številom dostopov do centra ”112” v
istem obdobju.
13. »Rok odprave okvar na dostopu do centra ”112”« je
čas, merjen v urah, ki preteče od prejetja veljavne prijave okvare pri za to namenjeni službi operaterja do odstranitve okvare
in povrnitve v prejšnje stanje.
14. »Veljavna prijava okvare« je prijava prekinitve ali
poslabšanja kakovosti storitve zaradi okvare v operaterjevem
javnem telefonskem omrežju. Pri tem se ne upoštevajo okvare
kakršnekoli opreme na uporabniški strani omrežne priključne
točke.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo
enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(čas in način zagotavljanja storitve)
(1) Storitev ”112” mora biti v javnih telefonskih omrežjih
izvajana 24 ur na dan in sedem dni v tednu.
(2) Dostop do storitve ”112” mora biti s strani operaterja
zagotovljen neomejeno in brezplačno. Za mobilne terminale, ki
ne vsebujejo SIM‑kartice, je zagotavljanje dostopa do storitve
”112” omejeno glede na tehnične zmožnosti operaterja.
(3) Klici v sili ”112” morajo biti obravnavani prednostno 24
ur na dan in sedem dni v tednu, v obsegu, kot je to tehnično
mogoče.
(4) Vsak operater mora dati pristojnemu organu na voljo
informacije o številki in lokaciji kličočega na številko ”112”, ki
izvirajo iz njegovega omrežja, če je to tehnično izvedljivo.
(5) Za klice v sili ”112” mora biti zagotovljena najboljša
možna kakovost glede na uporabljeno tehnologijo.
(6) Vsak operater mora zagotoviti stalno delovanje dostopa do centra ”112”. Pri okvarah dostopa do centra ”112” mora
operater zagotoviti redundantne povezave, preusmeritve ali
drug način povezave s centrom ”112”.
(7) Okvare pri klicih na številko ”112” morajo biti prednostno obravnavane 24 ur na dan in sedem dni v tednu.
4. člen
(parametri kakovosti, njihovo merjenje in poročanje)
(1) Parametri kakovosti, povezani z izvajanjem storitve
klica v sili ”112”, so:
– pogostost okvar na dostopu do centra ”112”,
– rok odprave okvar na dostopu do centra ”112”,
– delež neuspelih klicev na številko ”112”,
– čas vzpostavljanja zveze s številko ”112”,
– čas sporočanja informacije o lokaciji kličočega.
(2) Operater pri merjenju parametrov kakovosti smiselno
uporablja definicije in metode merjenja iz veljavnega slovenskega standarda SIST EG 201 769‑1.
(3) Čas sporočanja informacije o lokaciji kličočega se
praviloma meri od trenutka vzpostavitve zveze. Čas sporočanja
informacije o lokaciji kličočega se izjemoma pri tehnični nezmožnosti operaterja meri od pošiljatve zahteve pristojnega organa,
ki sprejema klice v sili na številki ”112”, kadar operater v skladu
z drugim odstavkom 72. člena zakona dokaže tehnično nezmožnost za sporočanje informacije od vzpostavitve zveze.
(4) Rezultate meritev, pridobljene v skladu s prejšnjim
odstavkom, vsak operater do 1. aprila v tekočem letu sporoči
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agenciji ob smiselni uporabi obrazca iz standarda iz drugega
odstavka tega člena.
5. člen
(pogostost okvar na dostopu do centra ”112”)
Pogostost okvar na dostopu do centra ”112” v enem letu
ne sme preseči pet odstotkov pri posameznem operaterju.

PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(merjenje parametrov kakovosti v letu 2009)
V letu 2009 se parametri kakovosti v zvezi z izvajanjem
storitve klica v sili ”112” merijo od 1. julija dalje.
12. člen

6. člen
(rok odprave okvar na dostopu do centra ”112”)
Rok odprave okvar na dostopu do centra ”112” ne sme
biti daljši od štirih ur za odpravo 80% teh okvar na leto pri posameznem operaterju.

(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko
za klice v sili ”112” (Uradni list RS, št. 118/04).
13. člen

7. člen
(delež neuspelih klicev na številko ”112”)
Delež neuspelih klicev na številko ”112” v enem letu ne
sme preseči pet odstotkov.
8. člen
(čas vzpostavljanja zveze na številko ”112”)
(1) Povprečni čas vzpostavljanja klica na številko ”112” v
enem letu ne sme biti daljši od treh sekund.
(2) Čas vzpostavljanja klica na številko ”112”, v katerem
je vzpostavljenih 80% zvez, v enem letu ne sme biti daljši od
osmih sekund.

(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-188/2008/15-10103
Ljubljana, dne 25. maja 2009
EVA 2009-2111-0021
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

9. člen
(informacija o številki kličočega)
Informacijo o številki kličočega je treba ob klicu na številko ”112” takoj sporočiti teritorialni enoti pristojnega organa, ki
sprejema klice na številko ”112”.
10. člen
(informacija o lokaciji kličočega)
(1) Informacija o lokaciji kličočega se ob klicu na številko
”112” praviloma prek ustrezne podatkovne povezave sporoči
teritorialni enoti pristojnega organa, ki sprejema klice v sili. V
tem primeru povprečen čas za sporočanje informacije o lokaciji
kličočega v enem letu ne sme biti daljši od deset sekund, čas
sporočanja informacije o lokaciji kličočega pa pri 80% vseh
klicev na številko ”112” v enem letu ne sme biti daljši od 20
sekund. Tehnične specifikacije podatkovne povezave, določi
organ, ki sprejema klice v sili na številko ”112”. Pri tem upošteva tehnične standarde in dokumente, ki jih izdata Evropska
konferenca uprav za pošto in telekomunikacije ter Evropski
institut za telekomunikacijske standarde.
(2) Pri tehnični nezmožnosti operaterja se informacija o
lokaciji kličočega izjemoma sporoči teritorialni enoti pristojnega
organa, ki sprejema klice ”112”, na njegovo zahtevo, kadar operater v skladu z drugim odstavkom 72. člena zakona dokaže
tehnično nezmožnost za sporočanje informacije o vzpostavitvi
klica. V tem primeru povprečni čas za sporočanje informacije
o lokaciji kličočega v enem letu ne sme biti daljši od 10 minut
v delovnem času tehnične službe operaterja, čas sporočanja
informacije o lokaciji kličočega pa v 80% vseh klicev na številko
”112” v enem letu ne sme biti daljši od 20 minut v delovnem
času tehnične službe operaterja.
(3) Pri nomadskih uporabnikih mora operater poleg lokacije matičnega priključka sporočiti tudi opombo, da gre za
nomadskega uporabnika, kjer je tehnično to mogoče, pri čemer
tehnično nezmožnost dokazuje operater v skladu z drugim
odstavkom 72. člena zakona.
(4) Območje lokacije kličočega s fiksnega priključka ne
sme biti večje od 100 m².
(5) Območje lokacije kličočega z mobilnega telefona ne
sme biti večje, kot je območje pokrivanja celice ali sektorja
bazne postaje, prek katere je bil sprožen klic v sili na številko
”112”.

Št. 007‑44/2009‑5
Ljubljana, dne 10. junija 2009
Soglašam!
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

2596.

Pravilnik o opremljanju državnih organov
in drugih izvajalcev civilne obrambe na
obrambnem področju

Na podlagi petega odstavka 101. člena Zakona o obrambi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) in za
izvrševanje 13. člena Uredbe o sodelovanju civilnih strokovnjakov in zmogljivosti v mednarodnih operacijah na obrambnem
področju (Uradni list RS, št. 75/06), ministrica za obrambo
izdaja

PRAVILNIK
o opremljanju državnih organov in drugih
izvajalcev civilne obrambe na obrambnem
področju
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa merila in kriterije za nabavo, hrambo
in uporabo opreme civilnih strokovnjakov za opravljanje nalog
v mednarodnih operacijah in misijah ter merila in kriterije za
nabavo, hrambo in uporabo opreme za zaposlene v državnih
organih in pri drugih izvajalcih civilne obrambe za opravljanje
nalog na obrambnem področju.

Uradni list Republike Slovenije
II. OPREMLJANJE CIVILNIH STROKOVNJAKOV
2. člen

Št.

3. člen
(nošenje oznak)
Civilni strokovnjaki na delovni obleki nosijo oznako civilne obrambe, našitek v obliki državne zastave, izvezen napis
»SLOVENIJA« in izvezen priimek. Med opravljanjem nalog
v mednarodni operaciji ali misiji nosijo civilni strokovnjaki tudi
predpisane oznake mednarodne organizacije v okviru katere
se mednarodna operacija ali misija izvaja oziroma, če je tako
določeno z mednarodno pogodbo.
4. člen

5. člen
(zamenjava in odpis opreme)
(1) Uničeno, poškodovano ali dotrajano opremo civilnemu
strokovnjaku nadomesti med opravljanjem nalog v mednarodni
operaciji ali misiji organizacijska enota ministrstva, pristojna za
civilno obrambo, če je to možno in smotrno oziroma jo zagotovi
na drug ustrezen način.
(2) Delovna obleka civilnih strokovnjakov, določena s
tem pravilnikom, se praviloma odpiše po petih letih od uvedbe
v uporabo.
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6. člen
(oprema državnih organov)
(1) Državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe lahko
zagotovijo na svoje stroške opremo s smiselno uporabo meril
in kriterijev iz 2. člena tega pravilnika za javne uslužbence oziroma tiste zaposlene, ki opravljajo določene naloge na obrambnem področju kot so vodja priprav civilne obrambe, njegov
namestnik, upravitelj obrambnega načrta in drugi. Opremo
uporabniki lahko uporabljajo tudi za usposabljanje.
(2) Na podlagi odločitve predstojnika državnega organa
oziroma drugega izvajalca civilne obramb oziroma osebe, ki
jo pooblasti, se lahko oprema iz prejšnjega odstavka zagotovi
tudi osebam, ki so odgovorne za izvajanje nalog v državnem
organu ali pri drugem izvajalcu civilne obrambe v izrednem ali
vojnem stanju ter ob krizah.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
(odpis opreme in prenehanje veljavnosti)
(1) Ministrstvo opremo, ki se je zagotavljala na podlagi
Pravilnika o osebni oborožitvi in opremi, ki jo uporabljajo državni organi in drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem stanju (Uradni list RS, št. 45/97 in 65/97) za druge državne organe ali jim
je bila dodeljena, odpiše po uveljavitvi tega pravilnika. Osebno
oborožitev ministrstvo zbere in hrani v skladu s predpisi.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati
Pravilnik o osebni oborožitvi in opremi, ki jo uporabljajo državni
organi in drugi izvajalci civilne obrambe v vojnem stanju (Uradni
list RS, št. 45/97 in 65/97 – popr.).
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2009-18
Ljubljana, dne 29. junija 2009
EVA 2009-1911-0011
dr. Ljubica Jelušič l.r.
Ministrica
za obrambo

(izročitev opreme)
(1) Civilni strokovnjak praviloma prejme delovno obleko v
hrambo in službeno uporabo, ko je uvrščen v seznam civilnih
strokovnjakov pri ministrstvu.
(2) Osebno in delovno opremo ter sredstva lahko civilni
strokovnjak prejme v hrambo in jo lahko uporablja za usposabljanje ali vaje pred napotitvijo v mednarodno operacijo ali
misijo oziroma jo prevzame ob napotitvi v mednarodno operacijo ali misijo.
(3) Civilni strokovnjak po vrnitvi iz mednarodne operacije
ali misije zadrži delovno obleko iz prvega odstavka tega člena
ter vrne osebno in delovno opremo ter sredstva organizacijski
enoti ministrstva, pristojni za civilno obrambo.
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III. OPREMA DRŽAVNIH ORGANOV IN DRUGIH
IZVAJALCEV CIVILNE OBRAMBE

(oprema civilnih strokovnjakov)
(1) Opremo civilnih strokovnjakov sestavljajo delovna
obleka, osebna in delovna oprema ter sredstva.
(2) Delovno obleko civilnih strokovnjakov sestavlja:
– vetrovka ali bunda s snemljivo podlogo;
– hlače s pasom;
– brezrokavnik;
– srajce z dolgimi in kratkimi rokavi;
– čevlji;
– pokrivalo;
– oznake civilne obrambe.
(3) Civilnim strokovnjakom pripada osebna in delovna
oprema ter sredstva, prilagojena klimatskim in drugim razmeram ter dolžini opravljanja nalog v določeni mednarodni
operaciji ali misiji, zlasti:
– potovalna torba;
– nahrbtnik;
– spalna vreča;
– osebni računalnik;
– mobilni telefon.
(4) Predstojnik organizacijske enote Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), pristojne za civilno
obrambo, odloči o vrsti in količini posameznih delov delovne
obleke ter osebne in delovne opreme ter sredstev, ki pripadajo
civilnim strokovnjakom za opravljanje nalog v določeni mednarodni operaciji ali misiji.
(5) Opremo določeno s tem členom nabavlja in hrani
ministrstvo.
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2597.

Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se
upoštevajo za ugotovitev povprečnine

Za izvrševanje prvega odstavka 12. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US in
57/08) in v zvezi z 11. členom Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02
– ZDT‑B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09)
izdaja minister za finance

PRAVILNIK
o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo
za ugotovitev povprečnine
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa podprograme, ki se upoštevajo za
ugotovitev povprečnine.

Stran
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2. člen

(podprogrami, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine)
Za ugotovitev povprečnine se upoštevajo naslednji podprogrami:
01

POLITIČNI SISTEM
0101 Politični sistem
		
01019001 Dejavnost občinskega sveta
		
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov
		
01019003 Dejavnost župana in podžupanov
		
01019004 Spremljanje položaja žensk in uresničevanje njihovih pravic
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA
0201 Makro‑ekonomsko planiranje, spremljanje in nadzor
		
02019001 Podlage ekonomske in razvojne politike
0202 Urejanje na področju fiskalne politike
		
02029001 Urejanje na področju fiskalne politike
0203 Fiskalni nadzor
		
02039001 Dejavnost nadzornega odbora
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba
		
03029001 Članarine mednarodnim organizacijam
		
03029002 Mednarodno sodelovanje občin
0303 Mednarodna pomoč
		
03039001 Razvojna in humanitarna pomoč
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE
0401 Kadrovska uprava
		
04019001 Vodenje kadrovskih zadev
0402 Informatizacija uprave
		
04029001 Informacijska infrastruktura
		
04029002 Elektronske storitve
0403 Druge skupne administrativne službe
		
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti
		
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov
		
04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem
06 LOKALNA SAMOUPRAVA
0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
		
06019001 Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in
službam
		
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
		
06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti
0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin
		
06029001 Delovanje ožjih delov občin
		
06029002 Delovanje zvez občin
0603 Dejavnost občinske uprave
		
06039001 Administracija občinske uprave
		
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
		
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč
		
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost
		
08029001 Prometna varnost
		
08029002 Notranja varnost
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI
1003 Aktivna politika zaposlovanja
		
10039001 Povečanje zaposljivosti
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO
1102
Program reforme kmetijstva in živilstva
		
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu
		
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
		
11029003 Zemljiške operacije
		
11029004 Ukrepi za stabilizacijo trga
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1103
Splošne storitve v kmetijstvu
		
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov
		
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali
1104
Gozdarstvo
		
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest
1105
Ribištvo
		
11059001 Program razvoja ribištva
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN
1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije električne energije
		
12029001 Oskrba z električno energijo
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina
		
12049001 Oskrba s plinom
1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
		
12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
		
12079001 Oskrba s toplotno energijo
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE
1302 Cestni promet in infrastruktura
		
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest
		
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
		
13029003 Urejanje cestnega prometa
		
13029004 Cestna razsvetljava
		
13029005 Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest
		
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest
1303 Telekomunikacije in pošta
		
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje
14 GOSPODARSTVO
1401 Urejanje in nadzor na področju gospodarstva in varstva potrošnikov
		
14019001 Varstvo potrošnikov
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti
		
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva
1403 	 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva
		
14039001 Promocija občine
		
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
15 	 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE
1501 	 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
		
15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje politike
1502 	 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor
		
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki
		
15029002 Ravnanje z odpadno vodo
		
15029003 Izboljšanje stanja okolja
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov
		
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda
1505 	 Pomoč in podpora ohranjanju narave
		
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
1506 	 Splošne okoljevarstvene storitve
		
15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST
1602 	 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
		
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc
		
16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave
		
16029003 Prostorsko načrtovanje
1603 Komunalna dejavnost
		
16039001 Oskrba z vodo
		
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
		
16039003 Objekti za rekreacijo
		
16039004 Praznično urejanje naselij
		
16039005 Druge komunalne dejavnosti
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje
		
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji
		
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje
		
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)
		
16069001 Urejanje občinskih zemljišč
		
16069002 Nakup zemljišč
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ZDRAVSTVENO VARSTVO
1702 	 Primarno zdravstvo
		
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov
1705 	 Zdravila in ortopedski pripomočki ter lekarniška dejavnost
		
17059001 Lekarniška dejavnost
1706 	 Preventivni programi zdravstvenega varstva
		
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja
1707 	 Drugi programi na področju zdravstva
		
17079001 Nujno zdravstveno varstvo
		
17079002 Mrliško ogledna služba
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE
1802 	 Ohranjanje kulturne dediščine
		
18029001 Nepremična kulturna dediščina
		
18029002 Premična kulturna dediščina
1803 	 Programi v kulturi
		
18039001 Knjižničarstvo in založništvo
		
18039002 Umetniški programi
		
18039003 Ljubiteljska kultura
		
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura
		
18039005 Drugi programi v kulturi
		
18039006 Zoološki in botanični vrtovi, akvariji, arboretumi ipd
1804 	 Podpora posebnim skupinam
		
18049001 Programi veteranskih organizacij
		
18049003 Podpora narodnostnim skupnostim
		
18049004 Programi drugih posebnih skupin
1805 	 Šport in prostočasne aktivnosti
		
18059001 Programi športa
		
18059002 Programi za mladino
19 IZOBRAŽEVANJE
1902 	 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok
		
19029001 Vrtci
		
19029002 Druge oblike varstva in vzgoje otrok
1903 	 Primarno in sekundarno izobraževanje
		
19039001 Osnovno šolstvo
		
19039002 Glasbeno šolstvo
		
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju
1904 	 Terciarno izobraževanje
		
19049001 Višješolsko izobraževanje
		
19049002 Visokošolsko izobraževanje
1905 Drugi izobraževalni programi
		
19059001 Izobraževanje odraslih
		
19059002 Druge oblike izobraževanja
1906 	 Pomoči šolajočim
		
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu
20 SOCIALNO VARSTVO
2001 	 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva
		
20019001 Urejanje sistema socialnega varstva
2002 	 Varstvo otrok in družine
		
20029001 Drugi programi v pomoč družini
2004 Izvajanje programov socialnega varstva
		
20049001 Centri za socialno delo
		
20049002 Socialno varstvo invalidov
		
20049003 Socialno varstvo starih
		
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih
		
20049005 Socialno varstvo zasvojenih
		
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI
2302 	 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
		
23029001 Rezerva občine
		
23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč
2303 	 Splošna proračunska rezervacija
		
23039001 Splošna proračunska rezervacija
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Št.

3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-205/2009
Ljubljana, dne 22. junija 2009
EVA 2009-1611-0091
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance

2598.

Sklep o usklajenih višinah transferjev,
ki so določeni v nominalnih zneskih ter
o odstotku uskladitve drugih transferjev
posameznikom in gospodinjstvom
v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009

Na podlagi 2. člena, prvega odstavka 3. člena in 6. člena
Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07
– ZŠtip, 10/08 – ZVarDod in 71/08) minister za delo, družino in
socialne zadeve objavlja

SKLEP
o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni
v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve
drugih transferjev posameznikom
in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
od 1. julija 2009
I.
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih
potrebščin v obdobju januar–junij tekočega leta, se v skladu s
3. členom Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in
gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06,
59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod in 71/08; v nadaljnjem besedilu: ZUTPG):
1. transferji, ki se izplačujejo iz državnega proračuna,
uskladijo tako, da od 1. julija 2009:
– otroški dodatek znaša:

Dohodek na družinskega člana v % povprečne
plače RS

Znesek otroškega dodatka
za posameznega otroka v eurih
1. otrok

2. otrok

3. in
naslednji
otrok

112,95

124,24

135,55

nad 15% do 25%

96,57

106,76

116,88

nad 25% do 30%

73,60

82,26

90,89

nad 30% do 35%

58,05

66,24

74,58

nad 35% do 45%

47,47

55,40

63,27

nad 45% do 55%

30,08

37,65

45,17

nad 55% do 75%

22,56

30,08

37,65

nad 75% do 99%

19,64

27,17

34,69

Do 15%

– dodatek za nego otroka znaša 99,38 eurov, za otroka s
težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranega otroka
pa 198,82 eurov,
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– dodatek za veliko družino s tremi otroki znaša 386,96
eurov, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa
471,90 eurov,
– pomoč ob rojstvu otroka znaša 276,11 eurov,
– starševski dodatek znaša 193,24 eurov,
– materialni stroški za rejenca znašajo 268,23 eurov,
– plačilo dela rejniku znaša 121,47 eurov;
2. transferji, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, uskladijo tako, da od 1. julija
2009 znašajo:
– višji znesek letnega dodatka 376,41 eurov, nižji znesek
pa 228,69 eurov,
– dodatek za pomoč in postrežbo za najtežje kategorije
upravičencev 407,65 eurov, za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb 285,36 eurov in za opravljanje večine življenjskih potreb 142,68 eurov,
– invalidnine za telesne okvare v eurih:
Če je telesna okvara posledica
Stopnja

Telesna
okvara

poškodbe pri
delu ali poklicna
bolezen

bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

97,84

68,49

2.

90

89,69

62,78

3.

80

81,53

57,07

4.

70

73,38

51,36

5.

60

65,23

45,66

6.

50

57,07

39,95

7.

40

48,92

34,24

8.

30

40,77

28,54

Osnova za odmero dodatnih pravic znaša 407,65 eurov.
II.
V skladu s 5. členom ZUTPG se osnovni znesek minimalnega dohodka uskladi tako, da od 1. julija 2009 znaša
226,80 eurov.
III.
Transferji po Zakonu o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83 in Uradni list
RS, št. 114/06 – ZUTPG in 122/07 – odl. US) se uskladijo tako,
da od 1. julija 2009 znašajo:
– nadomestilo za invalidnost 284,11 eurov,
– dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki
potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih
potreb 162,34 eurov,
– dodatek za tujo nego in pomoč za invalidne osebe, ki
potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih
potreb 81,18 eurov.
IV.
Nove štipendije, dodeljene po Zakonu o štipendiranju
(Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr. in 40/09), se uskladijo
tako, da:
– Državna štipendija brez dodatkov znaša 38,33 eurov za
dijaka in 57,50 eurov za študenta,
– Zoisova štipendija brez dodatkov znaša 64,96 eurov za
dijaka in 100,10 eurov za študenta,
– Zoisova štipendija brez dodatkov za študij v tujini znaša
129,92 eurov za dijaka in 200,20 eurov za študenta.
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Dodatki k državnim in Zoisovim štipendijam iz prejšnjega
odstavka se uskladijo tako, da:
– dodatek glede na dohodek znaša:
Dohodek na družinskega člana
v % od minimalne plače

Višina dodatka v eurih

do vključno 25%

54,31

nad 25% do vključno 40%

43,66

nad 40% do vključno 50%

31,95

nad 50% do vključno 60%

21,30

– dodatek glede na vrsto in področje izobraževanja znaša
29,81 eurov;
– dodatek za učni oziroma študijski uspeh znaša 20,22
eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,1 ali več oziroma
za študente s povprečno oceno najmanj 8,5 ali več ter 37,27
eurov za dijake s povprečno oceno najmanj 4,5 ali več oziroma
študente s povprečno oceno najmanj 9,0 ali več;
– dodatek za izobraževanje zunaj stalnega prebivališča
znaša:
– za bivanje 84,12 eurov,
– za prevoz v primestnem ali medkrajevnem prometu
v oddaljenosti pet kilometrov in več do kraja izobraževanja od
kraja stalnega prebivališča:
Oddaljenost v km

Višina dodatka
v eurih

od 5 do vključno 10

47,92

nad 10 do vključno 15

58,57

nad 15 do vključno 20

69,22

nad 20 do vključno 30

79,87

nad 30 do vključno 40

90,52

nad 40

99,04

– dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami znaša
50,05 eurov.
V.
Za vse transferje iz 3. člena ter osnove in oprostitve iz
5. člena ZUTPG, ki niso našteti v I. točki tega sklepa, se na
podlagi prvega odstavka 3. člena ZUTPG opravi uskladitev od
1. julija 2009 v višini 2,3%.
VI.
Usklajeni zneski veljajo od 1. julija 2009.
Št. 01700-34/2006
Ljubljana, dne 2. julija 2009
EVA 2009-2611-0076
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

2599.

Sklep o razširjeni veljavnosti celotne
Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih
materialov in livarn Slovenije

Minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja v
zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe za dejavnost
kovinskih materialov in livarn Slovenije, na predlog stranke na
strani delavcev (Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije,
Dalmatinova 4, Ljubljana, ki ga zastopa Lidija Jerkič, Sindikat
kovinske, elektro in metalurške industrije Neodvisnost, Linhartova 13, Ljubljana, ki ga zastopa Milan Škafar, Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije, Trstenjakova 9,
Ptuj ki ga zastopa Vladimir Pajek in Konfederacija sindikatov 90
– Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike, Slovenski
trg 3, Kranj, ki ga zastopa Ljubomir Ocvirk), na podlagi drugega
odstavka 12. člena in 13. člena Zakona o kolektivnih pogodbah
(Uradni list RS, št. 43/06) naslednji

SKLEP
Ugotovi se razširjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije,
sklenjene dne 29. 12. 2005, na vse delodajalce v dejavnosti ali
dejavnostih, za katere je sklenjena kolektivna pogodba.
Št. 02047-1/2006-24
Ljubljana, dne 20. maja 2009
EVA 2009-2611-0072
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

2600.

Sklep o razširjeni veljavnosti celotne
Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo
Slovenije

Minister za delo, družino in socialne zadeve izdaja v
zadevi razširitve veljavnosti Kolektivne pogodbe za kovinsko
industrijo Slovenije, na predlog stranke na strani delavcev
(Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, Dalmatinova
4, Ljubljana, ki ga zastopa Lidija Jerkič, Sindikat kovinske,
elektro in metalurške industrije Neodvisnost, Linhartova 13,
Ljubljana, ki ga zastopa Milan Škafar, Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije, Trstenjakova 9, Ptuj ki ga
zastopa Vladimir Pajek, Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike, Slovenski trg 3, Kranj,
ki ga zastopa Ljubomir Ocvirk in Sindikat za dejavnost proizvodnje motornih vozil, prikolic in polprikolic, Trg OF 7, Ljubljana
ki ga zastopa Slavko Pungeršič), na podlagi drugega odstavka
12. člena in 13. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni
list RS, št. 43/06) naslednji

SKLEP
Ugotovi se razširjena veljavnost celotne Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije, sklenjene dne 9. 11.
2005, na vse delodajalce v dejavnosti ali dejavnostih, za katere
je sklenjena kolektivna pogodba.
Št. 02047-16/2005-30
Ljubljana, dne 20. maja 2009
EVA 2009-2611-0073
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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2601.

Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi
Fundacije Vrabček upanja

Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi 3. in 12. člena
Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) v upravni zadevi izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi Fundacije Vrabček upanja, ustanove,
s sedežem v Kromberku, Ulica Vinka Vodopivca 28, Nova
Gorica, naslednjo

ODLOČBO
1. S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o ustanovitvi
Fundacije Vrabček upanja, ustanove, sestavljenim v obliki
notarskega zapisa opr. št. SV 155/2009 z dne 7. 4. 2009,
s katerim je ustanoviteljica družba Contall d.o.o., poslovne
storitve, Nova Gorica, Ulica Vinka Vodopivca 28, Kromberk,
Nova Gorica, ki jo zastopa direktorica Peršolja Darja, ustanovila ustanovo z imenom: Fundacija Vrabček upanja,
ustanova, s sedežem v Kromberku, Ulica Vinka Vodopivca 28, Nova Gorica.
2. Namen ustanove je splošno koristen in trajen.
Ustanova se ustanavlja za:
– področje zdravstvene rehabilitacije in podpore delovanju Bolnice Stara Gora, oddelek za invalidno mladino,
– zbiranje potrebnih sredstev za delovanje in obnovo
Bolnice Stara Gora,
– osveščanje javnosti,
– koordiniranje transakcij med donatorji in Bolnico Stara
Gora,
– organiziranje različnih dogodkov in srečanj in
– opravljanje promocije, ki je potrebna za izpolnitev namena ustanove.
3. Ustanovitveno premoženje znaša 1.000 eurov.
4. Oseba, pooblaščena za zastopanje, je: Peršolja Darja,
predsednica uprave Fundacije Vrabček upanja, ustanove.
Št. 093-17/2009
Ljubljana, dne 29. junija 2009
EVA 2009-2711-0031
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
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Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
ustanove Fundacija mag. Alenke Gabrič,
ustanova za štipendiranje

Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana na podlagi
3. in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05
– uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 39.a člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US in 126/07 – ZUP‑E) na
podlagi vloge notarke mag. Nine Češarek, Trg zbora odposlancev 66, 1330 Kočevje z dne 24. 2. 2009, v zadevi izdaje
soglasja k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija mag. Alenke
Gabrič, ustanova za štipendiranje, izdaja naslednjo

ODLOČBO
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova
za štipendiranje
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo izdaja
soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija mag. Alenke
Gabrič, ustanova za štipendiranje, s katerim je ustanovitelj
Rotary klub Kočevje, Trg zbora odposlancev 2, 1330 Kočevje,
ustanovil ustanovo »Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova
za štipendiranje« s sedežem v Kočevju, Trg zbora odposlancev 2, 1330 Kočevje, o čemer je notarka mag. Nina Češarek
iz Kočevja sestavila notarski zapis z opr. št. SV 102/09 z dne
24. 2. 2009.
Namen ustanove je splošno koristen in trajen. Namen
ustanove je štipendiranje nadarjenih, pomoči potrebnih dijakov
in študentov iz Republike Slovenije in s tem širjenje znanja in
ustvarjalnosti mladih.
V skladu z ustanovitvenim aktom so člani prve 3‑članske
uprave ustanove Uroš Novak, Franci Rupnik in dr. Vladimir
Prebilič.
Št. 0141-11/2009/4
Ljubljana, dne 12. junija 2009
EVA 2009-3211-0015
Gregor Golobič l.r.
Minister
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
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OBČINE
BREŽICE
2603.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Brežice

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD,
66/06 – odl. US, 112/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A in 70/08), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odl. US in 76/08), 3. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 17. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 – popr. in 76/08 – ZIKS-1C), 3. in 10. člena
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni
list RS, št. 32/08 in 99/08) ter 19. člena Statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na
20. redni seji dne 15. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Brežice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa način izvajanja obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter obdelave in odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu:
javna služba) na območju Občine Brežice.
(2) Javni službi zagotavlja Občina Brežice v obliki koncesionirane gospodarske javne službe na območju Občine
Brežice v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
2. člen
(1) S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne
službe,
2. vrste in obseg storitev javne službe ter njihova prostorska razporeditev,
3. pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe,
4. pravice in obveznosti uporabnikov storitev javne službe,
5. viri financiranja, oblikovanje cen in obračun storitev
javne službe,
6. vrsta objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne
službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe in
9. prehodne ter končne določbe.
(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt za obvezni gospodarski javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter
obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine Brežice (v nadaljevanju: javna služba), s katerim so določeni predmet in pogoji
za oddajo koncesije, za opravljanje javnih služb ter ureja druga
vprašanja v zvezi s koncesijo za izvajanje javnih služb.
3. člen
Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki po tem odloku so:
1. uveljavitev načela »stroške plača povzročitelj komunalnih odpadkov«;
2. izboljšati dostop do storitev javne službe;

3. zagotoviti učinkovit sistem ločenega zbiranja komunalnih odpadkov;
4. zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo
preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču komunalnih
odpadkov;
5. 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.
4. člen
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javnih služb iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo zakon in podzakonski predpisi s področja varstva
okolja.
5. člen
Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Brežice (v nadaljevanju: občina),
2. izvajalec javne službe (v nadaljevanju: izvajalec),
3. povzročitelji komunalnih odpadkov na območju občine
(v nadaljevanju: povzročitelj),
4. imetniki komunalnih odpadkov na območju občine.
6. člen
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
1. Komunalni odpadek po tem odloku je odpadek iz
gospodinjstva ali njemu po naravi ali sestavi podoben odpadek
iz proizvodnje, trgovine, storitvene ali druge dejavnosti in je
uvrščen v skupino odpadkov s številko 20 s klasifikacijskega
seznama odpadkov in podskupino s številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju
z odpadki (v nadaljevanju tega odloka: odpadek).
2. Povzročitelj odpadkov je vsak prebivalec občine
in vsaka fizična ali pravna oseba, katere delovanje ali dejavnost na območju občine povzroča nastajanje odpadkov
oziroma vsaka oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali
druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava
odpadkov.
3. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna
ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti.
4. Javna služba ravnanja s komunalnimi odpadki je
zbiranje, prevoz, obdelava in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorovanjem teh postopkov in nadzorom odlagališč po
zaprtju.
5. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih
njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje pred prevozom zaradi
oddaje v obdelavo.
6. Izvajalec javne službe je oseba, ki skladno s tem odlokom opravlja dejavnost javne službe ravnanja s komunalnih
odpadkov.
7. Oddaja odpadkov je ravnanje z odpadki, pri katerem
imetnik odpadkov odda odpadke izvajalcu javne službe v nadaljnje ravnanje s potrditvijo evidenčnega lista, prevzemnik odpadkov pa s potrditvijo evidenčnega lista odpadke prevzame.
8. Prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje izvajalcu javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov brez potrditve evidenčnega lista s strani
imetnika ali prevzemnika odpadkov, kadar je taka oddaja dovoljena na podlagi predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
9. Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, in vsi drugi postopki
priprave za odstranjevanje odpadkov, katerih ni mogoče predelati.
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10. Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki se skladno s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, uvrščajo med
odpadke s številko 20 03 01 iz klasifikacijskega seznama
odpadkov.
11. Biološko razgradljivi odpadki so organski kuhinjski odpadki iz podskupine »ločeno zbrane frakcije«, odpadki
primerni za kompostiranje iz podskupine »odpadki z vrtov
in parkov (vključno z odpadki s pokopališč)« in po sestavi
organskim kuhinjskim odpadkom podobni odpadki iz živilskih
trgov iz podskupine »drugi komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama, določenega s predpisom, ki ureja ravnanje
z odpadki.
12. Ločene frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki niso
nevarni odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno
zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe.
13. Odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek, je odpadna prodajna ali sekundarna embalaža, ki nastaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot po naravi in sestavi gospodinjskim
odpadkom podoben odpadek v industriji ali obrtni, storitveni ali
drugi dejavnosti.
14. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine »drugi
komunalni odpadki« s klasifikacijskega seznama odpadkov, ki
zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso primerni za prepuščanje v zabojnikih ali vrečkah za odpadke.
15. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z
odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe.
16. Zbirno mesto je prostor, kjer imajo uporabniki nameščene predpisane namenske posode ali zabojnike za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov v času do prevzema odpadkov.
17. Prevzemno mesto je vnaprej določen prostor, kjer
uporabniki v predpisanih namenskih posodah ali zabojnikih ali
tipiziranih vrečah za odpadke prepuščajo te odpadke izvajalcu
javne službe.
18. Zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) je pokrit ali
nepokrit prostor, urejen in opremljen za določeno zbiranje in
začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji
izvajalcu javne službe te frakcije prepuščajo.
19. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst
ločenih frakcij, kjer povzročitelji iz širše okolice izvajalcu javne
službe prepuščajo te frakcije in kosovne odpadke. Zbirni center
je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica nevarnih frakcij.
20. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih
frakcij, kjer povzročitelji izvajalcu javne službe te frakcije oddajajo.
21. 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 izvajalcu javne službe te frakcije
oddajajo.
22. Namenska posoda za zbiranje odpadkov so namenski zabojniki, kontejnerji, vrečke, in druga predpisana oprema za zbiranje posameznih vrst odpadkov (v nadaljevanju:
embalaža za zbiranje odpadkov).
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak
pomen kot je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih,
ki so izdani na njihovi podlagi.
7. člen
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka je, če ni z
odlokom ali zakonom drugače določeno, organ občinske
uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v
nadaljevanju: pristojni organ), ki opravlja tudi strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki
z občinskim aktom ali pogodbo niso prenesene na izvajalca
javne službe, skrbi za koordinacijo med občino in izvajalcem
javne službe in izvaja nadzor nad izvajanjem javne službe
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skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in zagotavljanja kakovosti.
(2) Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor in organ za
odločanje o kršitvah določb tega odloka je, če ni z zakonom
ali podzakonskim predpisom ali odlokom drugače določeno,
Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob
Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih
namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka ter imata
pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi
izvajalec javne službe, pri čemer sta dolžna spoštovati določila
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(4) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge,
ki jih občina s tem odlokom prenese na izvajalca javne službe
so:
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z
načrtovanjem razvoja javne službe,
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje
za izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe,
– pospeševanje uvajanja informatiziranih procesov za
potrebe javne službe,
– vodenje katastra.
(5) Izvajalcu javne službe se podeli zlasti naslednja javna
pooblastila:
– da izvaja javno službo v skladu s predpisi Republike
Slovenije in Občine Brežice ter koncesijsko pogodbo,
– da uporablja zbiralnice ločenih frakcij in zbirni center v
namene izvajanja javne službe,
– da upravlja (izkorišča) in vzdržuje objekte in naprave
potrebne za izvajanje javne gospodarske službe,
– da prevzema vodenje vseh evidenc, ki so za opravljanje predmetne gospodarske javne službe potrebne, skladno z
veljavnimi predpisi,
– da predlaga dela za investicijske posege v objekte in
naprave potrebne za izvajanje javne gospodarske službe.
(6) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe
podeljuje javno pooblastilo za izdajanje smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in mnenj k dopolnjenimi
predlogi prostorskih aktov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje. Za izdajo smernic in mnenj mora vlagatelj
predložiti dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja s področja
načrtovanja prostora.
(7) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe
podeljuje javno pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah
izdaje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(8) Izvajalec javne službe vodi evidence oziroma registre
v skladu z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo ravnanje
z odpadki, gospodarske javne službe, oblikovanje cen in tem
odlokom.
(9) Izvajalec javne službe in uporabniki so dolžni v skladu s tem odlokom kršitelje prijaviti prekrškovnemu organu ali
pristojnemu organu.
8. člen
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim
ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev
obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče
drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov je v primeru iz prejšnjega odstavka dolžan na račun
občine zagotoviti zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki
povzročajo čezmerno obremenitev okolja ter oddajo teh odpadkov v obdelavo.
(3) Če se v primeru iz prvega odstavka tega člena povzročitelj ugotovi kasneje, ima občina pravico in dolžnost izterjati
vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov.
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II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
9. člen
(1) Občina zagotavlja izvajanje javne službe na celotnem
območju občine, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja
in podzakonskimi predpisi ter v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske javne službe tako, da so storitve javne služba
dostopne vsem povzročiteljem, uporaba storitev javne službe
pa je za vse povzročitelje obvezna.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe je fizična ali pravna
oseba, kateri se podeli koncesijo na celotnem območju Občine
Brežice v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
10. člen
(1) Občinski svet sprejme Tehnični pravilnik o zbiranju in
prevozu komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: pravilnik), ki ga
pripravi izvajalec javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov na predlog župana. V enaki obliki in postopku se
sprejmejo tudi vse dopolnitve in spremembe pravilnika.
(2) 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;
– 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.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
11. člen
(1) Javna služba zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 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 na regijsko odlagališče za nenevarne odpadke.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja
javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur pod
enakimi pogoji.
(3) Podrobnejša vsebina storitev javne službe iz prvega
odstavka tega člena se za posamezno koledarsko leto določi z
Letnim programom ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Občine Brežice (v nadaljevanju: letni program).
(4) Letni program obsega podatke o:
– posodah za zbiranje posameznih vrst odpadkov,
– frekvencah in času prevzemanja posameznih vrst odpadkov,
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– prevzemnih mestih posameznih vrst odpadkov,
– pogojih za prevzemanje posameznih vrst odpadkov,
– prevzetih količinah posameznih vrst odpadkov,
– ravnanju s prevzetimi odpadki,
– načinu dobave, zamenjave in čiščenja posod za zbiranje
odpadkov ter urejanja in vzdrževanja zbiralnic ločenih frakcij,
– delu z javnostjo pri izvajanju javne službe,
– zagotavljanju drugih storitev, potrebnih za nemoteno
izvajanje javne službe,
– stroških in virih financiranja investicijskih stroškov za
izvedbo letnega programa,
– vse druge podatke v skladu z zakonom in podzakonskimi prepisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(5) Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki 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.
12. člen
(1) Uporaba storitev iz prejšnjega člena je obvezna za vse
uporabnike storitev javne službe.
(2) Uporabnik storitev javne službe je vsak imetnik komunalnih odpadkov, ki ima ne glede na pravni temelj:
– pravico do uporabe stavbe ali dela stavbe, v kateri 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 v javni rabi, ki povzroča
nastajanje komunalnih odpadkov;
– pravico do uporabe počitniških objektov.
(3) 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 upravljavca 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.
(4) Če je imetnikov pravice do uporabe nepremičnin iz
drugega odstavka tega člena več, imajo skupaj nerazdelno
pravice in obveznosti uporabnika storitev javne službe.
(5) 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.
(6) 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.
(7) 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.
Prevzemanje komunalnih odpadkov
13. člen
(1) 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,
– biološko razgradljivi odpadki,
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– mešana odpadna komunalna embalaža zbrana v skladu
s 16. členom tega odloka.
(2) Izvajalec javne službe mora zagotoviti, da se nevarne
frakcije zbirajo ločeno od drugih ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov.
(3) Ostanki komunalnih odpadkov, ki se ne zbirajo ločeno
na podlagi prejšnjih odstavkov, se zbirajo kot mešani komunalni
odpadki.
(4) Imetniki odpadkov prepuščajo komunalne odpadke
izvajalcu javne službe z odlaganjem v tipizirane in označene
zabojnike, posode ali vreče, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, ki so
določeni s tem odlokom.
14. člen
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
– prevzemanje odpadne embalaže zbrane v skladu s
16. členom tega odloka izmenično s prevzemanjem mešanih
komunalnih odpadkov,
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih
frakcij,
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih in
– občasno prevzemanje kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov.
(2) Storitve prevzemanja nevarnih frakcij obsegajo redno
prevzemanje nevarnih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih
odpadkov oddajajo v zbirnem centru ali premičnih zbiralnicah
nevarnih frakcij.
(3) Podrobneje se obseg in vsebina storitev ter način
ločenega zbiranja odpadkov iz prvega in drugega odstavka
tega člena določi z letnim programom ravnanja s komunalnimi. Program za vsako naslednje leto izdela izvajalec
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
ga posreduje občini v potrditev najpozneje do 31. oktobra
v tekočem letu.
15. člen
(1) Biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri povzročiteljih iz gospodinjstev, se morajo zbirati ločeno od drugih ločeno
zbranih frakcij komunalnih odpadkov in od mešanih komunalnih
odpadkov. Prevzemno mesto je isto kot za mešane komunalne
odpadke.
(2) Za biološko razgradljive odpadke je potrebno zagotoviti ločeno zbiranje in prevzemanje pri povzročiteljih odpadkov
na območju mestnega jedra ali večjega stanovanjskega naselja
z gostoto poselitve več kot 5 prebivalcev na hektar.
(3) Na območjih, kjer izvajalec javne službe ne zagotavlja
rednega odvzema biološko razgradljivih odpadkov, mora povzročitelj odpadkov sam zagotoviti kompostiranje svojih biološko
razgradljivih odpadkov v hišnem kompostniku.
(4) Izvajalec javne službe spodbuja povzročitelje odpadkov, da lastne biološko razgradljive odpadke kompostirajo v
hišnih kompostnikih tudi na območjih z organiziranim rednim
prevzemanjem biološko razgradljivih odpadkov, če imajo za
tako kompostiranje na razpolago vrt in pri tem upoštevajo ustrezne postopke predelave biološko razgradljivih odpadkov.
(5) Izvajalec javne službe mora zagotoviti:
– da se na območjih, kjer je organizirano ločeno zbiranje
biološko razgradljivih odpadkov, ti odpadki zbirajo v predpisanih
zabojnikih ali posodah in prevažajo z vozili, opremljenimi za
prevoz biološko razgradljivih odpadkov, tako da se odpadki ne
izpuščajo v okolje in da ne povzročajo emisije vonjav,
– prevzemanje biološko razgradljivih odpadkov skladno z
letnim programom zbiranja,
– čiščenje in razkuževanje predpisanih zabojnikov in posod za zbiranje ter vozil, s katerimi zagotavlja prevažanje
biološko razgradljivih odpadkov.
(6) Če povzročitelj odpadkov odlaga v posodo za zbiranje
biološko razgradljivih odpadkov nepravilno ločene odpadke, ki
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jih ni mogoče predati v končno oskrbo, izvajalec takih odpadkov na dan odvoza tovrstnih odpadkov ne prevzame, temveč
jih prevzame na dan odvoza mešanih odpadkov. Pri tem povzročitelj odpadkov izvajalcu plača strošek prihoda (zbiranje
in odvoz), dodatni strošek zbiranja in odvoza ter predpisano
dajatev za odlaganje odpadkov, ob prevzemu na dan odvoza
ostankov odpadkov. Izvajalec to ugotovitev posreduje prekrškovnemu organu.
16. člen
(1) Izvajalec javne službe s sistemom individualnega
zbiranja odpadne embalaže, ki vključuje uporabo namenske
posode, zagotavlja pri uporabnikih storitve izvorno ločevanje
in prevzem naslednjih vrst odpadne embalaže:
– odpadna embalaža iz papirja;
– odpadna embalaža iz plastike;
– odpadna embalaža iz kovin;
– odpadna embalaža iz sestavljenih materialov.
(2) V namensko posodo iz prvega odstavka tega člena
se ne odlaga:
– steklena embalaža;
– časopisni papir;
– večje škatle;
– ostanki hrane;
– nečiste vrečke in embalaža;
– nevarni odpadki (baterije, pločevinke barv, razredčil,
kartuše itd.).
(3) Uporabniki storitve javne službe papir in steklo zbirajo
ločeno in ga oddajo na obstoječih ekoloških otokih ali v zbirnem
centru.
17. člen
(1) Za prevzemanje ločenih frakcij se zagotovijo zbiralnice
ločenih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami
ali zabojniki za prevzemanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz prvega odstavka 14. člena tega odloka.
(2) 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, zdravstvenih domovih, bolnišnicah, šolah in otroških
vrtcih.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek zbiralnic ni treba urediti
v naseljih na območju z gostoto poselitve manj kot 300 prebivalcev na km2, če je v okviru opravljanja javne službe zagotovljeno ločeno zbiranje frakcij iz prvega odstavka 14. člena tega
odloka na način, določen v 16. členu tega odloka.
(4) Iz zbiralnic se stalno, redno in nemoteno zagotavlja
ločen prevoz frakcij v zbirni center.
18. člen
Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje nevarnih frakcij v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki.
19. člen
(1) Zbiralnice se uredijo na javnih površinah lokalnega
pomena, ki so dostopne za transportna vozila, če se s tem ne
ogroža njihova splošna raba. Kadar bi bila lahko zaradi ureditve
zbiralnice ogrožena splošna raba javne površine, občina zagotovi drugo primerno javno površino.
(2) Izvajalec javne službe opremi zbiralnico z zabojniki
ali posodami za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Tipi in
oznake zabojnikov ali posod za posamezne ločene in nevarne
frakcije ter označbe zbiralnic se določijo s tehničnim pravilnikom iz 10. člena tega odloka.
(3) Izvajalec javne službe mora zbiralnice vzdrževati tako,
da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbiralnici zbirajo,
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– 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
in
– lahko ločene frakcije prepuščajo vsi povzročitelji komunalnih odpadkov ne glede na njihovo prebivališče.
(4) V zbiralnici nevarnih frakcij mora nevarne frakcije, ki
jih oddajajo povzročitelji komunalnih odpadkov, prevzemati za
ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh frakcij usposobljena oseba.
(5) 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 prašenja in povzroča čim manj hrupa,
med prevozom pa ne prihaja do raztresanja odpadkov.
20. člen
(1) Prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov se opravlja na prevzemnih mestih, kjer so uporabniki dolžni po vnaprej
določenem urniku prepustiti te odpadke izvajalcu javne službe
v tipiziranih zabojnikih s prostornino od 120 do 1100 l, izjemoma lahko tudi v zabojnikih z večjo prostornino.
(2) Druge posode, zabojniki ali tipizirane vrečke za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov, ki jih določa pravilnik
iz 10. člena tega odloka, se lahko uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih razlogov (na primer zaradi nedostopnosti
ali velike oddaljenosti od prevzemnega mesta ali izrednega
povečanja količine odpadkov) ni mogoče uporabiti zabojnika
iz prejšnjega odstavka. V teh primerih morajo uporabniki do
prevzema hraniti odpadke pri sebi.
(3) Po uvedbi zbiranja odpadne embalaže iz 16. člena
tega odloka prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov poteka izmenično s prevzemanjem individualno zbrane embalaže
v namenskih posodah iz 16. člena tega odloka.
(4) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzemanje
mešanih komunalnih odpadkov na območju Občine Brežice
enkrat na vsakih štirinajst dni.
(5) Izvajalec javne službe ne sme prevzemati mešanih
komunalnih odpadkov, če je v njih tudi odpadna embalaža, ki
mora biti zbrana kot ločena frakcija.
21. člen
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov
za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne
službe. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz četrtega 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
10. člena tega odloka.
(2) 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 komunalni odpadkov določijo skupne posode
ali zabojniki, katerih število in velikost določi izvajalec javne
službe skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz 10. člena
tega odloka.
(3) Uporabniki so dolžni na svoje stroške zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih posod in zabojnikov za prepuščanje
mešanih komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih. Stroški
zamenjave in vzdrževanja se določijo v tarifnem pravilniku.
(4) Če imajo uporabniki občasno več odpadkov, kot to
dopušča njihova posoda za zbiranje odpadkov, jih morajo odložiti v namensko predpisano vrečo za zbiranje odpadkov z
logotipom izvajalca ter jo postaviti poleg predpisane posode
za zbiranje odpadkov ali pa jih prepustiti v zbirnem centru, če
ta omogoča njihovo prevzemanje.
(5) Če količina prepuščenih odpadkov redno presega
prostornino posod ali zabojnikov za odpadke, lahko izvajalec
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javne službe določi ustrezno povečanje prostornine posode ali
zabojnika oziroma povečanje števila posod ali zabojnikov.
22. člen
(1) 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
prevzemno mesto lahko določi tudi na zasebnem zemljišču
uporabnika.
(2) Prevzemno mesto je lahko oddaljeno največ 5 metrov
od roba prometne poti smetarskega vozila.
(3) Uporabnik mora zagotoviti, da se posoda, zabojnik
ali namenska vrečka prestavi z zbirnega mesta na prevzemno
mesto do 7. ure zjutraj glede na predviden dan odvoza, po
prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike čimprej,
najkasneje pa do konca dne, ko je bil prevoz opravljen, vrne
na zbirno mesto.
(4) Prevzemno mesto določi uporabnik v soglasju z izvajalcem javne službe. Če do soglasja ne pride, določi prevzemno
mesto na predlog katere koli stranke občinska uprava Občine
Brežice najkasneje ob začetku uporabe storitev javne službe,
z vpisom uporabnika v register.
(5) Dovozna pot do prevzemnega mesta za komunalne
odpadke ne sme imeti stopnic, robnikov ali drugih ovir in mora
biti urejena tako, da je omogočen neposreden in nemoten
dostop s specialnimi komunalni vozili v dnevnem času, v vseh
vremenskih razmerah in mora prenesti osne obremenitve posebnega komunalnega vozila.
(6) V primeru, da cesta, ki vodi do prevzemnih mest, ne
omogoča dovoza za specialna vozila izvajalca, si mora uporabnik storitev javne službe v dogovoru z izvajalcem zagotoviti
ustrezno število namensko označenih vrečk za zbiranje posameznih vrst odpadkov ter jih na dan prevzemanja dostaviti na
prevzemno mesto.
(7) Izvajalec javne službe sme pri prevzemanju odpadkov
odstopiti od letnega koledarja odvozov zgolj v primeru višje sile,
kot so neprimerne vremenske razmere, začasna neprevoznost
poti do prevzemnih mest in nenadne okvare posebnih vozil,
vendar pa mora povzročitelje v najkrajšem možnem času na
krajevno običajen način obvestiti o razlogih opustitve odvoza
ter o novih terminih odvoza odpadkov.
23. člen
(1) V času do predvidenega prevzema mešanih komunalnih odpadkov se odpadki zbirajo v posodah ali zabojnikih, ki so
nameščeni na zasebnem površinah ali v zasebnih prostorih pri
uporabnikih (zbirna mesta). Uporabniki morajo zagotoviti, da
se odpadki zbirajo na način, ki ne povzroča emisije vonjav in
onesnaževanja okolice.
(2) Za urejenost in čistočo zbirnega mesta skrbi povzročitelj.
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko
zbirna mesta hkrati tudi prevzemna mesta.
(4) Zbirna in prevzemna mesta se pri novih stanovanjskih
ter poslovnih zgradbah in naseljih, pri prenovah ter spremembah namembnosti objektov načrtujejo z upoštevanjem določb
tega odloka.
24. člen
(1) Občina zagotavlja ločeno zbiranje odpadkov v zbirnem
centru.
(2) Občina mora zagotoviti, da je zbirni center na lokaciji,
ki omogoča nemoten dostop povzročiteljem za prepuščanje
posameznih vrst odpadkov, prav tako pa tudi dostop specialnim
vozilom izvajalca za njihovo prevzemanje ter prevoz.
(3) Zbirni center mora zagotavljati ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
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– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,
– odpadkov iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz
kovin,
– les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
– oblačila,
– tekstil,
– jedilno olje in maščobe,
– barve, črnila, lepil in smol, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi,
– detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
– baterije in akumulatorje, ki niso razvrščene v skupine
16 06 01, 16 06 02 ali 16 06 03 v klasifikacijskem seznamu
odpadkov, določenem v predpisu o ravnanju z odpadki,
– električne in elektronske opreme, ki ne vsebujejo nevarnih snovi in
– kosovne odpadke.
(4) V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki
imajo status uporabnika skladno z 12. členom tega odloka za
odpadke, ki se zbirajo v okviru izvajanja obvezne gospodarske
javne službe.
(5) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in
vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste odpadkov se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije odda, razvrščajo in začasno
hranijo tako, da je možna njihova ponovna uporaba predelava
ali odstranjevanje skladno s predpisi,
– na njegovi lokaciji ne prihaja do onesnaževanja okolja
in
– je zbirni center za odpadke ustrezno vzdrževan, očiščen
in estetskega videza.
(6) Vrste odpadkov, ki jih prevzema izvajalec v zbirnem
centru ter vrsto posod za njihovo zbiranje (tip, barva, volumen
in število), vodi izvajalec v registru zbirnega centra, za posamezno koledarsko leto pa se določijo v letnem programu.
(7) Izvajalec prevzema odpadke v zbirnem centru v obratovalnem času zbirnega centra, o katerem povzročitelje obvesti
najkasneje do 31. decembra za naslednje leto.
(8) Izvajalec javne službe mora zagotavljati reden prevzem v zbirnem centru zbranih frakcij in jih 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
(1) V okviru javne službe mora biti v vsaki krajevni skupnosti izven ožjega gravitacijskega območja zbirnega centra
najmanj enkrat v koledarskem letu zagotovljeno prevzemanje
kosovnih odpadkov na prevzemnih mestih kosovnih odpadkov, ki jih določi izvajalec javne službe v obvestilu iz tretjega
odstavka tega člena.
(2) V okviru prevzema kosovnih odpadkov mora biti zagotovljeno tudi prevzemanje opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi.
(3) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov najmanj štirinajst dni pred prevzemom kosovnih
odpadkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom,
objavljenim na krajevno običajen način.
(4) Imetniki 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.
(5) Prevzemanje kosovnih odpadkov ni redna storitev prevzemanja komunalnih odpadkov. Stroške prevzemanja kosovnih odpadkov krije imetnik kosovnih odpadkov in so vračunani
v stroških ravnanja z odpadki.
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26. člen
(1) Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja in javne
prireditve, morajo za čas trajanja prireditve v dogovoru z izvajalcem javne službe zagotoviti, da se prireditveni prostor proti
plačilu opremi s tipskimi posodami za zbiranje tistih odpadkov,
za katere se pričakuje, da bodo nastali.
(2) Za čas trajanja kulturnih, športnih in drugih javnih
prireditev na prostem, na kateri se pričakuje več kot 1.000 udeležencev, mora organizator prireditve v dogovoru z izvajalcem
javne službe zagotoviti, posode ali zabojnike za ločeno zbiranje
ločenih frakcij iz prvega odstavka 13. člena tega odloka.
(3) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe
o nameravani prireditvi najmanj štirinajst dni pred datumom
izvedbe prireditve.
(4) Organizatorji javne prireditve morajo na svoje stroške
najkasneje 12 ur po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti
in zagotoviti, da izvajalec javne službe proti plačilu prevzame
zbrane odpadke v roku 24 ur od zaključka prireditve.
27. člen
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito
odloženi komunalni odpadki, odredi prekrškovni organ izvajalcu
javne službe njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki na račun lastnika zemljišča,
v primeru, da izvaja posest nad zemljiščem druga oseba, pa na
račun osebe, ki izvaja posest.
(2) Če se kasneje odkrije povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov, ima občina pravico in dolžnost od njega izterjati
vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(3) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču
v lasti osebe zasebnega prava, odredi prekrškovni organ
odstranitev komunalnih odpadkov lastniku ali drugemu posestniku zemljišča.
Obdelava komunalnih odpadkov
28. člen
(1) V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo
naslednje storitve obdelave komunalnih odpadkov na način in
pod pogoji, da jih obdela sam ali odda predelovalcu oziroma
odstranjevalcu odpadkov:
1. predelava odpadnega lesa v sekance;
2. storitve obdelave biološko razgradljivih odpadkov v
kompostarnah in napravah za mehansko-biološko obdelavo
odpadkov;
3. storitve predobdelave komunalnih odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže odpadkov pred njihovim
odlaganjem ali zmanjšanja nevarnih lastnosti zaradi njihovega
odlaganja na odlagališče za nenevarne odpadke;
4. storitve predobdelave komunalnih odpadkov z namenom povečanja možnosti za njihovo predelavo.
(2) Pri obdelavi ali oddaji odpadkov v obdelavo mora
izvajalec javne službe upoštevati, da:
– ima predelava odpadkov prednost pred njihovim odstranjevanjem,
– ima priprava odpadkov za ponovno uporabo prednost
pred recikliranjem in drugimi načini predelave,
– imata sežig ali sosežig odpadkov z energetsko izrabo
prednost pred drugimi načini predelave, če sta za okolje manj
obremenjujoča od drugih postopkov predelave,
– da je potrebno odpadke, za katere ni mogoče zagotoviti
predelave, odstraniti, pri čemer je odlaganje najslabša možnost, zato je dovoljeno odlaganje samo obdelanih odpadkov,
v skladu s podzakonskim predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih.
29. člen
V okviru javne službe zbiranja in prevoza se z izvornim
razvrščanjem komunalnih odpadkov zagotavlja predhodno ločevanje komunalnih odpadkov na osnovne frakcije:
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– odpadna komunalna embalaža (vse frakcije),
– biološko razgradljivi odpadki,
– kosovni odpadki,
– nevarni odpadki.
30. člen
V okviru javne službe zbiranja in prevoza se zagotavljajo
storitve tehtanja naslednjih odpadkov:
– odpadne embalaže, katero mora izvajalec javne službe
skladno s predpisi oddati družbi za ravnanje z odpadno embalažo,
– ločene frakcije, ki gredo v predelavo,
– vsake pošiljke odpadnih jedilnih olj, ki se oddajo v
predelavo,
– nevarne frakcije, ki gredo v predelavo ali odstranjevanje,
– preostanek odpadkov, ki gre na odlaganje.
Predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov
31. člen
(1) V okviru javne službe se zagotavlja skladiščenje odpadkov pri izvajalcu javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v zbirnih centrih z namenom in za čas, ki je
potreben, da se odpadki lahko pripravijo za prevoz do osebe,
ki skladno s predpisi o ravnanju z odpadki izvaja nadaljnjo
obdelavo odpadkov.
(2) V storitev iz prejšnjega odstavka je vključen tudi prevoz preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi iz 27. člena
tega odloka na odlagališče za nenevarne odpadke.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV
JAVNE SLUŽBE
32. člen
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:
– nabavo in vzdrževanje opreme iz 48. člena tega odloka;
– redno higiensko vzdrževanje opreme iz prejšnje alineje,
vključno z rednim razkuževanjem in pranjem;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov;
– zagotavljanje podatkov in evidenc ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih skladno s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki.
(2) Storitve javne službe se morajo opravljati na način,
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.
33. člen
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih
mest z naslednjimi podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne
odpadke,
– identifikacijska oznaka iz katastra stavb za vsako posamezno stavbo ali del stavbe, v kateri nastajajo mešani komunalni odpadki,
– ulica in hišna številka stavbe.
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi podatki, ki
so potrebni za določitev cene in obračun storitev javne službe,
med drugim:
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– firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov,
– število članov posameznega gospodinjstva v stavbi,
– 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.
(3) Uporabniki storitev javne službe morajo izvajalcu v
roku 30 dni od nastanka spremembe pisno sporočiti vsako
spremembo podatkov, ki se vpisujejo v register.
(4) Podatki v registru uporabnikov se lahko spremenijo
na podlagi:
– pisnega sporočila uporabnika,
– ugotovitev izvajalca javne službe glede na uradni vir
podatkov iz CRP (centralni register prebivalstva) in glede na
ugotovljeno stanje pri posameznem povzročitelju,
– ugotovitev pristojnega ali prekrškovnega organa.
(5) Izvajalec javne službe ob vsaki spremembi podatkov
v registru uporabnikov na vlogo uporabnika potrdi uporabniku
vpis teh sprememb in uskladi prevzemanje odpadkov ter obračun storitev javne službe s spremembami najkasneje 30 dni
po vpisu spremembe v register uporabnikov.
34. člen
(1) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov na območju, za katerega uredi zbiralnico ločenih
frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni center, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in na druge krajevno
običajne načine obvestiti o:
– lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra;
– času obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij ali zbirnega
centra;
– ločenih ali nevarnih frakcijah, ki se prepuščajo;
– načinu prepuščanja ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
– načinu predvidene predelave ali oddajanja ločeno zbranih frakcij;
– drugih pogojih za prevzem ločenih frakcij.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje biološko
razgradljivih odpadkov na območju, za katerega uredi prevzemanje, z javnim naznanilom v sredstvih javnega obveščanja in
na druge krajevno običajne načine obvestiti o:
– območju in načinu prepuščanja biološko razgradljivih
odpadkov;
– drugih pogojih za prepuščanje biološko razgradljivih
odpadkov;
– pogojih, pod katerimi se zbrani biološko razgradljivi
odpadki oddajajo v predelavo, obveščanje pa ponoviti vsakih
šest mesecev.
35. člen
(1) Izvajalec javne službe je dolžan v sredstvih javnega
obveščanja in na druge krajevno običajne načine redno obveščati in na druge načine seznanjati uporabnike, da naj:
– izločijo iz komunalnih odpadkov čim več ločenih frakcij
in jih prepuščajo na način iz 16. člena tega odloka, 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 urejeno na
poseben način, tako kot je predpisano,
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– 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.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje biološko
razgradljivih odpadkov v sredstvih javnega obveščanja in na
druge krajevno običajne načine redno obveščati o:
– prepovedi mešanja biološko razgradljivih odpadkov z
drugimi komunalnimi odpadki;
– izločanju vseh biološko razgradljivih 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 biološko razgradljivih odpadkov pred prepustitvijo izvajalcu javne službe.
V. ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE OPRAVLJANJA JAVNE
SLUŽBE OBDELAVE IN ODLAGANJA PREOSTANKOV
ODPADKOV
36. člen
(1) Občinski svet sprejme Tehnični pravilnik o odlaganju
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v
Regionalnem centru za ravnanje z odpadki Dolenjska (v nadaljevanju: Pravilnik) na predlog župana.
Obrazložen osnutek pravilnika iz prejšnjega odstavka
mora na zahtevo župana pripraviti izvajalec (koncesionar).
V enaki obliki in postopku se sprejmejo tudi vse dopolnitve in
spremembe pravilnika.
(2) Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena obsega:
– opredelitev tehnologije ravnanja z odpadki z določitvijo
postopka njihovega prebiranja, prekladanja, naknadnega ločevanja ločenih frakcij, kompostiranja bioloških odpadkov in
obdelave pred odlaganjem ter drugih načinov predelave;
– postopek izdajanja pogojev in soglasij po pooblastilih
iz tega odloka;
– podrobnejšo vsebino katastra Centra, evidenc in zbirk
podatkov po tem odloku ter načinu vodenja le-teh;
– druge sestavine, določene s tem odlokom,
– druge pogoje, merila in pravila, potrebna za organizirano, s predpisi usklajeno ter nemoteno delovanje javne službe.
(3) Pravilnik iz prejšnjega odstavka mora biti tekoče usklajevan z spremembami, tehnološkega, kulturnega in sociološkega značaja ter drugimi dogajanji v prostoru.
37. člen
Če so odpadki, pripeljani za odlaganje na odlagališče neustrezni in jih skladno s predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov, ni
dovoljeno odlagati na odlagališču ali ne ustrezajo deklariranim,
jih mora izvajalec zavrniti, prevoznik ali imetnik pa jih mora odpeljati na ustrezno skladiščenje. Izvajalec lahko dovoli začasno
skladiščenje zavrnjene pošiljke odpadkov na območju odlagališča največ za štiri mesece, da se dopolni ali ponovno izdela ocena odpadkov. O začasno skladiščeni oziroma zavrnjeni pošiljki
odpadkov se obvesti pristojno inšpekcijsko službo. V primeru
spora o ustreznosti odpadkov za odlaganje na odlagališču, o tem
v upravnem postopku odloči pristojni občinski organ.
38. člen
(1) Izvedena dela vodi koncesionar v kontrolni knjigi, ki
vsebuje podatke, ki jih določa državni predpis ter podatke o
vseh izvedenih in neizvedenih storitvah po programu izvajanja
javne službe, najmanj pa naslednje:
– naprava in/ali oprema, ki je bila na novo dobavljena
in/ali postavljena,
– naprava in/ali oprema s katero je bilo delo opravljeno,
– opis dela,
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– porabljen čas za opravljeno delo in skupna cena za
opravljeno delo,
– podatke o opravljenih rednih pregledih delovanja objektov in naprav skupaj z ugotovitvami in predlaganimi ukrepi.
(2) Kontrolno knjigo koncesionar posreduje v potrditev
koncedentu do petega dne v mesecu za pretekli mesec.
39. člen
(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti
poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja koncesije.
(2) Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog
letnega programa za javno službo za prihodnje leto in ga skupaj
z devetmesečnim poročilom o poslovanju in izvajanju javne
službe, najkasneje do 31. 3. vsakega tekočega leta predložiti
pristojnemu organu. Letni program sprejme občinski svet.
(3) Program izvajanja javne službe vsebuje predvsem:
– obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo posameznih objektov in naprav, stroškovno oceno, cenikom in pričakovanimi rezultati na področju
ravnanja z odpadki,
– obseg predvidenega rednega izvajanja javne službe s
stroškovno oceno in cenikom,
– ukrepe za doseganje okoljskih ciljev, skladno z zakonodajo,
– obseg in stroški zamenjave uničene in poškodovane
opreme ter naprav,
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po
koncesijski pogodbi,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– spremembah v podjetju koncesionarja,
– škodnih dogodkih,
– spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe,
– koriščenju zavarovanj in
– vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Podrobnejša vsebina programov in poročil iz tega
člena se lahko določi v koncesijski pogodbi.
(5) Najkasneje v roku devetih mesecev po pričetku izvajanja javne službe po tem odloku mora izvajalec pripraviti
in pristojnemu organu predložiti predlog dolgoročnega plana
javne službe za obdobje naslednjih petih let. Kasnejše predloge
dolgoročnih planov je izvajalec dolžen pripravljati vsako peto
leto, za obdobje naslednjih petih let. Dolgoročni plan, kot tudi
njegove morebitne spremembe, sprejema občinski svet.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
40. člen
Uporabniki imajo pravico:
– do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja
storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom
na območju občine po posameznih kategorijah uporabnikov,
– do uporabe skupne posode ali zabojnika za mešane
komunalne odpadke pod pogojem, da izvajalcu javne službe
predložijo soglasja vseh uporabnikov skupne posode.
41. člen
Uporabniki imajo obveznost:
– pri ravnanju z odpadki upoštevati zakon in podzakonske
predpise, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, določbe tega
odloka ter navodila izvajalca,
– obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe iz 45. člena tega
odloka na posebnem obrazcu najkasneje v 30 dneh po nastanku spremembe;
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati
skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
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– redno plačevati storitve javne službe.
– zagotoviti, da so posode, zabojniki ali tipizirane vreče
dan prevzema nameščeni na prevzemnem mestu do 7. ure
zjutraj;
– zagotoviti, da so pokrovi posod ali zabojnikov na prevzemnih mestih zaprti;
– vzdrževati čistočo na prevzemnih mestih, razen kadar
izvajalec javne službe onesnaži prevzemno mesto;
– zagotoviti izvajalcu javne službe neoviran dostop do
prevzemnega mesta.
42. člen
(1) Imetnikom odpadkov je prepovedano:
– prepuščati odpadke v posodah ali zabojnikih za ločeno
zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom;
– mešati nevarne frakcije z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posamezne nevarne frakcije med seboj;
– prepuščati odpadne prenosne baterije in akumulatorje
kot mešani komunalni odpadek;
– prepuščati odpadno električno in elektronsko opremo
kot mešani komunalni odpadek;
– sežigati in/ali odlagati odpadke v objektih ali na zemljiščih,
ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov;
– 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;
– brskanje po posodah ali zabojnikih ter razmetavanje
odpadkov;
– pisati na posode ali zabojnike za ločene frakcije ter lepiti
plakate nanje ali jo kakorkoli drugače poškodovati.
(2) V posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
je prepovedano odložiti:
– nevarne frakcije,
– klavniške odpadke,
– odpadni gradbeni material in kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih
dejavnosti,
– tople ogorke in pepel,
– kosovne odpadke in
– odpadke v tekočem stanju, gošče in usedline ne glede
na vrsto odpadka,
– biološke odpadke.
(3) Prepovedano je opustiti uporabo storitev javne službe,
kopičenje odpadkov in odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki
zato niso namenjeni.
(4) Povzročitelj, ki odpadke kopiči ali jih odloži izven
mesta, ki je namenjeno zbiranju teh odpadkov, je dolžan na
svoje stroške zagotoviti predelavo ali odstranitev teh odpadkov
skladno z zakonom in podzakonskim predpisom o ravnanju z
odpadki.
(5) Če povzročitelj iz četrtega odstavka tega člena ne
zagotovi predelave ali odstranitve odpadkov, to na njegove
stroške izvede izvajalec javne službe na podlagi odločbe prekrškovnega organa.
(6) Če povzročitelja iz četrtega odstavka tega člena ni
mogoče ugotoviti, zagotovi predelavo ali odstranitev odpadkov
izvajalec na stroške lastnika zemljišča, s katerega se z odločbo
prekrškovnega organa, odredi odstranitev odpadkov.
VII. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
43. člen
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitve javne službe po veljavnih
cenah storitev javne službe (smetarina);
– sredstva od prodaje ločenih frakcij, primernih za predelavo;
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali
zakonom oziroma sprejetem predpisu na njegovi podlagi.
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44. člen
Viri financiranja infrastrukture so sredstva:
– iz proračuna občine,
– iz sredstev razvojnih skladov,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz taks in drugih virov, določenih s predpisom lokalne
skupnosti ali zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem
predpisu.
45. člen
(1) Cene storitev javne službe mora izvajalec javne službe oblikovati v skladu zakonom in podzakonskimi predpisi, ki
urejajo oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih
služb varstva okolja ter v skladu s Tarifnim pravilnikom. Ceno
storitev potrdi občinski svet.
(2) Cena se oblikuje kalkulativno za letno ali dveletno
proračunsko obdobje na osnovi upoštevanja vseh upravičenih
stroškov, vključno z normalnim tržnim donosom na sredstva
izvajalca javne službe, zmanjšanih za prihodke:
– od prodaje ločenih frakcij, sposobnih za predelavo,
– iz dotacij, donacij in subvencij za opravljanje storitev
javne službe,
– iz proračuna občine.
(3) Stroške storitev obdelave komunalnih odpadkov in
odlaganja preostanka komunalnih odpadkov izvajalec javne
službe prevzame v kalkulacijo na osnovi cen izvajalcev teh
storitev, v kolikor teh storitev skladno z 28. členom tega odloka
ne izvaja sam.
(4) 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.
(5) 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.
(6) Podrobneje se določi način oblikovanja cen za obračun storitev javne službe s Tarifnim pravilnikom, ki ga sprejme
občinski svet na predlog župana.
(7) Izvajalec je dolžan voditi vse evidence, potrebne za
oblikovanje cen v skladu s predpisi, ki prepisujejo oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja.
46. člen
(1) Izvajalec obračuna storitve javne službe uporabniku
mesečno.
(2) Obveznost plačevanja cene za storitve javne službe
nastane z dnem, ko imetnik odpadkov na območju, kjer je organizirano izvajanje posameznih storitev javne službe, pridobi
status uporabnika skladno z 12. členom tega odloka.
(3) Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe
med posamezne uporabnike 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.
(4) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o
vsaki spremembi, ki skladno s prejšnjim odstavkom vpliva na
obračun storitev javne službe v roku osmih dni od nastanka
spremembe.
VIII. VRSTE OBJEKTOV IN OPREME ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE
47. člen
Gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena, ki je
potrebna za izvajanje javne službe, v lasti občine je:
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– zemljišča in objekti zbiralnic;
– zemljišča, objekti in oprema zbirnih centrov;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah;
– zemljišča in objekti za obdelavo odpadkov;
– posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v
zbiralnicah.
48. člen
Oprema, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti
izvajalca je:
– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
– premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– oprema za razvrščanje odpadkov v sortirnici in predhodno skladiščenje odpadkov pred njihovo predelavo ali odstranjevanjem,
– vozila in naprave za pranje in vzdrževanje posod in
zabojnikov.
IX. KONCESIJSKI AKT ZA OBVEZNI GOSPODARSKI
JAVNI SLUŽBI ZBIRANJA IN PREVOZA KOMUNALNIH
ODPADKOV TER OBDELAVE IN ODLAGANJA OSTANKOV
PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE BREŽICE
Splošne določbe, dejavnosti, ki so predmet javne službe,
območje izvajanja in uporabniki storitev javne službe
ter razmerja do uporabnikov in koncedenta
49. člen
(1) Gospodarska javna služba zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter obdelava in odlaganje ostankov predelave
ali odstranjevanje komunalnih odpadkov se izvaja kot obvezna
lokalna gospodarska javna služba na območju celotne Občine
Brežice.
(2) Predmet koncesije je opravljanje obvezne lokalne
gospodarske javne službe zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov ter obdelava in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov na območju Občine Brežice
ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje
javne službe, ki obsega naloge, določene v zakonu o varstvu
okolja in podzakonskih predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki,
odlaganje odpadkov in določbami v tem odloku.
(3) Koncendent je Občina Brežice.
(4) Koncendent bo ločeno podelil dve koncesiji. Eno za
opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov, drugo za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe obdelave in odlaganja ali odstranjevanja ostankov predelave komunalnih odpadkov.
(5) Uporabniki storitev javne službe so vse pravne osebe
in fizične osebe, ki imajo na območju Občine Brežice poslovalnico ali sedež oziroma stalno ali začasno prebivališče in pri
katerih nastajajo komunalni odpadki in njim podobni odpadki
iz trgovine, industrije in javnega sektorja, vključno z ločeno
zbranimi frakcijami.
(6) Storitve, ki so predmet javne službe, so kot javne
dobrine zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba
storitev javne službe je za uporabnike obvezna.
(7) Uporabniki storitev javne službe so koncesionarju dolžni plačevati stroške izvajanja storitev po ceni, ki se oblikuje v
skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev
obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in skladno z
določili koncesijske pogodbe.
Začetek in čas trajanja koncesije
50. člen
(1) Koncesijsko razmerje nastane z dnem, ko začne veljati
koncesijska pogodba.
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(2) Koncesionar si zagotavlja financiranje javne službe z
zaračunavanjem opravljenih storitev uporabnikom javne službe. Plačilo koncesijske dajatve ni predvideno.
(3) Koncesijo lahko koncesionar deloma ali v celoti prenese na drugo osebo samo s predhodnim pisnim soglasjem
koncedenta. Osebam, s katerimi je koncesionar dal skupno
ponudbo za koncesijo, oziroma jih je v svoji ponudbi navedel
kot osebe, ki bodo sodelovale pri izvedbi koncesije, lahko
koncesionar prenese koncesijo brez predhodnega soglasja
koncedenta, če je tak prenos skladen s ponudbo in koncesijsko
pogodbo.
51. člen
(1) Koncesijska pogodba se sklene za določen čas 5 let.
(2) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem, s katerim
stopi koncesijska pogodba v veljavo. Koncesionar mora pričeti
izvajati koncesijo najkasneje v 30 dneh po dnevu, s katerim je
koncesijska pogodba začela veljati.
(3) Rok koncesije ne teče v času, ko zaradi višje sile ali
razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati
bistvenega dela tega koncesijskega razmerja.
(4) Trajanje koncesijske pogodbe se lahko podaljša zgolj
iz razlogov določenih z zakonom.
(5) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
52. člen
Koncesionar je dolžan izvajati dejavnost, ki je predmet
koncesije, na način, kot je določen tem odloku in zakonih in
podzakonskih predpisih, ki urejajo način izvajanja obvezne
lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov in organizacijo gospodarske
javne službe.
53. člen
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
– izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami 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/oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju
dejavnosti;
– vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja
njihova vrednost;
– omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe
in koncesije;
– po prenehanju pogodbe prenesti v posest koncedenta
objekte komunalne infrastrukture;
– 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 koncesije;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude
in/ali pritožbe;
– oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife storitev;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti
uvedeni s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev
iz drugih virov;
– voditi evidence in kataster v zvezi z javno službo in izvajanjem koncesije, usklajeno z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
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– pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi 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 o kršitvah.
(2) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori,
če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta, ali če so
zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka,
razdre koncesijsko pogodbo.
Vrsta in obseg monopola
54. člen
(1) Javno službo izvaja koncesionar na podlagi podeljene
koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe v kateri se določijo
pravice ter obveznosti koncedenta in koncesionarja.
(2) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju Občine Brežice:
– izključno oziroma posebno pravico opravljati javno službo,
– izključno oziroma posebno pravico dobave, postavitve
in vzdrževanja občinske infrastrukture (objektov in opreme), ki
služi za izvajanje javne službe,
– dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe v skladu s predpisi in
v javnem interesu.
(3) Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in
izključni izvajalec koncesionirane javne službe na celotnem
območju Občine Brežice.
(4) V izjemnih primerih lahko koncesionar, 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.
(5) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne dejavnosti izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi.
(6) 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 v roku 14 dni od ugotovitve
oziroma od ustnega obvestila uporabnikov.
55. člen
(1) Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren
koncesionar kot izvajalec javne službe.
(2) Koncesionar kot izvajalec javne službe je odgovoren za škodo, ki jo povzroči pri opravljanju koncesionarne
gospodarske javne službe, v skladu z zakonom je odgovoren
tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
javne službe povzročijo pri njem zaposleni ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncendentu, 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). Pogodba o
zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno
v korist Občine Brežice.
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56. člen
(1) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati
na opravljanje javne službe.
(2) Koncesionar mora za javno službo voditi ločeno računovodstvo po določilih zakona, veljavnega za gospodarske družbe. Smiselno enako tudi v primeru, ko koncesionar
opravlja posamezno javno službo na območju drugih lokalnih
skupnosti.
57. člen
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 plačil in ceno storitev, da je
ob normalnem poslovanju možno zagotoviti ustrezen obseg in
kakovost storitev ter vzdrževanje objektov, naprav in opreme
koncesije, da se lahko, ob upoštevanju časovnega obdobja
trajanja koncesije, ohranja njihova vrednost;
– 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;
– pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
58. člen
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja,
– pravico do zagotovljenih cen storitev,
– pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
– zahtevati vse obvezne in neobvezne storitve javne
službe,
– vpogleda v evidence – kataster oziroma v zbirke podatkov, ki jih vodi koncesionar in se nanašajo na uprabnika,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z
izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju ali koncedentu,
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju
s tem odlokom.
59. člen
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– redno plačevati storitve v skladu z veljavnimi tarifami,
– v roku 30 dni od nastanka prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju
vsako spremembo, ki vpliva na izvajanje javne službe ali plačilo
storitev,
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra in drugih obveznih evidenc oziroma zbirk podatkov.
(2) Če uporabnik storitev koncesionarju, ki ima namen
opraviti dela v okviru storitev javne službe, tega ne dovoli
ali mu to onemogoči, je koncesionar o tem dolžan obvestiti
prekrškovni organ ali drug pristojen organ, ki lahko na pobudo
koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar
je potrebno za izvedbo storitev javne službe.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
60. člen
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo
na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov na območju Občine Brežice lahko poda skupaj tudi več
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oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo
medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da
bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko, s katero bo koncedent ustanovil razmerje
statusnega partnerstva.
(2) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V
primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana
družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
61. člen
(1) V prijavi za pridobitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov na območju Občine Brežice (prijavi na javni razpis)
mora prijavitelj dokazati da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja
postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke,
prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi
dajatvami, proti njemu ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja, …), ob tem pa
mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine o tem,
da izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javne službe;
– da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje javne
službe;
– da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na javni službi zaposli osebo z najmanj VII.
stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom
iz upravnega postopka;
– da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, stopnjo in vrsto strokovne izobrazbe,
usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja 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 tudi sicer nemoteno opravlja
dejavnost;
– da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet izvajanja koncesije;
– 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;
– da je finančno in poslovno usposobljen;
– da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga
z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje;
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki
jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, občini ali tretji
osebi (predloži ustrezno predpogodbo);
– da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti
vodenja katastra, finančno-operativnega vidika in razvojnega
vidika;
– da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje koncesije, ki jih določajo drugi predpisi.
Način podelitve koncesije
62. člen
(1) Koncesija za izvajanje obvezne gospodarske službe
obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju občine Brežice se podeli neposredno družbi CeROD d.o.o. v upravnem postopku, skladno
s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske
javne službe. O izbiri koncesionarja odloči z odločbo v upravnem postopku pristojni upravni organ občine.
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(2) Na podlagi odločitve iz prejšnjega odstavka občina s
koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo.
(3) V koncesijski pogodbi iz prejšnjega odstavka se natančno opredeli dejavnosti, ki so predmet javne službe obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne
službe in javna pooblastila koncesionarju.
63. člen
(1) Koncesionarja za izvajanje obvezne javne službe zbiranja in prevoza odpadkov se izbere z javnim razpisom. Sklep
o javnem razpisu sprejme župan.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, Portalu javnih naročil RS in na spletni strani Občine
Brežice ter vsebuje zlasti naslednje:
– navedbo in sedež koncedenta,
– podatke o objavi koncesijskega akta,
– predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se
podeli na javnem razpisu,
– začetek in predviden čas trajanja koncesije,
– postopek izbire koncesionarja,
– merila za izbor koncesionarja,
– način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za izvajanje
koncesije,
– druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem
morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo
(pogoje za predložitev skupne vloge …),
– način zavarovanja resnosti prijave,
– kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
– kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo predložitev,
– naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav,
– rok za izbiro koncesionarja,
– rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega
razpisa,
– odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij
med razpisom,
– druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
(3) Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar ne pred obvezno objavo iz drugega odstavka tega člena.
(4) Župan lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz drugega odstavka tega člena, objavi tudi druge podatke. Druge
podatke pa mora objaviti, če to zahteva zakon ali na njegovi
podlagi izdani predpis.
64. člen
Župan s sklepom o javnem razpisu za izvajanje obvezne
javne službe zbiranja in prevoza odpadkov določi razpisne
pogoje in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz 61. člena
tega odloka (vsebino listin, organ, ki listino izda ...).
65. člen
(1) Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in
transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila
izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
(2) Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
(določen način njihove uporabe) ter navedena v vrstnem redu
od najpomembnejšega do najmanj pomembnega.
(3) Merila za izbor koncesionarja so predvsem:
– cena stroškov izvajanja storitev javne službe, oblikovana
v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo cene
obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
– dolžina obdobja, v katerem koncesionar garantira, da
ne bo predlagal povišanja cene iz prve alineje, ki ne sme biti
krajše od enega leta,
– tehnična usposobljenost,
– kadrovska usposobljenost in znanja oseb, ki so pomembna za izvajanje koncesije (npr. višja stopnja izobrazbe,
funkcionalna znanja),
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– dosedanje pozitivne reference na področju izvajanja
razpisane javne službe,
– celovitost ponujenega izvajanja javne službe v okviru
iste osebe.
(4) Celotna merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo, so natančno določena, opisana in ovrednotena
v razpisni dokumentaciji (določen način njihove uporabe) ter
navedena v vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj
pomembnega.
66. člen
(1) Koncedent pripravi razpisno dokumentacijo, katere
sestavni deli morajo biti enaki vsebini razpisa. V času objave
javnega razpisa mora omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in jim jo na podlagi zahteve tudi predati. V
razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo
kandidatom omogočili izdelati popolne prijave.
(2) Koncedent je dolžan ponudnikom posredovati dodatna
pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, najpozneje šest dni
pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila
zahteva ponudnika za pojasnitev ponudbe posredovana šest
dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
67. člen
(1) Ponudba mora vsebovati vse z razpisom in razpisno
dokumentacijo zahtevane podatke.
(2) Ponudba se vloži neposredno pri koncedentu ali pošlje
po pošti. Za pravočasno vloženo se šteje ponudba, ki je prispela na naslov naročnika, ne glede na vrsto prenosa pošiljke,
najkasneje zadnji dan razpisanega roka in do ure določene z
javnim razpisom. Nepravočasno prispele prijave se neodprte
vrnejo vlagatelju.
(3) Rok za prijavo na javni razpis za izvajanje javne službe
mora omogočiti ponudnikom pripravo ponudbe in ne sme biti
krajši od tridesetih dni.
68. člen
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava.
(2) Prijava je popolna, če ima vse, v javnem razpisu zahtevane podatke.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te
nepopolne, se javni razpis ponovi.
(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar
ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v
predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
69. člen
(1) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne
vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor
koncesionarja.
(2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje
o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva
člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko
izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. Predsednik in člani strokovne
komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom,
članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti
z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni
partnerski skupnosti. Predsednik in člani komisije ne smejo biti
osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače
delali za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega
sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev
za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno
izjavo. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj
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predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo
neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko
koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti
nadomestni član strokovne komisije.
(3) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter
navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti
te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza
postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red
glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje
poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi
postopek izbire koncesionarja.
(4) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(5) Koncedent izbere enega koncesionarja ali skupino
ponudnikov.
(6) 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.
70. člen
(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja z dnem uveljavitve koncesijske pogodbe.
(2) Najkasneje 14 dni po dokončnosti odločbe o izboru
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 14 dni
od prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem, ko jo
podpišeta obe pogodbeni stranki in so izpolnjeni pogoji, ki jih
za uveljavitev določa pogodba.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
71. člen
(1) Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za
svoj račun.
(2) Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil
koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo
načrtovanih.
(3) Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj v objekte in naprave koncesije.
72. člen
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.
73. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita
vsa vprašanja koncesijskega razmerja, in sicer:
– obliki in namenu koncesije,
– medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije,
– spremembah v družbi koncesionarja, o katerih mora ta
pridobiti soglasje koncedenta,
– možnosti vstopa v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega koncesionarja,
– pogodbenih kaznih ter razlogih za odpoved, razvezo
in razdrtje pogodbe ter pravicah in obveznostih pogodbenih
strank v takih primerih,
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javnih služb,
– pogojih 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,
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– 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.
Nadzor nad izvajanjem javne službe
74. člen
(1) Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih
aktov v zvezi s koncesijo, je občinska uprava.
(2) Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije 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.
(3) Nadzorstvo iz prvega odstavka tega člena opravlja
tudi prekrškovni organ. Občina lahko za posamezna strokovna
in druga opravila nadzora pooblasti strokovno institucijo ali
izvedenca.
(4) Organi za izvajanje nadzora, lahko pri opravljanju
nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno
obveznosti iz koncesijskega razmerja, izdajajo odločbe ter
odrejajo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje
določb tega koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
(5) Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora
koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter
omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane podatke
ter pojasnila.
75. člen
(1) Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja pristojni organ. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem
strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti nujnost nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo
napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
76. člen
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.
Prenehanje koncesijskega razmerja
77. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
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– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije.
78. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
79. člen
(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
– 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 je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev 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, 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 oziroma tretje 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 točke prejšnjega odstavka se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) 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.
80. člen
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
(2) 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.
(3) Odstop od koncesijske pogodbe se izvede po sodni
poti.
81. člen
(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 spreme-
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njenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma
drugih enakovredno ocenjenih okoliščin, nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
82. člen
(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.
83. člen
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– če ne začne z opravljanjem koncesionirane javne službe
v roku, določenem s to koncesijsko pogodbo,
– 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.
84. člen
(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 občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski
akt in sprejeti nov predpis 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 tudi obvezo po
povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za
obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
85. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja, ne smejo biti prizadete pravice uporabnikov, zato mora koncesionar
gospodarsko javno službo opravljati, dokler koncedent ne zagotovi izvajanja javne službe na drug način oziroma podpiše
pogodbo z drugim koncesionarjem, vendar največ eno leto.
Drugi pogoji za izvajanje javne službe
86. člen
(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.
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(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena 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 Občinski štab za civilno
zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito,
reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame Občinski
štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem ukrepov.
87. člen
(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.
88. člen
(1) Koncesija je prenosljiva le s predhodnim pisnim soglasjem koncedenta.
(2) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(3) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.
89. člen
(1) Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se uporablja izključno pravni red Republike Slovenije.
(2) S koncesijsko pogodbo se lahko dogovori, da je za odločanje o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna
arbitraža, kolikor to ni v nasprotju s pravnim redom.
(3) V razmerjih med koncesionarjem in uporabniki storitev
javne službe ni dopusten dogovor, da o sporih iz teh razmerij
odločajo tuja sodišča ali arbitraže (prepoved prorogacije tujega
sodišča ali arbitraže).
X. KAZENSKE DOLOČBE
90. člen
(1) Z globo 1.400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe, če:
– ne pripravi letnega programa ravnanja z ločeno zbranimi frakcijam z vsebino in v roku, kot je to določeno v tretjem
odstavku 14. člena tega odloka;
– ne zagotovi izvajanje javne službe po vrsti in obsegu
storitev, kot je to določeno v 13. do 32. členu tega odloka;
– ne vodi registra prevzemnih mest na način, kot je to
določeno v 33. členu tega odloka;
– ne obvešča uporabnikov na način, kot je to določeno v
34. in 35. členu tega odloka;
– pri zaračunavanju opravljenih storitev javne službe ne
upošteva cen storitev, ki jih določi občinski svet skladno s
45. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe.
91. člen
(1) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
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– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi
statusa uporabnika (tretji odstavek 12. člena);
– v posodo za zbiranje bioloških odpadkov odlaga nepravilno ločene odpadke, ki jih ni mogoče predati v končno oskrbo
(šesti odstavek 15. člena);
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje
posode ali zabojnika (tretji odstavek 21. člena);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega
mesta po prevzemu odpadkov (tretji odstavek 22. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice
(prvi odstavek 23. člena);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe
do prevzemnega mesta (osma alineja 41. člena);
– krši prepovedi iz prvega odstavka 42. člena tega odloka;
– v posodo za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov
odlaga odpadke, ki jih je vanjo prepovedano odložiti (drugi
odstavek 42. člena);
– opusti uporabo storitev javne službe, kopiči odpadke ali
jih odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki za to niso namenjena
(tretji odstavek 42. člena);
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah,
ki vplivajo na obračun storitev javne službe (četrti odstavek
46. člena).
(2) Z globo 300 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 200 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje fizična oseba.
92. člen
(1) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek organizator
kulturne, športne ali druge javne prireditve – pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 26. členom.
(2) Z globo 300 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 200 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje fizična oseba.
93. člen
Za ugotovljeno prvo kršitev, predpisano v določbah 91. in
92. člena, prekrškovni organ kršitelju izreče opomin, za drugo
in vsako naslednjo kršitev pa globo.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
94. člen
(1) Postopek za podelitev koncesije zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov po tem odloku prične župan z objavo
javnega razpisa najkasneje v 90 dneh po uveljavitvi odloka.
(2) Individualno zbiranje ločenih frakcij, ki ga določa
16. člen tega odloka, se uvede v roku 6 mesecev po 1. 1.
2012, če na ta dan ne bodo doseženi okoljski cilji operativnega
programa, v istem času se začneta uporabljati tudi določbi
šeste alineje prvega odstavka 13. člena in prve alineje prvega
odstavka 14. člena.
95. člen
(1) Prvi Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki
na območju Občine Brežice pripravi izvajalec in ga posreduje
občini najkasneje v 30 dneh po podpisu koncesijske pogodbe.
Župan potrdi letni program v 60 dneh od dneva njegovega
prejema.
(2) Osnutek Pravilnika iz 10. člena tega odloka z obrazložitvijo pripravi izvajalec v sodelovanju z občinsko upravo
Občine Brežice najkasneje v roku dvanajst mesecev po uveljavitvi tega odloka.
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96. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 17/91 in 24/91).
97. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2009
Brežice, dne 15. junija 2009
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

CERKNICA
2604.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Cerknica za leto 2008

Na podlagi 62., 96., 97., 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08) in 18. člena
Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski
svet Občine Cerknica na 14. redni seji dne 2. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica
za leto 2008
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Cerknica
za leto 2008, katerega sestavni del je tudi zaključni račun
sredstev proračunskega sklada – Proračunske rezerve in tudi
proračunska sklada za posebne namene – Okoljske dajatve
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in
Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov.
2. člen
Splošni del zaključnega računa proračuna za leto 2008 na
ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev

Realizacija
2008 v EUR
9.921.002
7.553.047
6.791.554
5.653.519
811.363
326.672
761.493
431.804
5.006
911
26.983
296.790
613.597
107.062
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II.
40

41
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721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopr. dolgo. sredstev
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
414 Tekoči transferi v tujino
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
(750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

Uradni list Republike Slovenije
IX.
506.535

X.
XI.
XII.

1.754.358
749.948
1.004.411
10.769.451
2.120.334
376.398
69.520
1.476.109
198.308
2.917.931
29.355
1.104.499
402.553
1.381.523
5.359.759
5.359.759
371.427
152.273
219.154
–848.449

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
(na dan 31. 12. 2008)

122.203
970.652
848.449
377.035

3. člen
Presežek vseh treh računov po zaključnem računu proračuna, v višini 377.035,00 €, se prenese v proračun Občine
Cerknica za leto 2009.
4. člen
Prenos sredstev proračunskega sklada, Proračunske
rezerve, po zaključnem računu, je v višini 59.511,22 € in se
prenese v sredstva rezerv za leto 2009.
Prenos sredstev proračunska sklada za posebne namene
– Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda, v višini 200.157,74 €, za namen izgradnje
III. faze Kanalizacije Grahovo in Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, v višini 73.869,56 €, za
namen delne izgradnje Zbirnega centra za komunalne odpadke, se prenese kot namenska sredstva v leto 2009.
5. člen
Posebni del bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2008, ter
obrazložitve, so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2009-6
Cerknica, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

2605.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica
za leto 2009 – I

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLSUPB2, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 94/07),
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 –
ZSPDPO, 109/08), 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) in 105. člena Poslovnika občinskega sveta
(Uradni list RS, št. 39/00) je Občinski svet Občine Cerknica na
14. redni seji dne 2. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Cerknica
za leto 2009 – I
970.652
970.652
970.652

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za rebalans proračuna Občine Cerknica za leto 2009 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo
višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg

Uradni list Republike Slovenije

Št.

zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni
občine.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki rebalansa
proračuna Občine Cerknica za leto 2009 so v bilanci prihodkov
in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu
financiranja.
2. VIŠINA REBALANSA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del rebalansa proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.
70

71

72

73

74

II.
40

41

v EUR
Rebalans
proračuna
2009 – I
13.243.720
8.271.341
7.456.484
6.140.784
965.000
350.700

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
NEDAVČNI PRIHODKI
814.857
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
395.000
711 Takse in pristojbine
20.000
712 Denarne kazni
4.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.000
714 Drugi nedavčni prihodki
375.857
KAPITALSKI PRIHODKI
2.563.395
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.808.984
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr.
dolgo. sredstev
600.000
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
TRANSFERNI PRIHODKI
2.563.395
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
957.381
741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev proračuna EU
1.606.014
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
13.613.255
TEKOČI ODHODKI
2.651.991
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
471.290
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
84.880
402 Izdatki za blago in storitve
1.959.121
403 Plačila domačih obresti
130.000
409 Rezerve
6.700
TEKOČI TRANSFERI
3.351.445
410 Subvencije
35.900
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
1.250.335
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
454.459
413 Drugi tekoči domači transferi
1.610.751
414 Tekoči transferi v tujino

42
43

III.
B.
IV.
75

V
44

VI.
C.
VII.
50
VIII.
55
IX.
X.
XI.
XII.
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INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi
432 Investicijski transferi
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
(750+751+752)
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije
PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)
RAČUN FINANCIRANJA
ZADOLŽEVANJE (500)
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
ODPLAČILA DOLGA (550)
ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.= -III)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA
(na dan 31. 12. 2008)

7421

7.349.875
7.349.875
259.945
81.615
178.330
–369.535

7.500
7.500

7.500

–7.500
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
–377.035
0
369.535
377.035

Splošni del občinskega proračuna sestavljen po področjih
ekonomske klasifikacije do ravni kontov.
Splošni del občinskega proračuna, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja in posebni del ter načrt razvojnih programov za
obdobje 2009–2012, ki ga sestavljajo projekti, so priloga k
temu odloku.
Posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti neposrednih
uporabnikov in so razdeljeni na področja proračunske porabe,
glavne in podprograme ter proračunske postavke, te pa na
podskupine in skupine kontov.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.
Št. 410-0021/2009-6
Cerknica, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

7422 /
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Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05, 93/05,
111/05, 120/06 in 126/07), Statuta Občine Cerknica (Uradni
list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi
ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na
nepremičninah, na 14. redni seji dne 2. 7. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
I.
Nepremičnini s
– parc. št. 87/4 parkirišče v izmeri 34 m2, in zelenica v
izmeri 9 m2, vpisana v vl. št. 1822, k.o. Rakek, vknjižena kot
grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica,
Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, matična številka: 5880157,
se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na
podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše
zaznamba o grajenem javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Cerknica, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

2607.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21., 211. in 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo,
92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica, v
zadevi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena
v lasti Občine Cerknica na nepremičninah na 14. redni seji dne
2. 7. 2009 sprejel

SKLEP
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Občinski svet Občine Cerknica sprejme sklep, da zemlji-

šča s

– parc. št. 24/28 pašnik v izmeri 313 m2, vpisana v
vl. št. 1822, k.o. Rakek, vknjiženo kot javno dobro v lasti Občine
Cerknica,
– parc. št. 24/29 cesta v izmeri 29 m2 vpisana v vl. št. 1822,
k.o. Rakek, vknjiženo kot javno dobro v lasti Občine Cerknica,
– parc. št. 87/3 poslovna stavba v izmeri 79 m2, parkirišče
v izmeri 2120 m2, in zelenica v izmeri 1582 m2, pokopališče v
izmeri 2150 m2, vpisana v vl. št. 1822, k.o. Rakek, vknjiženo
kot javno dobro v lasti Občine Cerknica,
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– parc. št. 87/4 parkirišče v izmeri 34 m2, in zelenica v
izmeri 9 m2, vpisana v vl. št. 1822, k.o. Rakek, vknjiženo kot
javno dobro v lasti Občine Cerknica,
pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
matična številka: 5880157.
II.
Pri zemljiščih iz I. točke tega sklepa se dovoli vpis zaznambe, da so navedena zemljišča grajeno javno dobro lokalnega pomena v lasti Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380
Cerknica, matična številka: 5880157.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Cerknica, dne 2. julija 2009
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

DIVAČA
2608.

Odlok o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje
Občine Divača

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), Uredbe o
vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list
RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta
Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07)
je Občinski svet Občine Divača na 24. redni seji dne 18. 6.
2009 sprejel

ODLOK
o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje Občine
Divača
SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja, podlage
za odmero komunalnega prispevka, podrobnejša merila zanje
in obračunska območja komunalne opreme, ki so določena v
programu opremljanja zemljišč za gradnjo (v nadaljevanju: program opremljanja), katerega je pod številko projekta 137/2008
izdelalo podjetje Krasinvest d.o.o. in je dosegljiv na sedežu
občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Divača, ki
se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, fekalnim
kanalizacijskim omrežje, omrežjem cest, javno razsvetljavo
oziroma se bo zanje izvajala obvezna gospodarska javna
služba zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov.
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MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
Območja, opremljanja s posamezno komunalno opremo,
so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja.
– Obračunsko območje za vodovodno omrežje je prikazano na karti 1: Vodovod – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za kanalizacijsko omrežje je prikazano na karti 2: Kanalizacija – pregledna karta obračunskih
območij;
– Obračunsko območje za prometno opremo je prikazano
na karti 3: Ceste – pregledna karta obračunskih območij;
– Obračunsko območje za javno razsvetljavo je prikazano
na karti 4: Javna razsvetljava – pregledna karta obračunskih
območij;
– Obračunsko območje za službo ravnanja z odpadki je
prikazano na karti 5: Ravnanje z odpadki – pregledna karta
obračunskih območij.
Obračunska območja posamezne komunalne opreme,
navedena v alinejah od 1 do 5, so podrobneje prikazana na
kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja in so izvedena v merilu 1:5.000.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno,
da objekt, ki je predmet odmere, nima možnosti priključka na
posamezno komunalno opremo, ki je s programom opremljanja določena za območje, na katerem objekt leži, ali le-te ni
mogoče uporabljati, se komunalni prispevek odmeri glede na
dejansko opremljenost objekta s komunalno opremo.
Če je ob odmeri komunalnega prispevka ugotovljeno, da
objekt, ki je predmet odmere, ima možnost priključevanja na
posamezno komunalno opremo, ki pa s programom zanj ni
določena, se komunalni prispevek odmeri glede na dejansko
opremljenost objekta s komunalno opremo.
4. člen
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo)
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, je opremljen s cestnim omrežjem, če
je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja
razvidno, da se zanj lahko izvede priključek na obstoječe javno
cestno omrežje. Če mora investitor za pridobitev gradbenega
dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja,
objekt ni opremljen s cestnim omrežjem.
Vsak predvideni objekt, za katerega je potrebno pridobiti
gradbeno dovoljenje, je opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to nedvoumno razvidno. Če mora investitor
za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del
javnega kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, objekt ni
opremljen s kanalizacijskim ali vodovodnim omrežjem.
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Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih
je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve
priključitve objekta na obstoječe omrežje. Za izboljšanje se ne
štejejo dela na individualnem priključku objekta.
Vsak objekt je opremljen z javno razsvetljavo, če je objekt
javne razsvetljave oddaljen od roba objekta največ 50 metrov.
S službo zbiranja, odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov so opremljeni vsi objekti na območju občine.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno
površino objekta)
Razmerje med merilom gradbene parcele (Dpi) in merilom
neto tlorisne površine objekta (Dti) je na celotnem območju
opremljanja enako in znaša Dpi = 0,3 ter Dti = 0,7.
6. člen
(faktor dejavnosti)
Faktor dejavnosti se skladno s Pravilnikom o merilih za
odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na
vrsto objekta
Vrsta objekta

Kdejavnosti

Oznaka v
klasifikaciji
objektov
CC-SI

Trgovske in druge stavbe za storitveno dejavnost

1,30

123
1122

Tri- in večstanovanjske stavbe

1,30

Industrijske stavbe in skladišča

1,30

125

Dvostanovanjske stavbe

1,00

1121

Stavbe splošnega družbenega pomena

0,80

126

Enostanovanjske stavbe

0,70

111

Garažni objekti

0,70

1242

Objekti za šport, rekreacijo in drugi
objekti za prosti čas

0,70

241

Druge nestanovanjske stavbe

0,70

127

Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v
tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
7. člen
(skupni in obračunski stroški)
me.

Prikaz skupnih in obračunskih stroškov komunalne opre-

Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov

Komunalna oprema
1. Vodovod

Skupni stroški
v EUR

Obračunski stroški
v EUR

10.560.644

5.280.322

– obračunsko območje Divača

3.291.822

1.845.830

– obračunsko območje Senožeče

1.193.719

993.719

23.835.281

9.820.073

4. Javna razsvetljava

320.000

320.000

5. Ravnanje z odpadki

435.210

435.210

2. Kanalizacija

3. Ceste

7423
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8. člen
(stroški opremljanja m2 gradbene parcele (Cp) in neto tlorisne
površine objekta (Ct) s posamezno komunalno opremo)
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in neto tlorisne
površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo
določila 3. člena tega odloka.
Preglednica 3: Določitev Cp in Ct za posamezno komunalno opremo

Postavka
1. Vodovod
2. Kanalizacija
– obračunsko območje Divača
– obračunsko območje Senožeče
3. Ceste
4. Javna razsvetljava
5. Ravnanje z odpadki

Cp
(v EUR)
3,066

Ct
(v EUR)
13,982

3,092
3,893
5,350
0,174
0,237

18,372
13,352
24,639
0,803
1,092

Pomen Cpi in Cti je naslednji:
Cp – stroški opremljanja kvadratnega metra gradbene
parcele s posamezno komunalno opremo na območju opremljanja;
Ct – stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta s posamezno komunalno opremo na območju
opremljanja.
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem
območju (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto
tlorisne površine objekta s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju (Ct) se pri odmeri
komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje
za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod
»Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp1 = Cp · I
oziroma
Ct1 = Ct · I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve
programa opremljanja.
IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
opreme se izračuna na naslednji način:
KPij = (Aparcela x Cpij x Dp) + (Kdejavnost x Atlorisna x Ctij x Dt)
kjer je:
KPij
Aparcela
Atlorisna
Dp
Dt

znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
površina parcele
neto tlorisna površina objekta
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
komunalnega prispevka

Kdejavnost faktor dejavnosti
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
Cpij
na obračunskem območju za posamezno vrsto
komunalne opreme
obračunski stroški, preračunani na m2 neto
Ctij
tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne infrastrukture.
Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje, določi kot minimalna gradbena
parcela iz veljavnih prostorskih aktov občine. Če podatka o
površini parcele, določene na ta način, ni mogoče pridobiti, se
parcela določi kot fundus objekta, ki se pomnoži s faktorjem
1,5.
Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu
SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče
pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz
uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
Kadar neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti,
se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele, ki se
pomnoži s faktorjem 2,0.
11. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
1. V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, gradnje
na obstoječi gradbeni parceli ipd., se za izračun komunalnega
prispevka upošteva le priključna moč objekta. V tem primeru se
ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov
opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na
neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Tako
se v primeru tovrstne gradnje neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in
neto tlorisno površino obstoječega objekta. Kot obstoječi objekti
se upoštevajo samo tisti, ki so zajeti v uradnih evidencah in
se uporabljajo. Če je vrednost pozitivna, se zanjo obračuna
komunalni prispevek, v nasprotnem primeru se komunalni prispevek ne obračuna. V primeru ostalih vrst sprememb površin
obstoječih objektov pa se podatek o spremembi NTP vzame iz
priloženega projekta.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji
formuli:
KPi = Kdejavnost,i · (Atlorisna, nova – Atlorisna, obstoječa) · Ct · Dt
2. V primeru spremembe vrste objekta za obstoječe
objekte, katerim se neto tlorisna površina ne spreminja, se
komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti,
ki je določen s 6. členom tega odloka ter neto tlorisne površine,
katerim se spreminja namembnost.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po sledeči formuli:
KPi = (Kdejavnost,i-novi – Kdejavnost,i-obstoječi) · Atlorisna · Ct · Dt
3. V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
4. Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno
opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebej samo
za to komunalno opremo, samo za to območje sprejetega
posebnega programa opremljanja oziroma na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter
ostale za odmero potrebne parametre. Komunalni prispevek za
obstoječo (že zgrajeno) komunalno opremo pa se obračuna na
podlagi tega odloka.
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12. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji
način:
KP = Σ KPi
Zgornje oznake pomenijo:
KP celotni izračunani komunalni prispevek,
KPi komunalni prispevek, izračunan za posamezno vrsto
komunalne opreme.

ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(način odmere in plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca,
– ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja,
katero je vložil zavezanec, popolna,
– po uradni dolžnosti.
Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo. Komunalni prispevek se plača v enkratnem znesku v
roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če občina na
odločbi ne določi drugače. Na podlagi pisne prošnje zavezanca lahko občina določi, da se komunalni prispevek plača v
največ šestih enakih obrokih in v roku enega leta. Gradbeno
dovoljenje se lahko zavezancu izda po plačilu prvega obroka.
V primeru zamude pri plačilu si občina pridržuje pravico do
obračuna zamudnih obresti v skladu z Zakonom o predpisani
obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1-UPB1, Uradni list
RS, št. 11/07).
V primeru če komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati in se na ponovno vlogo investitorja
odmeri na novo, pri čemer vse nastale stroške, ki so posledica
neplačila nosi investitor. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda občina po plačilu celotnega prispevka.
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Komunalni prispevek se ne plača tudi za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje (oznaka 12630 v CC-SI), znanstveno-raziskovalno
delo (oznaka 12630 v CC-SI) in zdravstvo (oznaka 12640 v
CC-SI) po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije
vrst objektov.
Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti
oprosti za gradnjo vseh ali posameznih vrst ne-stanovanjskih
stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov, če tako na predlog župana odloči občinski svet. V
tem primeru mora občina oproščena sredstva v enaki višini
nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
Pri klasifikaciji objektov se obvezno uporablja Uredba o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi
objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega
prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred
veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih
predpisih.
17. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo,
razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnem prispevku v Občini Divača (Uradni list RS, št. 39/07,
115/07 in 18/08).

14. člen

19. člen

(pogodbena razmerja med investitorjem in občino)

(začetek veljavnosti)

Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih
obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno
opremo.
S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor
sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno
opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se
ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

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

OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
15. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se ne plača za objekte, katerih investitor je občina ali krajevna skupnost. V primeru, da je občina ali
krajevna skupnost soinvestitor, se komunalnega prispevka ne
plača v enakem deležu, kot znaša soinvestitorski delež občine
ali krajevne skupnosti.
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske
javne infrastrukture in za tiste objekte, ki ne obremenjujejo
oziroma njih uporaba ne obremenjuje gospodarske javne infrastrukture, nimajo samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture niti niso del objektov, za katere je po
tem odloku predvideno plačilo komunalnega prispevka.

Št. 032-0011/2009-02
Divača, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

2609.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
-ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US) ter
16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99,
77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 24. redni
seji dne 18. 6. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1.
Na nepremičnini: parcela številka 3545/4, k.o. Senožeče,
pot v izmeri 65 m², ki se vodi v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Sežani pod vložno št. 596, splošno ljudsko premoženje v
splošni uporabi in Občina Sežana kot upravni organ.
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2.
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha status javnega dobra, vpiše se lastninska pravica v korist Občine Divača,
do celote.

3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 032-0011/2009-04
Divača, dne 18. junija 2009

3.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

Št. 032-0011/2009-05
Divača, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

2610.

2611.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl. US)
ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99,
77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 24. redni
seji dne 18. 6. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

Sklep o dodelitvi letnega načrta pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
Občine Divača za leto 2009

Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07), 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07) in 16. člena
Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in
115/07) je Občinski svet Občine Divača na 24. redni seji dne
18. 6. 2009 sprejel

SKLEP
1.
Sprejme se dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto
2009, po priloženem programu.

1.
Na nepremičnini: parcela številka 1459/11, k.o. Škoflje,
cesta v izmeri 93 m², ki se vodi v zemljiški knjigi Okrajnega
sodišča v Sežani pod vložno št. 302, javno dobro.
2.
Nepremičnini iz 1. člena tega sklepa preneha status javnega dobra, vpiše se lastninska pravica v korist Občine Divača,
do celote.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 032-0011/2009-03
Divača, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r

1. LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE DIVAČA ZA LETO 2009 – DOPOLNITEV
NAČIN RAZPOLAGANJA

NAKUP

TEV

NAČIN RAZPOLAGANJA
Parcelna številka

Katastrska občina

VRSTA NEPREMIČNINE
(namenska raba zemljišča)

112/6, 112/7

Vremski Britof

poselitveno

VELIKOST
(v m2)
1.657

2. LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DIVAČA ZA LETO 2009 – DOPOLNI-

NAČIN RAZPOLAGANJA

NAČIN RAZPOLAGANJA

VRSTA NEPREMIČNINE
(namenska raba zemljišča)

VELIKOST
(v m2)

Parcelna številka

Katastrska občina

PRODAJA

512/23

Divača

poselitveno

754

PRODAJA

294/7

Divača

poselitveno

100

PRODAJA

1316/89

Laže

Kamnolom (LN)

675
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DOLENJSKE TOPLICE
2612.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 45/08) in 16. člena Statuta
Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski
svet Občine Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 1. 7. 2009
sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Dolenjske Toplice
1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste v Občini Dolenjske
Toplice po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na
vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske javne ceste se kategorizirajo na lokalne ceste
(s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako
JP).
Lokalne ceste v naselju Dolenjske Toplice z uvedenim
uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (s skrajšano
oznako LZ) in
– na mestne ali krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Dolenjske Toplice in ceste
med naselji v Občini Dolenjske Toplice in naselji v sosednjih
občinah,
– ceste v naseljih Občine Dolenjske Toplice z uvedenim
uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Dolenjske Toplice in ceste med naselji v Občini Dolenjske Toplice in naselji v
sosednjih občinah so:
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

1.

293000 293001 C R2 419 Gabrje-Soteska-Drenje

C R1 216

2.579

2.

293020 293021 C R3 733 Dol. Toplice-Meniška vas-Podhosta

C R1 216

2.495

3.

293030 293031 C 293020 Dol. Toplice-D. Polje-G. Polje

C R2 419

1.675

4.

293040 293041 C R3 733 Dol. Toplice-D. Sušice-Uršna sela

C R3 664

7.697

5.

293050 293051 C 293040 D. Sušice-Bušinec-Grič

C R1 216

4.447

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Dolenjske Toplice znaša 18.893 m (18,893 km).
5. člen
Lokalne ceste v naselju Dolenjske Toplice z uvedenim
uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
a) Zbirne mestne ali zbirne krajevne ceste (LZ):
Zap.
št.
1.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

294010 294011 C 293040

Potek
Ul. Maksa Henigmana

Konec
odseka
C R3 733

Dolžina
[m]

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

528

Skupna dolžina lokalnih zbirnih mestnih ali zbirnih krajevnih cest (LZ) v Občini Dolenjske Toplice znaša 528 m (0,528 km).
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b) Mestne ali krajevne ceste (LK):
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

1.

294000 294001 C R3 733

Ob Sušici

C R3 733

274

2.

294020 294021 O 294010

Gregorčičeva ulica

Z HŠ 34

593

3.

294030 294031 C 293020

Pod Cvingerjem

Z HŠ 34

344

4.

294040 294041 C 294020

Cviblje

C 294020

271

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

Skupna dolžina lokalnih mestnih ali krajevnih cest (LK) v Občini Dolenjske Toplice znaša 1.482 m (1,482 km).
6. člen
Javne poti (JP) v naselju Dolenjske Toplice z uvedenim
uličnim sistemom so:
Zap.
št.

Cesta

Odsek

Začetek
odseka

Potek

Konec
odseka

Dolžina
[m]

1.

792180 792181 C R3 733

Dol. Toplice-kamp

Z kamp

40

2.

792200 792201 C 293020

Na Griču

Z HŠ 7

283

3.

792210 792211 C R3 733

Pionirska ulica

C 293020

4.

792230 792231 C 293020

Ul. 1. brigade VDV 9

Z HŠ 9

126

5.

792230 792232 O 792231

Ul. 1. brigade VDV 14

Z HŠ 14

87

6.

792240 792241 C R3 733

Zdraviliški trg

Z HŠ 9

209

7.

792250 792251 C R3 733

Sokolski trg

C R3 733

245

8.

792280 792281 C 294020

Gregorčičeva ul. 48

Z HŠ 48

115

9.

792280 792282 C 294020

Gregorčičeva ul. 46

Z HŠ 46

130

10.

792280 792284 C 294020

Kurja gasa

C 293040

764

11.

792290 792291 C 294020

Cviblje-vodohram

Z vodohr

483

12.

792300 792301 C 294010

Ul. Maksa Henigmana

C 294010

102

13.

792310 792311 C R3 733

Dol. Toplice 24

Z HŠ 24

343

14.

792350 792351 C R3 733

Dol. Toplice 31

Z HŠ 31

251

15.

792360 792361 C 293040

Dol. Toplice 1

Z HŠ 1

189

16.

798410 798411 C 294000

Ob Sušici

Z HŠ 23

70

17.

798420 798421 C 294030

Pod Cvingerjem 18

Z HŠ 18

69

18.

798420 798422 C 294030

Pod Cvingerjem 1

Z HŠ 1

62

19.

798430 798431 C 203040

Močile

Z HŠ 2

155

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

65

Skupna dolžina javnih poti (JP) v naselju Dolenjske Toplice znaša 3.788 m (3,788 km).
7. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Dolenjske Toplice in
med naselji so:
Zap.
št.

Začetek
odseka

Potek

1.

789230 789231 C RT 917

Tretji ovinek-Lukov dom

Z HŠ 4

2.

790180 790181 O 792091

Dolenje Polje 16

Z HŠ 16

61

3.

790190 790191 C R2 419

Gorenje Polje-Straška gora

Z HŠ 21

420

4.

790190 790192 C R2 419

Dolenje polje 17

Z HŠ 17

45

5.

790200 790201 C R2 419

Gabrje pri Soteski-Gorenje Polje

O 790191

6.

790200 790202 C R2 419

Gabrje pri Soteski 21

Z HŠ 21

Cesta

Odsek

Konec
odseka

Dolžina
[m]
2.379

1.069
113

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
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Zap.
št.
7.

Cesta

Odsek

Št.

Začetek
odseka

790200 790203 O 790201

Potek
Gabrje pri Soteski 47

Konec
odseka
Z HŠ 47
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Dolžina
[m]
339

8.

790210 790211 C R2 419

Gorenje Polje-Griče

Z HŠ 20

125

9.

791060 791061 O 792091

Gabrska gora-Straška gora

C 791300

264

10.

791970 791971 O 791981

Sela pri Dol. Toplicah 11

Z HŠ 11

80

11.

791970 791972 O 791971

Sela pri Dol. Toplicah 14

Z HŠ 14

58

12.

791980 791981 C R3 733

Sela pri Dol. Toplicah-povezava I

C R3 733

1.035

13.

791990 791991 O 791981

Sela pri Dol. Toplicah 33

Z HŠ 33

109

14.

792000 792001 O 792011

Sela pri Dol. Toplicah-povezava II

O 791981

141

15.

792010 792011 C R3 733

Sela pri Dol. Toplicah 29

Z HŠ 29

140

16.

792020 792021 C 293020

Meniška vas-Sela pri Dol. Toplicah

O 791981

992

17.

792030 792031 C 293020

Meniška vas 38

Z HŠ 38

505

18.

792050 792051 O 792031

Meniška vas-povezava

C 293020

190

19.

792070 792071 C 293020

Meniška vas 39

Z HŠ 39

140

20.

792080 792081 C 293020

Meniška vas-Novo naselje

C 293020

226

21.

792080 792082 O 792081

Meniška vas-Novo naselje 89

Z HŠ 89

114

22.

792080 792083 O 792081

Meniška vas-Novo naselje 81

Z HŠ 81

70

23.

792090 792091 C R2 419

Dolenje polje-Gabrska gora

Z vikend

1.058

24.

792100 792101 C 293030

Meniška vas 41

Z HŠ 41

410

25.

792110 792111 C R3 733

Gorenje Gradišče 11b

Z HŠ 11b

93

26.

792120 792121 C R3 733

Sela pri Dol. Toplicah-Kandija 86

Z HŠ 86

222

27.

792130 792131 O 792121

Sela pri Dol. Toplicah-Kandija 82

Z HŠ 82

158

28.

792140 792141 C 293030

Dolenje polje-povezava

C R2 419

364

29.

792150 792151 C R3 733

Gorenje Gradišče-Zavrtnica

Z HŠ 17

594

30.

792160 792161 O 792151

Gorenje Gradišče-Cvibelj

Z HŠ 28

333

31.

792170 792171 C R3 733

Gorenje Gradišče 11

Z HŠ 11

32.

792270 792271 O 791981

Sela pri Dol. Toplicah-povezava III

C R3 733

320

33.

792320 792321 C R1 216

Loška vas-cerkev

Z cerkev

196

64

34.

792320 792322 C R1 216

Loška vas 12

Z HŠ 12

189

35.

792320 792323 C R1 216

Loška vas 2

Z HŠ 2

123

36.

792330 792331 C R1 216

Podhosta-povezava I

C R1 216

322

37.

792330 792332 O 792331

Podhosta 49

Z HŠ 49

162

38.

792340 792341 C 293020

Podhosta 41

Z HŠ 41

380

39.

792340 792342 C R1 216

Podhosta-povezava II

O 792341

123

40.

792340 792343 O 792341

Podhosta 12a

Z potok

181

41.

792370 792371 C R1 216

Podturn pri Dol. Toplicah-povezava I

C R1 216

184

42.

792370 792372 O 792371

Podturn pri Dol. Toplicah-povezava II

C R1 216

94

43.

792380 792381 C 293050

Podturn pri Dol. Toplicah 57a

Z HŠ 57a

79

44.

792390 792391 C R1 216

Podturn pri Dol. Toplicah 15b

Z HŠ 15b

314

45.

792390 792392 C RT 917

Rožek-Podturn pri Dol. Toplicah

C R1 216

246

46.

792390 792393 C R1 216

Podturn pri Dol. Toplicah 85

Z HŠ 85

78

47.

792390 792394 C RT 917

Rožek 74

Z HŠ 74

52

48.

792400 792401 C 293050

Grič-Loke

Z N.H.

133

49.

792410 792411 C 293050

Cerovec-Kočevske Poljane

O 792511

964

50.

792420 792421 C R3 733

Kandija-Kresnice

Z HŠ 69

51.

792430 792431 C 293050

Cerovec-Veliki Rigelj

O 792621

118

52.

792430 792432 O 792431

Cerovec-Sv. Marija

Z cerkev

154

1.077

53.

792440 792441 C 293050

Bušinec-Veliki Rigelj

Z HŠ 85

774

54.

792450 792451 C 293050

Cerovec-Sv. Trojica

Z HŠ 32

122

55.

792470 792471 C R3 733

Podturn pri Dol. Toplicah

Z HŠ 6

99

Stran
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Odsek

Začetek
odseka

792490 792491 O 792621

Uradni list Republike Slovenije
Potek

Veliki Rigelj 125

Konec
odseka

Dolžina
[m]

Z HŠ 125

281

57.

792510 792511 C R1 216

Kočevske Poljane-povezava

C R1 216

517

58.

792520 792521 C 293050

Gorica-Cerovec

Z HŠ 5

276

59.

792530 792531 O 792621

Veliki Rigelj 44

Z HŠ 44

175

60.

792530 792532 O 792621

Veliki Rigelj 50

Z HŠ 50

46

61.

792540 792541 C R1 216

Grič 100

Z HŠ 100

62.

792550 792551 C 293050

Bušinec-Sabajsna

Z HŠ 7

63.

792560 792561 C 293040

Dolenje Sušice 14

Z HŠ 14

64.

792560 792562 C 293050

Selišče 8

Z HŠ 8

65.

792570 792571 C 293040

Dolenje Sušice-Stara Reber

Z HŠ 404

209
1.110
93
82
1.514

66.

792580 792581 O 792571

Dolenje Sušice-Draga

Z HŠ 5

107

67.

792600 792601 O 792621

Veliki Rigelj-povezava

O 792621

729

68.

792610 792611 C 792511

Kočevske Poljane-Sv. Andrej

Z HŠ 21

148

69.

792620 792621 C 293050

Cerovec-Mali Rigelj

Z vikend

1.471

70.

792630 792631 C R1 216

Poljanski gozd-Mali Rigelj

O 792651

3.870

71.

792640 792641 C 293040

Dobindol-povezava

O 792651

76

72.

792650 792651 C 293040

Dobindol-Verdun pri U. selih-G. Sušice

C 293040

2.551

73.

792660 792661 C R1 216

Nova Gora-Mali Rigelj

O 792631

1.438

74.

792670 792671 O 792661

Nova Gora-Občice

Z HŠ 28

581

75.

792670 792672 O 792671

Občice-povezava

C R1 216

191

76.

792690 792691 O 792631

Mali Rigelj-Sv. Uršula

Z HŠ 1

169

77.

792700 792701 C R1 216

Nova Gora-Stare žage

C R1 216

182

78.

792720 792721 C R1 216

Stare žage

Z vikend

337

79.

792740 792741 C R1 216

Samida-Občice

Z HŠ 1

285

80.

793040 793041 C 293040

Gorenje Sušice-Sv. Rok

Z cerkev

132

81.

793050 793051 O 792651

Verdun pri Uršnih selih 11

Z HŠ 11

319

82.

793070 793071 C 293040

Gorenje Sušice 41

Z HŠ 41

83.

793080 793081 C 293040

Sv. Rok-Makute

C R3 664

120
1.022

84.

793080 793082 O 793081

Zg. Ljubanec 36

Z HŠ 36

121

85.

793080 793083 O 793081

Zg. Ljubanec-vikendi

Z vikend

530

86.

793110 793111 O 793081

Sp. Ljubanec-povezava

C R3 664

87.

793130 793131 C 293040

Gorenje Sušice 1

Z HŠ 1

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]

541 Novo mesto

1.253
613

88.

793180 793181 O 793391

Gornje njive-Pajkež-Blaževica

Z HŠ 17

2.384

89.

793320 793321 C 293040

Dobindol 28

Z HŠ 28

498

90.

793390 793391 C 798320

Travni Dol-Pleš

Z HŠ 30

703

91.

794630 794631 C R2 419

Soteska-kamnolom

Z kamnol

616

92.

794650 794651 C 293000

Draga-Soteska

Z HŠ 34

345

93.

794660 794661 C R1 216

Soteska-Drenje

C 293000

420

94.

794660 794662 C 293000

Drenje 4

Z HŠ 4

33

95.

794670 794671 C 293000

Devček-Soteška gora

Z N.H.

1.397

96.

794680 794681 O 794671

Draga-Soteška gora

Z HŠ 21

661

97.

794690 794691 O 794671

Draga-Gmajna

Z vikend

201

98.

794700 794701 O 794671

Soteška gora-Drenjska reber

Z vikend

353

99.

794710 794711 O 794671

Soteška gora 128

Z HŠ 128

382

100. 798340 798341 C R1 216

Obrh-povezava

O 798351

458

101. 798340 798342 C R1 216

Obrh 17

Z HŠ 17

109

102. 798350 798351 C R1 216

Suhor pri Dol. Toplicah 13

Z HŠ 13

259

103. 798360 798361 C R1 216

Suhor pri Dol. Toplicah 4

Z HŠ 4

355

2.117 Novo mesto

Skupna dolžina javnih poti (JP) v naseljih Občine Dolenjske Toplice in med naselji znaša 48.117 m (48,117 km).

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste, št. 37162-3/2009 z dne 11. 2. 2009 in št. 37162-3/2009
z dne 8. 5. 2009.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Dolenjske Toplice (Uradni
list RS, št. 20/00) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dolenjske Toplice
(Uradni list RS, št. 10/01).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-1257/2009-01/03
Dolenjske Toplice, dne 1. julija 2009
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

2613.

Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih
objektih v Občini Dolenjske Toplice

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice, prvega odstavka 19. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 14. člena Zakona o gostinstvu
(Uradni list RS, št. 93/07; ZGos-UPB2) je Občinski svet Občine
Dolenjske Toplice na 19. redni seji dne 1. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih
v Občini Dolenjske Toplice

Št.
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Stran

7431

gostom nastanitev z zajtrkom ali brez, v lastnem ali najetem
stanovanju, počitniški hiši ali v drugih prostorih. Kot drugi prostori se štejejo zidanice, ki se nahajajo na območju iz prvega
odstavka 2. člena.
Kot določa Zakon o gostinstvu je lahko sobodajalec fizična oseba, če opravlja dejavnost le občasno (skupno ne več kot
pet mesecev v koledarskem letu), gostom nudi do 15 ležišč in je
vpisana v Poslovni register Slovenije. Vpis za prijavo v Poslovni
register Slovenije vloži sobodajalec pri Agenciji za javnopravne
evidence in storitve (AJPES).
Za registracijo in poslovanje zidanic v turistični ponudbi,
je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje:
– da se zidanica nahaja na vinogradniškem območju,
– da ima objekt uporabno dovoljenje,
– da je sobodajalec lastnik objekta ali ga ima v najemu.
Opravljanje gostinske dejavnosti v navedenih objektih se
dopusti ob izpolnjevanju določil Zakona o gostinstvu.
4. člen
Oseba, ki želi opravljati dejavnost sobodajalstva na območjih določenih v prvem odstavku 2. člena tega odloka, si mora
pridobiti soglasje lokalne skupnosti.
K vlogi za soglasje je potrebno priložiti uporabno dovoljenje.
Kolikor vlagatelj nima uporabnega dovoljenje, kljub izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka 2. člena, ni upravičen do
opravljanja dejavnosti sobodajalstva.
5. člen
Sobodajalec mora prav tako izpolniti pogoje, ki se nanašajo na Pravilnik o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih obratov in marin.
Kategoriziran namestitveni objekt mora v celoti izpolnjevati standarde opremljenosti in storitev po pravilniku. Označen
mora biti v prospektu in ceniku kot turistična soba, počitniško
stanovanje ali apartma.
Zidanice se kategorizirajo kot sobe in se označujejo z
zvezdicami oziroma veljavno specializacijo za zidanice.
6. člen
Za plačilo turistične takse se uporabljajo določila Odloka
o turistični taksi v Občini Dolenjske Toplice.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določi območja, kjer se lahko izvaja
dejavnost sobodajalstva tudi v drugih prostorih, ne samo v
lastnem, najetem stanovanju ali počitniški hiši, na območju
Občine Dolenjske Toplice (v nadaljevanju: Občina).
S tem odlokom se ureja tudi postopek za izdajo soglasja
pristojnega organa občine k opravljanju dejavnosti sobodajalstva v nestanovanjskih objektih.
II. DOLOČITEV OBMOČJA IN POSTOPEK
ZA IZDAJO SOGLASJA
2. člen
Sobodajalstvo v nestanovanjskih objektih se v Občini
lahko opravlja na I. in II. vinogradniškem območju: Mali Rigelj,
Veliki Rigelj, Cerovec, Novo Gora, Dolenje Sušice, Gabrje,
Lubanc, Soteska in Straška gora.
V primeru, da ta odlok določenih pogojev za izvajanje
dejavnosti posebej ne ureja, se uporabljajo določila Zakona o
gostinstvu in Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti.
3. člen
Zakon o gostinstvu določa, da je sobodajalec fizična
oseba, samostojni podjetnik, društvo ali pravna oseba, ki nudi

III. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska
inšpekcijska služba v okviru svojih pooblastil.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Z globo 400,00 EUR se kaznuje za prekršek posameznik
(sobodajalec fizična oseba) in odgovorna oseba pravne osebe,
če ravna v nasprotju z 2. in 3. členom tega odloka.
Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
Na podlagi tega odloka se zaradi lažje dostopnosti do
objektov uskladijo označbe in kažipoti do vinogradniških
območij, in sicer najkasneje v 3 letih od uveljavitve tega
odloka.

Stran
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10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-1328/2009-01/06
Dolenjske Toplice, dne 1. julija 2009
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

2614.

Sklep o prometu z nepremičninami in ukinitvi
statusa javnega dobra

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/07 odl. US in
76/08), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02) in 17. člena Statuta Občine
Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet
Občine Dolenjske Toplice na 12. redni seji dne 1. 7. 2009
sprejel

Uradni list Republike Slovenije
OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek (Uradni list
RS, št. 102/08).
2. člen
V prvem odstavku 3. člena navedenega sklepa se številka
»70« črta in nadomesti s številko »50«, tako, da se besedilo
prvega odstavka 3. člena glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Dolenjske Toplice dolžna kriti del cene programa vrtca, lahko enkrat letno uveljavljajo
dodatno olajšavo v primeru, ko gre za napovedano nepretrgano
enomesečno odsotnost otroka. Plačilo staršev v tem primeru
znaša 50% njim določenega prispevka plačila programa vrtca. O odsotnosti starši obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom
odsotnosti.«
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 9. 2009.
Št. 602-1276/2009-01/03
Dolenjske Toplice, dne 1. julija 2009
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

SKLEP
o prometu z nepremičninami in ukinitvi statusa
javnega dobra
1. Dovoli se razpolaganje z nepremičninami
parc. št. 3922/1, k.o. Podturn, in 4167/4, k.o. Dobindol. Postopek razpolaganja z nepremičnino se izvede skladno z Zakonom
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin.
2. Ukine se status javnega dobra na nepremičninah
parc. št. 3922/1, k.o. Podturn, in 4167/4, k.o. Dobindol.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-1260/2009-01/03
Dolenjske Toplice, dne 1. julija 2009
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

2615.

Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o
določitvi cen programov predšolske vzgoje v
Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske
Toplice, enota vrtec Gumbek

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in spremembe) in 7. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list
RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na
19. redni seji dne 1. 7. 2009 sprejel

SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
cen programov predšolske vzgoje
v Vzgojno-izobraževalnem zavodu
OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
1. člen
S tem odlokom se spreminja Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu

GROSUPLJE
2616.

Odlok o občinskih taksah v Občini Grosuplje

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin ZFOUPB1 (Uradni list RS, št. 32/06, uradno prečiščeno besedilo,
123/06 in 57/08), 3. in 17. člena Zakona o prekrških ZP-1-UPB4
(Uradni list RS, št. 3/07, uradno prečiščeno besedilo in 17/08),
21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in
100/08 odločba US) ter 11. in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/96 in 36/02) je Občinski svet Občine
Grosuplje na 27. redni seji dne 1. 7. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskih taksah v Občini Grosuplje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske
takse v Občini Grosuplje, vrsto in višino takse, zavezance za
plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
2. člen
V Občini Grosuplje so predpisane občinske takse za
uporabo naslednjih predmetov in storitev na javnem prostoru
in javnih mestih;
– za uporabo javnega prostora za začasne namene za:
postavitev kioskov, stojnic, zabavišč in cirkusov, letnih in zimskih vrtov gostinskih lokalov, uporabo priložnostnih parkirišč in
drugih primerih začasnega značaja,
– za uporabo trgov in drugih javnih površin razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih
prireditev za gospodarske namene,
– za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori,
– za reklamne napise, objave in razglase po lokalnih
ozvočevalnih postajah z javnim oklicanjem in podobnimi sredstvi,
– za glasbene avtomate v javnih lokalih,
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– za igralna sredstva v javnih lokalih, kot so: avtomatsko kegljišče, elektronska in mehanska igrala (pikado, fliper,
igralne karte, namizni nogomet, košarka, biljard) in druge
naprave, ne glede na vrsto pogona in plačevanja uporabe, ki
niso predmet Zakona o igrah na srečo,
– za uporabo oglasnih objektov, ki jih določi pristojni organ Občine Grosuplje, ter za druge reklamne napise, objave
in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni
na javnih mestih.
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
V tem odloku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen;
Javni prostor je objekt v javni rabi, katerega raba je pod
enakimi pogoji namenjena vsem, in se glede na način rabe
deli na javne površine in nestanovanjske stavbe, namenjene
javni rabi.
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi
pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica,
igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska
površina in podobna površina.
Nestanovanjska stavba, namenjena javni rabi, je stavba,
katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so
hotel, motel, gostilna in podobna nastanitvena stavba, banka,
pošta, urad in podobna poslovna stavba, stavba za trgovino
in storitve, stavba železniške in avtobusne postaje, garažna
stavba in podobne stavbe za promet in komunikacije, stavba
za razvedrilo, knjižnica, šolska stavba in druge stavbe za izobraževanje, športna dvorana, stavba za čaščenje in opravljanje verskih dejavnosti in podobna nestanovanjska stavba.
Javno mesto je vsako mesto v prostoru, v katerega je
taksni predmet nameščen tako, da je njegova sporočilnost
usmerjena navzven, v javni prostor. Takšna mesta so ograje,
zidovi, fasade, strehe, stavbe, mostovi, stebri, drog javne
razsvetljave in druge podobne konstrukcije in površine.
Oglasni objekti so ne glede na lastništvo oglasni stebri,
oglasni panoji, svetlobne vitrine, samostojne ali na stene pritrjene vitrine in table, oglasni panoji z vrtljivo površino, nosilci in
drogovi čez cestnih transparentov, oglasni panoji na drogovih
javne razsvetljave, prenosni ulični panoji, samostoječi ulični
panoji, samostoječi prapori in zastave, krajevni objekti za
oglaševanje, ki so nameščeni na oglasnem mestu.
4. člen
Taksni zavezanci so pravne osebe, samostojni podjetniki
in posamezniki, ki uporabljajo taksne predmete ali imajo poslovne koristi od nameščanja ali uporabe taksnih predmetov,
za katere so predpisane takse. Občinska taksa za določen
taksni predmet in storitev se lahko odmeri le enemu zavezancu.
5. člen
Občinske takse se določajo v točkah. Število točk je za
posamezne taksne predmete določeno v posebnem delu –
tarifa občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka.
6. člen
Vrednost točke na dan uveljavitve odloka znaša
0,061 EUR.
Vrednost točke za obračun občinskih taks se vsako
leto valorizira s sklepom župana na podlagi gibanja rasti cen
na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga objavi Statistični urad
Republike Slovenije.
7. člen
Občinske takse so prihodek proračuna Občine Gro
suplje.
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II. PRIGLASITEV, NASTANEK, ODMERA IN PRENEHANJE
TAKSNE OBVEZNOSTI
8. člen
Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega
predmeta oziroma z začetkom uporabe prostora in preneha z
odstranitvijo taksnega predmeta oziroma prenehanjem uporabe prostora.
V primeru, ko je po tarifi taksa določena v letnem znesku,
preneha taksna obveznost s potekom meseca, v katerem je
zavezanec obvestil pristojni organ Občine Grosuplje, oziroma
pooblaščenega izvajalca, o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe. Okoliščina, da taksnega
predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva
na taksno obveznost.
9. člen
Višina taksne obveznosti se določi glede na območje, v
katerem je taksni predmet.
Območje občine se razdeli na I., II. in III. območje.
I. območje obsega:
Grosuplje (Adamičeva cesta, Ljubljanska cesta, Taborska
cesta, Cesta na Krko, Ob Grosupeljščici, Zupančičeva, Partizanska cesta, Kolodvorska cesta in Kadunčeva cesta – do
potoka Bičje), Šmarje - Sap (Ljubljanska cesta).
II. območje obsega:
Vse ostale ulice v naselju Grosuplje in Šmarje - Sap,
Brezje pri Grosupljem, Brvace, Cikava.
III. območje obsega:
Vsa ostala naselja v Občini Grosuplje.
V II. območju se vrednost točke v tarifi občinskih taks
zmanjša za 20%, v III. območju pa za 40%.
10. člen
Taksni zavezanec je dolžan pristojnemu občinskemu
upravnemu organu priglasiti nastanek taksne obveznosti pred
njenim nastankom ne glede na to, ali je taksni zavezanec po
tem odloku oproščen plačila takse.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o
taksnem zavezancu, podatke o času in kraju uporabe oziroma
namestitve taksnih predmetov, vrsto oziroma opis taksnega
predmeta (površino, število ipd.) in druge priloge na zahtevo
pristojnega organa Občine Grosuplje.
Taksni zavezanec je dolžan v roku 15 dni pristojnemu občinskemu organu prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala
na odmero, obračun in izterjavo občinske takse.
Uradna oseba občinske inšpekcije na terenu ugotavlja,
ali je uporaba ali namestitev taksnega predmeta prijavljena,
ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksnih zavezancev. V primeru, da zavezanec ne prijavi nastanka taksne obveznosti, ali kadar v prijavi navede pomanjkljive podatke, se
taksa odmeri na podlagi podatkov, ki jih pridobi uradna oseba
občinske inšpekcije. V takšnem primeru je taksni zavezanec
dolžan plačati občinsko takso za nazaj, skupaj z zamudnimi
obrestmi, ter denarno kaznijo, določeno v 14. členu tega
odloka.
Če pristojni urad Občine Grosuplje, pristojen za finance,
ugotovi, da zavezanec iz 4. člena tega odloka ni plačal takse,
ali je ni plačal v celoti, o tem obvesti uradno osebo občinske
inšpekcije.
V primeru, da zavezanec za plačilo občinske takse le-te
ne plača, oziroma ne prijavi taksnega predmeta, lahko uradna
oseba občinske inšpekcije odredi odstranitev taksnega predmeta, na stroške taksnega zavezanca.
11. člen
Občinsko takso plačuje taksni zavezanec letno, mesečno
oziroma dnevno vnaprej, ob nastanku taksne obveznosti, če s
tem odlokom ni drugače določeno.
Takse, za katere taksna obveznost traja več kot en mesec, lahko zavezanec plača vnaprej v celoti.
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Če taksni zavezanec ne plača takse vnaprej, se mu plačilo takse predpiše z odločbo. Takso je dolžan plačati v 15 dneh
od vročitve odločbe, vendar pred uporabo in pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine, javnega prostora, javnega
mesta ali oglasnega objekta. Če v tem roku taksne obveznosti
ne poravna, se taksa izterja prisilno.
Prisilno izterjavo občinskih taks opravi Davčna uprava
Republike Slovenije, ki je pristojna za izterjavo davkov.
12. člen
Takse ne plačujejo:
– samostojni podjetniki in pravne osebe za oglaševanje
za lastne potrebe na svojih poslovnih stavbah in prostorih
ter funkcionalnih zemljiščih, kjer oglašujejo svojo registrirano
dejavnost;
– Občina Grosuplje, krajevne skupnosti, društva, ki delujejo v javnem interesu in politične stranke za objavljanje sporočil v svojem imenu in za svoj račun, na krajevnih objektih za
oglaševanje, vendar morajo plakatiranje oziroma oglaševanje
predhodno prijaviti pristojnemu občinskemu organu;
– humanitarne, kulturne, vzgojne, športne, verske ter
neprofitne dejavnosti, kadar gre za dejavnost nekomercialnega
namena in katere pripomorejo tudi k prepoznavnosti Občine
Grosuplje;
– organizatorji in ponudniki prireditve v tednu pred novim
letom, v naselju Grosuplje, ki je organizirana s strani občine.
13. člen
Nadzor nad izvrševanjem določb tega odloka opravlja
uradna oseba občinske inšpekcije.
III. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z globo 1.000 EUR se sankcionira za prekršek pravno
osebo ali samostojnega podjetnika:
– ki ne prijavi predmeta ali storitve, za katerega je predpisano plačilo občinske takse,
– ki v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti in
– postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa.
Z globo 400 EUR se sankcionira posameznik, ki v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
Z globo 300 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 200 EUR se kaznuje fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o komunalnih taksah v Občini Grosuplje (Uradni list
RS, št. 60/05).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
POSEBNI DEL
TARIFA OBČINSKIH TAKS
Tarifna številka 1
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih lokalih
se plača letna taksa: 1.000 točk.
Opomba:
1. Taksni zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki ima
v svojem lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je lastnik
avtomata ali ne.
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2. Javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije,
kavarne, nočni lokali, obrati družbene prehrane, bifeji ipd.), kot
tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi, terase in drugi prostori,
v katerih se zadržujejo gostje. Javni prostori so tudi društveni
prostori, ki so narejeni za shajanje članov društva zaradi zabave in razvedrila.
3. Za uporabo glasbenih avtomatov v društvenih prostorih
se taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni
dejavnosti.
4. Taksa se plačuje le za uporabo glasbenih avtomatov, ne pa za uporabo drugih naprav, ki s pomočjo električne
energije ali na kak drug mehanični način reproducirajo glasbo
(gramofoni, magnetofoni ipd.). Med glasbene avtomate se po
tej tarifi ne štejejo radijski in televizijski sprejemniki, nameščeni
v javnih lokalih.
Tarifna številka 2
Za uporabo igralnih sredstev v javnih lokalih se plača
letna taksa:
Točke
a) za vsako stezo avtomatskega kegljišča
3.000
b) za vsak elektronski igralni avtomat
10.000
c) za biljard (navadni ali avtomatski)
7.000
d) za druga igralna sredstva
3.000.
Opomba:
1. Za elektronske igralne avtomate se štejejo vsi elektronski igralni avtomati in video igre, razen tistih, od katerih
se plačuje posebna republiška taksa po Zakonu o igrah na
srečo.
2. Za druga igralna sredstva se štejejo naprave, kot so
namizni nogomet, košarka, minigolf in podobne naprave, ne
glede na vrsto pogona in način plačevanja uporabe sredstev.
3. Za uporabo igralnih sredstev v društvenih prostorih se
taksa ne plača, razen v tistih prostorih, ki služijo pridobitveni
dejavnosti.
4. Za opredelitev taksnega zavezanca in javnega lokala
se uporabljajo določbe, ki veljajo za tarifno številko 1.
Tarifna številka 3
Za uporabo javnega pločnika ali druge javne površine
pred poslovnimi prostori za opravljanje gostinsko-turistične
dejavnosti, ter za razstavljanje, reklamiranje ali prodajo blaga
oziroma opravljanje storitev pred poslovnim prostorom, znaša
občinska taksa dnevno za vsak zasedeni m2 17 točk.
Opomba:
1. Za zasedeno površino se šteje vsa površina, na kateri
je zaradi uporabe za namene, navedene v tarifni številki 3,
začasno njena javna raba omejena ali izključena.
Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz 1. točke.
Tarifna številka 4
Za uporabo trgov in drugih javnih površin, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanje razstav in drugih
zabavnih prireditev za gospodarske namene znaša občinska
taksa dnevno za vsak m2 17 točk.
Opomba:
Taksni zavezanec je uporabnik javne površine.
Tarifna številka 5
Za uporabo javnih površin za začasne namene se plača
občinska taksa:
– za kioske: 32 točk za vsak m2/dan,
– za stojnice: 22 točk za vsak m2/dan,
– za premične gostinske prikolice in potujoče prodajalne:
152 točk za prikolico oziroma potujočo prodajalno /dan,
– za cirkus in zabavni park: 6 točk za vsak m2/dan,
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– za priložnostna parkirišča: 52 točk m2/dan za vsako
osebno vozilo, 82 točk m2/dan za prikolico, 152 točk m2/dan
za kombi ali osebno vozilo s prikolico in 302 točki m2/dan za
tovornjake.
Opomba:
1. Taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javne površine.
2. Pri kioskih in stojnicah se šteje za zasedeno površino,
vsa površina pod kioskom oziroma stojnico ter pod razmeščeno
robo in opremo, povečana za 1m na vse strani od zaokroženega roba tako zasedene javne površine.
Tarifna številka 6
Za uporabo plakatnih mest, namenjenih občanom, znaša
dnevna občinska taksa:
– za plakate velikosti do 0,7 m2
3 točke
– za plakate velikosti od 0,7 do 1,4 m2
4 točke
– za plakate velikosti od 1,4 do 2,8 m2
5 točk
– za večje plakate
4 točke/m2.
Opomba:
Večji plakat je lahko enostranski ali obojestranski, vendar se taksa plačuje na m2 oglaševalne površine. V primeru,
da je obojestranski, se končni izračun zmanjša za 20%. Oglasno mesto za večji plakat se oddaja praviloma za eno leto. Za
druge reklamne napise, objave in oglase na panojih, tablah,
drogovih javne razsvetljave in podobno, ki so postavljeni ali
drugače označeni na javnih mestih, znaša letna občinska
taksa:
– do 1 m2
3000 točk
– od 1 m2 do 5 m2
5000 točk
– od 5 m2 do 15 m2
7500 točk
– nad 15 m2
10.000 točk.
Opomba:
Reklamni napisi, objave, oglasi so lahko enostranski ali
obojestranski, vendar se taksa plačuje na m2 oglaševalne
površine. V primeru, da je obojestranski, se končni izračun
zmanjša za 30%.
Za oglaševanje na transparentih znaša občinska taksa:
– do 8 m2
43.500 točk
– nad 8 m2
63.000 točk.
Opomba:
Elektronske naprave so lahko enostranske in dvostranske, vendar se taksa plačuje na m2 oglaševalne površine.
Za letake znaša občinska taksa 8 točk/letak.
Opomba:
Za letake se šteje vse oglaševanje, kjer zavezanci le-te
razdelijo po avtomobilih in drugih objektih na javnih površinah.
Št. 414-2/96
Grosuplje, dne 1. julija 2009
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

KRŠKO
2617.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu »Kompleks Krka Krško«

Na podlagi 5. odstavka 61. člena zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B),
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS in 76/08) ter 16. in
79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško,
na svoji 32. seji, dne 29. 6. 2009, sprejel
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ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
»Kompleks Krka Krško«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta)
(1) S tem aktom se, v skladu s prvim odstavkom 55. člena
in četrtim odstavkom 95. člena zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B), Odlokom
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 (Uradni list
SRS, št. 7/90 in Uradni list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94,
69/95, 11/97, 59/97, 68/97, 62/98, 8/99, 10/99, 69/99, 97/01,
71/02, 90/02, 99/02,116/02 in 79/04), sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN) – »Kompleks
Krka Krško«.
(2) OPPN je izdelal Savaprojekt d.d. Krško, pod številko
projekta 08031-00, v skladu z izdelanim okoljskim poročilom.
(3) Prostorski akt s prilogami se hrani in je na vpogled na
sedežu Občine Krško.
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
A) ODLOK
B) TEKSTUALNI DEL
1. Splošno
2. Opis prostorske ureditve
3. Tehnologija proizvodnega procesa
4. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
5. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje
in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo
grajeno javno dobro
6. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
7. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov ter
ohranjanja narave
8. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
9. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje OPPN
C) GRAFIČNI NAČRTI
D) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI
OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI
E) PRILOGE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
E1 Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
E2 Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
E3 Strokovne podlage
E4 Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
E5 Obrazložitev in utemeljitev
E6 Povzetek za javnost
E7 Okoljsko poročilo.
1. Opis prostorske ureditve
3. člen
(namen OPPN)
(1) S tem OPPN se podrobneje načrtuje prostorska ureditev »Kompleks Krka Krško«. Načrtovana ureditev bo omogočala izgradnjo objektov za proizvodnjo farmacevtskih učinkovin, v
kasnejši fazi pa tudi izgradnjo objektov za proizvodnjo končnih
farmacevtskih izdelkov.
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(2) V ureditvenem območju OPPN je načrtovana gradnja
objektov in ureditev površin za njihovo nemoteno funkcioniranje, gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
infrastrukture.
4. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN zajema površine, na katerih so načrtovane prostorske ureditve za umestitev objektov in ureditev
območja s pripadajočimi površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo (območje A). V območje OPPN je vključen zadrževalni bazen, ki se gradi na podlagi projekta »Kanalizacija mesta
Krško« ter vzdrževalna pot ob Potočnici. V območje OPPN so
zajete tudi površine, na katerih se bo za potrebe načrtovanih
objektov izvajala gradnja gospodarske infrastrukture ter ureditve vezane na njeno gradnjo (območje B1, B2 in B3).
(2) Meja območja kompleksa Krka Krško na severozahodni strani meji na kompleks Vipap Videm Krško, na severni
strani na glavno železniško progo Zidani most – Dobova, na
jugovzhodni strani na potok Potočnica in na južni strani na
lokalno cesto št. 191111 (krški most – Vrbina – Spodnji Stari
Grad) – bodočo glavno cesto G1-5.
(3) Načrtovane prostorske ureditve za umestitev objektov (območje A), zajemajo zemljišča parcelna številka: 320/1,
758/1, 303/1, 303/7, 189/2, 189/67 in 796/1, vse k.o. Stara vas.
Velikost območja A je ca.16,86 ha.
(4) Površine za gradnjo gradbeno inženirskih objektov
(območje B) potrebnih za funkcioniranje načrtovanih stavb
zajemajo zemljišča:
– B1: za gradnjo 20kV kablovoda, plinovoda, vodovoda
in telefonskega kablovoda parc. št. 189/2, 303/7, 329/1, 331/1,
330, 331/2, 755, 795/1, 801/11, 801/10, 801/12, 327/1, 320/2,
796/1, 320/1, 49/1, stp. 364, 50/5, 758/1, 303/1, 811, 161/1,
54/2, 160/3, 160/2, 52, 53/3, stp. 486, 742/4, 807, 801/9, 801/5,
801/8, 50/2, 50/3, 50/4 in 50/1, k. o. Stara vas. Velikost območja
B1 je ca. 2,3 ha.
– B2: za potrebe prometno infrastrukturnega koridorja ob
lokalni cesti, parc. št. 189/65, 798/7, 796/2, 798/8, 819/2, 795/3,
834/3, 834/1, 189/44, 798/1 in 834/2, k. o. Stara vas. Velikost
območja B2 je ca. 1,04 ha.
– B3: za izpust voda v Savo, parc. št. 798/4, 798/3 in
798/2, k.o. Stara vas. Velikost območja B3 je ca.0,28 ha.
(5) Skupno območje OPPN (A + B1 + B2 + B3) je velikosti
ca. 20,48 ha.
(6) Območje OPPN je prikazano na grafičnih načrtih.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1. Vplivi in povezave prostorske ureditve
s sosednjimi območji
5. člen
(1) Območje kompleksa Krka se nahaja med kompleksom tovarne Vipap Videm Krško, glavno železniško progo
Zidani most – Dobova, potokom Potočnica ter lokalno cesto
LC št. 191111 krški most – Vrbina – Spodnji Stari Grad (cesta
za Nuklearno elektrarno Krško).
(2) Med kompleksom Krka in reko Savo poteka lokalna
cesta, ki povezuje mesto Krško z naseljem Vrbina in Spodnjim
Starim Gradom. Do leta 2011 je načrtovana rekonstrukcija
lokalne ceste, gradnja novega mostu čez Savo in prekategorizacija lokalne ceste v glavno cesto G1-5 Zidani most – Drnovo.
Ob tem in načrtovani gradnji obvoznice Krško – Brežice bo
kompleks tovarne Krka povezan preko državnih cest v smeri
Celja in Brežic ter do avtoceste A1.
(3) Na južni in vzhodni strani območja A (vzdolž potoka
Potočnice) meja OPPN meji na Državni prostorski načrt za območje hidroelektrarne Brežice, območja B1, B2 in B3 pa segajo
v območje Državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Brežice. Vse projektne rešitve morajo biti usklajene s
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predvidenimi rešitvami za gradnjo hidroelektrarne Brežice, kar
mora biti razvidno iz izjave koncesionarja za gradnjo verige
hidroelektrarn na spodnji Savi.
(4) Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju območja se upošteva morfološke značilnosti, krajino, vizualno
izpostavljenost, ter ureditve objektov v smislu preoblikovanja
območja. Načrtovane stavbe se oblikujejo sodobno, posamezni
sklopi stavb se oblikujejo poenoteno. Poudarek je na oblikovanju stavb in območju vzdolž lokalne ceste – bodoče glavne
ceste.
2.2. Rešitve načrtovanih objektov in površin
2.2.1. Funkcionalna zasnova kompleksa
6. člen
(1) Območje OPPN na katerem so načrtovane prostorske
ureditve za kompleks Krke, je razdeljeno na pet funkcionalnih
enot, ki so namenjene za umestitev stavb ter za gradnjo gradbeno inženirskih objektov glede na namen.
(2) Funkcionalne enote so določene znotraj meje območja
manipulativnih površin in so med seboj ločene z načrtovanimi
internimi prometnicami, ki so okvirno določene. Funkcionalne
enote se lahko povečujejo ali zmanjšujejo glede na tehnologijo
proizvodnje.
(3) Predvidene so naslednje funkcionalne enote:
– I. – manipulativne površine in parkiranje,
– II. – servisne dejavnosti – čiščenje odpadnih vod,
– III. – proizvodnja farmacevtskih učinkovin,
– IV. – servisne dejavnosti – uprava, razvojno kontrolna
dejavnost, laboratoriji, skladišča, energetika,
– V. – proizvodnja končnih farmacevtskih izdelkov.
(4) Funkcionalna enota – manipulativne površine in parkiranje, je predvidena v pasu ob obstoječi lokalni cesti – bodoči
glavni cesti. Namenjena je ureditvi parkirišč za osebna in tovorna vozila. Na območju je možna gradnja garažne hiše.
(5) Funkcionalna enota – čiščenje odpadnih voda, se
locira ob obstoječem zbirnem bazenu, ki je del javnega kanalizacijskega omrežja občine. Funkcionalna enota – proizvodnja
končnih farmacevtskih izdelkov, se predvidi v severnem delu
kompleksa.
(6) Znotraj posamezne funkcionalne enote (FE) je možna
gradnja naslednjih stavb:
– FE manipulativne površine in parkiranje – I.: parkirišča
za osebna in tovorna vozila, garažna hiša, pomožni objekti za
lastno poslovanje (nap.:vratarnica, kontrola vhodov in izhodov
zaposlenih, tehtnica za tehtanje tovornih vozil, …);
– FE servisne dejavnosti (čiščenje odpadnih vod) – II.:
upravna stavba čistilne naprave;
– FE proizvodnja farmacevtskih učinkovin – III.: stavba
sinteznega obrata in hidrogeniranja;
– FE servisne dejavnosti (uprava, razvojno kontrolna
dejavnost, laboratoriji, skladišča, energetika) – IV.: stavba
kotlovnice, transformatorska postaja, kompresorska postaja, stavba za pripravo tehnoloških voda, upravna stavba,
skladišče surovin in embalaže, skladišče končnih izdelkov,
skladišče tekočih surovin, laboratoriji (razvoj in raziskave),
kontrola kvalitete;
– FE proizvodnja končnih farmacevtskih učinkovin – V.:
ampulni obrat, obrati za proizvodnjo trdnih oblik, obrati za proizvodnjo kapsul, obrati za pakiranje končnih izdelkov, obrati za
proizvodnjo mazil in sirupov.
(7) Poleg navedenih stavb se lahko znotraj posamezne
funkcionalne enote gradijo tudi ostale stavbe, ki jih zahteva
tehnologija proizvodnje.
(8) Za vse načrtovane prostorske ureditve se določi ena
parcela namenjena gradnji (PG).
(9) V južnem delu kompleksa se uredi cestni priključek iz
lokalne ceste (trikrako križišče s pasovi za levo zavijanje). Na
območju kompleksa se izvede interna prometnica – interventna
pot okoli celotnega kompleksa (ob zelenem pasu). Na vhodu v
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kompleks se interne ceste načrtuje tako, da se ločuje mirujoči
promet, promet osebnih vozil in tovorni promet.
(10) Vzdolž lokalne ceste se predvidi prometno komunalni
koridor, ki je namenjen izvedbi prometne infrastrukture ter javne
gospodarske infrastrukture načrtovane ob njej.
(11) Fasade objektov, ki mejijo na lokalno cesto se oblikujejo s poudarkom na kvalitetnem oblikovanju industrijskih
objektov.
(12) Vzdolž celotne parcele namenjene gradnji je predviden zeleni pas s skupinami visokoraslega drevja. Z novimi
zasaditvami je treba zagotoviti čim manjšo vidno izpostavljenost kompleksa iz vseh smeri. Vzdolž lokalne ceste se zasadi
drevored.
(13) Znotraj kompleksa se zasaditve in zelene površine
prilagajajo organiziranosti, velikosti ter postavitvi objektov na
parceli.
(14) Med potokom Potočnico in zelenim pasom okoli
kompleksa se obstoječa vzdrževalna pot dogradi in uredi kot
večnamenska asfaltna pot namenjena vzdrževanju potoka in
kolesarskemu prometu. Pot se uredi širine minimalno 3m.
.
2.3. Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1. Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti
in vrste posegov v prostoru
7. člen
(vrste dejavnosti)
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22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
23 / Kompleksni industrijski objekti:
230 Kompleksni industrijski objekti:
23030 Objekti kemične industrije.
9. člen
(vrste objektov glede na zahtevnost)
(1) Na območju OPPN je možna gradnja zahtevnih in
manj zahtevnih objektov s skladu s tem odlokom ter gradnja
nezahtevnih in enostavnih objektov (v skladu in pod pogoji
določenimi v veljavnem predpisu za tovrstne objekte).
(2) Nezahtevni objekti:
– Ograje;
– Škarpe in podporni zidovi;
– Pomožni infrastrukturni objekti;
– Objekt za oglaševanje.
(3) Enostavni objekti:
– Pomožni infrastrukturni objekti: pomožni cestni objekti,
pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene in oddajniki, pomožni komunalni objekti, pomožni objekti za spremljanje stanja okolja, vrtina ali vodnjak;
– Začasni objekti, namenjeni skladiščenju nenevarnih
snovi;
– Urbana oprema: skulptura, večnamenski kiosk, montažna sanitarna enota, vodnjak oziroma okrasni bazen, obešanka
na drogu javne razsvetljave.
10. člen
(vrste gradenj)

(1) Na območju OPPN je dovoljena osnovna dejavnost
»21 Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov« v skladu
z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti.
(2) Dovoljene so tudi ostale dopolnilne dejavnosti, ki se
navezujejo na osnovno dejavnosti in so potrebne za funkcioniranje proizvodnega kompleksa Krka Krško, kot naprimer: 46.46
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi
potrebščinami in materiali, 47.73 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki, 56 Dejavnost
strežbe jedi in pijač, 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna
dejavnost, 73 Oglaševanje in raziskovanje trga.

V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del:
– gradnja novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov ali njegovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njegovih delov, v
sklopu opredeljenih dejavnost,
– vzdrževanje objektov (investicijska vzdrževalna dela in
redna vzdrževalna dela).

8. člen

(regulacijski in funkcijski elementi)

(vrste objektov glede na namen)
(1) Na območju OPPN je dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb in gradbeno inženirskih objektov. Objekti so lahko
večnamenski. Gradnja stanovanjskih objektov in večnamenskih
objektov s stanovanji ni dopustna.
(2) V skladu z enotno klasifikacijo objektov so dopustni
naslednji objekti:
1 / STAVBE
12 / Nestanovanjske stavbe
121 Gostinske stavbe:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice (menze);
122 Upravne in pisarniške stavbe:
12203 Druge upravne in pisarniške stavbe;
123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti:
12301 Trgovske stavbe (specialna prodajalna s
farmacevtskimi izdelki, lekarna);
124 Stavbe za promet in izvajanje elektronskih komunikacij:
12420 Garažne stavbe;
125 Industrijske stavbe in skladišča;
126 Stavbe splošnega družbenega pomena:
12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.
2 / GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI
21 / Objekti transportne infrastrukture
211 Ceste;

11. člen
(1) Funkcionalna enota (FE): znotraj ureditvenega območja OPPN so posamezne funkcionalne enote, določene glede
prevladujoče namembnosti objektov ali dejavnosti.
(2) Parcela namenjena gradnji (PG): namenjena je gradnji objektov (stavbam in gradbeno inženirskim objektom) in
ureditvi zelenih površin na območju kompleksa. Parcela je
opredeljena kot največja ureditvena enota. V sklopu parcele
so površine za gradnjo in razvoj objektov, prometne in manipulativne površine, parkirišča, zelene površine in zeleni pas
okoli kompleksa.
(3) Manipulativna površina (MP): je površina, namenjena manipulaciji vozil (vožnji, obračanju, parkiranju,..), gradnji
gradbeno inženirskih objektov, peš prometu,…. MP mora biti
odmaknjena od meje zelene površine vsaj 1 m, lahko se ureja
na površini za razvoj objekta.
(4) Površina za razvoj objekta (določena z gradbeno mejo
GM): predstavlja površino, na kateri je možna gradnja enega,
ali več ločenih objektov pod pogoji, ki jih določa ta odlok. V
sklopu površine za razvoj objekta se lahko urejajo interne prometnice, uvozi/izvozi, parkirišča in zelenice.
(5) Gradbena meja (GM): črta (prikazana kot tlorisna
projekcija najbolj izpostavljenih nadzemnih delov stavb na zemljišče), ki je novozgrajene oziroma načrtovane stavbe ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo v eni ali več točkah ali
so odmaknjene v notranjost.
(6) Zelenica (Z): je površina namenjena hortikulturni
ureditvi (zelenice, nižje drevesne zasaditve – grmovnice).
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Zelene površine se uredijo ob parkirnih in manipulativnih
površinah v sklopu funkcionalnih enot ter ob stavbah. Delež
zelenih površin znotraj posamezne funkcionalne enote naj bo
najmanj 5%. Na območju funkcionalne enote »manipulacija
in parkiranje« se na zelenicah zasadijo skupine visokoraslih
drevesnih vrst.
(7) Zelena površina (ZP): je zeleni pas, gosto zasajen z
avtohtonimi visokimi in nizkimi drevesnimi vrstami ter različnimi
avtohtonimi grmovnimi vrstami, okoli celotnega kompleksa.
Zeleni pas ima vizualno funkcijo in fizično ločuje kompleks od
sosednjih območij in je širine najmanj 5 m. Širina zelenega
pasu na območju funkcionalne enote manipulativne površine
in parkiranje ob Potočnici je najmanj 2,5 m.
(8) Prometno komunalni koridor: vzdolž lokalne ceste se
rezervira prometno komunalni koridor (pas širine ca. 11 m), ki
je namenjen prometni in gospodarski infrastrukturi.
(9) Interni infrastrukturni koridor: znotraj kompleksa se
med posameznimi funkcionalnimi enotami uredi interni prometno komunalni koridor. V sklopu koridorja se urejajo interne
prometnice ter gradi interna infrastruktura.
12. člen
(lega objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno,
tehnično in oblikovno zasnovo)
(1) Lega objektov in odmiki od mej sosednjih zemljišč je
določena z regulacijskimi in funkcijskimi elementi tega odloka.
(2) Objekti se locirajo med sabo pravokotno in vzporedno
z gradbeno mejo določeno ob kompleksu Vipap.
(3) Stavbe se lahko gradijo znotraj gradbene meje (GM)
na površini za razvoj objekta.
(4) V sklopu funkcionalne enote »manipulacija in parkiranje« je možna izgradnja garažne hiše, če se pokaže potreba
po večjem številu parkirnih mest kot jih je možno zagotoviti s
parkirišči izvedenimi na nivoju terena.
(5) Kota urejenega platoja je 159 m. n. v. ± 1 m.
(6) Na manipulativni površini (MP) je dovoljena postavitev
in gradnja gradbenih inženirskih objektov ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov. Na manipulativni površini je
dopustno urejati zelenice in hortikulturne zasaditve.
(7) Na površini za razvoj objekta je dovoljena postavitev
vseh vrst objektov ter ureditev manipulativnih površin, zelenic
in hortikulturne zasaditve v skladu s tem odlokom.
(8) Medsebojni odmiki objektov se določajo v skladu s požarnimi in tehnološkimi zahtevami ter predpisi glede mehanske
odpornosti in stabilnosti stavb.
(9) V fazah pred izgradnjo končnih objektov se lahko
tudi površine, namenjene za izgradnjo objektov, izvedejo kot
manipulativne oziroma ostale potrebne površine, ki jih pogojuje
tehnološki proces.
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(4) Višina varovalne ograje je do 4,5 m nad koto urejenega platoja.
14. člen
(stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo)
Faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji, oziroma
razmerje med zazidano površino (površina stavb) in celotno
površino parcele je do 0,8.
2.3.3. Prostorski izvedbeni pogoji glede oblikovanja
15. člen
(1) Oblikovanje osnovnih objektov: sodobno oblikovanje
arhitekture (industrijsko arhitekturni slog naj odraža tipologijo
objektov). Objekte brez posebnih tehnoloških zahtev se oblikuje kot kubuse pravilnih geometrijskih oblik.
(2) Strehe: dovoljene so vse vrste streh, pod pogojem,
da so poenotene znotraj posameznih funkcionalnih enot na
stavbah, pri katerih to tehnologija omogoča.
(3) Fasade: sodobno oblikovanje. Horizontalna in vertikalna členitev naj bo enostavna in poenotena po celi fasadi, nizu,
funkcionalni enoti. Možna je kombinacija različnih materialov
ter uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov. Fasade,
ki mejijo na javno cesto, naj bodo še posebej kvalitetno oblikovane.
(4) Ograje: dovoljene so transparentne kovinske ograje.
Masivne ograje niso dovoljene.
2.3.4. Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
16. člen
(1) Določi se parcela namenjena gradnji (PG) stavb in
gradbeno inženirskih objektov, za potrebe proizvodnje farmacevtskih izdelkov. Parcela je prikazana in določena v grafični
prilogi.
(2) V vogalu lokalne ceste in kompleksa Vipap se določi
parcela namenjena gradnji zbirnega bazena, ki je zgrajen v
okviru projekta »Izgradnja kanalizacije Krško«.
(3) Parcela namenjena gradnji se določi tudi večnamenski
poti vzdolž potoka Potočnica.
(4) Dopustna je naknadna parcelacija po posameznih
funkcionalnih enotah pod pogojem, da se istočasno določijo
parcele internim prometnicam, preko katerih je omogočen dostop do novo zasnovanih parcel.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro

2.3.2. Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti

3.1. Skupne določbe

13. člen
(1) Tlorisni gabariti: določajo se glede na prostorske in
tehnološke zahteve za gradnjo posameznih objektov, dovoljeno jih je umeščati znotraj določene gradbene meje (GM) na
površini za razvoj objekta.
(2) Vertikalni gabariti so pogojeni s tehnološkimi zahtevami. Število etaž je lahko K+ P + 4 etaže + etaža za strojne
naprave. Maksimalna absolutna višina objektov je do 35 m nad
koto urejenega platoja (npr. venca ravne strehe, slemena strehe v naklonu, vrha piramide, ipd.). Gradnja kleti je možna do
max. 7m pod koto urejenega platoja. Na območju funkcionalne
enote »servisne dejavnost: čiščenje odpadnih vod« je število
etaž predvidenih objektov K+P+1, maksimalna višina objektov
je do 15 m. Vertikalni gabarit garažne hiše ne sme presegati
dveh etaž in sicer K+P. Maksimalna višina garaže nad koto
urejenega platoja je 5 m.
(3) Vertikalni gabariti za antenske stolpe, drogove in tehnične naprave ter dimnike ne smejo presegati nadmorske
višine 197m n.m..

17. člen
(1) Načrtovani objekti se priključujejo na obstoječo javno
infrastrukturo, in sicer na prometno omrežje, vodovod, kanalizacijo za odvajanje padavinskih vod in komunalnih odpadnih
vod, energetsko infrastrukturo, telekomunikacijsko infrastrukturo in ostalo infrastrukturo.
(2) Na območju kompleksa je treba urediti ločeno odvajanje komunalno odpadnih, industrijskih odpadnih in padavinskih
voda.
(3) Priključne infrastrukturne vode se načrtuje v sklopu
površin za gradnjo gradbeno inženirskih objektov, potrebnih za
funkcioniranje načrtovanih stavb (območje B) ter na območju
internega infrastrukturnega koridorja, znotraj kompleksa. Možno jih je zgraditi tudi na območju površin za razvoj objektov.
(4) Ob obstoječi lokalni cesti – bodoči glavni cesti, se
varuje prometno komunalni koridor širine ca. 11 m, namenjen
prometni in gospodarski infrastrukturi.
(5) Pri projektiranju javnih cest, gospodarske javne infrastrukture, priključnih vodov ter internih instalacij se morajo
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upoštevati projektni pogoji podani v smernicah in mnenjih posameznih nosilcev urejanja prostora ter vsa določila veljavnih
predpisov in pravilnikov s sektorskega področja.
(6) Po končanem projektiranju je treba pridobiti soglasja
pristojnih soglasodajalcev.
(7) Pred nameravanim posegom v varovalni pas objekta
gospodarske javne infrastrukture, se o tem obvesti njegovega upravljavca zaradi zagotovitve nadzora in upoštevanja
posebnih pogojev upravljavcev v fazi izvedbe del v izogib
morebitnim poškodbam voda. V območju varovalnih pasov
gospodarske javne infrastrukture je brez soglasja upravljavca
prepovedano postavljati vse vrste objektov ter saditi drevesa.
V varovalnem pasu je prepovedano dodajati ali odvzemati
zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanja ali zniževanja
globine infrastrukturnega voda od predpisane. Prav tako je
v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture prepovedno deponirati gradbeni ali drugi material ter postavljati
začasne objekte.
(8) Na mestih, kjer so predvidene vozne površine, na
mestih križanj z drugimi infrastrukturnimi vodi in v primeru
izvajanja del v njihovem varovalnem pasu, se obstoječe vode
ustrezno zaščiti.
(9) V fazi izdelave projektne dokumentacije se novo načrtovanim infrastrukturnim vodom določi ustrezne varovalne
pasove.
3.2. Prometna infrastruktura
18. člen
(1) Območje kompleksa Krka Krško se priključuje iz lokalne ceste št. 191111 (krški most – Vrbina – Spodnji Stari Grad),
ki se bo v bližnji prihodnosti prekategorizirala v glavno cesto
G1-5. Priključitev se uredi z novim trikrakim križiščem, z dodatnimi razvrstilnimi pasovi iz obeh smeri glavne ceste in iz smeri
kompleksa Krke. Križišče se lahko tudi semaforizira. Pri projektiranju križišča je treba upoštevati projekt Rekonstrukcija lokalne ceste LC 191111 krški most – Vrbina – Spodnji Stari Grad od
km 4080 do 5580, št. odseka 0336, izdelal Dolenjska projektiva
Novo mesto, izdelane prometne študije in načrtovane posege
(izgradnjo kanalizacije, štiripasovnih omrežij, regulacijo potoka
Potočnica). Uvozno – izvozne radije dimenzionirati na največja
tovorna vozila. Križišče se osvetli s cestno razsvetljavo.
(2) Pri projektiranju rekonstrukcije lokalne ceste – bodoče
glavne ceste, uporabiti zakonodajo, predpise in tehnične specifikacije, ki se nanašajo na javne ceste.
(3) Vsa prečkanja gospodarske infrastrukture z javno
cesto se izvede s prebojem oziroma s podvrtanjem.
(4) Promet na območju kompleksa se odvija po internih
prometnih cestah. Minimalni prečni profil za dvosmerni promet
je 6m (z upoštevanjem merodajnega vozila), za enosmerni
promet pa najmanj 3 m. Potek internih prometnic se prilagaja
tehnologiji in objektom.
(5) Parkirne površine za zaposlene in stranke, se zagotovijo v sklopu funkcionalne enote »manipulativne površine in
parkiranje«. Tovorni promet se loči na samem vhodu v kompleks, kjer se predvidi parkirišče za tovorna vozila. Parkiranje
službenih vozil je možno urediti v sklopu posameznih funkcionalnih enot. Interne ceste se uredijo v asfaltni izvedbi. V primeru, da ni možno zagotoviti zadostnega števila parkirnih mest na
nivoju terena, se v sklopu funkcionalne enote »manipulativne
površine in parkiranje« zgradi garažna hiša.
(6) Med kompleksom Krke in potokom Potočnica poteka
vzdrževalna pot namenjena dostopu in vzdrževanju potoka.
Vzdrževalna pot poteka od obstoječega prehoda čez Potočnico
v smeri severa proti železniški progi. V delu od lokalne ceste
do obstoječega prehoda čez Potočnico se pot dogradi v širini
minimalno 3 m. Obstoječi del pot se uredi tako, da poteka vzporedno s potokom in je širine minimalno 3 m. Vzdrževalna pot
se uredi kot večnamenska asfaltna pot namenjena vzdrževanju
potoka in kolesarskemu prometu. Pri ureditvi večnamenske
asfaltne poti je treba upoštevati prometno obremenitev za čas
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uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske
javne službe.
(7) Projektiranje stavb in gradbeno inženirskih objektov
v varovalnem progovnem pasu železniške proge Zidani most
– Dobova in varovalnem pasu industrijskih tirov ter izvedba
prečkanja proge ob gradnji infrastrukture (telefonski kablovod
in plinovod) se izvaja v skladu s pogoji upravljavca.
3.3. Elektroenergetsko omrežje
19. člen
(1) Do odstranitve obstoječih daljnovodov Sremič/Roto I
in Krško/Bučka, ki potekata preko kompleksa, je pri gradnji in
ureditvah potrebno upoštevati veljavne predpise za gradnjo
objektov v koridorju 20kV daljnovodov in v pasu obstoječih
20 kV kablovodov. Trasi obstoječih 2x20 kV daljnovodov se
nadomestita s kabelsko izvedbo. Kablovoda se izvedeta vzporedno s traso obstoječih SN kablovodov, ki potekajo vzporedno
z desnim bregom Potočnice.
(2) Električna energija za napajanje novih stavb je na
razpolago na SN zbiralkah v RTP 110/20 kV Krško DES – rezervna SN celica. Za potrebe napajanja se izvede priključni SN
20 kV kablovod RTP Krško DES – TP Krka. Trasa kablovoda
se izvede vzporedno s predvidenimi SN 20 kV kabli, ki bodo
nadomestili daljnovode.
(3) Izgradnja transformatorske postaje Krka se zgradi v
sklopu funkcionalne enote IV. »servisne dejavnosti: uprava, razvojno kontrolna dejavnost, laboratoriji, skladišča, energetika«.
Če se izkaže potreba po dodatnih transformatorskih postaja, je
le te možno graditi tudi znotraj ostalih funkcionalnih enot, kot
samostojne objekte ali v stavbah.
(4) Drugi neodvisni dovod električne energije do kompleksa se zagotovi iz smeri Brestanice. Trasa SN 20 kV kablovoda se načrtuje vzporedno s traso lokalne ceste. Ob lokalni
cesti med potokom Potočnica in ograjo Vipap se za SN 20kV
kablovode predvidi izgradnja kabelske kanalizacije v sklopu
prometno komunalnega koridorja.
(5) V območju kompleksa se izvede nizkonapetostni razvod v kabelski obliki. Izvedejo se meritve odjema električne
energije v prvi fazi v TP 20/0,4 kV Krka, v drugi fazi (predvidoma do leta 2020), ko se bo odjemna moč povečala na 8 MW,
pa se merjenje električne energije izvede na zbiralkah v RTP
110/20 kV Krško DES (pogoj za to je, da je SN 20 kV kabel v
lasti investitorja). Nizkonapetostno omrežje znotraj kompleksa
se izvede ob internih prometnicah v predvidenem internem
infrastrukturnem koridorju.
(6) Območje kompleksa se opremi z interno razsvetljavo
upoštevajoč veljavne predpise.
(7) Na območju se omogoči izgradnja fotovoltaične elektrarne.
3.4. Plinovodno omrežje
20. člen
(1) Energetska oskrba novo načrtovanih objektov je
predvidena z zemeljskim plinom iz javnega distribucijskega
omrežja. Priključitev območja na plinovodno omrežje se izvede iz obstoječega plinovoda, ki poteka ob regionalni cesti za
Brežice, ki zadošča za najavljene odjeme plina v letu 2011 (ca.
1 mio. Sm3/leto). Obratovalni tlak v distribucijskem omrežju
znaša 4 bar. Trasa plinovoda ob ulici Ob potoku je projektno že obdelana. Za priključitev območja se izvede prečkanje
glavne železniške proge in industrijskih tirov tovarne Vipap
Videm Krško. Dolžina projektirane trase (v ulici Ob potoku) je
ca. 160 m. Podaljšanje trase do kompleksa Krka se izvede v
dolžini ca. 150 m.
(2) Za potrebe kasnejše širitve proizvodnje in s tem morebitnih povečanih potreb kompleksa Krka po zemeljskem plinu
se v fazi projektiranja rezervira koridor za plinovod dimenzije
DN 150 z navezavo na že puščen odcep plinovoda P105 PE
225 pod mostom čez reko Savo, kar bo omogočalo sklenitev
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krožne zanke Videm jug in krožno napajanje kompleksa iz
dveh smeri. Trasa plinovoda se predvidi v koridorju skupaj z
ostalimi energetskimi in komunalnimi vodi, ki bodo potekali ob
novi glavni cesti.
(3) V primeru potrebe po oskrbi kompleksa z zemeljskim
plinom z obratovalnim tlakom od 4 bar do 20 bar ali zaradi
kasnejšega povečanja odjemnih količin preko zmogljivosti distribucijskega omrežja, bo sistemski operater distribucijskega
omrežja zagotovil, na zahtevo končnega odjamalca, priključitev
na prenosno plinovodno omrežje v MRP Videm in dodatni priključni plinovod do kompleksa Krka.
(4) V varstvenem pasu plinovoda in priključnih plinovodov,
ki za plinovode z največjim delovnim tlakom do vključno 5 bar
znaša 2 m na vsako stran plinovoda oziroma priključnih plinovodov, se predvideni poseg lahko opravlja samo pod nadzorom
pooblaščenega upravljavca plinovoda.
(5) Načrtovane trase plinovodnega omrežja se izvedejo v
predvidenih koridorjih komunalnih in energetskih vodov izven
asfaltiranih vozišč skladno z vnaprej dogovorjenim komunalnim
redom.
3.5. Kanalizacija
21. člen
(kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda)
(1) Vse odpadne komunalne vode morajo biti priključene na javni kanalizacijski sistem s priključitvijo na obstoječo
čistilno napravo Krško pod pogoji upravljavca ali vodene v
lastno čistilno napravo odpadnih vod, ki se projektira v skladu
z veljavnimi predpisi.
(2) Pred projektiranjem priključka na javno kanalizacijsko
omrežje je treba preveriti zmogljivost – propustnost obstoječega omrežja, zbirnega bazena in črpališča (ZB-5+ČRP). Pred
priključki na sistem javne kanalizacije je treba izvesti kontrolno
merilne jaške z ustreznimi merilci pretoka in možnostjo vzorčenja odpadne vode.
22. člen
(kanalizacija za odvajanje padavinske vode)
(1) Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz streh,
parkirišč, cest in ostalih utrjenih površin) je treba prioritetno
ponikati. Pri tem morajo biti ponikalnice locirane izven vpliva
povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, kar
je treba računsko dokazati, je treba padavinske vode speljati v
reko Savo. V primeru izpusta v strugo reke Save je treba izpustno glavo na brežini oblikovati tako, da bo utopljena v brežino.
Brežino pod izlivom in vznožje brežine je treba zavarovati s
kamnom v betonu.
(2) Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni
meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin,
kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih
voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne
plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ...).
(3) Onesnaženo padavinsko vodo z betonskih in asfaltiranih površin – parkirišč ter manipulativnih površin, je treba pred
izpustom v podtalje ali v vodotok očistiti v ustrezno dimenzioniranih in v skladu z zakonodajo predpisanih lovilcih olj.
23. člen
(industrijske odpadne vode)
(1) Industrijske odpadne vode bodo nastajale v največji
meri pri čiščenju opreme ter pri pripravi farmacevtskih voda,
kot kalužne vode. Manjše količine bolj onesnaženih vod bodo
nastajale pri organskih kemijskih procesih. Industrijske odpadne vode so biološko razgradljive, ne vsebujejo strupenih
snovi, težkih kovin in se bodo čistile na lastni biološki čistilni
napravi oziroma se bodo odvajale v kanalizacijo ali neposredno
na skupno čistilno napravo. Pred izpustom v kanalizacijo se
mora odpadne vode nevtralizirati do take mere, da ustrezajo

Uradni list Republike Slovenije
kriterijem za odvajanje odpadnih vod v javno kanalizacijo.
Vse biološko nerazgradljive lužnice iz kemijske proizvodnje
se zbirajo skupaj z odpadnimi topili in predajajo pogodbenim
zbiralcem na uničenje s sežigom.
(2) Neonesnažene industrijske odpadne vode iz procesov
hlajenja bodo skupaj s padavinskimi vodami po kanalizacijskem
sistemu padavinskih vod odtekale neposredno v reko Savo.
(3) Odpadna tehnološka voda se pred izpustom v javno
kanalizacijsko omrežje očisti in ohladi do zahtevanih vrednosti.
Iz območja ne sme biti neposrednih izpustov tehnoloških vod v
vodotok (reko Savo). V struge samih vodotokov se za potrebe
urejanja območja ne posega.
(4) Prečkanje padavinske kanalizacije in javne ceste se
izvede s prebojem oziroma s podvrtanjem ceste. Prekop ceste
ni dovoljen, razen ob rekonstrukciji ceste.
3.6. Vodovod
24. člen
(1) Za predvideno končno porabo pitne vode na kompleksu (240000-280000 m3/leto) je treba narediti hidravlično
analizo vodooskrbe celotnega območja. Hidravlična analiza
mora upoštevati predvideno gostoto zaposlenosti na hektar
in predvideno porabo industrijske, požarne in pitne vode, na
zaposlenega na dan. Hidravlične analize morajo upoštevati tudi
možnost vključitve vodarne Rore v sistem vodooskrbe.
(2) Priključitev kompleksa na javni vodovod se izvede
preko novega vodovodnega jaška na delu ob lokalni cesti ali
iz vzhodne smeri, pri čemer je potrebno prečkanje Potočnice.
Vodomerni jašek se izvede izven ograjenega dela parcele, na
vedno dostopnem mestu, čim bližje priključnemu mestu, ter na
parceli uporabnika. Izvedba vodomernega jaška na prometnih,
parkirnih površinah in ostalih utrjenih površinah ni dovoljena.
(3) Industrijska voda bo črpana preko lastnih vodnjakov,
ki se uredijo v sklopu zemljišča za gradnjo stavb. Možna je tudi
dobava industrijske vode preko zunanjega dobavitelja.
(4) Za zagotovitev požarne vode (šprinkler naprave, zunanja in notranja hidrantna mreža) se postavi rezervoarje in
črpališča požarnih voda. Napajanje in dopolnjevanje sistemov
se izvede z industrijsko vodo. Za potrebe zagotovitve zadostnih
količin požarne vode se znotraj kompleksa zgradi hidrantno
omrežje, požarne bazene.
3.7. Omrežje zvez
25. člen
(1) Za oskrbo kompleksa z novimi telekomunikacijskimi
priključki je treba dograditi primarno TK omrežje – dvo cevno
TK kabelsko kanalizacijo (2xPVC Ø110 mm) z navezavo na
obstoječo traso kabelske kanalizacije na Vrbini. Trasa kabelske kanalizacije od priključnega mesta do kompleksa poteka
vzporedno z železniško progo, prečka Potočnico, glavno progo
in industrijske tire.
(2) Drug neodvisen dovod je možen iz obstoječe TK trase
pri mostu nad reko Savo (pri Poklicni gasilski enoti Krško).
Potek trase je načrtovan ob lokalni cesti. Vgradnja kablovoda
bo možna ob rekonstrukciji lokalne ceste.
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje
kulturne dediščine
26. člen
(1) Obravnavano območje neposredno ne posega na enote kulturne dediščine, je pa v bližini objektov stavbne ter območij kulturne dediščine (Krško – Arheološko najdišče Stara vas
(EŠD 16518), Libna – Arheološko najdišče Sv. Marjeta (EŠD
323) in Krško-Cerkev sv. Mihaela v Stari vasi (EŠD 3486)). Na
celotnem kompleksu Krka Krško so izvedene predhodne arheološke raziskave, na podlagi katerih je treba izvesti zaščitna
arheološka izkopavanja, v severovzhodnem delu kompleksa,
pred infrastrukturnim opremljanjem zemljišča.
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(2) Omilitveni ukrepi:
– na območju funkcionalne enote »proizvodnja končnih
farmacevtskih izdelkov« je treba pred infrastrukturnim opremljanjem zemljišča, izvesti zaščitna arheološka izkopavanja.
5. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov
ter ohranjanja narave
5.1. Varstvo voda
27. člen
(varstvo priobalnega zemljišča)
(1) Upoštevati je treba mejo priobalnega zemljišča reke
Save, ki sega 15 m od meje vodnega zemljišča ter potoka Potočnice, ki sega 5 m od meje vodnega zemljišča. Na vodnem in
priobalnem zemljišču ni dovoljeno posegati v prostor, razen ko
gre za gradnjo objektov javne infrastrukture, gradnjo objektov
grajenega javnega dobra, ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, gradnjo objektov,
potrebnih za rabo voda.
(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem dobru. Na odsekih, kjer trasa komunalne ali
druge javne infrastrukture poteka po vodnem ali priobalnem
zemljišču, je treba upoštevati tudi prometno obremenitev in
predvideti ustrezno zaščito cevi za čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe. Gradnja
jaškov v strugah na brežinah vodotokov in v telesu nasipov ni
dovoljena.
(3) Gradbeni material ni dovoljeno odlagati v struge,
na brežine ali priobalna zemljišča potoka Potočnice ali reke
Save.
(4) V primeru izpusta čistih padavinskih voda v reko Savo
je treba izpustno glavo na brežini oblikovati tako, da bo utopljena v brežino. Brežino pod izlivom in vznožje brežine je treba
zavarovati s kamenjem v betonu.
(5) Pred odvajanjem padavinskih ali čistih industrijskih
odpadnih voda v vodotoke, jih je treba očistiti do predpisanih
vrednosti. Pred iztokom se uredijo merska mesta za odvzem
vzorcev očiščenih odpadnih voda.
(6) Vsa križanja komunalnih vodov s prekopi potoka
Potočnica je treba izvesti na način, da ne bo v nobenem
primeru moten odtok voda. Prečkanja morajo biti izvedena
na minimalni globini 1,0 m pod strugo reguliranega potoka
oziroma 1,50 m pod strugo nereguliranega potoka v dolžini
prečkanja struge in dodatno 3 – 5 m na vsako stran od brežine
vodotoka. Območje prekopa je treba utrditi s kamnitim tlakom
v betonu in ga zaključiti s pragom 5 m dolvodno in gorvodno
od prekopa.
28. člen
(emisije industrijskih odpadnih vod)
(1) Padavinske vode, ki jih ni možno ponikati ter neonesnažene industrijske odpadne vode iz procesov hlajenja se
po kanalizacijskem sistemu odvajajo neposredno v vodotok
(reka Sava).
(2) Odvod komunalnih odpadnih voda se izvede v javno
kanalizacijsko omrežje. Odpadne komunalne vode je možno
odvajati tudi v lastno čistilno napravo, ki se zgradi v skladu z
veljavnimi predpisi.
(3) Odpadna topila se znotraj kompleksa odvajajo preko
namenskega cevovoda v namenske rezervoarje za odpadna
topila. Čistejša odpadna topila brez halogeniranih spojin z
visoko energetsko vrednostjo (etanol, izopropanol, etilacetat,
aceton, metanol ...) se uporablja kot eden izmed virov goriva.
(4) Omilitveni ukrepi:
– pri gradbenih delih je prepovedano posegati v vodno
telo, izjema so gradbena dela za priključitev na gospodarsko
javno infrastrukturo (električno omrežje, vodovod, kanalizacija,
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telefon). Prav tako naj se v vodotoku ne pere gradbene mehanizacije in druge opreme;
– oprema, ki se uporablja na gradbišču mora biti tehnično
brezhibna;
– v zemeljske nasipe in tampone se ne sme vgrajevati
materialov, ki bi lahko (z izpiranjem, izluževanjem ipd.) onesnažili tla in podzemno vodo;
– v primeru razlitij v tla/vodo je treba takoj pristopiti k
sanaciji;
– vsa odpadna voda se pred izpustom ustrezno očisti in
ohladi, da je primerna za izpust v okolje v skladu z zakonskimi
zahtevami in dobro proizvodno prakso;
– padavinsko vodo s strešnih površin je treba prednostno
ponikati;
– vozne površine, na katerih se bo odvijal transport z nevarnimi snovmi in vse parkirne površine morajo biti izvedene z
vodotesno utrditvijo, ograjene z betonskimi robniki in nagnjene
proti iztokom, ki morajo biti opremljeni s peskolovi in lovilci olj;
– zagotoviti ustrezne pogoje za skladiščenje nevarnih
snovi, da se prepreči morebitno uhajanje v okolje;
– redno se mora pregledovati in vzdrževati opremo, ki je
namenjena zbiranju in čiščenju odpadne vode.
5.2. Varstvo tal
29. člen
(1) Obstaja možnost za točkovna onesnaženja, ki so
možna neposredno le ob morebitnih nesrečah (razlitja, rasutja
ipd.), vendar se morajo ti negativni vplivi z ustreznimi ukrepi za
preprečevanje in sanacijo čim bolj zmanjšati.
(2) Omilitveni ukrepi:
– pred začetkom urejanja območja kompleksa je treba
določiti območje gibanja strojev. Območje se določi na način
in v obsegu, da bodo prizadete čim manjše površine tal. Za
začasne prometne in gradbene površine se uporabijo obstoječe infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj
kakovostna;
– rodovitni del prsti se ustrezno odstrani in deponira
tako, da se ohranita rodovitnost in količina, ter se uporabi za
rekultivacijo poškodovanih in manj kakovostnih tal na območju
kompleksa. Prepreči se mešanje živice z mrtvico in rodovitna
zemlja se začasno odlaga na največ 1,2 m visoke nasipe;
– površine, ki bodo med urejanjem razgaljene, je treba
ponovno zasuti, površinsko komprimirati, humusirati in zatraviti,
če na teh površinah ni predvidena pozidava (zelene površine);
– pri urejanju območja in izvajanju dejavnosti na območju
kompleksa se morajo uporabljati transportna sredstva, stroji in
naprave, ki so tehnično brezhibni;
– pri urejanju območja je treba uporabiti le materiale, za
katere obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. V
zemeljske nasipe in tampone se ne sme vgrajevati materialov,
ki bi lahko (z izpiranjem, izluževanjem ipd.) onesnažili tla;
– v skladiščnih prostorih, v katerih se bodo skladiščile
nevarne snovi in strojnicah (objekti) morajo biti tla vodotesna,
neprepustna in odporna proti oljem ter drugim nevarnim snovem;
– dejavnosti morajo imeti skladišča različnih nevarnih
snovi, potrebnih za tehnološke postopke, grajena tako, da je
onemogočeno razlivanje in izcejanje le-teh v tla. Pri ravnanju
s temi snovmi je treba upoštevati zakonodajo in ustrezne
predpise;
– vozne površine, na katerih se bo odvijal transport z
nevarnimi snovmi in vse parkirne površine na parcelah za
gradnjo morajo biti izvedene z vodotesno utrditvijo, ograjene
z betonskimi robniki in nagnjene proti iztokom, ki morajo biti
opremljeni s peskolovi in lovilci olj;
– nevarne tekočine ni dovoljeno hraniti nad neutrjenimi
površinami. Nevarne tekočine v objektih in nad utrjenimi površinami je treba hraniti nad lovilnimi posodami oziroma nad
lovilci razlitih tekočin;
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– nadzemni rezervoarji morajo biti izdelani, postavljeni in
opremljeni tako, da je vedno in brez posebnih priprav mogoča
kontrola tesnosti;
– treba je poučiti vse zaposlene o nevarnosti izlitja
naftnih derivatov in postopkih ravnanja v primeru tovrstne
nesreče (izkopi, adsorpcijska sredstva). Ob izlitju nevarnih
snovi na tla je treba onesnaženo zemljino oziroma material
takoj odkopati in hraniti v zaprti pokriti posodi do predaje
pooblaščeni organizaciji;
– na podlagi vseh analiz in meritev se zagotovi varna
izvedba sanacije odloženega pepela (ali odstranjevanje ali
ohranjanje odloženega pepela). V kolikor bo izvedeno odstranjevanje pepela se za odlaganje pepela poišče ustrezne
lokacije (tudi širše v kolikor v občini ni te možnosti);
– v kolikor bo pepel ostal na lokaciji, je treba zagotoviti pogoje, da odloženi pepel ne ogroža okolja z izcednimi
vodami in raznosom. Obenem pa je treba upoštevati tudi
predvidene posege (HE Brežice), ki lahko vplivajo na vodni
režim na tem območju;
– v okviru izdelave hidrogeološkega poročila pridobiti
jasne usmeritve glede statusa odloženega pepela (odstranitev
ali ohranjanje na lokaciji in ustrezna sanacija).
5.3. Varstvo zraka
30. člen
(1) Procesni odduhi, ki vsebujejo hlapne halogene spojine, morajo biti ločeni od ostalih procesnih odduhov in odstranjeni s kondenzacijo na kriogeni kondenzacijski enoti.
(2) S konceptom zaprtih sistemov in kontejnerskega
prenosa materialov, se emisije trdnih delcev minimizirajo.
Izpodrinjeni zrak pri različnih praznjenjih / polnjenjih naprav in
kontejnerjev je treba odvajati v sistem lokalnega odpraševanja
in preko filtrov v ozračje.
(3) Upravljavec obratov, zgrajenih na območju OPPN,
mora vse izpuste opremiti z ustreznimi filtri v skladu z zahtevami zakonodaje in standardov. Odpadni zrak, ki bo onesnažen z odpadnimi topili, je treba pred izpustom v zunanji zrak
očistiti z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami (kondenzacija,
mokri pralniki, termična oksidacija).
(4) Postopki kemijske sinteze zdravilnih učinkovin morajo biti zaprti, v inertni atmosferi in pod tlakom dušika, tako
da pri procesih ne nastajajo neprijetne vonjave, ki bi izhajale
v okolje in bi bile moteče za okolico. Odpadni zrak je treba
pred izpustom v okolico ustrezno očistiti. Proizvodnja končnih
farmacevtskih izdelkov mora potekati v čistem, kontroliranem
okolju, da ni vir neprijetnih vonjav.
(5) Omilitveni ukrepi:
– pred eventuelno manipulacijo elektrofilterskega pepela, se pepel namoči in s tem prepreči emisije prahu. Enako
velja za razkrite površine pepela (odkop, odlaganje);
– viri emisij v zrak, morajo biti čim bolj oddaljeni od bližnjih stanovanjskih objektov;
– za zmanjševanje emisij, se morajo uporabiti najboljše
razpoložljive tehnike/tehnologije;
– pri postopkih rokovanja s prašnimi materiali, ki so lahko vir emisij prašnih delcev, se mora uporabiti zaprti sistemi
in sistemi kontejnerskega prenosa;
– zagotovi možnost za izrabo obnovljivih virov energije
(namestitev fotovoltaičnih celic) in s tem zmanjša rabo fosilnih
goriv;
– zagotoviti obveščanje javnosti o emisijah, ki bodo nastajale na območju kompleksa;
– za doseganje izbranega okoljskega cilja (glede izpustov VOC, SO2, NOx) je treba upoštevati predvsem zahteve
in izhodišča, ki izhajajo veljavnih predpisov;
– transport materialov se izvaja po vnaprej izdelanem
procesu (optimalni prevoz) z namenom preprečevanja nepotrebnih prevozov in povečevanja prometne obremenitve.
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5.4. Varstvo pred hrupom
31. člen
(1) Obravnavano območje se v skladu z veljavnimi predpisi nahaja v območju IV. stopnje varstva pred hrupom. (območje,
kjer je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi
povzročanja hrupa). Za to območje je dovoljena mejna vrednost
kazalcev hrupa podnevi 75 dB (A) in ponoči 65 dB (A)., kritična
vrednost kazalcev hrupa podnevi in ponoči 80 dB (A).
(2) Vira hrupa v kompleksu sta kompletna proizvodnja, z
vsemi energetskimi sistemi in izpusti iz proizvodnih procesov,
ter notranji in zunanji transport. Glavni, stalni vir hrupa bodo
klimatske naprave in hladilni stolpi.
(3) Omilitveni ukrepi:
– hrupnejše dejavnosti umeščati stran od stanovanjskega
območja;
– med stanovanjskimi območji in območji za dejavnosti, ki
so generatorji hrupa, se uredi ustrezna bariera (zeleni pas – če
ne zadošča pa protihrupna ograja);
– zaradi presežene ravni hrupa v okolju pri najbližjih stanovanjskih objektih, je umestitev novih hrupnejših dejavnosti
dopustna le pod pogoji:
– da se s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zaščito, zmanjša stopnjo hrupa tako, da v prostorih ne presega
dovoljene ravni;
– da se s smiselnimi protihrupnimi ukrepi oziroma zaščito, zmanjša splošno raven hrupa v območju tako, da ne bodo
presežene mejne ravni hrupa za območje.
(4) Protihrupni ukrepi oziroma zaščita za zmanjševanje
emisij hrupa so:
– nabava in instalacija naprav, ki na izvoru ne presegajo
dovoljene ravni hrupa za vir hrupa,
– namestitev naprav v zaprte, toplotno in zvočno izolirane
prostore,
– namestitev klimatskih naprav v strojnice objektov, ki
bodo toplotno in zvočno izolirane in ne bodo emitirale prekomernega hrupa v okolje,
– namestitev protihrupnih zaščit na hladilnih stolpih, ki
bodo nameščeni na strehah objektov.
5.5. Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem
32. člen
(1) Območje urejanja, po predpisih o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju, spada v II. območje
(namenjeno industrijski ali obrtni ali drugi podobni proizvodni
dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ipd.),
za katero velja II. stopnja varstva pred sevanjem z mejnimi
vrednostmi: 10 kV/m in 100 µT.
(2) Gradnja objektov in naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne sme presegati
obremenitev okolja, ki jih določa predpis o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in življenjskem okolju.
5.6. Varovanje naravnih virov
33. člen
Omilitveni ukrepi:
– zagotoviti je treba stalno oskrbo z vodo, pri tem pa ne
smejo biti ogroženi vodni viri občine;
– zagotavljati racionalno rabo virov (zaprti sistemi, varčno
ravnanje s pitno vodo).
5.7. Ravnanje z odpadki
34. člen
(1) Znotraj kompleksa se vzpostavi lastni sistem ločenega
zbiranja odpadkov.
(2) Odpadki se zbirajo, deponirajo in odvažajo na deponijo
v skladu z veljavnim občinskim odlokom, po katerem se morajo
vsi povzročitelji vključiti v redno zbiranje in odvoz komunalnih
odpadkov.
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(3) Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj
kompleksa, na za to določenih in urejenih površinah in se redno
odvažajo na komunalno deponijo. Odjemno mesto mora biti
urejeno v skladu s predpisi s področja urejanja prostora in mora
ustrezati funkcionalnim, estetskim in higiensko – tehničnim ter
požarno – varstvenim pogojem in ne smejo ovirati ali ogrožati
prometa na javnih površinah.
(4) Sežiganje odpadkov na območju OPPN ni dovoljeno.
(5) Omilitveni ukrepi:
– treba je poskrbeti za zbiranje, pravilno skladiščenje in
varno odstranjevanje vseh odpadkov, ki bodo nastajali na območju kompleksa (nevarnih in nenevarnih odpadkov);
– urediti je treba primeren prostor za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov in embalaže pred predajo pooblaščenim
organizacijam;
– nenevarne odpadke, nevarne odpadke in embalažo, se
odlaga ločeno, da ne prihaja do mešanja odpadkov;
– vse zbrane nevarne odpadke, ki nastanejo pri izvajanju
dejavnosti, se predaja dobavitelju ob nabavi novih količin ali organizaciji, ki je pooblaščena za ravnanje z nevarnimi odpadki;
– ob vsaki predaji odpadkov je treba pridobiti evidenčne
liste in zagotoviti hranjenje le-teh za dobo petih let;
– ministrstvu za okolje in prostor je treba najkasneje do
31. marca za prejšnje leto dostaviti poročilo o proizvedenih
odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto, če
v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti
nastane najmanj 10 ton odpadkov ali najmanj 5 kg nevarnih
odpadkov;
– upravljavec obratov pripravi načrt gospodarjenja z odpadki, če pri izvajanju dejavnosti v enem koledarskem letu
nastane več kot 150 ton odpadkov ali 200 kg nevarnih odpadkov. Načrt gospodarjenja z odpadki mora naročnik pripraviti do
31. decembra tekočega leta;
– v sklopu kompleksa se uredijo ekološki otoki za ločeno
zbiranje odpadkov;
– zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov iz dejavnosti, morajo biti izvedeni tako, da ni
ogroženo človekovo zdravje in da niso uporabljeni postopki in
metode, ki bi čezmerno obremenjevali okolje. Zlasti ne smejo:
– čezmerno obremenjevati vode, zraka, tal;
– čezmerno obremenjevati s hrupom ali vonjavami;
– bistveno poslabšati življenjskih razmer za živali in
rastline ali
– škodljivo vplivati na krajino ali območja, zavarovana
po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne
dediščine.
– med izvajanjem ureditev znotraj kompleksa mora investitor zahtevati od izvajalcev del, način ravnanja z odpadki, ki
bo skladen z zgornjimi zahtevami.
5.8. Varovanje pred svetlobnim onesnaževanjem
35. člen
Omilitveni ukrepi::
– uporaba svetilk, katerih delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, mora biti enak 0%;
– minimalna osvetlitev delovnih mest na prostem mora biti
v skladu s predpisi, ki urejajo varnost in zdravje pri delu;
– obvezna uporaba varčnejših sijalk (na primer natrijevih).
5.9. Sprejemljiva vidna zaznavnost območja
36. člen
Omilitveni ukrepi:
– izvajati sprotno sanacijo odprtih površin (ozelenjevanje) na območju. Površine, ki so bile med izvajanjem razgaljene, je treba ponovno zasuti, površinsko komprimirati,
humusirati in zatraviti (v primeru, da ne bodo pozidane ali
drugače utrjene);
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– obravnavano območje je treba hortikulturno urediti z višinsko razgibano vegetacijo, s katero se bo doseglo izboljšano
vidno zaznavanje območja.
5.10. Ohranjanje narave
37. člen
(1) Sam kompleks ne posega na območja naravnih
vrednot, Natura 2000 območja ali ekološko pomembno območje.
(2) V neposredni okolici (v 1000 m pasu) ureditvenega
območja se proti jugozahodu nahajata dve ekološko pomembni
območji in sicer Sava od Radeč do državne meje (ID 63700),
ki je od ureditvenega območja ločeno le s lokalno cesto ter
Ajdovska jama (ID 63300), od ureditvenega območja oddaljeno okoli 560 m zračne razdalje. Območje Ajdovske jame, na
minimalni zračni razdalji 1200 m, spada tudi med Natura 2000
območja (pSCI; SI3000191).
(3) Območje, kjer se nahaja deponija elektrofiltrskega pepela je zaraščeno z gozdom in grmičevjem (rubinja, trepetlika,
vrba, rdeči in rumeni dren). Območje nudi zavetje različnim
vrstam ptic.
(4) Na območjih varstva narave se uredijo izpusti neonesnaženih industrijskih odpadnih voda in padavinskih voda
iz kompleksa.
5.11. Varovanje zračnega prometa
38. člen
(1) Območje posega v območje kontroliranega dela zračnega prometa nad letališčem Cerklje in okrog njega. Pri načrtovanju posegov v prostor je treba upoštevati vzletno priletne
in druge omejitvene ravnine letališča v skladu s področno
zakonodajo.
(2) Pri gradnji objektov je treba upoštevati največje dovoljene višine objektov, ki so omejene z konično ravnino letališča
Cerklje, ki poteka pod kotom 5% od nadmorske višine 197 m
n.v. do nadmorske višine 297 m n.v.
(3) Na območju kompleksa Krka Krško štejejo za ovire
tudi:
– objekti, instalacije in naprave, ki so višje kot 100 metrov
ali višje kot 30 metrov, pa se nahajajo na terenu, ki je več kot
100 metrov višji od referenčne točke letališča;
– objekti, instalacije in naprave, ki se nahajajo izven kroga
iz prejšnje točke, in ki so višji od 30 metrov in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške
pokrajine za več kot 100 metrov;
– vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100
metrov od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 metrov.
(4) Preko območja načrtovane prostorske ureditve potekajo tudi zračne poti pod katerimi za ovire štejejo tudi objekti
in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za
najmanj 25 metrov, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov
posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov
in podobno.
(5) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki
utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa,
je treba objekte označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi
predpisi.
6. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom
pred požarom
6.1. Obramba in zaščita
39. člen
Pri gradnji načrtovanih objektov se upošteva Zakon o
obrambi in zaščiti ZOZ (Uradni list RS, št. 15/91, 18/91 – popravek, 64/94 – ZVNDN in 82/94 – ZObr).
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6.2. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

7.2. Obveznosti investitorjev in izvajalcev

40. člen
Pri gradnji načrtovanih objektov je treba upoštevati Zakon
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list
RS, št. 64/94, 33/00 – odločba US, 87/01 in 51/06 – UPB).

44. člen
(1) Investitor zagotovi celosten načrt monitoringa med
gradnjo in obratovanjem načrtovanih objektov, ki ga določa
Poročilo o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni.
(2) V času gradnje je investitor oziroma izvajalec del
dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda,
izlitje nevarnih snovi na prosto, ter izliv padavinskih voda na
sosednja zemljišča.
(3) Preko komunalnih vodov in naprav ni dovoljeno voziti
s težko gradbeno mehanizacijo, razen na posebej utrjenih in
zaščitenih prevodih, ki se določijo v dogovoru s pooblaščenim
predstavnikom upravljavca komunalne infrastrukture neposredno na terenu.
(4) V pasu komunalnih vodov širine 2 x 5 m niso dovoljene
deponije gradbenega in drugega materiala, niti postavljanje
začasnih gradbenih objektov.
(5) Za gradnjo infrastrukture na vodnem zemljišču mora
investitor skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih
veljavne zakonodaje.
(6) Za novo predvidene odvzeme voda ali povečanje
obstoječih (za tehnološke, hladilne ali protipožarne namene) je
treba pridobiti vodno pravico za rabo vode v skladu z veljavno
zakonodajo.
(7) Pri projektiranju in izvajanju OPPN je treba upoštevati
vsa določila, navedena v posameznih poglavjih ter projektne
pogoje, pridobljene z dnem izdaje mnenj k temu OPPN.

6.3. Seizmološke zahteve
41. člen
(1) Objekte se gradi po pogojih, predvidenih za spodnjeposavsko – kozjansko potresno območje. Pri načrtovanju nove
zazidave in z njo povezanih ureditev se upošteva določila
pravilnikov o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov
v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII.
stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.
(2) Pri graditvi objektov (poslovni in stanovanjski objekti,
v katerih dela ali stanuje več kot 20 ljudi) je obvezna ojačitev
prve plošče tako, da zdrži rušenje objekta nanjo. Debelina
plošče mora biti najmanj 16 cm. Pri obtežitvi plošče nad kletjo
se poveča koristna obtežitev še z dodatnim 2.0 kN / m2 in v
tem primeru se lahko za vse komponente vektorja obremenitve
upošteva skupni varnostni faktor 1.1.
6.4. Varstvo pred požarom
42. člen
(1) Požarno varstvo vseh stavb na območju urejanja se
uredi v skladu z veljavnimi požarno – varstvenimi predpisi.
(2) Prometni sistem cest in peš poti znotraj cone mora
omogočati dostope do objektov z vseh strani, zaradi zagotavljanja dostopa za intervencijska vozila in za razmeščanje
opreme za gasilce. Med posameznimi funkcionalnimi enotami se uredijo prečne interventne poti. V sklopu posameznih
funkcionalnih enot za gradnjo stavb se zagotovijo delovne
površine za intervencijska vozila v skladu z veljavnimi predpisi.
(3) Za potrebe zagotovitve zadostnih količin požarne vode
se znotraj kompleksa zgradi hidrantno omrežje, požarne bazene. Hidrantno omrežje mora zagotavljati zadostne količine
požarne vode, za kar je načrtovana gradnja rezervoarja in
črpališča požarnih voda. Napajanje in dopolnjevanje sistemov
je predvideno z industrijsko vodo.
(4) V ukrepih varstva pred požarom se morajo opredeliti
dopustna požarna tveganja, ki bi bila povezana s povečano
možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih
snovi in tehnoloških postopkov v objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost ter
možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena
območja.
(5) Investitor stavb, za katere je obvezna izdelava študije
požarne varnosti, je dolžan pred vložitvijo vloge za izdajo
gradbenega dovoljenja, pridobiti požarno soglasje k projektnim
rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji
za izvajanje OPPN
7.1. Etapnost gradnje
43. člen
(1) Stavbe in gradbeno inženirske objekte je dopustno
graditi fazno. Etapnost izgradnje objektov je pogojena s sočasno izvedbo tolikšnega dela infrastrukturne opreme, da se
zagotavlja funkcioniranje zgrajenega objekta ter da je dimenzionirana na končno načrtovano kapaciteto.
(2) V 1. fazi je načrtovana gradnja objekta za proizvodnjo
farmacevtskih učinkovin – obrat za sintezo – s potrebnimi podpornimi objekti: objekti za čiščenje odpadnih voda, za oskrbo z
energetskimi in vodnimi mediji in surovinami, kontrolo dostopa
in potrebnimi manipulacijskimi in parkirnimi površinami.

7.3. Dopustna odstopanja
45. člen
(1) Priključevanje kompleksa na obstoječo gospodarsko
javno infrastrukturo se lahko izvede tudi drugače, kot je določeno s tem odlokom, pod pogojem, da niso v nasprotju z javnimi
interesi in v soglasju z upravljavci tangiranih vodov.
(2) Vse ureditve znotraj posamezne funkcionalne enote se prilagajajo tehnološkim procesom, pri čemer se lahko
funkcionalne enote povečujejo oziroma zmanjšujejo. Interne
prometnice z internim komunalnim koridorjem se temu smiselno prilagodijo.
(3) Dovoljena so odstopanja od zakoličbenih točk parcele
namenjene gradnji v smislu prilagoditve obstoječi parcelaciji in
stanju v prostoru pod pogojem, da so omogočene vse ureditve
predpisane s tem odlokom.
46. člen
(komunalni prispevek)
Komunalni prispevek se obračuna na podlagi veljavnega
občinskega odloka o komunalnem prispevku.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih prostorskih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka se za območje občinskega podrobnega prostorskega načrta iz 4. člena tega odloka
razveljavi odlok o prostorsko ureditvenih pogojih tovarne Videm
Krško (Uradni list RS, št. 2/92 in 114/06).
48. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem občinskega podrobnega prostorskega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
49. člen
(vpogled v OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt je na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško
ter Krajevni skupnosti mesta Krško.
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50. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2008-O502
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– da se na podlagi premoženjske bilance za leto 2006,
stanje na dan 31. 12. 2006, in popisa premoženja prejšnje Občine Krško, s tem aktom ugotovi premoženje sedanje Občine
Krško.
II. KRITERIJI ZA UGOTOVITEV PREMOŽENJA

Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

2618.

Št.

Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Krško
in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij
zaradi izločitve dela občine in ustanovitve
nove Občine Kostanjevica na Krki

Na podlagi 29. in 51.c člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba
US RS in 76/08), 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06), premoženjske bilance občine Krško za leto 2006, s stanjem na dan 31. 12.
2006 ter popisa premoženja, je Občinski svet Občine Krško, na
svoji 32. seji, dne 29. 6. 2009, sprejel

SKLEP
o ugotovitvi premoženja Občine Krško
in o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij
zaradi izločitve dela občine in ustanovitve nove
Občine Kostanjevica na Krki
I. SPLOŠNA DOLOČBA
Občinski svet Občine Krško ob upoštevanju naslednjih
dejstev:
– da je bila na delu območja prejšnje občine Krško (Občina Krško je bila ustanovljena z zakonom o ustanovitvi občin ter
o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94)), na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi
občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 27/06)
ustanovljena nova Občina Kostanjevica na Krki,
– da je Občinski svet Občine Krško, na seji dne 18. 10.
2007, sprejel Sporazum o razdelitvi premoženja in ureditvi
premoženjsko pravnih razmerij med podpisnicama Občino
Krško in Občino Kostanjevica na Krki, katerega podlaga je
premoženjska bilanca Občine Krško za leto 2006, stanje na
dan 31. 12. 2006,
– da je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na seji
dne 13. 12. 2007 sprejel sklep, da se Sporazum o razdelitvi
premoženja in ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med
podpisnicama Občino Krško in Občino Kostanjevica na Krki,
katerega podlaga je premoženjska bilanca Občine Krško na
dan 31. 12. 2006, ne sprejme,
– da zaradi razloga navedenega v prejšnji alinei in zaradi
dejstva, da so zakonski roki za sporazumno razdelitev že
potekli, sporazumna razdelitev premoženja med v prejšnjima
alineama navedenima občinama ni možna, je pa razdelitev
premoženja med Občino Krško in novo nastalo Občino Kostanjevica na Krki nujna zaradi nemotenega nadaljnjega delovanja
Občine Krško,
– da od skupnega števila prebivalcev prejšnje občine Krško po stanju na dan 30. 9. 2006 (podatki Statističnega urada
RS) pripada:
– občini Krško 91,06%,
– občini Kostanjevica na Krki 8,94%,

Ker Občina Krško in Občina Kostanjevica na Krki premoženja nista razdelili sporazumno, se za delitev premoženja in
za ugotovitev premoženja Občine Krško upoštevajo naslednji
zakonski kriteriji (51.c člen zakona o lokalni samoupravi):
– nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna
infrastruktura pripadejo občini, na območju katere ležijo, razen
če v celoti služijo izvrševanju obveznih gospodarskih javnih
služb druge občine – v tem primeru pripadejo tej občini;
– nepremično premoženje, ki je po predpisih o lastninjenju
družbene lastnine postalo premoženje krajevnih skupnosti ali
njihovih pravnih naslednikov, postane premoženje občine, na
območju katere leži oziroma njihovih ožjih delov v skladu s
statutom občine;
– premično premoženje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju dejavnosti, ki ji nepremičnina služi, postane premoženje občine, na območju katere leži nepremičnina.
Posamezno občino bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.
Druge premoženjske pravice, denarna sredstva in vrednostni papirji ter bremena, ki niso nastala zaradi financiranja
izgradnje ali pridobitve premoženja iz prvega odstavka tega
člena, se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na
območju posamezne nove občine oziroma izločenega dela območja občine in številom prebivalcev prejšnje občine. Župana
sprejmeta in izvršita sklep o razdelitvi.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalske pravice do javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter
pravice in obveznosti iz koncesijskih in drugih pogodbenih
razmerij se uredijo tako, da:
– vsaka občina postane ustanoviteljica javnih zavodov in
prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z mrežo javnih
služb, opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina zagotavljati,
samo na njenem območju in za njene prebivalce;
– občine postanejo soustanoviteljice javnih zavodov ter
skupaj prevzamejo pravice in obveznosti do javnih zavodov
ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z
mrežo javnih služb, opravljajo dejavnosti, ki jih mora občina
zagotavljati, na celotnem območju in za vse prebivalce prejšnje
občine. Vsaka ustanoviteljica ima pravico in dolžnost po skupnem javnem zavodu, koncesijski pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter sodelovati
v upravljanju in obveznostih do javnega zavoda, koncesionarja
ali pogodbenika, v sorazmerju s številom svojih prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se je k njej priključilo v celotnem
številu prebivalcev prejšnje občine, za katere območje je bil
javni zavod ustanovljen, oziroma je bila sklenjena koncesijska
ali druga pogodba;
– vsaka občina postane ustanoviteljica in lastnica javnega
kapitala v javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah, ki je bil
v lasti prejšnje občine, oziroma vstopi kot edina pogodbena
stranka v koncesijsko ali drugo pogodbo, če javno podjetje,
javni sklad, agencija, koncesionar ali drug pogodbenik izvaja
javno službo in druge naloge v skladu z zakonom ali predpisom
prejšnje občine samo za njene prebivalce oziroma samo na
njenem območju;
– občine postanejo soustanoviteljice javnih podjetij, javnih
skladov in agencij ustanovljenih za izvajanje javnih služb in
drugih nalog v skladu z zakonom ali predpisom prejšnje občine
za območje prejšnje občine, oziroma vstopijo kot pogodbene
stranke v koncesijska in druga pogodbena razmerja ter skupaj
prevzamejo pravice in obveznosti do javnih podjetij, javnih skladov in agencij, koncesionarjev in drugih pogodbenikov. Vsaka
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ustanoviteljica ima pravico in dolžnost po skupnem javnem
podjetju, javnem skladu, agenciji, koncesijski pogodbi ali drugi
pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju
ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega podjetja,
javnega sklada, agencije, koncesionarja ali pogodbenika, v
sorazmerju s številom svojih prebivalcev oziroma prebivalcev
območja, ki se je k njej priključilo v celotnem številu prebivalcev
prejšnje občine, za katere območje je bilo javno podjetje, javni
sklad ali agencija ustanovljena, oziroma je bila sklenjena koncesijska ali druga pogodba. V istem razmerju postanejo občine
tudi lastnice idealnih deležev javnega kapitala javnega podjetja,
javnega sklada ali agencije, ki je bil v lasti prejšnje občine.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skupnih
javnih zavodih, javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah iz
prejšnjega odstavka ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi
z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo občinski sveti udeleženih občin skupni organ, ki ga sestavljajo župani v skladu z določbama četrtega in petega odstavka 61. člena tega zakona.
Nepremičnih in premičnih stvari, ki so namenjene izvajanju dejavnosti in z njimi upravlja javni zavod ali javno podjetje,
ni mogoče fizično deliti.
III. OBSEG PREMOŽENJA
S tem aktom se določa in ugotavlja sledeče premoženje:
A) STVARNO PREMOŽENJE
1. Nepremično premoženje, grajeno javno dobro in javna
infrastruktura, ki obsega:
– zazidana in nezazidana stavbna zemljišča,
– kmetijska zemljišča,
– lokalne ceste, pločnike in prometno infrastrukturo,
– parke in zelenice,
– javno (komunalno) infrastrukturo: vodovod, kanalizacijo,
komunalne čistilne naprave,
– stavbe (stanovanja, poslovne prostore skupaj s stavbami krajevnih skupnosti in druge objekte).
2. Sredstva, nepremično in premično premoženje, dano v
upravljanje javnim zavodom
2.1. Ustanoviteljstvo javnih zavodov
2.2. Vlaganja v premoženje javnih zavodov, pri katerih bo
Občina Krško soustanoviteljica, po 1. 1. 2007
B) FINANČNO PREMOŽENJE
1. Denarna sredstva po zaključnem računu
2. Terjatve in neplačani odhodki
3. Obveznosti in neplačani prihodki
4. Obveznosti iz dolgoročnih zadolžitev (krediti)
5. Delnice, družbeniški deleži in finančni skladi ter vlaganja v gospodarske družbe po 1. 1. 2007
6. Garancije in jamstva
C) INTELEKTUALNA LASTNINA
1. Prostorski akti
2. Študije, programi
D) PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ PRAVDNIH POSTOPKOV (TOŽBE)
E) PRAVICE IN OBVEZNOSTI DO UPRAVIČENCEV SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI
F) ARHIV IN PISARNIŠKO POSLOVANJE
G) TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
IV. NAČIN UGOTOVITVE PREMOŽENJA
A) STVARNO PREMOŽENJE
1. Nepremičnine
Občini Krško pripadajo v last nepremičnine, grajeno javno
dobro in javna infrastruktura, ki leži na njenem območju. Gre
za:
– zazidana in nezazidana stavbna zemljišča (Priloga 1),
– kmetijska zemljišča (Priloga 2),
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– lokalne ceste, pločniki in prometna infrastruktura (Priloga 3),
– parki in zelenice (Priloga 4),
– javna (komunalna) infrastruktura: vodovod, kanalizacija,
komunalne čistilne naprave in vrtina (Priloga 5),
– stanovanja (Priloga 6),
– poslovni prostori skupaj s stavbami krajevnih skupnosti
(Priloga 7).
Občina Krško je lastnica nepremičnin v celoti oziroma
v deležu, kot je to določeno in označeno v prilogah 1–7 tega
akta.
Ta akt je podlaga za vpis lastninske pravice na nepremičninah v zemljiško knjigo.
Občini Krško pripadajo tudi investicije v teku, stanje na
dan 31. 12. 2006, ki se nanašajo na njene nepremičnine. Seznam investicij v teku je priloga tega akta (Priloga 8).
Priloga tega akta je tudi Zapisnik o popisu nepremičnin v
občini Krško na dan 31. 12. 2006 (Priloga 9).
2. Sredstva, nepremično in premično premoženje, dano v
upravljanje javnim zavodom
Občini Krško pripada v last nepremično in premično premoženje, ki služi nepremičnini, – sredstva dana v upravljanje
javnim zavodom, ki imajo sedež na njenem območju, prevzame
pa tudi terjatve in obveznosti teh zavodov.
Občini Krško kot ustanoviteljici pripada tudi premoženje,
s katerim upravlja javni zavod, ki ne leži na območju občine
Krško ali območju občine Kostanjevica na Krki, ki prevzame
lastništvo ter terjatve in obveznosti za to premoženje.
Premoženje v upravljanju javnih zavodov je razvidno iz
preglednice, ki je priloga tega akta (Priloga 10).
2.1. Ustanoviteljstvo javnih zavodov
Občina Krško ostane ustanoviteljica sledečih javnih zavodov:
– Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško,
– Osnovna šola Leskovec pri Krškem,
– Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica,
– Osnovna šola Koprivnica,
– Osnovna šola Podbočje,
– Osnovna šola XIV. Divizije Senovo,
– Osnovna šola Raka,
– Vrtec Krško,
– Mladinski center Krško,
– Kulturni dom Krško,
– Ljudska univerza Krško,
– Podjetniški center Krško,
– Valvasorjev raziskovalni center Krško in
– Poklicna gasilska enota Krško.
Občina Krško postane (poleg Občine Kostanjevica na
Krki) soustanoviteljica sledečih javnih zavodov:
– Regionalna razvojna agencija Posavje, Krško,
– Posavski muzej Brežice,
– Zdravstveni dom Krško,
– Lekarna Krško,
– Glasbena šola Krško,
– Osnovna šola dr. Mihajla Rostoharja Krško in
– Valvasorjeva knjižnica Krško,
kar se uredi s spremembo oziroma s sprejemom odlokov občin
soustanoviteljic.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti Občine Krško do
javnih zavodov so podrobneje razvidne iz priloge tega akta
(Priloga 10).
2.2. Vlaganja v premoženje javnih zavodov, pri katerih bo
občina Krško soustanoviteljica, po 1. 1. 2007
V kolikor je oziroma bo Občina Krško po 1. 1. 2007 do
sprejema odloka o soustanoviteljstvu posameznega javnega
zavoda vlagala v premično ali nepremično premoženje takšnega zavoda, se za določitev deleža soustanoviteljstva upošteva
poleg kriterija števila prebivalcev iz 5. alinee I. točke tega akta
tudi vrednost teh vlaganj.
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Soustanoviteljski delež občine Krško se določi tako, da
se najprej na podlagi kriterija števila prebivalcev in ob upoštevanju knjigovodske vrednosti premoženja zavoda na dan
31. 12. 2006 izračuna vrednost deleža posamezne občine,
k vrednosti deleža občine Krško se prišteje vrednost vlaganj,
nato pa se glede na novo povečano vrednost premoženja
in povečano vrednost deleža občine Krško določi nov delež
soustanoviteljstva.
B) FINANČNO PREMOŽENJE
1. Denarna sredstva po zaključnem računu
Zaključni račun Občine Krško za leto 2006 izkazuje primanjkljaj, ki gre v deležu 91,06% v breme Občine Krško.
2. Terjatve in neplačani odhodki
Dolgoročne in kratkoročne terjatve Občine Krško in neplačani odhodki pripadajo občini Krško po teritorialnem principu.
Če pripadnosti ni mogoče ugotoviti, pripade Občini Krško po
kriteriju števila prebivalcev 91,06% le-teh.
Seznam vseh terjatev in neplačanih odhodkov, stanje na
dan 31. 12. 2006, je priloga tega akta (Priloga 11).
3. Obveznosti in neplačani prihodki
Obveznosti in neplačani prihodki pripadajo Občini Krško po pripadnosti zadeve, na katero se nanaša posamezna
obveznost (teritorialni princip). Od tistih obveznosti in neplačanih prihodkov, za katere pripadnosti ni mogoče ugotoviti,
pripada Občini Krško delež 91,06% po kriteriju števila prebivalcev.
Seznam vseh obveznosti in neplačanih prihodkov, stanje
na dan 31. 12. 2006, je priloga tega akta (Priloga 12).
Priloga tega akta je tudi Zapisnik o popisu stanja denarnih
sredstev, terjatev in obveznosti ter stanja na računih vrednostnih papirjev, na dan 31. 12. 2006 (Priloga 13).
4. Obveznosti iz dolgoročnih zadolžitev (krediti)
Od obveznosti iz dolgoročnih zadolžitev (krediti) pripadajo
Občini Krško po pripadnosti zadevi tiste, na katero se nanaša
posamezni kredit (teritorialni princip).
Seznam kreditov je priloga tega akta (Priloga 14).
5. Delnice, družbeniški deleži in finančni skladi ter vlaganja v gospodarske družbe po 1. 1. 2007
Občini Krško pripadajo kapitalski deleži v gospodarskih
družbah in udeležba v finančnih skladih v višini 91,06% (po
kriteriju števila prebivalcev).
Zbirni izpis stanja na računih vrednostnih papirjev v
centralnem registru Klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana,
skupaj s seznamom vseh vrednostnih papirjev in kapitalskih
deležev Občine Krško, stanje na dan 31. 12. 2006, je priloga
tega akta (Priloga 15).
Občini Krško pripadajo tudi vrednostni papirji, katerih
lastniki so bili oskrbovanci v domovih starejših občanov in posebnih domovih, upravičenci do pomoči na domu in do družinskega pomočnika, ki jim je Občina Krško zagotavljala varstvo
na podlagi predpisov s področja socialnega varstva in so se na
dan 31. 12. 2006 nahajale v premoženjski sferi Občine Krško.
Občini Krško pripadajo vrednostni papirji tistih upravičencev, ki
imajo prebivališče na njenem območju.
Vrednostni papirji, kot so opredeljeni v prejšnjem odstavku
te točke, so vključeni v prilogo 15.
Vlaganja, povečanje in sprememba kapitalskih deležev:
V kolikor je oziroma bo Občina Krško po 1. 1. 2007 do
dokončne ureditve premoženjsko pravnih razmerij, ki se nanašajo na delitev premoženja, v gospodarskih družbah, v katerih
nastopa kot lastnik kapitalskega deleža, vlagala v premoženje
takšne gospodarske družbe, se za določitev kapitalskega deleža upošteva poleg kriterija števila prebivalcev tudi vrednost
teh vlaganj.
Kapitalski delež Občine Krško se določi tako, da se najprej na podlagi kriterija števila prebivalcev in ob upoštevanju
knjigovodske vrednosti premoženja na dan 31. 12. 2006 izračuna vrednost deleža posamezne občine, k vrednosti deleža
Občine Krško se prišteje vrednost vlaganj, nato pa se glede
na novo povečano vrednost premoženja in povečano vrednost
deleža Občine Krško določi nov kapitalski delež.
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6. Garancije in jamstva
Občini Krško pripadajo tiste garancije in jamstva, ki se
nanašajo na premoženje na njenem območju (po legi).
C) INTELEKTUALNA LASTNINA
1. Prostorski akti
Dokumentacija, ki se nanaša na območje občine Krško,
ostane last Občine Krško.
2. Študije, programi
Občini Krško pripada dokumentacija študij in programov,
ki se nanaša na območje občine Krško in izvajanju nalog na
njenem območju.
D) PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZ PRAVDNIH POSTOPKOV (TOŽBE)
Občini Krško pripadajo pravice in obveznosti, ki izhajajo
iz tekočih pravdnih postopkov ter vsa pripadajoča dokumentacija, ki se nanaša na nepremičnine na njenem območju, kadar
je le-ta predmet spora oziroma po prebivališču ali sedežu
tožeče oziroma tožene stranke, kot to izhaja iz priloge tega
sporazuma.
Seznam odprtih pravdnih postopkov je priloga tega akta
(Priloga 16).
E) PRAVICE IN OBVEZNOSTI DO UPRAVIČENCEV SOCIALNO VARSTVENIH POMOČI
Pravice in obveznosti do oskrbovancev v domovih starejših občanov in posebnih domovih, do upravičencev pomoči
na domu in do družinskega pomočnika, ki jim je zagotovljeno
varstvo na podlagi predpisov s področja socialnega varstva,
pripadajo Občini Krško za tiste upravičence, ki imajo prebivališče na njenem območju.
Seznam upravičencev je sestavni del tega akta (Priloga 17).
F) ARHIV IN PISARNIŠKO POSLOVANJE
Vsa arhivska dokumentacija, ki je vodena do 31. 12. 2006
se hrani pri Občini Krško.
Seznam nerešenih zadev je sestavni del tega akta (Priloga 18).
G) TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Občina Krško obdrži vso tehnično dokumentacijo, ki se
nanaša na objekte in naprave na njenem območju.
V. BREMENA
Občino Krško bremenijo tudi vsa bremena in stvarne
pravice premoženja, ki ji je pripadlo.
VI. VREDNOST PREMOŽENJA
Za nepremično in premično premoženje, ki je predmet
tega akta, se upošteva knjigovodska vrednost, ki je ob prehodu
lastninske pravice, evidentirana v knjigovodskih izkazih.
VII. OBVEZNE PRILOGE
Knjigovodski izkazi in druge listine ter seznami in evidence, kot so navedene v besedilu tega akta in so služile za
izdelavo premoženjske bilance Občine Krško z dne 31. 12.
2006, so sestavni del tega akta in kot take obvezna sestavina
akta ter so pravno zavezujoče.
VIII. PREHODNA DOLOČBA
Z dnem uveljavitve tega akta prenehata veljati v delu, ki
se nanaša na občino Krško:
– Sklep o določitvi delitvenega razmerja presežka ali
primanjkljaja, o določitvi delitvenega razmerja prihodkov in
drugih prejemkov ter nakazil tekoče finančne izravnave na
ločen podračun, v obdobju začasnega financiranja občin Krško
in Kostanjevice na Krki ter o določitvi delitvenega razmerja za
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pokrivanje obveznosti do gospodarskih javnih služb in zavodov,
katerih ustanoviteljica je bila prejšnja občina Krško (št. 00711/2007-O301, z dne 28. 6. 2007) in
– Sklep o izvajanju ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih
in poslov rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim premoženjem (št. 014-7/2006-O300, z dne 7. 12. 2006).
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objektih, pogoje za odstranitev obstoječih objektov, ureditev
utrjenih površin, zelenih površin in prostorov za igro otrok ter
gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
3. člen
(sestavni deli OPPN)
Sestavni deli OPPN so:

IX. KONČNA DOLOČBA
I.

Besedilo odloka

II.

Grafični del, ki obsega naslednje grafične
načrte:

1.

Načrt namenske rabe prostora

1.1

Izsek iz dolgoročnega plana

M 1:5000

2.

Vplivi in povezave s sosednjimi enotami
urejanja prostora

M 1:2000

3.

Načrt območja z načrtom parcelacije

3.1

Katastrski načrt s prikazom območja
OPPN

M 1:1000

3.2

Geodetski načrt s prikazom območja
OPPN

M 1: 500

3.3

Načrt obodne parcelacije, parcelacije
zemljišč in zakoličbe objektov
na katastrskem načrtu

M 1:1000

3.4

Načrt obodne parcelacije, parcelacije
zemljišč in zakoličbe objektov
na geodetskem načrtu

M 1:500

3.5

Površine, namenjene javnemu dobru
na katastrskem načrtu

M 1:1000

3.6

Površine, namenjene javnemu dobru
na geodetskem načrtu

M 1:500

4.

Načrt arhitekturnih, krajinskih
in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev

4.1

Ureditvena situacija – nivo pritličja

M 1:500

4.2

Ureditvena situacija – nivo terasne etaže

M 1:500

4.3

Ureditvena situacija – nivo 1. kleti

M 1:500

4.4

Ureditvena situacija – nivo 2. kleti

M 1:500

4.5

Značilni prerezi in pogledi

M 1:500

1. člen

4.6

Načrt odstranitve objektov

M 1:500

(predmet odloka)

4.7

Prikaz priključevanja objektov
na komunalno javno infrastrukturo

M 1:500

4.8

Prometno tehnična situacija, idejna
višinska regulacija – nivo terena

M 1:500

4.9

Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo
ter varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami

M 1:500.

Akt brez prilog se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po dnevu objave.
Št. 030-1/2006-O300
Krško, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

LJUBLJANA
2619.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski
car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4
Mala vas

Na podlagi 61., 74. in 98. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B)
in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet
Mestne občine Ljubljana na 28. seji dne 25. 5. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2
Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas
I. UVODNE DOLOČBE

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas (v nadaljevanju: OPPN),
ki vsebuje:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– program opremljanja stavbnih zemljišč ter
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN)
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za gradnjo novih objektov, pogoje za posege na obstoječih

4. člen
(priloge OPPN)
Priloge OPPN so:
1. izvleček iz strateškega prostorskega plana,
2. prikaz stanja v prostoru,
3. strokovne podlage,
4. smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev OPPN,
6. program opremljanja zemljišč za gradnjo in
7. povzetek za javnost.
5. člen
(izdelovalec OPPN)
OPPN je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 5746, v februarju
2009.
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II. OBMOČJE OPPN
6. člen
(območje OPPN)
1. Obseg
Območje OPPN obsega dele območij urejanja BS 4/1
Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas.
Površina območja OPPN znaša 1ha 98 ar 33 m².
Območje OPPN obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
– v katastrski občini Ježica zemljišča s parcelnimi številkami: 1148/2 del, 1151/2 del, 1169, 1170, 1171/1, 1171/2, 1172,
1173, 1174, 1175/1, 1175/2, 1176/1, 1176/2, 1177, 1178/1,
1178/3, 1229/3, 1453/1 del, 1453/2 del, 1470/1 del, 2362/1
del, 2362/2 del;
– v katastrski občini Stožice zemljišča s parcelnimi številkami: 1809/1 del, 1809/2 del, 241/1 del, 241/2 del.
2. Meja
Meja območja OPPN se začne na severozahodnem delu
območja v točki št. 1, ki se nahaja na zemljišču s parcelno
številko št. 1148/2 v k. o. Ježica, od koder poteka proti vzhodu
do točke št. 19 preko zemljišč s parcelnimi številkami 1151/2,
1453/2 in 1453/1 v k. o. Ježica. Od točke št. 19 do točke št. 29
poteka meja območja OPPN proti jugu po zahodni strani zemljišč
s parcelnima številkama 1809/2 in 1809/1 v k. o. Stožice do
točke št. 39. V točki št. 39 meja OPPN spremeni smer in poteka
proti zahodu do točke št. 48 po južni meji zemljišč s parcelnima
številkama 241/2 in 241/1 v k. o. Stožice ter nato do točke št. 54
po zemljiščih s parcelnima številkama 1470/1 in 2362/1 v k. o.
Ježica. Od točke št. 54 do izhodiščne točke št. 1 poteka meja
območja OPPN proti severu po zemljiščih s parcelnimi številkami
2362/1, 2362/2, 1453/2 in 1148/2 v k. o. Ježica.
Meja območja OPPN je analitično prikazana s koordinatami lomnih točk obodne parcelacije po Gauss-Kruegerjevem
koordinatnem sistemu.
Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1
»Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in št. 3.3 »Načrt
obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov
na katastrskem načrtu«.
III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
7. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Območje OPPN se navezuje na sosednje enote urejanja
prostora po obstoječih obodnih cestah, peš komunikacijah in
kolesarskih poteh. Čerinova ulica in ulica Ježica bosta rekonstruirani. Ob Čerinovi ulici bo prestavljen hodnik za pešce in
urejeno vzdolžno parkiranje, namenjeno javnemu parkiranju.
Ulica Ježica bo razširjena in urejena bosta obojestranska hodnika za pešce.
Predvidena pozidava upošteva variantne možnosti dolgoročne ureditve Dunajske ceste tako, da gradbena meja načrtovanih objektov zagotavlja ustrezne odmike za ureditev prostora
nove Dunajske ceste.
Na južni strani je načrtovana ureditev parkirišča ob gostilni Ruski car tako, da je del parkirišč namenjen gostilni, del
pa potrebam novogradnje v območju OPPN. Preko parkirišča
je predviden dovoz do parcele obstoječe stanovanjske hiše, ki
meji na območje OPPN.
V objektih ob Dunajski cesti in objektu ob ulici Ježica bo
urejen javni program, v objektih ob Dunajski cesti tudi program zdravstva, namenjen širšemu območju. V pritličju dela
objektov ob Čerinovi ulici je načrtovan vrtec za 3 oddelke (do
60 otrok).
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
so razvidni iz grafičnega načrta št. 2 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora«.
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8. člen
(dopustni posegi znotraj območja OPPN)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– odstranitve naprav in objektov,
– gradnja novih objektov,
– redna in investicijska vzdrževalna dela na legalno zgrajenih objektih,
– gradnja prometne, komunalne, energetske in druge
gospodarske infrastrukture ter
– urejanje utrjenih in zelenih zunanjih površin.
9. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Območje OPPN je razdeljeno na šest prostorskih enot:
P1, P2, P3, C1, C2 in C3, pri čemer:
– P1 sestavljajo štiri podenote s skupnimi ureditvami
otroških igrišč, zunanjih zelenih površin in kleti:
P1a – površine, namenjene gradnji dveh stanovanjskih
stolpnic A1 in A2 v osrednjem delu,
P1b – površine, namenjene gradnji poslovno-stanovanjskih objektov B1 in B2,
P1c – površine, namenjene gradnji poslovno-stanovanjskih objektov C1, C2 in C3,
P1d – površine, namenjene ureditvi zunanjega parkirišča za potrebe objektov C1, C2, C3, B1 in B2 ter gostilne Ruski
car z dovozom ter gradnji dela podzemne garaže;
– P2 sestavljajo površine, namenjene gradnji štirih stanovanjskih objektov E1, E2, E3 in E4 ob Čerinovi ulici ter poslovno-stanovanjskih objektov E5, E6, E7, E8 in E9 ob Čerinovi ulici
in ulici Ježica z zunanjimi zelenimi površinami;
– P3 sestavljajo površine, do izvedbe nove Dunajske
ceste, namenjene obstoječi rabi ter začasni ureditvi zelenih
površin in dostopov do objektov;
– C1 sestavljajo cestni odsek ter površine, namenjene
ureditvi prometne in komunalne infrastrukture na Čerinovi ulici;
– C2 sestavljajo cestni odsek ter površine, namenjene
ureditvi prometne in komunalne infrastrukture na ulici Ježica;
– C3 sestavljajo cestni odsek ter površine, namenjene
ureditvi prometne in komunalne infrastrukture na obstoječi
Dunajski cesti.
Prostorske enote so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.3
»Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe
objektov na katastrskem načrtu« in št. 3.4 »Načrt obodne
parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«.
1. Namembnost
Prostorski enoti P1 in P2
V objektih A1, A2, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 in E9,
C1, C2, C3, B1 in B2, razen v pritličjih in prvi etaži delov objektov C1, C2, C3, B1, B2 in E5, orientiranih proti Dunajski cesti
in ulici Ježica, so dopustne naslednje dejavnosti:
– 11221 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 11222 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji,
– 1130 Stanovanjske stavbe za posebne namene, od
tega domovi za starejše osebe, materinski domovi, zavetišča
in podobno.
V kletnih etažah je dopustna le ureditev parkirišč, tehničnih prostorov, skladišč in pomožnih stanovanjskih prostorov.
V objektih C1, C2, C3, B1 in B2 ter v objektih E5, E6, E7,
E8 in E9 so dopustne tudi naslednje dejavnosti:
– 1220 Upravne in pisarniške stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe, razen trgovskih in nakupovalnih
centrov,
– 12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti, razen
avtopralnic,
– 12620 Muzeji in knjižnice,
– 12640 Stavbe za zdravstvo, od tega stavbe za zdravniško oskrbo in nego bolnih ter poškodovanih.
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V delih pritličij in prvih etaž objektov C1, C2, C3, B1, B2 in
E5, orientiranih proti Dunajski cesti in ulici Ježica, je dopustna
tudi naslednja dejavnost:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice.
V objektih B1 in B2 je obvezna umestitev naslednjih
dejavnosti:
– 12640 Stavbe za zdravstvo, od tega stavbe za zdravniško oskrbo in nego bolnih ter poškodovanih.
V pritličju objektov E1 in E6 je obvezna umestitev naslednjih dejavnosti:
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, od tega vrtci ali jasli.
V prostorski enoti P3 sta v obstoječih objektih dopustni
obstoječi dejavnosti:
– 11100 Enostanovanjske stavbe,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice.
2. Zazidalna zasnova
Prostorska enota P1
V južnem delu v prostorski podenoti P1a sta načrtovana
dva objekta – stolpnici (objekta A1 in A2). V vzhodnem delu v
prostorskih podenotah P1b in P1c so vzporedno s predvideno
Dunajsko cesto načrtovani objekti (objekti B1, C1, C2 in C3),
ki se na severu zaključijo z višinskim poudarkom (objekt B2).
V osrednjem delu območja so parkovne površine in površine
za pešce. Uvoz za kletne etaže je urejen v jugozahodnem delu
s Čerinove ulice. V podenoti P1d sta načrtovana parkirišče z
dovozom z Dunajske ceste in del podzemne garaže.
V vseh prostorskih podenotah so vsi objekti v podzemnem
delu povezani s skupnimi kletnimi etažami. Skupni uvoz v
kletne etaže za vse objekte je predviden na jugozahodni strani
s Čerinove ulice. Uvozna rampa je locirana ob stolpnici A1. Iz
vsakega stopnišča v posameznem objektu je omogočen dostop
do kletnih parkirnih prostorov in shramb.
Prostorska enota P2
Načrtovana je gradnja petih objektov (objekti E1, E2, E3,
E4 in E5), ki so postavljeni pravokotno na Čerinovo ulico v ritmu stavbnih blokov ter vmesnih zelenih prostorov. Med seboj
jih povezujejo nižji objekti E6, E7, E8 in E9, ki so umaknjeni v
notranjost območja.
Vsi objekti so v podzemnem delu povezani s skupnimi
kletnimi etažami. Skupni uvoz v kletne etaže za vse objekte
je na južni strani s Čerinove ulice. Iz vsakega stopnišča v
posameznem objektu je omogočen dostop do kletnih parkirnih
prostorov in shramb.
Prostorska enota P3
Do izgradnje Dunajske ceste so v prostorski enoti dopustna redna in investicijska vzdrževalna dela, odstranitev
obstoječih objektov in začasne ureditve.
3. Zasnova zunanje ureditve
Večje površine za zasaditev dreves so zagotovljene na
površinah izven območja načrtovanih kleti, v prostorskih enotah
P1 in P2, kjer je ohranjen raščen teren.
Ob objektih E1 in E6 je predvideno ograjeno otroško
igrišče za vrtec.
Prostorska enota P1
Parter je pretežno namenjen skupnim površinam za stanovalce in obiskovalcem ter mora biti opremljen z elementi
mikrourbane opreme (klopi, koši za smeti ipd.). Del površin
neposredno ob objektih je dopustno nameniti ureditvam zasebnih atrijev, razmejenih z ograjami in vrtnimi lopami. Osrednji
stanovanjski del je parkovno urejen z zelenimi površinami z
zasaditvami dreves in grmičevja ter s prostori za igro otrok.
Teren je v tem delu razgiban.
Južno od objektov je urejeno parkirišče z dovozom z Dunajske ceste. Vse ostale površine znotraj prostorske enote so
namenjene pešcem. Osrednja pešpot ob objektih C1, C2, C3,
B1 in B2 služi tudi kot intervencijska pot.
Prostorska enota P2
Del parterja neposredno ob objektih je dopustno nameniti
zasebnim atrijem. Vse ostale površine v prostorski enoti so
skupne, namenjene stanovalcem, in morajo biti opremljene
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z elementi mikrourbane opreme (klopi, koši za smeti ipd.).
Prostori med objekti so urejeni kot zelenice, tlakovane poti in
prostori za igro otrok.
Prostorska enota P3
Do izgradnje nove Dunajske ceste je območje začasno
urejeno kot hortikulturno urejena parkovna površina z dostopi
do objektov, opremljena z mikrourbano opremo.
Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve sta razvidni iz grafičnega načrta št. 4.1 »Ureditvena situacija – nivo
pritličja«.
10. člen
(pogoji za gradnjo enostavnih objektov)
V območju OPPN, razen na intervencijskih površinah, je
dovoljena postavitev naslednjih enostavnih objektov:
– sezonski gostinski vrtovi brez nadstreškov, nosilnih konstrukcij in ograj ob gostinskih lokalih,
– skulpture in druge prostorske instalacije,
– vodnjaki in okrasni bazeni ter
– spominska obeležja.
Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, ki so opredeljena v 23. členu tega odloka.
11. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
Oblikovni princip ter izbor materialov in barv morata biti za
vse objekte v posamezni prostorski enoti in v prostorskih podenotah usklajena. Oblikovna zasnova objektov mora odražati
njihovo programsko raznolikost.
Fasade objektov morajo biti zasnovane sodobno ter s
kakovostnimi in trajnimi materiali.
Strehe so lahko ravne ali pod blagim naklonom, v terasnem delu so lahko pohodne in ozelenjene. Nad pohodnimi
terasami so dopustne pergole ali stekleni nadstreški.
Ograje zasebnih vrtov, balkonov, pergole, shrambe za
orodje in nadstrešnice in otroškega igrišča vrtca morajo biti
enotno oblikovane oziroma oblikovno usklajene. Razmejitev
med zasebnimi vrtovi in skupnimi površinami je načrtovana z
živo mejo z višino do 1,50 m. Na meji med dvema zasebnima
vrtovoma so dopustne ograje oziroma predelne stene, visoke
do 2,00 m. Namesto predelne stene je dopustna tudi izvedba
shrambe s površino do 4,0 m2. Predelne stene ali shrambe
med zasebnimi vrtovi so lahko kovinske, lesene ali iz fasadnih
plošč.
Izvedba vseh sistemov odvodnjavanja meteornih voda ni
dovoljena na vidnih delih fasad objektov. Elementi mikrourbane
opreme morajo biti oblikovani enotno.
Klima naprave morajo biti na objektih izvedene tako, da
zunanja enota na fasadi objekta ni vidna. Namestitev klima
naprav je dopustna na dvoriščni fasadi objekta in na balkonih
stavbe. Klima naprava ne sme imeti motečih vplivov (hrup, vroč
zrak, odtok vode) na okoliška stanovanja in prostore, v katerih
se zadržujejo ljudje.
Gostinski vrtovi morajo biti enotno oblikovani.
12. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
Za zunanjo ureditev prostorskih enot P1 in P2 ter za
začasno ureditev prostorske enote P3 mora biti v fazi PGD
izdelan načrt krajinske arhitekture. Pri tem je treba upoštevati
naslednje pogoje za ureditev zunanjih površin:
– parkovne površine morajo biti zasajene z avtohtonim
drevjem in grmovnicami. V območju prostorske enote P1 je
treba zasaditi vsaj 25 dreves, v območju prostorske enote P2
je treba zasaditi vsaj 13 dreves;
– parkirne površine na nivoju terena je treba ozeleniti, na
dve parkirni mesti je treba zasaditi vsaj eno drevo;
– rob parkirišča v prostorski enoti P1d mora biti obsajen
z drevoredom;
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– raščen teren mora biti zasajen z visokoraslim drevjem z
debelnim obsegom 18 cm do 20 cm;
– višina nasutja zemlje nad kletmi v prostorskih enotah P1
in P2 mora omogočiti zasaditev grmovnic in travnatih površin:
vsaj 40% zelenih površin mora imeti debelino vsaj 0,50 m za
zasaditev grmovnic;
– ploščadi in pešpoti morajo biti tlakovane in opremljene
z mikrourbano opremo ter primerno osvetljene;
– vse ureditve morajo omogočiti dostope funkcionalno
oviranim ljudem;
– počivališča, prostori za igro otrok in elementi urbane
opreme morajo biti oblikovno usklajeni;
– pod igrali na igralnih ploščadih mora biti ustrezna namenska površina, ki preprečuje poškodbe ob padcu;
– v prostorski enotah P1 in P2 je treba na eno stanovanje
zagotoviti vsaj 15 m2 zelenih površin, od tega najmanj 7,5 m2
površin za potrebe mlajših otrok in za počitek stanovalcev ter
najmanj 5,0 m2 površin za igro z žogo za potrebe večjih otrok.
V te površine ne smejo biti vključene površine zasebnih vrtov;
za potrebe vrtca je treba zagotoviti otroško igrišče z najmanj
15 m2 površin na otroka;
– intervencijske poti izven vozišč je treba izvesti na način,
ki dopušča ustrezno tlakovanje ali ozelenitev;
– višinske razlike terena morajo biti premoščene z brežinami.
13. člen
(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
1. Tlorisni gabariti
Prostorska enota P1
Objekta A1 in A2:
pritličje: 28,00 m x 16,00 m,
tipična etaža: 32,50 m x 20,00 m,
objekt z uvozno rampo v klet: 21,00 m x 7,00 m.
Terasna etaža objektov A1 in A2 je lahko pozidana največ
70% tipične etaže.
Objekti C1, C2, C3 in B1:
pritličje in tipična etaža: 16,00 m x 16,00 m.
Objekt B2:
pritličje in medetaža: 36,00 m x 12,00 m,
tipična etaža: 24,00 m x 12,00 m.
Terasna etaža objekta B2 je lahko pozidana največ 70%
tipične etaže.
Tlorisni gabariti kleti: 143,50 m x 95,50 m.
Prostorska enota P2
Objekt E1:
pritličje in tipična etaža: 28,00 m x 12,50 m.
Objekti E2, E3, E4 in E5:
pritličje in tipična etaža: 31,00 m x 12,50 m.
Objekti E6, E7 in E8:
pritličje in etaža: 15,30 m x 7,00 m.
Objekt E9:
pritličje in etaža: 16,00 m x 7,00 m.
Prva terasna etaža objektov E1, E2, E3, E4 in E5 je lahko
pozidana največ 70% tipične etaže, druga pa 50%.
Tlorisni gabariti kleti: 134,00 m x 37,50 m.
Tlorisni gabariti so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.1
»Ureditvena situacija – nivo pritličja«, 4.2 »Ureditvena situacija
– nivo terasne etaže«, 4.3 »Ureditvena situacija – nivo 1. kleti«
in 4.4 »Ureditvena situacija – nivo 2. kleti«.
2. Višinski gabariti
Na celotnem območju je dopustna gradnja do treh kletnih
etaž.
Prostorska enota P1
Objekta A1 in A2:
Objekt C1:
Objekti C2, C3 in B1:

P+11+T, višina 42,80 m.
P+M (medetaža)+2,
višina 13,60 m.
P+M (medetaža)+3,
višina 16,60 m.
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del P+M (medetaža),
del P+M (medetaža)+6+T,
del višina 7,60 m,
del višina 28,60 m.

Prostorska enota P2
Objekti E1,E2, E3 in E4: P+3+2T, višina 18,00 m.
Objekt E5:
P+M (medetaža)+3+2T,
višina 20,80 m.
Objekti E6, E7,E8 in E9: P+1, višina 7,00 m.
Višina objekta je določena z najvišjo točko venca strehe
zadnje, najvišje etaže. Nad njo je dopustno postaviti tehnične
naprave za obratovanje objekta in izhode na streho.
Višinski gabariti so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.5
»Značilni prerezi in pogledi«.
3. Višinske kote terena in pritličja
Zunanja ureditev je prilagojena terenu in višinskim potekom obodnih cest. Kota urejenega terena je od 301,00 m. n. v.
do 303,30 m. n. v.
Kote pritličij objektov v prostorski enoti P1:
Objekta A1 in A2:
302,80 m. n. v.
Objekt C1:
302,60 m. n. v.
Objekt C2:
302,30 m. n. v.
Objekt C3:
302,10 m. n. v.
Objekt B1:
301,80 m. n. v.
Objekt B2:
301,30 m. n. v.
Kota pritličij objektov v prostorski enoti P2 je
302,50 m. n. v.
Idejne višinske kote terena so razvidne iz grafičnega
načrta št. 4.8 »Prometno tehnična situacija, idejna višinska
regulacija – nivo terena«.
4. Zmogljivosti območja
Površina območja OPPN je 19 833 m2.
Prostorska enota P1
Površina prostorske enote:
9 458 m2
BTP nad nivojem terena:
največ 22 000 m2
BTP kletnih etaž:
največ 22 000 m2
BTP poslovnega programa:
najmanj 2 550 m2
BTP dejavnosti splošnega družbenega
pomena (zdravstvo, socialno varstvo,
kultura ipd.):
najmanj 500 m2
Število stanovanjskih enot:
največ 260
Prostorski podenoti P1a in P1d
BTP nad nivojem terena:
največ 14 000 m2
BTP kletnih etaž:
največ 12 300 m2
Prostorska podenota P1b
BTP nad nivojem terena:
največ 4 300 m2
BTP kletnih etaž:
največ 5 220 m2
Prostorska podenota P1c
BTP nad nivojem terena:
največ 3 700 m2
BTP kletnih etaž:
največ 4 480 m2
Prostorska enota P2
Površina prostorske enote:
5 580 m2
BTP nad nivojem terena:
največ 12 200 m2
BTP kletnih etaž:
največ 12 500 m2
BTP poslovnega programa:
najmanj 800 m2
BTP vrtca:
največ 600 m2
Število stanovanjskih enot:
največ 130.
Bruto tlorisna površina (BTP) nad nivojem terena je skupna površina vseh tlorisnih etaž objekta nad nivojem terena
brez tlorisnih površin, ki so obdane z elementi, kot so npr. parapeti, venci, ograje, in niso pokrite tako kot odprti balkoni.
14. člen
(usmeritve glede posegov na obstoječih objektih)
Do odstranitve objektov so dopustna redna in investicijska
vzdrževalna dela legalno zgrajenih objektov.
15. člen
(odstranitve objektov)
V območju OPPN je predvidena odstranitev naslednjih
objektov:
– stanovanjske stavbe na zemljišču s parcelno številko
1172, k. o. Ježica; bruto tlorisna površina objekta je 360 m2;
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– gospodarskega poslopja na zemljišču s parcelno številko
1171/2, k. o. Ježica; bruto tlorisna površina objekta je 73 m2;
– stanovanjske stavbe na zemljišču s parcelno številko
1169, k. o. Ježica; bruto tlorisna površina objekta je 340 m2;
– garaže na zemljišču s parcelno številko 1169; bruto
tlorisna površina objekta je 64 m2;
– gospodarskega poslopja na zemljiščih s parcelnimi številkami 1175/1, 1175/2 in 1169, vse k. o. Ježica; bruto tlorisna
površina objekta je 218 m2.
Odstranitev stanovanjske stavbe, zgrajene na zemljišču
s parcelno številko 1172, k. o. Ježica, in gospodarskega poslopja, zgrajenega na zemljišču s parcelno številko 1171/2, k. o.
Ježica, je pogoj za gradnjo objektov z oznako C.
Objekti, predvideni za odstranitev, so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.6 »Načrt odstranitve objektov«.
IV. NAČRT PARCELACIJE
16. člen
(načrt parcelacije)
Območje OPPN je razdeljeno na naslednje parcele, namenjene gradnji:
Prostorska enota P1
– parcela P1a, namenjena gradnji objektov A1 in A2, meri
4 378 m2 in obsega zemljišče s parcelno številko 1229/3, k. o.
Ježica, in dele zemljišč s parcelnimi številkami 1171/1, 1174,
in 1470/1, vse k. o. Ježica, ter zemljišče s parcelno številko
241/1, k. o. Stožice.
– parcela P1b, namenjena gradnji objektov B1 in B2,
meri 2 352 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami
1170, 1171/2, 1174, 1175/1, 1175/2, 1176/1, 1176/2 in 1177,
vse k. o. Ježica.
– parcela P1c, namenjena gradnji objektov C1, C2 in C3,
meri 1 607 m2 in obsega dele zemljišč s parcelnimi številkami
1171/1, 1171/2, 1172, 1173, 1174, 1177 in 1470/1, vse k. o.
Ježica, in dele zemljišč s parcelnimi številkami 241/2, 1809/1
in 1809/2, vse k. o. Stožice.
– parcela P1d, namenjena ureditvi zunanjega parkirišča
z dovozom za potrebe objektov C1, C2, C3, B1, B2 in gostilne
Ruski car ter gradnji dela podzemne garaže (na delih zemljišč s
parcelnimi številkami 1171/1 in 1470/1, obe k. o. Ježica, ter 241/2,
k. o Stožice), meri 1 121 m2 in obsega dela zemljišč s parcelnima
številkama 1171/1 in 1470/1, obe k. o. Ježica, ter dela zemljišč s
parcelnima številkama 241/1 in 241/2, obe k. o. Stožice.
Prostorska enota P2
– parcela P2, namenjena gradnji objektov E1, E2, E3, E4,
E5, E6, E7, E8 in E9, meri 5 580 m2 in obsega dela zemljišč s
parcelnima številkama 1178/1 in 1178/3, obe k. o. Ježica.
Parcelacija zemljišč in geokoordinate točk parcelacije so
razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.3 »Načrt obodne parcelacije,
parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu« in št. 3.4 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč
in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«.
17. člen
(površine, namenjene javnemu dobru)
Površine, namenjene javnemu dobru, merijo 2 288 m2 in
obsegajo dele zemljišč s parcelnimi številkami 1148/2, 1151/2,
1169, 1175/1, 1175/2, 1178/1, 1178/3, 1453/1, 1453/2, 2362/1
in 2362/2, vse k. o. Ježica, ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 241/2, 1809/1 in 1809/2, vse k. o. Stožice.
Površine, namenjene javnemu dobru, so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.5 »Javne površine na katastrskem načrtu«
in št. 3.6 »Javne površine na geodetskem načrtu«.
V. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
18. člen
(etapnost gradnje)
V območju OPPN je gradnjo objektov s pripadajočo zunanjo ureditvijo ter prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo mogoče izvajati fazno, v zaključenih etapah.
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Zaključena etapa je gradnja objektov in vse pripadajoče
ureditve na posamezni parceli, namenjeni gradnji.
Posamezne etape se lahko izvajajo tudi sočasno.
Preureditev ulice Ježica mora biti izvedena sočasno s
prvo fazo gradnje v območju OPPN.
Preureditev vzhodnega roba Čerinove ulice mora biti izvedena sočasno z gradnjo v prostorski enoti P2.
Ureditev dovoza do objekta, zgrajenega na zemljišču s
parcelno številko 245/1, k. o. Stožice, in ureditev parkirišča v
prostorski podenoti P1d morata biti izvedeni sočasno z gradnjo
v prostorski podenoti P1a.
Začasne ureditve ob Dunajski cesti morajo biti izvedene
sočasno z gradnjo objektov C1, C2 in C3 oziroma B1 in B2.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
19. člen
(rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine)
V severni del območja OPPN, v dela zemljišč s parcelnima številkama 1148/2 in 1151/2, obe k. o. Ježica, sega enota
kulturne dediščine EŠD 14907 Ljubljana – Grobišče Ježica. Na
območju kulturne dediščine Grobišče Ježica so potrebne predhodne arheološke raziskave, ki obsegajo površinski terenski
pregled in podpovršinski terenski pregled s testnimi sondami.
Na podlagi rezultatov obeh pregledov bosta določena obseg
in način zaščitnih arheoloških raziskav. Arheološke raziskave
mora zagotoviti investitor v okviru infrastrukturnega opremljanja
zemljišča.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
20. člen
(rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov
in ohranjanje narave)
1. Splošno
V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenitve okolja.
2. Varstvo vode in podzemne vode
Območje OPPN se nahaja na vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, na ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO
II B, razen zemljišča s parcelno številko 2362/1, k. o. Ježica,
ki se nahaja na ožjem območju s strogim vodovarstvenim
režimom z oznako VVO II A. Pri načrtovanju posegov je treba
upoštevati vse omejitve in pogoje Uredbe o vodovarstvenem
območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 120/04 in 7/06).
Objekti in naprave morajo biti grajeni najmanj 2,0 m nad
najvišjo gladino podzemne vode. Izvedba kletnih etaž in vseh
utrjenih voznih površin mora biti vodotesna.
Gradnja objektov za zdravstvo, podzemnih garaž, parkirišč in skladišč nenevarnih snovi je mogoča na podlagi rezultatov analize tveganja za onesnaženje in rezultatov analize
vplivov zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaževanje. Analiza tveganja za onesnaženje zaradi gradnje na
vodovarstvenem območju mora biti izdelana v obsegu, kot je
določen v 50. členu Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04 in 5/06).
Vozne in parkirne površine morajo biti ustrezno vodotesno utrjene in opremljene z lovilniki olj. Na robovih morajo biti
postavljeni betonski ali kamniti robniki.
V času gradnje je treba predvideti vse potrebne varnostne
ukrepe in tako organizacijo na gradbiščih, da bo preprečeno
onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja ali uporabe tekočih goriv ali drugih nevarnih snovi.
Za dreniranje ali črpanje podzemne vode v času gradnje
je treba pridobiti vodno soglasje.
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Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali tekočih
nevarnih odpadkov v tla, vode ali kanalizacijo.
3. Varstvo zraka
Prezračevanje vseh delov objekta mora biti izvedeno
tako, da ne bodo presežene dovoljene vrednosti.
Pritličja delov objektov B1, B2, C1, C2 in C3, orientiranih
na Dunajsko cesto, morajo imeti urejeno prisilno prezračevanje.
Zajetja zraka morajo biti vsaj 5,0 m oddaljena od trase nove
Dunajske ceste.
Odvodi dimnih plinov morajo biti izvedeni nad terase
objektov ali v pasu s širino 5,0 m, oddaljenem od trase nove
Dunajske ceste, od ulice Ježica in od Čerinove ulice.
V času odstranitve objektov in gradnje je treba preprečevati nekontrolirano prašenje.
4. Varstvo pred hrupom
V območju OPPN, razen ob Dunajski cesti, je dovoljena
mejna raven hrupa 45 dbA ponoči in 55 dbA podnevi. Dovoljena mejna raven hrupa ob Dunajski cesti je 60 dBA podnevi in
50 dBA ponoči.
Na fasadah objektov B1, B2, C1, C2 in C3 je treba izvesti
pasivno zvočno zaščito.
V času intenzivnih gradbenih del je treba izvajati meritve
hrupa. V primeru preseganja dovoljenih ravni je treba zagotoviti
ustrezne dodatne zaščitne ukrepe.
5. Odstranjevanje odpadkov
Dovoz za komunalna vozila je predviden z Dunajske ceste
preko parkirišča ter s Čerinove ulice in ulice Ježica do prevzemnih mest. Zbirna mesta odpadkov so predvidena v 1. kletni
etaži ali v pritličjih objektov.
Na območju so predvidene štiri zbiralnice ločenih odpadkov.
Za ravnanje z odpadki, ki bodo nastali v času odstranitve
objektov in času gradnje, je treba v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja izdelati načrt ravnanja z odpadki.
Razmestitev prevzemnih mest za odpadke in zbiralnic
ločenih odpadkov je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.1 »Ureditvena situacija – nivo pritličja«.
6. Osončenje objektov
Na območju OPPN je treba zagotoviti neposredno osončenje bivalnih prostorov predvidenih stanovanjskih objektov:
najmanj eno uro v času zimskega solsticija in najmanj tri ure
v času pomladnega in jesenskega ekvinokcija ter v času poletnega solsticija.
Bivalni prostori so: bivalna kuhinja, dnevna soba in otroška soba.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO
Z VARSTVOM PRED POŽAROM
21. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom)
1. Splošno
Objekti morajo biti načrtovani potresno varno. Vsi objekti
morajo biti projektirani v skladu z uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč. Za zaščito pred požarom je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– odmike med objekti oziroma ustrezno požarno ločitev
objektov,
– prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati
študijo požarne varnosti.
2. Intervencijske poti in površine
Do novih objektov so predvideni dostopi in površine za
delovanje intervencijskih vozil v skladu z veljavnimi predpisi.
V vsaki gradbeni etapi je treba zagotoviti ustrezno ureditev dostopov in površin za delovanje intervencijskih vozil.
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Vse povozne površine, namenjene intervencijskim vozilom, morajo biti dimenzionirane na osni pritisk 10 ton. Širine in
radiji morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090.
3. Hidrantno omrežje
Požarna zaščita novih objektov je predvidena z zunanjim
hidrantnim omrežjem s hidranti. Za zagotavljanje požarne varnosti so poleg obstoječih hidrantov ob Čerinovi ulici in Dunajski
cesti ob ulici Ježica predvideni trije novi hidranti. Začetnemu
gašenju požara je namenjeno notranje hidrantno omrežje.
Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami so razvidni iz grafičnega načrta št. 4.10 »Prikaz
ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami«.
IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
22. člen
(pogoji za prometno urejanje)
1. Splošni pogoji
Glavni dostopi do objektov, primarne površine za pešce,
parkirni prostori v kletnih etažah ter druge površine in objekti
morajo biti uporabni tudi za funkcionalno ovirane ljudi.
Javne prometne površine morajo biti asfaltirane in omejene z betonskim ali kamnitim robnikom.
Na mestih predvidenih prehodov za pešce morajo biti
robniki poglobljeni za funkcionalno ovirane ljudi. Robniki morajo
biti poglobljeni tudi na mestih predvidenih dovozov intervencijskih in komunalnih vozil.
Površine, namenjene le intervencijskim in komunalnim
vozilom, so lahko tlakovane ali zatravljene.
Vse predvidene prometne površine morajo biti opremljene
s potrebno vodoravno in navpično prometno signalizacijo.
Najmanjši priključni radij uvoza v garaže je 5,0 m.
2. Prometne površine prostorskih enot C1, C2, in C3
Prostorska enota C1
Ob vzhodnem robu vozišča Čerinove ulice so načrtovana
javna vzdolžna parkirna mesta, dimenziji posameznega sta
najmanj 2,5 m x 5,0 m. Parkirna mesta so od obstoječega roba
vozišča odmaknjena najmanj 0,5 m.
Ob vzdolžnih parkirnih mestih je predvidena ureditev hodnika za pešce s širino najmanj 1,6 m, ki bo priključen na
hodnik za pešce ob ulici Ježica.
Promet kolesarjev se bo odvijal skupaj z ostalim motornim
prometom po vozišču.
Predvidena je preureditev križišča Čerinove ulice in ulice
Ježica z razširitvijo vzhodnega kraka križišča V križišču ceste
Ježica in Čerinove ulice bo spremenjena navpična in dopolnjena vodoravna prometna signalizacija.
Prostorska enota C2
V prostorski enoti C2 je predvidena preureditev ceste Ježica z dvosmernim voziščem, širokim 6,0 m, in obojestranskim
hodnikom za pešce s širino 1,6 m.
V priključku na Dunajsko cesto so ohranjeni obstoječi
priključni radiji.
Prostorska enota C3
V prostorski enoti C3 je predvidena preureditev priključka
na Dunajsko cesto.
3. Prometne površine prostorskih enot P1 in P2 in P3
Motorni promet
Dovozi za intervencijska in komunalna vozila bodo urejeni
s Čerinove ulice, ulice Ježica in z Dunajske ceste.
Dovoza do parkirnih mest v kletnih etažah bosta urejena s
Čerinove ulice, ločeno za prostorsko enoto P1 in P2.
Mirujoči promet
Potrebne površine za mirujoči promet so predvidene v
dveh do treh kletnih etažah. Za potrebe novogradnje je treba
zagotoviti parkirna mesta (v nadaljevanju: PM), upoštevajoč
naslednje kriterije:
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– 2 PM na eno stanovanje;
– 1 PM na 30 m2 bruto površine storitvene in poslovne
dejavnosti, 1 PM na štiri sedeže in en tekoči meter pulta v
gostinskih lokalih, vendar ne manj kot 2 PM;
– dodatnih 10% parkirnih mest za storitvene in poslovne
dejavnosti;
– 1 PM na šest postelj za stanovanjske stavbe za posebne namene (domovi za ostarele, materinski domovi, zavetišča
in podobno);
– 1 PM na oskrbovano stanovanje in dodatnih 10% na
terenu za obiskovalce;
– 2 PM na oddelek in 1 PM na oddelek za kratkotrajno
parkiranje za potrebe vrtca;
– 1 PM na 20 m2 bruto površine, vendar ne manj kot 2 PM
za zdravstvo;
– 1 PM na 30 m2 bruto površine, vendar ne manj kot 2 PM
za trgovske stavbe (lokalne trgovine pod 500 m2);
– 1 PM na 40 m2 bruto površine, vendar ne manj kot 2 PM
za trgovske stavbe (trgovine z neprehrambnimi izdelki);
– 1 PM na 60 m2 bruto površine za muzeje in knjižnice.
Na nivoju terena se na južni strani območja preuredijo in
povečajo parkirišče za potrebe objektov C1, C2, C3, B1 in B2
(22 PM) ter nadomestna parkirna mesta za potrebe gostilne
Ruski car (15 PM). Ob Čerinovi ulici je predvidena ureditev
vzdolžnih javnih parkirnih mest (19 PM).
Za okoliške stanovalce soseske je treba v kletnih etažah prostorskih enot P1 in P2 zagotoviti najmanj 75 dodatnih
parkirnih mest. 53% parkirnih mest mora biti zagotovljenih v
prostorski enoti P1, 47% pa v prostorski enoti P2. Dodatna
parkirna mesta je treba zagotoviti le, če Mestna občina Ljubljana ob pričetku izdelave projektne dokumentacije ugotovi,
da so potrebna.
Peš promet
V območju OPPN je med objekti v smeri sever-jug predvidena osrednja peš površina.
Ob južnem robu območja se uredi peš povezava med
Dunajsko in Čerinovo ulico.
Na vzhodni strani objektov C1, C2, C3, B1 in B2 ter preko
prostorske enote P3 so načrtovani peš dostopi do objektov v
prostorski enoti P1.
Kolesarski promet
V območju OPPN niso predvidene ločene kolesarske
steze.
Dovoz komunalnih in dostavnih vozil
Odvoz komunalnih odpadkov bo urejen po Čerinovi ulici,
po ulici Ježica in po internih prometnih površinah z uvozom z
Dunajske ceste. Dostava za potrebe gostinstva ter storitvenih
in poslovnih dejavnosti bo potekala po navedenih prometnih
površinah in kletnih etažah.
Intervencija
Dovoz intervencijskih vozil, kot so gasilska vozila, reševalna vozila, vozila intervencijskih služb, do objektov A1 in A2 ter
niza objektov C in B bo urejen z Dunajske ceste, izvoz pa na
ulico Ježica. Znotraj območja se za dovoz intervencijskih vozil
utrdi površina severno od predvidenega parkirišča in v smeri
sever-jug (pešpot). Ob tej površini ali na njej so predvidene
površine za postavitev gasilskih vozil. Za dovoz intervencijskih
vozil do niza objektov E je uporabljena Čerinova ulica, Čerinova
ulica je uporabljena tudi za postavitev gasilskih vozil.
4. Idejna višinska regulacija
Višine zunanje ureditve na robu prostorskih enot so navezane na višine obstoječih utrjenih površin.
Prometna ureditev je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.8
»Prometno tehnična situacija, idejna višinska regulacija – nivo
terena«.
23. člen
(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)
1. Splošni pogoji
Splošni pogoji za potek ter gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:
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– za načrtovano gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na območju OPPN je treba pri
posameznih upravljavcih predhodno izdelati idejne zasnove
(programske rešitve);
– vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni
na obstoječe in načrtovano komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje. Objekte je mogoče
priključiti tudi na plinovodno omrežje. Priključitev mora biti izvedena po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah tako, da je
omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, da potek v javnih površinah ni mogoč, mora
lastnik zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov
na svojem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora
za to od lastnika pridobiti služnost;
– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih
vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene, z
upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naravnih ali grajenih struktur;
– gradnja infrastrukture mora potekati usklajeno;
– dopustne so naknadne in usklajene spremembe tras
posameznih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi
ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v
skladu s programi upravljavcev vodov in morajo biti izvedene
tako, da jih bo mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske
vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivosti v skladu
s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju
veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z
njihovimi upravljavci;
– pri gradnji ulice Ježica je treba zaščititi obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode;
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil
neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce
posameznih vodov.
2. Vodovod
Obravnavano območje se z vodo oskrbuje iz centralnega
vodovodnega sistema mesta Ljubljana. Za oskrbo načrtovanih
objektov s pitno, sanitarno in požarno vodo je treba obnoviti in
dograditi javno vodovodno omrežje.
Zaradi preureditve ulice Ježica je treba zamenjati obstoječi sekundarni vodovod dimenzije 100 mm, ki se na zahodu
navezuje na obstoječi vodovod dimenzije 100 mm po Čerinovi
ulici, na vzhodu pa na obstoječi vodovod dimenzije 200 mm
po Dunajski cesti. Vse hišne priključke, ki se navezujejo na
obstoječi vodovod po ulici Ježica, je treba prevezati na nov vodovod. Za zagotavljanje požarne varnosti sta na načrtovanem
vodovodu po ulici Ježica predvidena dva nova hidranta.
Za zagotavljanje požarne varnosti v notranjem delu območja je treba po parkirišču na skrajnem jugu obravnavanega
območja v prostorski enoti P1d zgraditi krajši odsek sekundarnega vodovoda dimenzije 100 mm, ki se navezuje na obstoječi vodovod dimenzije 200 mm po Dunajski cesti. Načrtovani
vodovod se konča s hidrantom.
Vsi načrtovani objekti v prostorski enoti P1, razen objektov
A1 in A2, se priključijo neposredno na vodovod dimenzije 200
mm po Dunajski cesti. Za priključitev objektov B1, B2 in B3 se
izvede hišni priključek od obstoječega vodovoda po Dunajski
cesti do vodomernega jaška, ki služi za vgraditev vodomerov
za vse tri objekte in je izjemoma lociran izven objektov. Od
vodomernega jaška naprej se izvede interni vodovod. Objekta
A1 in A2 se pred končnim hidrantom priključita na načrtovani
sekundarni vodovod dimenzije 100 mm, ki se navezuje na
obstoječi vodovod 200 mm po Dunajski cesti.
Vsi načrtovani objekti v prostorski enoti P2 (E1-E9) se priključijo na vodovod dimenzije 100 mm po Čerinovi ulici. Objekt
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E5 se lahko priključi tudi na obnovljeni vodovod dimenzije 100
mm po ulici Ježica.
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati idejno
zasnovo JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Obnova vodovoda zaradi gradnje poslovno-stanovanjskega objekta Ruski
car, št. projekta 2437 V, oktober 2008.
Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
vodovodov je treba upoštevati vsa določila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in predvsem podzakonski akti, ki urejajo oskrbo
z vodo. Vodovod in pripadajoče objekte je treba izvesti v skladu
z internim dokumentom JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.,
TIDD01 – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba javnega
vodovodnega sistema.
Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba od
upravljavca vodovoda pridobiti soglasje za priključitev.
3. Kanalizacija
Na obravnavanem območju je zasnovan ločen sistem
odvajanja odpadne vode.
Odpadne komunalne vode iz načrtovanih objektov C1, C2
in C3 ter B1 in B2 v prostorski enoti P1 se priključijo na kanal
za odpadne komunalne in padavinske vode po Dunajski cesti
dimenzije 400 mm, ki se začne na skrajnem jugovzhodnem
delu obravnavanega območja in poteka v smeri proti jugu.
Odpadne komunalne vode iz vseh načrtovanih objektov
v prostorski enoti P2 in iz načrtovanih objektov A1 in A2 v
prostorski enoti P1 se priključijo na kanal za odpadne komunalne in padavinske vode dimenzije 300 oziroma 500 mm po
Čerinovi ulici.
Priključevanje objektov je načeloma mogoče z direktnim
priključkom samo za odtoke iz pritličij in nadstropij. Če gravitacijska priključitev odtokov iz pritličij nekaterih stanovanjskih
objektov ne bo mogoče, se vgradijo črpališča. Odtok iz kleti je
mogoč le preko črpališča.
Padavinska voda, očiščena v skladu s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službe odvajanja in čiščenja komualne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07), Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 87/05 in 45/07), Uredbo o emisiji snovi
pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 98/07) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05), z
obravnavanega območja ponika v podtalje znotraj posamezne
prostorske enote. Pri tem morajo biti ponikovalnice locirane
izven vpliva povoznih in manipulativnih površin, možnost ponikanja predvidenih vodnih količin pa računsko dokazana. Dno
ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne
vode.
Ureditev parkirišč ob Čerinovi ulici, ki se nahaja znotraj
strogega vodovarstvenega režima z oznako VVO II A, mora biti
izvedena tako, da se padavinska voda iz parkirišč, očiščena v
skladu s predpisi, odvaja v ustrezno dimenzionirano kanalizacijsko omrežje.
Pri načrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrževanju
kanalizacije morajo biti upoštevana vsa določila, ki jih vsebujejo
veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo in kanalizacijo ter o
odvajanju komunalnih odpadnih in padavinskih odpadnih voda.
Upoštevati je treba interni dokument JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., TIDD01 – projektiranje, tehnična izvedba in uporaba
javnega kanalizacijskega sistema.
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je treba
od upravljavca kanalizacije pridobiti soglasje za priključitev.
4. Plinovod
Načrtovani objekti na območju OPPN se za potrebe kuhe
in tehnologije lahko priključijo na sistem zemeljskega plina
– nizkotlačno distribucijsko plinovodno omrežje z delovnim
tlakom 100 mbar.
Glavni distribucijski plinovod N12040, preko katerega se
lahko oskrbujejo načrtovani objekti na območju OPPN, poteka
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ob Čerinovi ulici na jugozahodni strani območja OPPN. Glavni
plinovod je izveden v dimenziji DN 150 in po zmogljivosti zadošča za priključitev in oskrbo stavb z zemeljskim plinom.
Za priključitev načrtovanih objektov na sistem zemeljskega plina je treba izvesti priključna plinovoda za prostorski enoti
P1 in P2 in glavno plinovodno omrežje do obstoječega glavnega plinovoda N12040 ob Čerinovi ulici. Priključna plinovoda
se zaključita z glavnimi plinskimi zapornimi pipami v omaricah
na fasadi stavb.
Na južnem delu območja OPPN je z gradnjo kletne ureditve prostorske enote P1 tangiran obstoječ priključni plinovod
DN 50 za stavbo Dunajska cesta 217. Priključni plinovod se
prestavi južno, najmanj 1 m izven vplivnega območja gradbene
jame.
Pri projektiranju glavnega in priključnih plinovodov za
priključitev načrtovanih objektov na območju OPPN na distribucijsko plinovodno omrežje je treba upoštevati Idejno zasnovo
vročevodnega in plinovodnega omrežja za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car – novelacija, št. projekta R-7-D/4-2008,
Energetika Ljubljana, d.o.o., oktober 2008.
Idejna zasnova plinovodnega omrežja je v tekstualnem in
grafičnem delu sestavni del OPPN za obravnavano ureditveno
območje.
Plinovodno omrežje in notranje plinske napeljave morajo
biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/07), Pravilnikom
o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni
list RS, št. 26/02 in 54/02), Splošnimi pogoji za dobavo in odjem
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko
območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 25/08) in
internim dokumentom Energetike Ljubljana, d.o.o., Tehnične
zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav.
5. Vročevod
Načrtovane objekte na območju OPPN je treba za potrebe
ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode priključiti na sistem
daljinskega ogrevanja – vročevodno omrežje.
Glavno vročevodno omrežje za oskrbo načrtovanih objektov poteka ob Čerinovi ulici na jugozahodni strani območja
OPPN (T1702) in je izvedeno v dimenziji DN 200. Zmogljivost
obstoječega glavnega vročevoda T1702 zadošča za priključitev
in oskrbo stavb s toploto.
Za priključitev načrtovanih objektov na vročevodno omrežje je treba izvesti priključne vročevode in glavno vročevodno
omrežje do obstoječega glavnega vročevoda T1702 s potekom
po zahodnem robu Čerinove ulice ter delno znotraj in delno
zunaj kletnih ureditev prostorskih enot P1 in P2.
Pri projektiranju glavnega vročevodnega omrežja in priključnih vročevodov za priključitev stavb na območju OPPN
na vročevodno omrežje je treba upoštevati Idejno zasnovo
vročevodnega in plinovodnega omrežja za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car – novelacija, št. projekta R-7-D/4-2008,
Energetika Ljubljana, d.o.o., oktober 2008.
Idejna zasnova vročevodnega omrežja je v tekstualnem in
grafičnem delu sestavni del OPPN za obravnavano ureditveno
območje.
Vročevodno omrežje, toplotne postaje in notranje napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 98/08)
in internim dokumentom Energetike Ljubljana, d.o.o., Tehnične
zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj
ter za priključitev stavb na vročevodni sistem.
6. Elektroenergetsko omrežje
Za potrebe napajanja načrtovanih objektov je načrtovana
nova transformatorska postaja in nova srednjenapetostna elektroenergetska povezava do obstoječega omrežja.
Nova transformatorska postaja je načrtovana v kletnih
prostorih v prostorski podenoti P1a in se bo vključila v ob-
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stoječo srednjenapetostno povezavo RTP Bežigrad – RTP
Šiška. Nova srednjenapetostna elektroenergetska povezava za
vključitev nove transformatorske postaje v obstoječe omrežje
bo potekala od obstoječe TP 756 Glinškova ploščad 4 do nove
transformatorske postaje in od tam do obstoječe TP 371 Kališnikov trg. Kabelska kanalizacija za novo srednjenapetostno
povezavo bo potekala od nove transformatorske postaje po
Ulici Rezke Klopčič do Ulice bratov Kunovarjev in nato po Ulici
bratov Kunovarjev v smeri proti severu do TP 371 Kališnikov trg
ter v smeri proti jugu do TP 756 Glinškova ploščad 4. Obstoječa
srednjenapetostna povezava med TP 99 Dunajska 251 in TP
756 Glinškova ploščad 4 se pri obstoječem jašku pred TP 371
Kališnikov trg prevezana in spojena s srednjenapetostnim kablom, ki prihaja od TP 872 Glinškova ploščad 20 in je speljan
v TP 371 Kališnikov trg. Zaradi gradnje načrtovanih objektov
je treba prestaviti krajši odsek obstoječega srednjenapetostnega omrežja na skrajnem jugovzhodu. Srednjenapetostni kabli
bodo prestavljeni v novo kabelsko kanalizacijo po vzhodni
strani Dunajske ceste. Pri gradnji elektroenergetskega omrežja
po Ulici bratov Kunovarjev, Ulici Ježica in Kališnikovem trgu je
treba zagotoviti zadostne odmike od vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
Zaradi gradnje načrtovanih objektov je treba odstraniti oziroma prestaviti del prostozračnega nizkonapetostnega omrežja.
Obstoječe nizkonapetostno prostozračno omrežje med drogom
pri objektu Čerinova 7 do objekta Dunajska 227 bo prestavljeno
v načrtovano kabelsko kanalizacijo po ulici Ježica.
Odstraniti je treba odstraniti del nizkonapetostnega
omrežja med objektoma Dunajska 224 in Dunajska 222, ki
napaja obstoječe objekte na obravnavanem območju.
Pri nadaljnjem projektiranju je treba upoštevati idejno
rešitev Elektra Ljubljana, d.d., EE napajanje za poslovno stanovanjski objekt OU BS4 – 1 Ruski car, št. projekta 72/07, julij
2008.
Zaradi gradnje objektov je treba odstraniti del nadzemnega nizkonapetostnega omrežja do obstoječih objektov na
obravnavanem območju.
7. Telekomunikacijsko in kabelsko omrežje
Na obravnavanem območju so zmogljivosti za predvideno
novogradnjo zagotovljene. Priključitev na telefonsko omrežje
je načrtovana prek obstoječega telekomunikacijskega omrežja
po ulici Ježica in po Čerinovi ulici. Če bodo ugotovljene večje
potrebe po telefonskih priključkih, je treba na obravnavanem
območju predvideti prostor za potrebe telefonske centrale.
8. Javna razsvetljava
Vse javne povozne, parkirne, pohodne in manipulativne
površine je treba opremiti z javno razsvetljavo. Zaradi gradnje
na obravnavanem območju je treba prestaviti javno razsvetljavo ob Čerinovi ulici in ob ulici Ježica. Javna razsvetljava je
prestavljena v hodnik za pešce na vzhodni strani Čerinove ulice
in na južni strani ulice Ježica.
Razsvetljava funkcionalnih površin ob objektih bo internega značaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave.
9. Učinkovita raba energije v stavbah
V predvidenih objektih je treba zagotoviti najmanj 25%
moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo vodo z aktivno
uporabo enega ali več virov obnovljive energije. Za zalivanje
zelenic in uporabo sanitarne vode je treba predvideti tudi možnost uporabe deževnice, ki naj se zbira v ustreznem zadrževalniku.
Komunalna in energetska ureditev sta razvidni iz grafičnega načrta št. 4.7 »Prikaz priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo«.
X. PROGRAM OPREMLJANJA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
24. člen
(program opremljanja)
Podlaga za odmero komunalnega prispevka je Program
opremljanja stavbnih zemljišč na delih območij urejanja BS 4/1
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Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas, ki
ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64,
Ljubljana, pod številko projekta 5746, v aprilu 2009.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
– skupni stroški gradnje nove komunalne opreme znašajo
574 583,90 eura;
– obračunski stroški za novo komunalno opremo so enaki
skupnim stroškom gradnje nove komunalne opreme in znašajo
574 583,90 eura;
– obračunski stroški za obstoječo komunalno opremo
znašajo 2 751 457,77 eura;
– obračunski stroški komunalne opreme so enaki vsoti
obračunskih stroškov za novo komunalno opremo in obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo ter znašajo
3 326 041,67 eura;
– obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na
kvadratni meter parcele, znašajo 229,71 eura/m2 (od tega
39,68 eura/m2 za novo komunalno opremo in 190,03 eura/m2
za obstoječo komunalno opremo). Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter neto tlorisne
površine, znašajo 88,91 eura/m2 (od tega 15,14 eura/m2 za
novo komunalno opremo in 73,77 eura/m2 za obstoječo komunalno opremo). Preračun obračunskih stroškov po posamezni
komunalni opremi je v programu opremljanja;
– obračunska območja za vso novo komunalno opremo
so enaka parcelam P1a, P1d del, P1b, P1c in P2;
– obračunska območja za obstoječo sekundarno komunalno opremo so vsa obračunska območja z oznako 13. Obračunska območja za obstoječo primarno komunalno opremo so
vsa obračunska območja z oznako MOL mesto. Obračunska
območja z oznako 13 in MOL mesto so določena na podlagi
strokovnih podlag za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo pod naslovom Določitev obračunskih
območij in izračun nadomestitvenih stroškov, Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, avgust 2005,
ki so na vpogled na Oddelku za ravnanje z nepremičninami
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka:
razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine je 0,3:0,7. Faktor dejavnosti za novi objekt je 1, razen za
kletne etaže, namenjene parkiranju in servisnim prostorom,
za katere se upošteva faktor dejavnosti 0,7, pri čemer sta za
te površine določena le obračunska stroška za ceste in za
vodovodno omrežje. V primeru, da bo zavezanec za plačilo
komunalnega prispevka za vrtec Mestna občina Ljubljana, se jo
oprosti plačila komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo. Olajšav za druge zavezance ni;
– v vseh stroških je vključen DDV;
– za indeksiranje stroškov se uporabi povprečni letni
indeks cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za
gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod
naslovom »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Izhodiščni
datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja;
– če novi objekti ne bodo priključeni na plinovodno omrežje, se jim komunalni prispevek za plinovodno omrežje ne odmeri. V tem primeru se strošek kvadratnega metra parcele
zmanjša za 15,89 eura/m2 (od tega 2,58 eura/m2 za novo komunalno opremo in 13,31 eura/m2 za obstoječo komunalno
opremo), strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
površine objekta za 8,10 eura/m2 (od tega 1,31 eura/m2 za
novo komunalno opremo in 6,79 eura/m2 za obstoječo komunalno opremo);
– če bodo površine parcele oziroma neto tlorisnih površin objektov večje oziroma manjše od navedenih v programu
opremljanja, se obračunski stroški za obstoječo komunalno
opremo povečajo oziroma zmanjšajo skladno z izračunom v
programu opremljanja;
– pri odmeri komunalnega prispevka se upošteva zmanjšanje komunalnega prispevka zaradi že poravnanih obveznosti
obstoječega objekta, ki je predviden za odstranitev.
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25. člen
(pogodba o opremljanju)
Posamezen investitor načrtovane prostorske ureditve v
P1 oziroma P2 in Mestna občina Ljubljana skleneta pogodbo o
opremljanju, kjer se določijo obveznosti investitorja pri izvedbi
objektov in ureditev, ki so v javno korist. Investitor v skladu s
programom opremljanja izvede ureditve javnih površin in opremi zemljišče s komunalno in energetsko infrastrukturo ter jo
neodplačno prenese na Mestno občino Ljubljana.
XI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN
26. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov
ter zaradi zagotavljanja kakovosti bivalnega okolja med gradnjo
in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:
– promet med gradnjo organizirajo tako, da se prometna
varnost zaradi gradnje ne poslabša in da ne prihaja do zastojev
na obstoječem cestnem omrežju;
– zagotovijo nemoteno komunalno oskrbo prek vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode
je treba takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;
– v času gradnje ne smejo biti prekoračene kritične ravni
hrupa, predpisane za III. stopnjo varovanja pred hrupom;
– zagotovijo sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, pripadajočih ureditev in naprav. Izvedena sanacija je pogoj
za pridobitev uporabnega dovoljenja;
– v času gradnje zagotovijo ustrezen strokovni nadzor, vključno z rednim nadzorom stanja objektov v vplivnem območju.
27. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
1. Tlorisni gabariti objektov
Tlorisni gabariti objektov lahko odstopajo do ±0,5 m pod
pogojem, da ne presegajo parcele, namenjene gradnji objekta.
Izven gabaritov stavb lahko segajo nadstreški nad vhodi
pod pogojem, da ne presegajo parcele, namenjene gradnji
objekta, in oblikovni poudarki posamezne fasade, če ne presegajo gradbene parcele in če ne presegajo 10% tlorisne
površine.
Odstopanja kletnih etaž so dopustna pod pogojem, da
ne presegajo parcele, namenjene gradnji objekta, in da se obseg raščenega terena v posamezni parceli, namenjeni gradnji
objekta, ne zmanjša.
2. Površine objektov
V območju OPPN lahko BTP objektov odstopajo le navzdol.
3. Namembnost objektov
Površine, predvidene za vrtec se lahko namenijo drugim
dejavnostim, dovoljenim v prostorski enoti P2 pod pogojem,
da mestna občina Ljubljana v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj ugotovi, da gradnja vrtca v območju OPPN ni
potrebna.
4. Višinski gabariti objektov
Odstopanja višinskih gabaritov objektov so lahko do ±1,0 m.
5. Višinske kote pritličij objektov in terena
Odstopanja so lahko do ±0,5 m.
6. Komunalni vodi, objekti in naprave
Izjemoma so dopustne spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav ter priključkov zaradi ustreznejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem,
da so ureditve v soglasju z njihovimi upravljavci in skladne z
njihovimi programi.
7. Parcele, namenjene gradnji objektov
Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih gradnji objektov, pod pogojem, da ne posegajo v prostorsko enoto P3 in v površine, namenjene javnemu dobru.
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8. Prometna ureditev
Dopustna je sprememba mikrolokacije uvozov v območje
OPPN z Dunajske ceste in s Čerinove ulice.
XII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
28. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev oziroma po prenehanju veljavnosti OPPN so dopustni naslednji posegi:
– redna in investicijsko-vzdrževalna dela objektov in rekonstrukcije, s katerimi se ne spreminjata zunanji gabarit in
konstrukcijska zasnova stavb;
– obnove fasadnega plašča objektov, če se pri oblikovanju
fasad ohranijo oblikovne lastnosti fasad objektov, zgrajenih v
prostorski enoti;
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so
dopustni v območju OPPN;
– spremembe namembnosti v okviru dejavnosti, ki so
dopustne za novogradnje na območju OPPN ob pogoju, da so
na parceli, namenjeni gradnji objektov, zagotovljene zadostne
zelene površine in zadostno število parkirnih mest.
XIII. KONČNE DOLOČBE
29. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o sprejetju spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za zazidalni otok BS7 – Bežigrad (Uradni list
SRS, št. 18/84), Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območji urejanja BS4/2 Stožice in BK4/2 kmetijske površine (Uradni list RS, št. 5/94, 11/94 in 34/96) in Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B4 Stožice
– Tomačevo (Uradni list SRS, št. 27/87, 15/89, in Uradni list
RS, št. 27/92, 49/95, 63/99), ki se nanašajo na ureditveno
območje OPPN.
30. člen
(vpogled OPPN)
Občinski podrobni prostorski načrt je stalno na vpogled pri:
– Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, Oddelku za
urejanje prostora,
– Upravni enoti Ljubljana – Izpostava Bežigrad,
– Četrtni skupnosti Posavje.
31. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3521-31/2004-71
Ljubljana, dne 25. maja 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

2620.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98
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– ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08
– ZFO-1A in 70/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo)
je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 22. 6.
2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni
službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
1. člen
V Odloku o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 102/04 in 72/08) se črta
14. člen.
2. člen
31. člen se dopolni z novim devetnajstim odstavkom, ki
se glasi:
»Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek povzročitelj
– posameznik, ki ravna v nasprotju s peto alinejo prvega odstavka 21. člena tega odloka.«.
3. člen

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V 50. členu se doda z nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če ne pridobi dovoljenja iz drugega odstavka 44. člena
tega odloka, se kaznuje za prekršek:
– pravna oseba – izvajalec prevoza materiala z globo
1000 eurov,
– odgovorna oseba pravne osebe izvajalca prevoza materiala z globo 500 eurov,
– voznik motornega vozila pravne osebe izvajalca prevoza materiala z globo 200 eurov,
– izvajalec prevoza materiala – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z
globo 700 eurov,
– odgovorna oseba izvajalca prevoza materiala – samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno
opravlja dejavnost, z globo 400 eurov,
– voznik izvajalca prevoza materiala – samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, z globo 200 eurov.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2008-41
Ljubljana, dne 22. junija 2009

35.a člen se črta.

Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2008-15
Ljubljana, dne 22. junija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

2621.

Odlok o dopolnitvah Odloka o pogrebni
in pokopališki dejavnosti

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in
127/06 – ZJZP), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD,
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08
– ZVO-1B), Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list
RS, št. 26/90, 110/02–ZGO-1 in 2/04 – ZZdrl-A) in 27. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine
Ljubljana na 29. seji dne 22. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o pogrebni
in pokopališki dejavnosti
1. člen
V Odloku o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list
RS, št. 116/08) se v drugem odstavku 44. člena dodata nova
drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»V primerih, ko zaradi velikosti in količine materiala prevoz
z ročnimi vozički ni primeren, lahko izvajalec izda dovoljenje za
prevoz materiala z motornim vozilom izvajalcu prevoza.«.

2622.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 5. in 52. člena Zakona o javnih skladih (Uradni
list RS, št. 77/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni
svet Mestne občine Ljubljana na 29. seji dne 22. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01 in 18/08)
se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, ki je bil ustanovljen
z Odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada ljubljanskih
občin (Uradni list RS, št. 20/92), na podlagi tega odloka nadaljuje z delom kot Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, ki deluje kot javni sklad v skladu z zakonom, najprej
v skladu z Zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00),
po njegovem prenehanju pa v skladu z Zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) ter določbami Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 13/93 – odločba US,
9/94, 21/94, 22/94 – odločba US, 29/95 – ZPDF, 23/96, 24/96
– odločba US, 44/96 – odločba US, 23/96, 1/00, 22/00 – ZJS,
87/02 – SPZ in 29/03 – odločba US) in Stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN in
57/08) ter tega odloka in je pravni naslednik Stanovanjskega
sklada ljubljanskih občin.«.
2. člen
2. člen se črta.

Uradni list Republike Slovenije

si:

3. člen
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se gla-

»Javni sklad je osrednja institucija za izvajanje stanovanjske politike v Mestni občini Ljubljana, ki izvaja poslovno
politiko za naslednje srednjeročno obdobje in stanovanjski
program Mestne občine Ljubljana ter upravne naloge na
stanovanjskem področju iz pristojnosti Mestne občine Ljubljana.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»Javni sklad zagotavlja skladno s stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana ali v primerih, ko to ni
opredeljeno v stanovanjskem programu, skladno s sklepom
župana tudi nadomestne stanovanjske enote za uresničevanje razvojnih potreb in drugih dejavnosti Mestne občine
Ljubljana, vključno z izvajanjem privatizacije stanovanj po
Stanovanjskem zakonu, če je nadomestno stanovanje last
javnega sklada.«.
4. člen
V 7. členu se za šesto alinejo dodajo nove sedma,
osma in deveta alineja, ki se glasijo:
»– zagotavlja nadomestne stanovanjske enote zaradi
prenove, rušenja, spremembe namembnosti objektov ali odprave barakarskih naselij v lasti Mestne občine Ljubljana ali
javnega sklada oziroma realizacije razvojnih načrtov Mestne
občine Ljubljana ali javnega sklada, vključno z izvajanjem
privatizacije po Stanovanjskem zakonu, če je nadomestno
stanovanje last javnega sklada,
– izvaja privatizacijo stanovanj, ki jih je ustanovitelj
prenesel v namensko premoženje javnega sklada, po Stanovanjskem zakonu,
– opravlja naloge za pridobivanje stanovanj skladno
s stanovanjskim programom Mestne občine Ljubljana ali
sklepom župana Mestne občine Ljubljana iz tretjega odstavka 6. člena tega odloka ter za razpolaganje z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Ljubljana, ki je v upravljanju
javnega sklada, vključno z nalogami za zemljiško knjižno
urejanje navedenega nepremičnega premoženja«.
Dosedanje sedma do enajsta alineja postanejo deseta
do štirinajsta alineja.
5. člen
V 10. členu se besedilo »v Uradnem listu Republike
Slovenije« nadomesti z besedilom »na svojih spletnih straneh«.
6. člen
V 13. členu se dodata nov drugi in tretji stavek, ki se
glasita:
»Ustanovitelj priznava zaposlenim v javnem skladu
enak status glede koriščenja počitniških kapacitet, črpanja
sredstev sindikata, ki jih zagotavlja ustanovitelj ipd., kot ga
imajo zaposleni pri ustanovitelju. Ustanovitelj odgovarja za
obveznosti iz tega člena v višini sredstev, predvidenih v
proračunu Mestne občine Ljubljana.«.
7. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet ima pet članov, za katere ne smejo biti
podane ovire po Zakonu o javnih skladih. En član mora biti
predstojnik organa Mestne uprave Mestne občine Ljubljana,
pristojnega za finance.
Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj.
Predsednika nadzornega sveta in namestnika predsednika morajo na svoji prvi seji izmed sebe izvoliti člani
nadzornega sveta.
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V odsotnosti predsednika vodi seje nadzornega sveta z
enakimi pooblastili, pravicami in odgovornostmi, kot jih ima
predsednik, namestnik predsednika.«.
8. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet ima poleg pristojnosti, določenih v Zakonu o javnih skladih, še naslednje pristojnosti:
– daje soglasje k besedilom javnih razpisov za spodbude in pomoči iz dejavnosti javnega sklada,
– daje predhodno soglasje glede višine najemnine,
– daje predhodno soglasje k investicijskim programom,
– daje predhodno soglasje k posamičnim programom
ravnanja s stvarnim premoženjem,
– obravnava druga gradiva v zvezi s poslovanjem javnega sklada.«.
9. člen
V 20. členu se v drugem stavku prvega odstavka besedilo »predsednika nadzornega sveta« nadomesti z besedo
»predsedujočega«.
10. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj na predlog
nadzornega sveta javnega sklada.
Nadzorni svet oblikuje predlog za imenovanje direktorja
na podlagi javnega natečaja.«.
11. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi
»Za direktorja se lahko imenuje osebo, ki je popolnoma
poslovno sposobna in poleg pogojev, določenih z Zakonom
o javnih skladih, izpolnjuje še naslednja pogoja:
– ima organizacijske sposobnosti,
– zna vsaj en svetovni jezik.«.
12. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor ima poleg pristojnosti, določenih z Zakonom
o javnih skladih, še naslednje pristojnosti:
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah,
– na zahtevo nadzornega sveta poroča o posameznih
poslih javnega sklada,
– daje predloge in uresničuje sklepe nadzornega sveta,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi in tem
odlokom.«.
13. člen
Sedanji organi javnega sklada nadaljujejo svoje delo
do izteka mandata.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 51/07 in 57/98) spremeni prva
alineja 16. člena tako, da se glasi:
»– opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem MOL, razen za pridobivanje stanovanj skladno s
stanovanjskim programom MOL ali sklepom župana ter za
razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ki je v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada MOL.«.
Tretja alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– opravlja naloge za zemljiško knjižno urejanje vsega
nepremičnega premoženja, razen za stanovanja, ki so pridobljena skladno s stanovanjskim programom MOL ali sklepom
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župana ter za razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ki
je v upravljanju Javnega stanovanjskega sklada MOL.«.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 014-84/2009-5
Ljubljana, dne 22. junija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

2623.

Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega
centra Ilirija

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju ZJZP) in 27. členom Statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 6. 7.
2009 sprejel

AKT
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega
centra Ilirija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina in namen)
Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za
sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbo projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra Ilirija, skupaj z garažno
hišo in spremljajočim trgovskim centrom (v nadaljevanju: PGC
Ilirija) v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih
z zakonom, ki ureja javno-zasebno partnerstvo. Poleg tega ta
akt določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način
financiranja izvedbe projekta.
Javni partner je Mestna občina Ljubljana. Zasebni partner
je ena ali več pravnih ali fizičnih oseb, izbranih po predvidenem
postopku kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva.
Namen akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta PGC Ilirija je urediti pogoje, ki so potrebni za začetek
izgradnje PGC Ilirija.
II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA
2. člen
(javni interes)
Mestna občina Ljubljana skladno z določilom enajste
alineje 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08) v povezavi
s tretjo alinejo, drugega odstavka 3. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 110/02 – ZGO-1,
15/03 – ZOPA) s tem aktom sprejema odločitev, da obstoja
javni interes za izvedbo projekta. Najučinkovitejši in najgospodarnejši način za zadovoljitev javnega interesa je sklenitev
javno-zasebnega partnerstva.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(predmet)
Predmet javno-zasebnega partnerstva je izgradnja
PGC Ilirija s pripadajočo infrastrukturo, izgradnja garažne
hiše in spremljajočega trgovskega centra. Izvedba javnozasebnega partnerstva je mogoča v dveh variantah.
(1. varianta)
V okviru javno-zasebnega partnerstva javni in zasebni
partner v projekt vložita nepremičnine (zemljišča), ki so
potrebna za izvedbo projekta. Financiranje večine projekta
zagotovi zasebni partner, ali pa se partnerja v postopku izvedbe javno-zasebnega partnerstva dogovorita, da financerja poiščeta na trgu v okviru vzpostavitve novega javno-zasebnega partnerstva. Oblika financiranja projekta se določi
v postopku izvedbe javno-zasebnega partnerstva.
Javni in zasebni partner se bosta v postopku zavezala,
da bosta glede na izbrano obliko izvedbe projekta za dogovorjeno obdobje oziroma trajno prenesla v postopku dogovorjene stvarnopravne pravice (stavbna oziroma lastninska
pravica).
V primeru, da bo financiranje prevzel zasebni partner,
bo javni partner na zasebnega partnerja oziroma investitorja
prenesel stvarnopravno pravico gradnje za dogovorjeno obdobje, oziroma lastninsko pravico v dogovorjenem delu pod
pogoji, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja.
(2. varianta)
V primeru, da bosta javni in zasebni partner v okviru
novega postopka javno-zasebnega partnerstva skupaj iskala
investitorja (zasebnega partnerja), bosta na takega partnerja
vsak za svoj del prenesla stvarnopravno pravico gradnje
za dogovorjeno obdobje, oziroma lastninsko pravico v dogovorjenem delu pod pogoji in na način, ki jih dovoljuje ter
opredeljuje veljavna zakonodaja.
Predvidena je možnost prenosa stavbne oziroma lastninske pravice na delu projekta PGC Ilirija, ki se nanaša
na garažno hišo, ter na spremljajoč trgovski center, oziroma
podelitev koncesije na navedenih objektih za določen čas.
III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA
4. člen
(oblika javno-zasebnega partnerstva)
Javno-zasebno partnerstvo se skladno s 27. členom
ZJZP izvede v obliki javnonaročniškega razmerja.
Zaradi narave stvari (lastništvo na nepremičninah, ki
so predmet projekta) obstajajo objektivne okoliščine, zaradi
katerih lahko k javno-zasebnemu partnerstvu pristopijo samo
določeni zasebni partnerji, ki so lastniki teh nepremičnin,
se ob smiselni uporabi zakona, ki ureja postopek javnega
naročanja (javnonaročniška oblika javno-zasebnega partnerstva), izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave.
IV. POOBLASTILO
5. člen
(pooblastilo)
Za izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro
izvajalca javno-zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku
sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana.
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V. STROKOVNA KOMISIJA
6. člen
(strokovna komisija)
Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno
prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega poročila župan imenuje strokovno komisijo.
Strokovna komisija ima predsednika in štiri člane. Vsi člani
strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da
lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav.
Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo
s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja iz drugega odstavka 52. člena ZJZP. Člana strokovne komisije za katerega se
ugotovi, da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega
stavka, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje
nadomestnega člana.
Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne
komisije (npr. odpiranje prijav, ponudb). Poročilo o ocenjevanju
prispelih prijav oziroma ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani
strokovne komisije.
Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku
priprave in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija
uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji
strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim
za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.
Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javnozasebnega partnerstva, ki ga izda župan.
VI. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA IN POGOJI TER MERILA ZA IZBOR
7. člen
(postopek izbire)
Zasebnega partnerja se izbere v postopku s pogajanji
brez predhodne objave, izid postopka pa se objavi na portalu
e-naročanje in v Uradnem glasilu ES.
8. člen
(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)
Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja
preveriti ali je zasebni partner ekonomsko in finančno sposoben
prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Kandidati
morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do
nepremičnin in drugih vložkov, ki jih nameravajo vložiti v projekt, za
realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
9. člen
(merila za izbor zasebnega partnerja)
Javni partner mora oblikovati jasna in transparentna merila za izbor zasebnega partnerja, ki bodo omogočila izbor
najugodnejšega kandidata. Javni partner mora merila oblikovati
tako, da bodo dodatne točke pri oceni ponudb prejeli kandidati,
ki bodo na programu športne dejavnosti ponudili programe, ki
so povezane s športno infrastrukturo.
VII. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA
PARTNERSTVA
10. člen
(vzpostavitev)
Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva, nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe
o javno-zasebnem partnerstvu. Akt izbire preneha veljati, če
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izbrani zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem
partnerstvu v roku 3 mesecev od njegove pravnomočnosti.
11. člen
(prenehanje)
Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti partnerjev. Pogoji in način
predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.
VIII. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM
PARTNERJEM
12. člen
(pravice in obveznosti partnerjev)
Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se
uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba
mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja,
da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki
jih najlažje obvladuje. Če se stranki v postopku tako dogovorita,
mora zasebni partner s pogodbo prevzeti poslovno tveganje
financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva,
tveganje gradnje in iz njega izhajajoča tveganja.
Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme, s katerimi zagotovi učinkovito
zavarovanje javnega interesa.
IX. NAČIN FINANCIRANJA
13. člen
(način financiranja)
Javni partner bo prevzel sofinanciranje izgradnje komunalne
in prometne infrastrukture, kot bo dogovorjeno s pogodbo o javnozasebnem partnerstvu. Javni partner bo prevzel druge finančne
obveznosti, povezane z izvedbo projekta samo, če se bosta stranki v postopku oddaje javnega naročila tako dogovorili.
X. NADZOR
14. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršita župan in mestni svet.
Župan je o aktivnostih, povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva, dolžan poročati mestnemu
svetu enkrat letno. Aktivnosti se lahko predstavijo tudi javnosti.
Šteje se, da so organi javnega partnerja obveščeni o aktivnostih, če so predstavljeni javnosti.
15. člen
(evalvacija)
Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi
evalvacija projekta v okviru katere se preveri ali so bili doseženi postavljeni cilji ter ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti
javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o
javno-zasebnem partnerstvu.
16. člen
(veljavnost akta)
Ta akt prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 671-412/2009-3
Ljubljana, dne 6. julija 2009
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.
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MURSKA SOBOTA
2624.

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za
namene daljinskega ogrevanja

PRAVILNIK
spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju nadarjenih in uspešnih
študentov Občine Poljčane

V skladu s 97. členom Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99, 8/00, 51/04, 26/05, 118/06 in 70/08) in soglasjem Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, k tarifnim
postavkam ob prehodu na obračun fiksnega dela po priključni
moči, št. 38005‑003/2005 z dne 21. 4. 2005 in Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 30/09)
ter s soglasjem Mestne občine Murska Sobota št. 354‑0015/2008
z dne 26. 6. 2009 distributer toplote objavlja

1. člen
V 2. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Do štipendije so pod pogoji, ki jih določa ta pravilnik,
upravičeni študenti, ki študirajo po programu:
– bolonjskega enovitega magistrskega študija;
– univerzitetne I. in II. bolonjske stopnje (3+2);
– 4. letnega bolonjskega univerzitetnega programa;
– dodiplomskega študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe (po starem sistemu do leta 2008).«

CENIK
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene
daljinskega ogrevanja

2. člen
V 8. členu se spremeni tretja alineja, ki se na novo glasi:
»– študirajo po programih bolonjskega enovitega magistrskega študija, univerzitetne I. in II. bolonjske stopnje (3+2), 4.
letnega bolonjskega univerzitetnega programa, dodiplomskega
študija za pridobitev univerzitetne izobrazbe (po starem sistemu do leta 2008).«

I.
S tem cenikom se oblikujejo nove cene storitev oskrbe s
paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o., kot distributer toplote
in upravljavec kotlovnice Lendavska sever v Murski Soboti.
II.
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih postavkah:
Proizvod – storitev
Variabilni del:
a) Dobavljena toplota
– stanovanjski odjem
– ostali odjem
b) Sanitarna voda
Fiksni del:
a) Priključna moč
– stanovanjski odjem
– ostali odjem

Merska
enota

Cena
Cena
v evrih (€) v evrih (€)
brez DDV
z DDV

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od razpisa
štipendij za študijsko leto 2009/2010 dalje.
Št. 013-1/2009-22-301
Poljčane, dne 30. junija 2009
Župan
Občine Poljčane
Stanislav Kovačič l.r.

MWh

m3

51,8099
51,8099
4,6629

62,1719
62,1719
5,5955

POSTOJNA

kW/mesec
1,5100
1,5100

1,8120
1,8120

III.
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik
št. C0‑009/2009‑PD‑02, objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/09,
dne 9. 6. 2009.
IV.
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, cene se uporabljajo od 1. julija 2009
dalje.
Zap. št. C0-010/09-PD-03
Murska Sobota, dne 26. junija 2009
Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Direktor
Mirko Šabjan l.r.

2626.

Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih
površin na območju Občine Postojna

Na podlagi 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 29. in
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), 149. člena Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1 in 70/08), 6., 14. in
15. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09) ter 16. člena Statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet
Občine Postojna na 20. seji dne 16. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin
na območju Občine Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE

POLJČANE
2625.

Pravilnik spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o štipendiranju nadarjenih
in uspešnih študentov Občine Poljčane

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Poljčane (Uradni list
RS, št. 5/07) je Občinski svet Občine Poljčane na 22. redni seji
dne 30. 6. 2009 sprejel

1. člen
Ta odlok določa opravljanje obvezne lokalne gospodarske
javne službe, urejanje in čiščenje javnih zelenih površin (v nadaljevanju besedila: javna služba) tako, da določa:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo izvajanja javne
službe;
– vrsto in obseg izvajanja javne službe;
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe, ki je lastnina lokalne skupnosti ter
del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
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– zelene površine, njihovo urejanje, vzdrževanje in izvajanje posegov na njih, varovanje;
– vire financiranja.
2. člen
Javna zelena površina je površina, katera raba je pod
enakimi pogoji namenjena vsem, kot so park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
3. člen
Ta odlok določa urejanje in čiščenje ter vzdrževanje javnih
površin v ureditvenih območjih naselij v lasti Občine Postojna z
namenom, da se ohrani njihova ekološka, sociološka, estetska,
vzgojno‑izobraževalna in naravovarstvena zasnova.
Občina Postojna lahko za posamezno vrsto javne površine, ne glede na to, ali je v ureditvenem območju ali ne, določi
poseben varstveni režim z odlokom.
Vsakdo je dolžan s primernim vzdrževanjem svojih površin zagotavljati red in urejenost javnih in zasebnih zelenih
površin. Nivo urejenosti zasebnih površin lahko določi župan z
ureditvenimi normativi.
Urejanje, čiščenje in vzdrževanje posamezne vrste javne
površine se lahko določi s posebnim odlokom.
4. člen
Urejanje javnih zelenih površin v območju naselja Postojna in Prestranek zagotavlja režijski obrat, urejanje javnih
zelenih površin v drugih naseljih v občini pa lahko zagotavljajo
v skladu z določili tega Odloka pristojne krajevne skupnosti in
vaški predstavniki. Območje urejanja, ki ga zagotavlja režijski
obrat, se določi v tehničnem pravilniku.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
5. člen
Obvezna lokalna gospodarska javna služba urejanja in
čiščenja javnih površin obsega:
– spomladansko in jesensko čiščenje,
– košnja travnatih površin,
– oskrba in saditev drevja, živih meja, okrasnega drevja
ter drugih rastlin,
– razmestitev in hramba cvetličnih korit,
– vodenje katastra javnih zelenih površin,
– druga dela po letnem programu del.
Vsebina javne službe se natančneje določi s tehničnim
pravilnikom, ki ga sprejme župan.
6. člen
Urejanje javnih zelenih površin je obvezna lokalna gospodarska javna služba, katere izvajanje zagotavlja režijski
obrat Občine Postojna v skladu z Zakonom o gospodarskih
javnih službah.
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– zelene površine ob javnih cestah in poteh, vodnih tokovih, športnih igriščih, kopališčih in otroških igriščih,
– zelene površine ob spomeniških, zgodovinskih ter posameznih turističnih objektih v javni lasti, če je njihovo urejanje
v pristojnosti Občine Postojna,
– zelene površine v stanovanjskih naseljih,
– zelene površine na pokopališču, če je njihovo urejanje
v pristojnosti Občine Postojna,
– varovalni in zaščitni nasadi, posamezna okrasna drevesa ali skupine dreves, ki bistveno vplivajo na podobo krajine na
celotnem območju Občine Postojna,
– okrasne zelene in zasaditvene površine v krožiščih in
otokih križišč, betonska korita, okrasno cvetje na tlakovanih
javnih površinah,
– zelene in rekreacijske površine določene s posebnimi
predpisi Občine Postojna,
– vse druge zelene površine, ki so s prostorskimi dokumenti ali drugimi akti pristojnega državnega organa oziroma
organa občine opredeljene kot javne zelene površine.
Za javne zelene površine se po tem odloku štejejo tudi
javna otroška igrišča, urejena na javnih površinah.
Vsi predmeti, naprave in infrastrukturni objekti, ki so na
javnih zelenih površinah in so namenjeni urejanju, vzdrževanju in varstvu ter rabi zelenih površin, so del javnih zelenih
površin.
Javne zelene površine so določene v katastru javnih zelenih površin v Občini Postojna, ki mora poleg splošnih podatkov
vsebovati tudi kategorizacijo zelenih površin. Kataster javnih
zelenih površin mora voditi izvajalec javne gospodarske službe
in ga je dolžan izdelati v enem letu po sprejetju odloka.
Zasebne zelene površine so zemljišča v območju naselij,
ki funkcionalno pripadajo zazidanemu stavbnemu zemljišču, in
nezazidana stavbna zemljišča.
9. člen
V obseg del na površinah, urejanje katerih zagotavlja
obvezna gospodarska javna služba v skladu s 5. členom tega
odloka, ne spada:
– vzdrževanje brežin, vegetacije in zagotavljanje preglednosti cest in
– košnja ob cestišču in odstranjevanje plevela,
Obe nalogi iz prejšnjega odstavka se zagotavljata z gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih javnih cest in
javnih poti. Izjeme so lahko v območju urbanih naselij, ki jih
določi občinska uprava z odločbo.
10. člen
Zemljišča, objekti in naprave na javnih površinah so grajeno javno dobro v lasti Občine Postojna. V dvomu o tem, ali
je posamezno zemljišče zelena površina po tem odloku, odloči
občinska uprava z odločbo.
IV. UREJANJE ZELENIH POVRŠIN

III. ZELENE POVRŠINE
7. člen
Zelene površine v ureditvenih območjih naselij so:
– javne zelene površine v lasti ali v upravljanju Občine
Postojna, ki so pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom,
– druge zelene površine v lasti pravnih in fizičnih oseb,
ki niso pod enakimi pogoji namenjene vsem uporabnikom (v
nadaljevanju: zasebne zelene površine), ki jih urejajo, varujejo
in vzdržujejo lastniki oziroma uporabniki površin.
8. člen
Javne zelene površine so po tem odloku hortikulturno
urejene javne površine in površine okoli javnih objektov, predvsem pa:
– javni parki, nasadi, drevoredi, zelenice, sprehajališča in
pešpoti na javnih zelenih površinah,

11. člen
Javne zelene površine se urejajo na podlagi letnega plana
– načrta urejanja javnih zelenih površin, ki ga izdela odgovorni
delavec režijskega obrata. Letni načrt dela se uskladi z letnim
planom stroškov zagotavljanja javne službe.
Načrt urejanja javnih zelenih površin mora vsebovati program ureditve javnih zelenih površin in zavarovanja posameznih značilnih javnih zelenih površin, drevoredov in zelenih
površin ob pomembnejših prometnicah, križiščih, ob objektih,
urejenih vodnih strugah ipd.
Prvi načrt urejanja javnih zelenih površin se izdela v
sklopu proračuna za naslednje proračunsko leto po sprejemu
tega Odloka.
12. člen
Nove javne zelene površine se lahko določajo z odločbo
občinske uprave.
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Nove javne zelene površine na območjih naselij, ki niso
vključene v prostorskih izvedbenih načrtih, se načrtujejo na
osnovi programa, ki ga pripravi občinski upravni organ, pristojen za izvajanje gospodarske javne službe (v nadaljevanju:
pristojni občinski organ), v sodelovanju z občinskim upravnim
organom, pristojnim za okolje, sprejme pa ga župan.
13. člen
Investitorji gradenj objektov v ureditvenih območjih naselij
so dolžni v skladu s prostorskimi izvedbenimi načrti poskrbeti
za estetsko, varno in naravnim pogojem primerno ureditev
okolja novih gradbenih objektov.
Izvajalec gradbenih in drugih zemeljskih del na površinah
v javni ali zasebni lasti mora s plodno zemljo ravnati tako, kot
to določajo predpisi o ravnanju s plodno zemljo, prioritetno pa
jo ponovno uporabiti v prvotni namen.
14. člen
Investitor večstanovanjskega, poslovnega, industrijskega
ali drugega objekta (tudi prizidka) javnega pomena je dolžan
v lokacijski dokumentaciji določiti načrt urejanja zelenih površin ob objektu, ki ga namerava graditi. Načrt urejanja zelenih
površin obsega:
– ureditveni načrt zelenih površin,
– zasaditveni načrt zelenih površin,
– lokacija začasne deponije rodovitne zemlje v času gradnje.
Soglasje o usklajenosti načrta urejanja zelenih površin
s prostorskimi izvedbenimi akti izda občinski upravni organ.
Lokacijsko oziroma gradbeno dovoljenje se lahko izda šele po
pridobljenem soglasju iz prejšnjega odstavka tega člena.
Investitorjem individualnih stanovanjskih hiš ni treba predložiti načrta urejanja zelenih površin. Zelene površine teh
gradenj se morajo urediti v skladu s projektno dokumentacijo.
15. člen
Zasebne zelene površine, ki mejijo na javne površine, morajo biti urejene tako, da ne kvarijo estetskega videza naselja in
zagotavljajo pravice drugih fizičnih in pravnih oseb in prometno
varnost in v skladu z Odlokom o občinskih cestah.
Za zasaditev zasebnih zelenih površin ob v varovalnem
pasu javnih prometnih površin z živo mejo, drevjem ali drugimi
visokoraslimi nasadi, mora lastnik pridobiti soglasje pristojnega
občinskega organa.
16. člen
Javna otroška igrišča se urejajo v okviru javnih zelenih
površin.
Javna otroška igrišča morajo biti ločena od ostalega prostora, predvsem od javnih prometnih površin. Ločitev otroških
igrišč od ostalega prostora mora biti izvedena tako, da ni ogrožena varnost uporabnikov igrišč.
17. člen
Za urejanje in vzdrževanje gozdov in zemljišč, ki so po
zakonu o gozdovih določene kot gozdne površine, veljajo predpisi o gozdovih.
18. člen
Na površinah, opredeljenih v 2. in 7. členu tega odloka, ter
na drugih gosto naseljenih območjih občine, ki so namenjena
pešcem, se psi lahko vodijo le na povodcu.
Lastniki in vodniki psov morajo z javnih površin, stopnišč
in vhodov v stanovanjskih zgradbah na območju Občine Postojna sproti odstranjevati pasje iztrebke.

nov,

19. člen
Psov ni dovoljeno voditi na:
– otroška igrišča,
– zelenice v bližini vzgojno‑varstvenih in šolskih usta– površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
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V. IZVAJANJE POSEGOV NA ZELENIH POVRŠINAH
20. člen
Dovoljeni posegi v javne zelene površine so:
– redna vzdrževalna dela in ukrepi za varovanje javnih
zelenih površin,
– preurejanje javnih zelenih površin zaradi spremembe
njihove namembnosti,
– obnove dotrajanih ali poškodovanih elementov javnih
zelenih površin,
– gradnja in vzdrževanje komunalne, energetske in druge
infrastrukture,
– nujna dela na komunalni, energetski in drugi infrastrukturi,
– poseganje za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
Poseg v javne zelene površine je dovoljen le v okviru
načrta urejanja javnih zelenih površin, gradbenih dovoljenj ali
soglasja pristojnega občinskega organa oziroma, če je to treba
zaradi varstva zelenih površin ter javne varnosti ali varnosti v
cestnem prometu.
Poseg v zasebne zelene površine je dovoljen v okviru
prostorskih izvedbenih aktov ali če je to treba zaradi javne varnosti ali varnosti v cestnem prometu. V primeru, da je poseg v
zasebne zelene površine v okviru prostorskih izvedbenih aktov
oziroma je poseg potreben zaradi novogradnje ali rekonstrukcije javnih prometnih površin je dovoljen ob pogoju, da lastnik
soglasje za poseg. Lastnik oziroma uporabnik zasebne zelene
površine ima pravico do odškodnine.
Gradbeni in drugi posegi, ki imajo za posledico trajno
ali bistveno krčenje javnih oziroma ostalih zelenih površin, so
možni le v skladu s sprejetimi prostorskimi izvedbenimi akti in
izdanimi dovoljenji, lokacijskimi informacijami in soglasji pristojnega občinskega organa ter drugih pravnih oseb, ki imajo
pooblastilo na podlagi zakona.
Kadar nadzorni organ ugotovi, da se izvajajo posegi na
javnih zelenih površinah brez dovoljenja, odredi takojšnjo ustavitev del in določi rok za pridobitev dovoljenja. Pritožba ne
zadrži izvršitve odrejenega ukrepa.
Če izvajalec posega v javne zelene površine ne pridobi
ustreznega dovoljenja v določenem roku, odredi nadzorni organ vzpostavitev javne zelene površine v stanje pred posegom,
na stroške izvajalca posega.
21. člen
V primerih prekopavanja javnih zelenih površin, zaradi
nujnih del na komunalni infrastrukturi, je izvajalec posega dolžan najkasneje v roku 24 ur obvestiti pristojni občinski organ
o izvajanju del in takoj po končanju del povrniti javno zeleno
površino v prvotno stanje.
V primeru, da izvajalec nujnih del na komunalni infrastrukturi po prekopavanju ne vzpostavi javne zelene površine v
prvotno stanje takoj po končanju del, mu nadzorni organ odredi
rok za vzpostavitev prvotnega stanja oziroma odredi, da na
stroške izvajalca to opravi drugi izvajalec.
22. člen
Izvajalec, ki zaradi gradbenih ali drugih del ter izvajanja
rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi posega v
javne zelene površine, je dolžan poskrbeti, da ne povzroči nepotrebne škode na zelenih površinah, oziroma je dolžan škodo
takoj po nastanku odpraviti.
V primeru, da izvajalec škode ne odpravi takoj po opravljenem delu, mu lahko nadzorni organ odredi dodatni rok za
odpravo škode oziroma odredi, da na stroške izvajalca škodo
odpravi drugi izvajalec.
23. člen
Investitor oziroma izvajalec gradbenih del in drugih posegov na javnih zelenih površinah je dolžan pred posegom
na celotnem območju gradnje zavarovati obstoječa drevesa,
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grmovnice in drugo vegetacijo pred poškodbami. Pri drevesih in
grmovnicah je treba zaščititi nadzemni del in koreninski sistem
v skladu z načrtom urejanja zelenih površin.
V primeru, da investitor oziroma izvajalec gradbenih del
med gradnjo poškoduje ali uniči drevje ali grmičevje, ga je
dolžan nadomestiti v enaki količini, primerni velikosti, stanju
in obliki. Poškodovane zelenice je investitor oziroma izvajalec
dolžan obnoviti in povrniti v stanje pred posegom.
Kadar nadzorni organ ugotovi, da izvajalec gradbenih del
med gradnjo poškodovanega ali uničenega drevja ali grmičevja
ni nadomestil v enaki količini, primerni velikosti, stanju in obliki,
mu določi rok, v katerem mora to storiti.
Če izvajalec gradbenih del naložene obveznosti ne izpolni
v določenem roku, nadzorni organ odredi, da to stori izvajalec
javne službe na stroške izvajalca gradbenih del.
24. člen
V primeru, ko je zaradi gradnje treba odstraniti obstoječo
vegetacijo (drevje, drevored, večje okrasno ali parkovno grmičevje), jo je investitor dolžan nadomestiti. Odstranjeno drevo
ali nasad mora nadomestiti z enakim ali podobnim drevesom
oziroma nasadom primerne vrste in velikosti v skladu z načrtom
urejanja zelenih površin oziroma v skladu s projektno dokumentacijo. Nadomestno zasaditev mora izvesti na mestu in v
času, ki ga odredi pristojni občinski organ.
25. člen
Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec gradbenih del dolžan urediti zemljišče v skladu z načrtom urejanja
zelenih površin v roku, ki je določen v dovoljenju in ki ne sme
biti daljši od enega leta. Na območje, ki je namenjeno travni
površini, mora posejati travno seme, primerno za uporabo v
urbanih območjih.
Po zaključeni gradnji je investitor oziroma izvajalec gradbenih del dolžan zemljišče urediti, odstraniti začasne objekte
in odvečni material ter razgrniti in poravnati plodno zemljo
tako, da je plast debela najmanj 20 cm, ter na območje, ki je
namenjeno travni površini, posejati travno seme, primerno za
uporabo v urbanih območjih.
Za drevoredne oblike sajenja in za sajenje ob asfaltnih
cestah ter parkiriščih se določi višina plodne zemlje z načrtom
urejanja zelenih površin.
Če investitor oziroma izvajalec gradbenih del po zaključeni gradnji ne uredi zemljišča v skladu z načrtom urejanja zelenih
površin v roku, ki je določen v uporabnem dovoljenju, ali tega
ne stori tako, kot to določata drugi in tretji odstavek tega člena,
nadzorni organ odredi, da to stori izvajalec javne službe na
stroške investitorja oziroma izvajalca gradbenih del.
26. člen
Izvajalec gradbenih del mora ob izkopu gradbene jame
na javni površini na celotnem območju odstraniti plodno zemljo
in jo deponirati na mestu, ki ga odredi pristojni občinski organ.
Deponirano plodno zemljo je treba zavarovati in vzdrževati tako, da se ohrani njena plodnost. Plodno zemljo je pod
določenimi pogoji mogoče uporabiti za urejanje javnih zelenih
površin ob novozgrajenih objektih, na drugih javnih površinah
in za izboljšanje plodnosti nerodovitnih tal.
Investitorji oziroma izvajalci gradbenih del so dolžni pristojnemu občinskemu organu prijaviti pričetek del na odkopu plodne
zemlje in ga obvestiti o morebitnih viških plodne zemlje.
VI. VZDRŽEVANJE ZELENIH POVRŠIN
IN OTROŠKIH IGRIŠČ
27. člen
Na javnih zelenih površinah se morajo redno ter v skladu
z namenom in zahtevnostjo teh površin v okviru javne službe
opravljati vsa potrebna vzdrževalna dela in varstveni ukrepi,
zlasti pa:
– spomladansko in jesensko čiščenje zelenih površin,
– tedensko in mesečno pobiranje smeti,
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– vzdrževalna dela in košnja travnatih površin,
– urejanje nasadov in sajenje cvetličnih gredic,
– zasajanje, oskrba, čiščenje in obrezovanje dreves, drevoredov in grmovnic,
– odstranitev hirajočih oziroma suhih dreves na podlagi
soglasja pristojnega organa,
– zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin,
– obrezovanje živih mej, posebej ob cestah in pločnikih,
da ne ovirajo hoje po javnih prometnih površinah in preglednosti v križiščih in ne zakrivajo prometne signalizacije,
– oskrba in obrezovanje vegetacije na prometnih otokih,
– varstvo rastlin pred rastlinskimi boleznimi, škodljivci in
poškodbami,
– redno pometanje in pobiranje smeti v parkih in na zelenicah, dobava, montaža in vzdrževanje parkovne opreme,
– druga vzdrževalna dela, ki so potrebna, da se ohranja
urejen videz zelenih površin.
Določena zgoraj navedena dela se zagotovijo tudi z izvajanjem drugih občinskih javnih služb.
28. člen
Na zasebnih zelenih površinah, ki se nahajajo ob javnih
površinah in vplivajo na videz naselja, morajo lastniki oziroma
upravljavci opravljati vsa nujna vzdrževalna dela, zlasti pa:
– spomladansko čiščenje zelenih površin,
– košnjo travnatih površin,
– urejanje obstoječih nasadov,
– obrezovanje živih mej, grmovnic in dreves, posebej ob
cestah in pločnikih tako, da ne segajo na javno površino in ne
ovirajo hoje ter preglednosti v križiščih in ne zakrivajo prometne
signalizacije,
– pravočasno odstranitev hirajočih oziroma suhih dreves,
– druga vzdrževalna dela, ki so nujno potrebna, da se
ohranja urejen videz zelenih površin in naselja.
Kadar lastniki oziroma upravljavci zasebnih zelenih površin ne izvajajo nujnih vzdrževalnih del, odredi nadzorni organ
rok za izvedbo nujnih vzdrževalnih del.
V primeru, da lastniki oziroma upravljavci zasebnih zelenih površin ne izvedejo nujnih vzdrževalnih del v roku, ki
jim ga je odredil nadzorni organ, lahko le‑ta odredi, da dela
opravi izvajalec javne službe na stroške lastnikov oziroma
upravljavcev.

igral,

29. člen
Vzdrževanje javnih otroških igrišč obsega:
– dobavo, montažo, čiščenje, vzdrževanje in obnavljanje

– čiščenje, vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge
opreme.
VII. VAROVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠIN
30. člen
Na javnih zelenih površinah je prepovedano sekanje,
obsekovanje, odstranjevanje ali drugačno poškodovanje in
uničevanje gozdnega ali parkovnega drevja, grmičevja in drugih okrasnih rastlin, sprememba namembnosti javnih zelenih
površin oziroma zmanjšanje javnih zelenih površin razen, če
to ni predvideno v dovoljenju za gradnjo, načrtu urejanja javnih
zelenih površin ali če je to treba zaradi preureditve, obnove
in varstva javnih zelenih površin, javne varnosti ali varnosti v
cestnem prometu.
31. člen
Na javnih zelenih površinah in območjih otroških igrišč je
strogo prepovedano:
– trgati cvetje, uničevati drevje, grmovje ali žive meje;
– namerno vznemirjati, poškodovati, odvzemati iz narave
ali ubijati prosto živeče živali;

Stran

7466 /

Št.

53 / 10. 7. 2009

– uničevati, mehansko poškodovati, odstranjevati, poslikati z grafiti komunalno opremo, rastline in infrastrukturne
objekte, ki so namenjeni rabi zelenih površin in otroških igrišč;
– obešati ali pritrjevati kable, žice, antene, obvestilne ali
reklamne napise in druge predmete na drevesa ali na grmovnice;
– izlivati komunalno odpadno in meteorno vodo in izlivati
okolju nevarne snovi;
– čistiti motorna vozila, druge stroje in naprave, stanovanjsko in drugo opremo;
– odlagati gradbeni material ali druge predmete;
– graditi oziroma postaviti pomožne in začasne objekte
na zelenih površinah brez soglasja pristojnega občinskega
organa;
– uporabljati predmete in naprave, ki so sestavni del javnih zelenih površin v nasprotju z njihovo naravo in namenom;
– zažigati travne površine, suhe veje, odpadke in podobno;
– puščanje iztrebkov psov, mačk in drugih domačih živali;
– ustavljati, parkirati ali se voziti z motornimi vozili, delovnimi stroji, razen pri vzdrževanju teh površin.
Poleg v prvem odstavku tega člena je prepovedano še:
– ustavljati, parkirati ali se voziti s kolesi;
– gojiti določene kulture, vrtnine in druge rastline, če to
estetsko kvari videz naselja ali ima druge škodljive učinke;
– odmetavati odpadke izven posod za odpadke;
– postavljati šotore ali bivalne prikolice in kuriti, razen na
za to določenih mestih;
– hoditi izven dovoljenih in urejenih poti;
– izvajati športno rekreativne dejavnosti na javnih zelenih
površinah, če za to niso posebej urejene in bi s tem povzročili
poškodbe zelenice ali ogrožali varnost obiskovalcev, stanovalcev v sosednjih stanovanjskih objektih ter povzročili škodo na
objektih ob javnih zelenih površinah;
– jezditi (razen uradnim osebam pri opravljanju službene
dolžnosti).
32. člen
Škodo, ki nastane z izvajanjem prepovedanih dejanj na
javnih zelenih površinah in javnih otroških igriščih, je dolžan
odpraviti povzročitelj v roku, ki ga določi nadzorni organ.
V primeru, da povzročitelj škode ne odpravi v določenem
roku, lahko nadzorni organ odredi, da škodo odpravi izvajalec
javne službe na stroške povzročitelja.
VIII. VIRI FINANCIRANJA
33. člen
Sredstva za izvajanje gospodarske službe se zagotavljajo
v proračunu.
Osnova za dodelitev sredstev za vzdrževanje javnih zelenih površin je letni plan stroškov dela in investicij, ki ga pripravi
odgovorni delavec režijskega obrata in je priloga občinskega
proračuna.
Cenik storitev na podlagi predloga izvajalca sprejme župan.
IX. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo nadzorni organi Občine Postojna.
Nadzorni organi, pristojni za izvajanje nadzora tega odloka, so občinski inšpektor, občinski redar in občinska uprava.
Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja direktor občinske uprave.

Uradni list Republike Slovenije
35. člen
Škodo, ki nastane z izvajanjem prepovedanih dejanj na
javnih zelenih površinah in javnih otroških igriščih, je dolžan
odpraviti povzročitelj v roku, ki ga določi nadzorni organ. V
primeru, da povzročitelj škode ne odpravi v določenem roku,
lahko nadzorni organ odredi, da škodo odpravi izvajalec javne
službe na stroške povzročitelja.
Ob neupravičeni uporabi javne zelene površine ali otroškega igrišča lahko nadzorni organ odredi:
– takojšnjo odstranitev parkiranega vozila,
– takojšnjo odstranitev odloženega gradbenega materiala, drugih predmetov ali nevarne snovi,
– takojšnjo odstranitev pomožnih in začasnih objektov,
– takojšnjo odstranitev šotorov ali bivalnih prikolic oziroma
pogasitev kurišča,
– takojšnje prenehanje zažiganja travnih površin, suhih
vej, odpadkov in podobnega ter vzpostavitev prejšnjega stanja.
Ukrepi iz prvega odstavka se izvedejo na stroške tistega,
ki jih je povzročil s prepovedanim ravnanjem.
Pritožba ne zadrži izvršitve odrejenega ukrepa.
X. KAZENSKE DOLOČBE
36. člen
Z globo v višini 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna
oseba ali samostojni podjetnik, ki stori prekršek v zvezi opravljanjem dejavnosti:
– če izvaja posege na javnih zelenih površinah v nasprotju
z 20. členom tega odloka;
– če po prekopavanju javne zelene površine zaradi nujnih
del na komunalni infrastrukturi ne vzpostavi javne zelene površine v prvotno stanje takoj po končanju del (22. člen);
– če pri izvajanju gradbenih del in drugih posegov ne
zavaruje javnih zelenih površinah v skladu z določilom prvega
odstavka 23. člena tega odloka;
– če pri posegu v javne zelene površine zaradi gradbenih
ali drugih del ter izvajanju rednih vzdrževalnih del na komunalni infrastrukturi ne vzpostavi javne zelene površine v prvotno
stanje (23. člen);
– če ne nadomesti zaradi gradnje odstranjene vegetacije
na javni zeleni površini (24. člen);
– če po zaključeni gradnji ne uredi zelene površine v
skladu z določili 25. člena odloka;
– če v nasprotju z določbo 27. člena ne izvaja vseh
potrebnih vzdrževalnih del in varstvenih ukrepov na javnih
površinah;
– če kot lastnik oziroma upravljavec zasebne zelene
površine ne opravi vzdrževalnih del, določenih v 4. in 5. točki
prvega odstavka 28. člena odloka;
– če krši določila 30. člena odloka.
Z globo v višini 200 EUR se kaznuje za prekršek iz prvega
odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
37. člen
Z globo v višini 200 EUR se kaznuje za prekršek lastnik
oziroma upravljavec zasebne zelene površine, ki ne izvaja
nujnih vzdrževalnih del, določenih v 1., 2., 3. in 6. točki prvega
odstavka 28. člena odloka.
38. člen
Z globo v višini 100 EUR se kaznuje za prekršek fizična
oseba, če krši določilo 18. in 19. člena odloka ter določila prvega odstavka 31. člena odloka.
39. člen
Z globo v višini 50 EUR se kaznuje za prekršek fizična
oseba, če krši določila drugega odstavka 31. člena tega odloka.
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XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2009
Postojna, dne 16. junija 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.
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Odlok o koncesijah na področju javnih služb
vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih
površin v Občini Postojna

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08), 3., 32., 33. in 34. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 ter 127/06) v zvezi z Zakonom o javno‑zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. 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) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07) ter skladno z Odlokom o gospodarskih javnih
službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08 in 48/09)
je Občinski svet Občine Postojna na 20. seji dne 16. 6. 2009
sprejel

ODLOK
o koncesijah na področju javnih služb
vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin
v Občini Postojna
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) Odlok o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna
predstavlja koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in
pogoji za podelitev koncesije ter ureja druga vprašanja v zvezi
s koncesijo za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb:
1. vzdrževanje občinskih javnih cest in
2. urejanje in čiščenje mestnih ulic, javnih poti in površin
za pešce.
(2) Lokalna gospodarska javna služba iz 1. točke prvega
odstavka (v nadaljevanju: javna služba) se izvaja na celotnem
območju Občine Postojna, lokalna gospodarska javna služba iz
2. točke prvega odstavka se izvaja na območju mesta Postojna
in naselja Prestranek, zimska služba pa se kot koncesionirana
gospodarska javna služba izvaja tudi v ostalih krajih v krajevni
skupnosti Postojna in Prestranek ter v ostalih krajevnih skupnostih Občine Postojna.
(3) Javne službe se izvajajo skladno s predpisi in na krajevno običajen način.
2. člen
(definicije)
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih ter drugih
predpisih imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
1. »gospodarska javna služba« oziroma »javna služba«:
je ena ali več lokalnih gospodarskih javnih služb iz 1. člena tega
odloka (v nadaljevanju tudi: gospodarska javna služba oziroma
javna služba);
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2. »koncedent«: je Občina Postojna;
3. »pristojni organ«: je organ občinske uprave, pristojen
za gospodarsko javno službo, ki je predmet tega odloka (v
nadaljnjem besedilu: pristojni organ);
4. »občinski svet«: je Občinski svet Občine Postojna;
5. »koncesija«: je skupen izraz za koncesijo obvezne lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih
cest ter urejanja in čiščenja javnih površin razen če iz besedila
tega odloka ne izhaja, da se izraz nanaša na posamezno
koncesijo;
6. »koncesionar«: je fizična ali pravna oseba, ki izvaja
gospodarske javne službe iz 1. člena tega odloka na podlagi
koncesije;
7. »izvajalec javne službe«: je koncesionar po tem odloku;
8. »uporabniki«: so vsi uporabniki površin, objektov in
naprav v okviru javnih služb določenih s tem odlokom.
3. člen
(neenotnost koncesijskega razmerja)
(1) V Občini Postojna (v nadaljevanju: Občina) se dejavnosti iz 1. člena izvajajo s podelitvijo koncesije fizični ali pravni
osebi. Za vsako javno službo se podeli posebna koncesija.
(2) Koncesijsko razmerje lahko nastane in preneha za
vsako gospodarsko javno službo posebej.
(3) Postopek javnega razpisa se izvede za vsako javno
službo ločeno po postopku določenem v členih 22. do 26. tega
odloka.
4. člen
(vsebina gospodarskih javnih služb)
(1) Gospodarska javna služba »vzdrževanje občinskih
javnih cest (lokalnih cest in javnih poti)« obsega:
1. izvajanje pregledniške službe,
2. redno vzdrževanje – čiščenje in popravila prometnih
površin ter pripadajočih varstvenih pasov,
3. vzdrževanje vertikalne cestno‑prometne signalizacije,
4. zimska služba,
5. vzdrževanje cestnih objektov,
6. vzdrževanje brežin, vegetacije in zagotavljanje preglednosti,
7. košnja ob cestišču in odstranjevanje plevela,
8. intervencijski ukrepi,
9. opravila, ki so zakonsko vezana na varstvo in varnost
teh cest.
(2) Gospodarska javna služba »urejanje in čiščenje mestnih ulic, javnih poti in površin za pešce« obsega:
1. izvajanje pregledniške službe,
2. vzdrževanje – čiščenje in popravila javnih prometnih
površin (ulice, trgi, pločniki, stopnišča in drugi peš prehodi),
3. vzdrževanje vertikalne cestno‑prometne signalizacije,
4. zimska služba,
5. vzdrževanje cestnih objektov,
6. košnja ob cestišču in odstranjevanje plevela,
7. intervencijski ukrepi,
8. opravila, ki so zakonsko vezana na varstvo in varnost
prej navedenih javnih površin.
(3) Vsebina posamezne javne službe se natančneje določi s tehničnim pravilnikom, ki ga sprejme župan in je obvezna
priloga razpisne dokumentacije v postopku izbire koncesionarja
za izvajanje posamezne javne službe.
2. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE
JAVNE SLUŽBE IN UPORABO JAVNIH DOBRIN
5. člen
(način podelitve in izvajanje koncesije)
Javno službo na celotnem območju Občine izvaja oseba
zasebnega prava, ki se ji v skladu z zakonom, ki ureja go-
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spodarske javne službe, in zakonom, ki ureja javno‑zasebno
partnerstvo, podeli koncesijo (v nadaljevanju: koncesionar, izvajalec) v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
6. člen
(pogoji izvajanja gospodarske javne službe)
Pogoji izvajanja javnih služb, ki so predmet tega odloka so
določeni v predmetnih odlokih o načinu izvajanja posameznih
gospodarskih javnih služb in v tem odloku.
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10. člen
(razmerje do podizvajalcev)
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja javne
službe preko 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.
11. člen
(oddaja pravnih poslov tretjim osebam)

3. KONCESIJA
7. člen
(začetek, tek in trajanje koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje za dejavnosti 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, ki so predmet lokalne gospodarske javne
službe, je 10 let od sklenitve koncesijske pogodbe (rok koncesije).
(3) Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo
najkasneje v 60 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 zgolj
iz razlogov določenih z zakonom.
(6) Nova koncesijska pogodba mora biti s koncesionarjem
sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.
8. člen
(način izvajanja)
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo, ki je predmet koncesije, na način, kot je določen v odlokih ali drugih
predpisih, ki urejajo način izvajanja javne službe, ki je predmet
koncesije in drugih predpisih ter splošnih aktih, izdanih po javnem pooblastilu ter v tehničnem pravilniku iz tretjega odstavka
4. člena tega odloka v skladu z navodili pristojnega organa
občinske uprave.
9. člen
(koncesionarjev pravni monopol)
(1) Koncesionar ima na podlagi koncesijske pogodbe na
celotnem območju Občine oziroma na območju določenem v
drugem odstavku 1. člena tega odloka:
1. izključno oziroma posebno pravico opravljati javno
službo iz 1. člena tega odloka,
2. izključno oziroma posebno pravico rednega vzdrževanja občinske infrastrukture (objektov in opreme), ki služijo za
izvajanje javne službe,
3. dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano izvajanje in kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi
in v javnem interesu.
(2) Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in
izključni izvajalec javne službe na celotnem območju Občine.
(3) V izjemnih primerih lahko koncesionar, 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, vendar le na podlagi
pisnega soglasja župana oziroma pristojnega organa občinske uprave.
(4) Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne javne službe izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi.

(1) Pri oddaji del tretjim osebam mora koncesionar ravnati
skladno z načelom nediskriminatornosti.
(2) Koncesionar mora pri oddaji del, ki izpolnjujejo predpostavke javnih naročil (subvencionirana gradnja …) tretjim osebam ravnati skladno z veljavnim zakonom in drugimi predpisi,
ki urejajo oddajo javnih naročil.
12. člen
(uporaba javnih dobrin)
(1) Storitve javnih služb so kot javne dobrine zagotovljene
vsakomur pod enakimi pogoji.
(2) Uporabnik ima pravico in dolžnost opozoriti izvajalca
javne službe na kvaliteto opravljenih storitev javne službe ter
na napake na napravah, delih, opremi in objektih ter oblikovati
predloge in pobude za njeno boljše in učinkovitejše izvajanje.
Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v roku 30
dni in odgovor istočasno poslati v vednost koncedentu.
(3) Uporaba storitev gospodarskih javnih služb je v obsegu, ki ga določajo zakoni in predpisi o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb, za uporabnike obvezna.
4. RAZMERJA KONCESIONARJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
13. člen
(pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta
in uporabnikov)
Razmerja koncesionarja do uporabnikov in koncedenta
tvorijo pravice in dolžnosti koncesionarja, koncedenta in uporabnikov.
14. člen
(dolžnosti koncesionarja)
(1) Dolžnosti koncesionarja so predvsem:
1. izvajati koncesijo s skrbnostjo strokovnjaka, v skladu z
zakoni, drugimi predpisi in koncesijsko pogodbo in zagotavljati
uporabnikom enakopravno kontinuirano oskrbo z javnimi dobrinami ter kvalitetno opravljanje javne službe, v skladu s predpisi
in v javnem interesu;
2. upoštevati mnenja in navodila pristojnega organa občinske uprave, ki so vezana na izvajanje, razvoj in način opravljanja javne službe;
3. upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in
standarde, povezane z izvajanjem javne službe;
4. kot dober gospodarstvenik uporabljati in/oziroma vzdrževati objekte, naprave in druga sredstva, namenjena izvajanju
dejavnosti;
5. vzdrževati objekte in naprave koncesije tako, da se, ob
upoštevanju časovnega obdobja trajanja koncesije, ohranja
njihova vrednost;
6. omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe in koncesije;
7. sklepati pogodbe za uporabo javnih dobrin oziroma
opravljanje storitev, ki so predmet koncesije ali v povezavi z
njo;
8. skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem koncesije;
9. pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude
in/ali pritožbe;
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ritev;

10. oblikovati predloge cen oziroma sprememb tarife sto-

11. obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le‑ti
uvedeni s predpisom;
12. pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev
iz drugih virov;
13. obvezno vodenje evidenc in elektronskih katastrov
v zvezi z javno službo in izvajanjem koncesije, usklajenih z
občinskimi evidencami;
14. v imenu koncedenta usklajevati in pošiljati predpisane
podatke iz katastra na državni kataster gospodarske javne
infrastrukture;
15. sodelovati z državnimi organi pristojnimi na področju
koncesionarjevih javnih služb in jim skladno z zahtevami v roku
pošiljati zahtevane podatke;
16. ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
17. pripraviti ustrezne poslovne načrte, letne programe in
dolgoročne plane javne službe, letna poročila, kakor tudi druge
kalkulacije stroškov in prihodkov dejavnosti;
18. svetovanje koncendentu pri pripravi razvojnih in investicijskih načrtov;
19. poročati koncedentu o izvajanju koncesije;
20. v prvotno stanje povrniti nepremičnine, na katerih so
se izvajala vzdrževalna in druga dela;
21. izdajati soglasja in pogoje skladno s predpisi, ki urejajo javno službo;
22. 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 pristojnega ministra.
(3) Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki
statusni spremembi, vključno s kontrolno spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega ne stori v 6 mesecih od
statusne spremembe, če je zaradi sprememb prizadet interes
koncedenta, ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena
razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji
iz tega odloka, razdre koncesijsko pogodbo.
15. člen
(odgovornost koncesionarja)
(1) Za izvajanje javne službe je, ne glede na določbe
prejšnjih členov, 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).
16. člen
(ločeno računovodstvo)
(1) Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za
katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati
na opravljanje javne službe.
(2) Koncesionar mora za vsako javno službo voditi zakonsko predpisane računovodske evidence in izkaze, ki veljajo
za gospodarske javne službe. Smiselno enako tudi v primeru,
ko koncesionar opravlja posamezno javno službo na območju
drugih lokalnih skupnosti.
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17. člen
(dolžnosti koncedenta)
Dolžnosti koncedenta so zlasti:
1. 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;
2. da zagotovi sankcioniranje uporabnikov zaradi onemogočanja izvajanja storitev javne službe;
3. da zagotovi sankcioniranje morebitnih drugih nepooblaščenih izvajalcev, ki bi med dobo trajanja koncesije izvajali
storitve javne službe na področju občine;
4. pisno obveščanje koncesionarja o morebitnih ugovorih
oziroma pritožbah uporabnikov.
18. člen
(pravice uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
1. do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja
storitev koncesionarja,
2. pravico do enake obravnave glede kakovosti in dostopnosti storitev,
3. zahtevati vse storitve javne službe,
4. uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi
z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi.
(2) Uporabnik storitev javne službe se lahko v zvezi z
izvajanjem javne službe pritoži koncesionarju in koncedentu,
če meni, da je bila storitev javne službe opravljena v nasprotju
s tem odlokom.
19. člen
(dolžnosti uporabnikov)
(1) Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
1. upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
2. pripraviti neoviran dostop do vseh površin, objektov in
naprav, kjer se opravljajo storitve gospodarskih javnih služb,
3. prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo.
(2) Če uporabnik storitev 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.
20. člen
(status koncesionarja)
(1) Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo
na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru
izbora za koncesionarja ustanovili pravno‑organizacijsko obliko
ter predložiti tudi vso potrebno dokumentacijo za ustanovitev
projektnega podjetja, s katero bo koncedent sklenil koncesijsko
pogodbo.
(2) Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo) za vsako izmed koncesij določenih v 1. členu tega odloka. V primeru
skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba
udeležena le pri eni (skupni) prijavi.
21. člen
(dokazovanje izpolnjevanja pogojev)
(1) V prijavi za pridobitev koncesije (prijavi na javni razpis) mora prijavitelj dokazati da izpolnjuje pogoje potrebne za
udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja
postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke,
prispevke in druge predpisane dajatve, vključno s koncesijskimi
dajatvami, proti njemu ne sme biti začet postopek zaradi insol-
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ventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja, je storil veliko
strokovno napako iz področja predmeta koncesije, ki mu je bila
dokazana s sredstvi, ki jih koncedent lahko utemelji …), ob tem
pa mora prijavitelj dokazati oziroma mora predložiti listine:
1. da je registriran oziroma da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti;
2. da lahko s polnim oziroma s sorazmerno krajšim delovnim časom na javni službi zaposli osebo z najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in opravljenim strokovnim izpitom iz
upravnega postopka;
3. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju
izvajanja koncesije;
4. da razpolaga z zadostnim obsegom opreme in naprav
oziroma potrebnih sredstev za delo oziroma izkaže, da bo
ustrezno opremo zagotovil najkasneje do podpisa koncesijske
pogodbe in da razpolaga z ustreznim poslovnim prostorom na
območju občine, oziroma na drugačen način nesporno dokaže,
da lahko tudi sicer nemoteno opravlja dejavnost;
5. da je sposoben samostojno zagotavljati vse javne dobrine, ki so predmet izvajanja koncesije;
6. da je sposoben zagotavljati izvajanje storitev na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov;
7. da zagotavlja interventno izvajanje javne službe ob
vsakem času;
8. da je finančno in poslovno usposobljen;
9. da je usposobljen za vodenje katastra ter da razpolaga
z ustreznimi delovnimi sredstvi in kadri za njegovo vodenje;
10. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči občini, uporabnikom
ali tretji osebi (predloži ustrezno predpogodbo);
11. da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, sposobnosti
vodenja katastra, finančno‑operativnega vidika in razvojnega vidika, s katerim dokaže izpolnjevanje pogojev iz 2.–5. točke in
12. da izpolnjuje druge pogoje potrebne za udeležbo
(sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek
oddaje javnih naročil.
(2) Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje za izvajanje koncesije, ki jih določajo drugi predpisi.
5. JAVNI RAZPIS
22. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
(1) Koncesionarja za izvajanje vsake izmed posameznih
javnih služb naštetih v 1. do 2. točki prvega odstavka 1. člena
tega odloka se izbere z ločenim javnim razpisom. Sklep o javnem razpisu sprejme župan.
(2) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na portalu e‑naročanje, na način kot se objavljajo
javna naročila, ter vsebuje zlasti naslednje:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije, ki se
podeli na javnem razpisu,
4. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
5. postopek izbire koncesionarja,
6. merila za izbor koncesionarja,
7. način dokazovanja izpolnjenosti pogojev za izvajanje
koncesije,
8. druge obvezne sestavine prijave, ter jezik, v katerem
morajo biti prijave napisane, ter drugo potrebno dokumentacijo
(pogoje za predložitev skupne vloge …),
9. način zavarovanja resnosti prijave,
10. kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije,
11. kraj in rok za predložitev prijav, pogoje za njihovo
predložitev,
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jav,

12. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja pri-

13. rok za izbiro koncesionarja,
14. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa,
15. odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij
med razpisom,
16. podatke, ki jih predpisuje portal o javnih naročilih,
17. druge podatke, potrebne za izvedbo javnega razpisa.
(3) Župan lahko v javnem razpisu poleg podatkov iz
prvega odstavka tega člena, objavi tudi druge podatke. Druge
podatke pa mora objaviti, če to zahteva zakon ali na njegovi
podlagi izdani predpis.
(4) Pristojni organ občinske uprave pripravi razpisno dokumentacijo, katere sestavni deli morajo biti enaki vsebini
razpisa.
(5) Koncedent mora v času objave javnega razpisa omogočiti ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo in jim na
podlagi zahteve razpisno dokumentacijo tudi predati.
(6) V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi podatki, ki bodo omogočili kandidatu izdelati popolno prijavo.
(7) Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar ne pred obveznimi objavami iz prvega odstavka.
23. člen
(razpisni pogoji)
Župan s sklepom o javnem razpisu določi razpisne pogoje
in način dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz 21. člena tega
odloka (vsebino listin, organ, ki listino izda …). Z razpisnimi
pogoji župan ne sme določati novih pogojev, niti dopolnjevati
pogojev za opravljanje dejavnosti (pogojev za koncesionarja),
ki so določeni s tem odlokom.
24. člen
(merila za izbor koncesionarja)
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in
transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila
izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.
Koncedent koncesionarja izbere na podlagi naslednjih
meril:
1. Skupna ponudbena cena
2. Pozitivne reference ponudnika
3. Zagotavljanje kakovosti poslovanja.
Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo prijavo,
morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena
(določen način njihove uporabe) ter navedena v vrstnem redu
iz prejšnjega odstavka.
4. ORGAN, KI OPRAVI IZBOR KONCESIONARJA
25. člen
(uspešnost javnega razpisa)
(1) Javni razpis je uspešen, če je prispela vsaj ena pravočasna in popolna prijava.
(2) Prijava je popolna, če ima vse v javnem razpisu zahtevane podatke.
(3) Če koncedent ne pridobi nobene prijave ali pa so te
nepopolne, se javni razpis ponovi.
(4) Javni razpis se ponovi tudi v primeru, če koncesionar
ni bil izbran ali če z osebo, ki je bila izbrana za koncesionarja, v
predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
26. člen
(izbira koncesionarja)
(1) V postopku vrednotenja prijav se sme od prijaviteljev
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne
vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za izbor
koncesionarja.
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(2) Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenje
o najugodnejšem ponudniku opravi strokovna komisija, ki jo
imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva
člana. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visokošolsko
izobrazbo in delovne izkušnje z delovnega področja, da omogočajo strokovno presojo vlog. Predsednik in člani strokovne
komisije ne smejo biti s kandidatom, njegovim zastopnikom,
članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega
četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena četudi je zakonska zveza že prenehala, ali živeti
z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v registrirani istospolni
partnerski skupnosti. Predsednik in člani komisije ne smejo biti
osebe, ki so bile zaposlene pri kandidatu ali so kako drugače
delali za kandidata, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega
sodelovanja še ni pretekel rok treh let. Izpolnjevanje pogojev
za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno
izjavo. Če izvejo za navedeno dejstvo naknadno, morajo takoj
predlagati svojo izločitev. Člani strokovne komisije ne smejo
neposredno komunicirati s ponudniki, ampak le posredno preko
koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije nadomesti
nadomestni član strokovne komisije.
(3) Po končanem odpiranju strokovna komisija pregleda
prijave in ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija sestavi poročilo ter
navede, katere prijave izpolnjujejo razpisne zahteve, ter razvrsti
te prijave tako, da je razvidno, katera izmed njih najbolj ustreza
postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red
glede na ustreznost postavljenim merilom. Komisija posreduje
poročilo (obrazloženo mnenje) organu koncedenta, ki vodi
postopek izbire koncesionarja.
(4) Občinska uprava v imenu koncedenta odloči o izboru
koncesionarja z upravno odločbo.
(5) Koncedent izbere za izvajanje vsake posamezne javne službe iz 1. člena tega odloka enega koncesionarja ali
skupino ponudnikov.
(6) Odločba o izboru koncesionarja preneha veljati, če v
roku 45 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
5. KONCESIJSKA POGODBA
27. člen
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v primeru predčasnega prenehanja koncesije skladno s tem
odlokom in koncesijsko pogodbo.
29. člen
(razmerje med koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo)
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.
30. člen
(koncesijska pogodba)
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar podrobneje uredita vprašanja koncesijskega razmerja, ki v tem odloku
niso natančneje navedena, in sicer zlasti:
1. oblika in namen koncesije;
2. medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije;
3. spremembe v družbi koncesionarja, o katerih mora ta
pridobiti soglasje koncedenta;
4. možnosti vstopa v koncesijsko razmerje namesto dosedanjega koncesionarja;
5. pogodbene kazni ter razlogi za odpoved, razvezo in
razdrtje pogodbe ter pravice in obveznostih pogodbenih strank
v takih primerih;
6. pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javnih služb;
7. pogoji za oddajo poslov podizvajalcem;
8. 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;
9. način finančnega in strokovnega nadzora s strani koncedenta;
10. pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe;
11. medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo, povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe;
12. razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
13. način spreminjanja koncesijske pogodbe;
14. prenehanje koncesijske pogodbe in njegove posledice
ter njeno morebitno podaljšanje;
15. posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti koncedenta.

(sklenitev koncesijske pogodbe)

31. člen

(1) Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
(2) Najkasneje 15 dni po dokončnosti odločbe o izboru
pošlje koncedent izbranemu koncesionarju v podpis koncesijsko pogodbo, ki jo mora koncesionar podpisati v roku 45 dni od
prejema. Koncesijska pogodba začne veljati z dnem podpisa
obeh pogodbenih strank.
(3) Koncesijsko pogodbo v imenu koncedenta sklene
župan.
(4) Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku roka.

(pristojni organ za izvajanje koncesije)

28. 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
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Organ občine, pristojen za izdajanje odločb in drugih
aktov v zvezi s koncesijo je občinska uprava.
6. NADZOR
32. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije 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) Nadzorstvo iz prvega odstavka opravljajo občinski
inšpektorji, občinski redarji in občinska uprava. Občina lahko
za posamezna strokovna in druga opravila pooblasti zavod
oziroma drugo institucijo.
(3) Službe, navedene v drugem odstavku tega člena,
lahko pri opravljanju nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar
ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja,
izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe, katerih namen je
zagotoviti izvrševanje določb tega koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
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33. člen
(organ nadzora)

Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinska inšpekcija, ki je tudi pristojna za vodenje postopkov o
ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno
pristojnost po samem zakonu.
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(4) Podrobnejša vsebina programov in poročil iz tega
člena se lahko določi v koncesijski pogodbi.
7. PRENOS KONCESIJE
37. člen

34. člen

(oblika)

(finančni nadzor)

(1) Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
(2) Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika z
uporabniki.

(1) Finančni nadzor nad poslovanje koncesionarja izvaja
pristojni občinski organ. Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega in finančnega nadzora uredita koncedent in
koncesionar s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni
nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in
naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne
računovodske izkaze …), v kataster javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno
in navesti nujnost nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo
napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor
mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti
koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
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.

8. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
38. člen
(načini prenehanja koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. s prenehanjem koncesionarja,
3. z odvzemom koncesije,
4. z odkupom koncesije.
39. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
1. po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
2. z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
3. z odstopom od koncesijske pogodbe,
4. s sporazumno razvezo.
40. člen
(potek roka koncesije)
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

36. člen

41. člen

(letni program izvajanja in koncesionarjeva poročila)

(razdrtje koncesijske pogodbe)

(1) Koncesionar mora na zahtevo koncedenta predložiti
poročila o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih ter kvaliteti izvajanja koncesije.
(2) Koncesionar je dolžan vsako leto pripraviti predlog
letnega programa za javno službo za prihodnje leto in ga najkasneje do 30. 11. vsakega tekočega leta predložiti pristojnemu
organu. Letni program potrdi župan.
(3) Izvajalec je dolžan najkasneje do 28. 2. vsakega
naslednjega leta pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem
letu. Letno poročilo mora, poleg vsebine določene z odloki o
načinu izvajanja javne službe in drugimi predpisi, vsebovati
zlasti podatke o:
– količini opravljenega dela (vsebinsko in finančno poročilo),
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po
koncesijski pogodbi,
– pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le‑teh,
– zavrnitvah uporabnikov storitev,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– spremembah v podjetju koncesionarja,
– škodnih dogodkih,
– spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe,
– koriščenju zavarovanj in
– o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.

(1) Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem preneha:
1. če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski
postopek,
2. 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,
3. če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno,
da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so
vplivali na podelitev koncesije,
4. če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
5. v primeru hujših kršitev koncesijske pogodbe.
(2) V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prvega odstavka tega člena lahko koncedent s priporočeno pošto
koncesionarja obvesti o enostranskemu razdrtju koncesijske
pogodbe in mu do pravnomočne izbire novega koncesionarja
naloži izvajanje javne službe ali izvajanje javne službe v vmesnem času zagotovi na drug ustrezen način.
(3) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(4) Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja
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utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
42. člen
(odstop od koncesijske pogodbe)
(1) Vsaka stranka lahko odstopi od koncesijske pogodbe:
– če je to v koncesijski pogodbi izrecno določeno,
– če druga stranka krši koncesijsko pogodbo, pod pogoji
in na način, kot je v njej določeno.
(2) 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.
43. 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.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka koncesionar zaradi
predčasne prekinitve koncesijske pogodbe ni upravičen do
odškodnine.
44. 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.
45. člen
(odvzem koncesije)
(1) Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu
s koncesijskim aktom koncesionarju koncesijo odvzame. Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
– 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. 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 koncesije ali drugega prenehanja
po določbah 42.–46. člena tega odloka lahko koncedent prevzame koncesionirano gospodarsko javno službo v režijo.
46. 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 občinski svet, ki mora hkrati tudi razveljaviti koncesijski akt in sprejeti nov(e) predpis(e) o načinu izvajanja javne

Št.

53 / 10. 7. 2009 /

Stran

7473

službe. Odkup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot
6 mesecev.
(2) Poleg obveze po izplačilu dokazanih neamortiziranih vlaganj koncesionarja, prevzema koncedent tudi obvezo
za ustrezno prezaposlitev pri koncesionarju redno zaposlenih
delavcev, namenjenih opravljanju javne službe ter obvezo po
povrnitvi nastale dejanske škode in izgubljenega dobička za
obdobje do rednega prenehanja koncesijske pogodbe.
9. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE
47. 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 občinski štab za
civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave
za zaščito, reševanje in pomoč v občini. V tem primeru prevzame občinski štab za civilno zaščito nadzor nad izvajanjem
ukrepov.
48. 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.
10. UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV
49. člen
(uporaba prava)
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem ter
koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se lahko dogovori izključno uporaba pravnega reda Republike Slovenije.
50. 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
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).

ODLOK
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju
pokopališč na območju Občine Postojna

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

I. UVODNE DOLOČBE

51. člen

1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju Občine
Postojna (v nadaljevanju: občina).
Na območju občine so naslednja pokopališča:
– pokopališče Postojna,
– pokopališče Veliki Otok,
– pokopališče Belsko,
– pokopališče Predjama,
– pokopališče Mali Otok,
– pokopališče Pri Fari,
– pokopališče Sajevče – Rakulik,
– pokopališče Landol,
– pokopališče Planina,
– pokopališče Orehek,
– pokopališče Štivan,
– pokopališče Razdrto,
– pokopališče Šmihel pod Nanosom,
– pokopališče Slavina,
– pokopališče Studeno,
– pokopališče Veliko Ubeljsko.
Na pokopališčih v občini se pokopavajo umrli, ki so imeli
stalno bivališče v občini, najemniki grobov ali njihovi sorodniki
ali če tako želijo svojci umrlih, ki sedaj živijo v občini, ne glede
na njihovo veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso.

(izvajalec javne službe)
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku prične
župan z objavo javnega razpisa najkasneje 60 dni pred prenehanjem posamezne koncesijske pogodbe.
52. člen
(pravice v primeru prenosa dejavnosti na drugega izvajalca)
V primeru, da izvajalec, ki na območju občine opravlja
javno službo, ki je predmet tega koncesijskega akta, ne bi uspel
pridobiti koncesije, je izbrani koncesionar dolžan zagotoviti zaposlitev pri izvajalcu na dan objave javnega razpisa zaposlenim
delavcev, namenjenih opravljanju javne službe, če za to v 14
dneh po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja sami izrazijo interes. O tej pravici jih mora koncedent pisno obvestiti.
53. člen
(ureditev razmerij)
Do pričetka izvajanja javne službe s strani koncesionarja
po tem odloku, izvaja omenjeno javno službo kot koncesionar
dosedanji izvajalec.
54. člen
(razveljavitvena klavzula)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb
v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 7/04, 141/04).
55. člen
(pričetek veljavnosti odloka)
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ko ga sprejme Občinski svet Občine Postojna.
(2) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/2009
Postojna, dne 16. junija 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2628.

Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti
ter urejanju pokopališč na območju Občine
Postojna

Na podlagi 29. 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), 12. in
25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, in Uradni list
RS, št. 26/90), 32., 33., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06)
v zvezi z Zakonom o javno‑zasebnem partnerstvu (Uradni list
RS, št. 127/06), 6., 14. in 15. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 105/08
in 48/09) ter 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list
RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 20. seji dne
16. 6. 2009 sprejel

2. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališko dejavnost lahko opravlja lokalna gospodarska javna služba, kjer pa te ni lahko
opravlja to dejavnost krajevna skupnost (v nadaljevanju: upravljavec). Opravljanje pokopališke dejavnosti je:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– urejanje pokopališč.
S tem odlokom so določene tudi pogrebne svečanosti.
3. člen
Pogrebne dejavnosti v Občini Postojna urejajo pooblaščeni izvajalci pogrebnih dejavnosti, katere najame naročnik pokopa. Izvajanje pogrebnih dejavnosti na pokopališčih na območju
Občine Postojna, se mora uskladiti z določbami tega odloka.
4. člen
Na pokopališčih v KS Postojna opravlja pokopališko dejavnost režijski obrat v okviru občinske uprave Občine Postojna, na vseh ostalih pokopališčih pa posamezne krajevne
skupnosti.
Sveti krajevnih skupnosti, ki na pokopališčih, ki se nahajajo na njihovem območju, skladno s prejšnjim odstavkom
samostojno opravljajo pokopališko dejavnost, lahko izvajanje
pokopališke dejavnosti prenesejo na režijski obrat iz prejšnjega
odstavka.
5. člen
Pokopališke storitve so predvsem naslednje:
– oddajanje grobnih prostorov,
– sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o
grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah,
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba in
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in
tem odlokom.
Občina lahko podrobneje uredi postopek izvajanja pokopališke dejavnosti z izdajo tehničnega pravilnika.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega:
– vzdrževanje pokopališč,
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
– prekope grobov in
– opustitev pokopališč,
Dejavnost iz prejšnjega odstavka zajema predvsem naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenje katastra pokopališč.
II. NAČIN IN ČAS POKOPA
7. člen
Umrli praviloma leži v mrliški vežici. Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva oziroma na kraj upepelitve, je dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili. Prenos na pokopališče
je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o
mrliški pregledni službi. Posmrtne ostanke stanovalcev domov
starejših, ki bodo pokopani na pokopališčih v drugih občinah,
se lahko hrani v mrliških vežicah teh domov.
8. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s krajevnimi običaji. Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba
opraviti v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje
volje, odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga
z zakonom določena oseba oziroma za zadeve socialnega
varstva pristojni organ v občini, v kateri je oseba umrla ali bila
najdena.
9. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in
določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenutka
smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točno določen čas pokopa določi upravljavec v dogovoru s svojci umrlega
in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski obred. Po
ugotovljeni smrti se pokop prijavi izvajalcu, s katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah.
10. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna skupnost, društvo ali združenje, lahko umrlega pred pokopom
izjemoma položijo tudi na drug določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom položijo
umrlega predstavnika verske skupnosti do pokopa v objekt, ki
je namenjen za opravljanje verskih obredov.
11. člen
Umrlega se položi v krsto in se ga pokoplje v klasični grob,
v vrstni grob ali grobišče. Pokop zunaj pokopališča je dovoljen
samo v izjemnih primerih na podlagi dovoljenja upravnega organa pristojnega za notranje zadeve, po predhodnem soglasju
organa pristojnega za zadeve zdravstvenega varstva, kjer se
pokop opravi. Pepel pokojnika se shrani v žaro in pokoplje v
grob za običajni pokop, v žarni grob ali se raztrese na posebej
določenem prostoru na pokopališču oziroma zunaj pokopališča na podlagi dovoljenja upravnega organa pristojnega za
notranje zadeve.
12. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma
oseba, ki je naročila pokop. V primeru, ko poravna stroške
pokopa občina, ima pravico do povračila pogrebnih stroškov iz
zapuščine umrlega.
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13. člen
Pokopi so lahko vsak dan. Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa upravljavec. V času, ko je mrliška vežica
zaprta, se lahko vstopi samo na podlagi predhodnega dovoljenja upravljavca.
III. POGREBNE SVEČANOSTI
14. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni
pietetni značaj. Na željo pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev
se pokop opravi v ožjem družinskem krogu.
15. člen
Pogrebna svečanost se opravi od mesta, kjer leži pokojnik, do pokopališča, kjer bo pokop. O pogrebni svečanosti je
upravljavec pokopališča dolžan obvestiti javnost z obvestilom
na oglasni deski pokopališča ali po krajevnem običaju.
16. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom
pokojnika oziroma žare z mrliškega odra. Ta opravila in odvoz
krste oziroma žare v pogrebnem sprevodu ter položitev krste
oziroma žare v jamo opravijo pogrebniki, za katere je praviloma
dolžan poskrbeti upravljavec. Pogrebniki so oblečeni v svečane obleke. Če pri pogrebu sodeluje godba ali poleg godbe še
pevci, se v primeru cerkvenega pogrebnega obreda najprej
opravi le‑ta.
17. člen
Pogrebni sprevod se odvija od mesta, kjer leži pokojnik,
do groba.
18. člen
Razvrstitev v sprevodu je praviloma naslednja: V primeru
cerkvenega pogrebnega obreda se pogrebna svečanost lahko
opravi s križem, ki je na čelu sprevoda ali skupaj z državno
zastavo in prapori. V tem primeru je razvrstitev v sprevodu taka,
kot jo želijo najbližji sorodniki pokojnika. V primeru civilnega pogrebnega obreda pa je na čelu sprevoda državna zastava nato
pa prapori. Za prapori gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in
priznanj, nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni voz ali nosilci
krste s pokojnikom oziroma žare, najožji svojci in za njimi ostali
udeleženci pogreba. V primeru cerkvenega pogrebnega obreda
gre duhovnik pred krsto ali žaro po krajevnem običaju.
19. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci
odlikovanj in priznanj, državna zastava ter prapori; v primeru
cerkvenega obreda pa tudi duhovnik, križ in luč. Krsta z umrlim
ali žara s pepelom umrlega se položi v grob. Nato se opravi del
verskega obreda, če gre za cerkveni pogrebni obred. Temu
sledijo poslovilni govori z morebitnimi žalostinkami; obred se
zaključi po krajevnem običaju. Upravljavec je dolžan zagotoviti ozvočenje v mrliški vežici, na pokopališču pa le na željo
svojcev.
20. člen
Društva, ki imajo ob pogrebih svojih članov posebne
običaje (lovci, čebelarji, gasilci idr.), se lahko z njimi vključijo v
pogrebne svečanosti. Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku,
mora biti zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba,
za kar je odgovoren vodja enote častne salve.
21. člen
Če se umrlega upepeli, se javna pogrebna svečanost
lahko opravi pred upepelitvijo ali po njej. Pri tem se smiselno
uporabljajo določbe tega odloka.
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IV. UREJANJE POKOPALIŠČ
22. člen
Pokopališče se zgradi ali se obstoječe razširi na območju,
ki je določeno s prostorskim aktom občine. Za pokopališče je
lahko določeno zemljišče, ki ni močvirnato in kjer podtalne vode
ne vplivajo na studence, vodnjake, ribnike, vodnorekreacijske
površine in podobno. Vsako pokopališče mora imeti ograjo in
možnost zapore z vrati, shrambo za orodje, vodovodni priključek in urejen prostor za odlaganje smeti. Pokopališče mora biti
popolnoma odmaknjeno od drugih objektov. Zasajanje visoko
rastočega drevja je dovoljeno le s pristankom upravljavca pokopališča in to samo na prostorih, ki so za to določeni v pokopališkem načrtu. Okrasno grmičevje je lahko visoko največ 2 m
in ne sme biti prosto rastoče, temveč oblikovano. Dovoljena je
zasaditev nizkega grmičevja, trajnic in drugih okrasnih rastlin, ki
pa ne smejo ovirati dostopa do drugih grobov, zidov in objektov
ob pokopališču.
23. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve
različnih zvrsti grobov. V načrtu pokopališča so določene še
površina, kraj in oblika različnih zvrsti grobov. Na pokopališču
so lahko naslednje zvrsti grobov:
– enojni grobovi, dvojni grobovi, otroški grobovi in grobnice (klasični grobovi),
– vrstni grobovi,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– skupna grobišča,
– prostor za raztrositev pepela.
24. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu,
datum pokopa ter oznako groba. Za izdelavo pokopališkega
katastra in načrta mora poskrbeti upravljavec pokopališča.
25. člen
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih. Oddajajo se v najem za
določeno dobo.
26. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih. V
en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
27. člen
Skupna grobišča so: kostnice, prostori za skupni pokop ob
morebitnih naravnih nesrečah v vojni in v izrednih razmerah. V
skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz običajnih in
žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna pogodba, in iz
vrstnih grobov po preteku mirovalne dobe. Sredstva za stroške
vzdrževanja skupnih grobišč zagotavlja občina.
28. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,80 m. Širina enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2,3 m. Širina dvojnega groba
je do 2 m, dolžina do 2,3 m. Poti med vrstami grobov morajo
biti široke najmanj 0,5 m. Spomeniki, nagrobne ograje in druga
znamenja ne smejo segati zunaj meje določenega grobnega
prostora, v višino pa smejo segati največ do 1,5 m. Na starih
delih pokopališč se morajo grobovi prilagoditi splošnemu pokopališkemu redu, kolikor se le da; lahko pa upravljavec pokopališča na osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj
racionalen načrt razdelitve. Globina žarnega groba je najmanj
0,7 m, širina do 1 m, dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme
poglobiti za 0,3 m. Globina vrstnih grobov je najmanj 1,80 m,
širina do 1 m, dolžina pa do 2,3 m. Poglobitev vrstnih grobov
je dovoljena do 2,20 m.
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29. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je dovoljen po preteku mirovalne dobe. Mirovalna doba je čas, ki
mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu in v istem
grobu. Mirovalna doba ne sme biti krajša od 10 let, pri čemer
je potrebno upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče. Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti
le, če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki
imajo interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po poprejšnjem
soglasju najemnika groba, sicer pa le z dovoljenjem pristojnega
občinskega organa.
30. člen
Ekshumacije, ki so uradno odrejene, se opravljajo ob vsakem času. Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM
31. člen
Prostore za grobove daje v najem upravljavec. Najemna
pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s tem
odlokom. Najemna pogodba mora določati:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino letne najemnine in način plačevanja,
– obveznost najemodajalca glede urejanja grobov,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
32. člen
Prostor za grobove se daje v najem za določen čas od
5 do 10 let in se lahko po poteku najemne pogodbe podaljša.
Najmanj dva meseca pred potekom najemne pogodbe mora
upravljavec pisno opozoriti najemnika o prenehanju pogodbe
in ga opozoriti na posledice, če pogodbe ne bi podaljšal. Če
pogodbeni stranki najemne pogodbe ne podaljšata, je najemnik
dolžan odstraniti opremo groba v petnajstih dneh po preteku ali
razveljavitvi najemne pogodbe. Če tega ne stori, stori to upravljavec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor za grob
pa odda drugemu v najem. V času odstranitve opreme groba do
poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora
drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča. Sredstva za vzdrževanje
iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja upravljavec.
33. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se
prekoplje in odda drugemu najemniku.
34. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno. Ob prijavi
pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe se dodeli en grobni
prostor. Na izrecno željo najemnika se dodeli še dodatni grobni
prostor, za katerega se plača ekonomska cena v enkratnem
znesku. Ekonomska cena je enaka stroškom za pridobitev
novega grobnega prostora.
35. člen
Upravljavec razveljavi sklenjeno pogodbo v naslednjih
primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje groba kljub opozorilu,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
36. člen
Pokopališke storitve in pristojbine se zaračunajo po ceniku, ki ga v soglasju z upravljavci pokopališč potrjuje župan
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občine. Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo
na objektih in napravah, vezanih na to dejavnost. Najemnine
morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja pokopališča in
objektov ter manjše investicijske posege. Višino najemnin za
grobove ter ceno storitev določa upravljavec v soglasju z županom občine.
37. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi ali opustitvi obstoječih pokopališč odloča župan na predlog upravljavca, v skladu s
prostorsko dokumentacijo.
VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU
38. člen
V območju pokopališča ni dovoljeno;
– nedostojno vedenje, kot so: vpitje, glasno smejanje,
razgrajanje, hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov mimo za to določenega
prostora,
– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in
objektov na območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in drugih
naprav in predmetov na območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in shranjevanje
vozil na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov na območju pokopališča.
Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela,
ki so namenjena urejevanju pokopališč, in s temi deli povezani
prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravljavca.
V neposredni bližini območja pokopališča niso dovoljene v času pogrebnih svečanosti dejavnosti, ki motijo potek
pogrebnih svečanosti (hrup, vpitje, moteči zvoki in podobno).
Upravljavec pokopališča oziroma tisti, ki vodi pogrebne svečanosti, opozori morebitnega povzročitelja motenj pred začetkom
pogrebnih svečanosti.
39. člen
Upravljavec ima naslednje splošne pravice in obveznosti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt, pokopališča
z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
– oddaja grobne prostore v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom, v skladu z 9. členom tega odloka,
– lahko organizira in opravlja pogrebe,
– skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti,
– vodi evidenco o grobovih in pokopanih,
– opravlja prekope grobov, nadzira razna dela na pokopališču,
– obvezno sodeluje pri sodno odrejenih ekshumacijah,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi neposredni okolici,
– skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega zemljišča,
– pobira najemnino.
40. člen
Upravljavec je dolžan zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov, naprav in tehničnih
ureditev, kot so:
– odlagališča smeti in odpadkov,
– ograje, vhodi in poti na območju pokopališča,
– zadrževalniki vode za zalivanje,
– ozvočenje na območju pokopališča,
– osvetlitev pokopališča (mrliška vežica).
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41. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi. Če je grob tako zanemarjen, da
kvari videz sosednjih grobov in pokopališča, se smatra, da je
zapuščen. Upravljavec je dolžan v takem primeru najemnika
opozoriti ter določiti rok za ureditev groba, ki ne more biti daljši
od dveh mesecev. Po preteku tega roka postopa upravljavec
skladno določbami četrtega odstavka 32. člena tega odloka.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
42. člen
Z globo 500 EUR se za prekršek kaznuje upravljavca, če
opusti predpisana ravnanja iz 36., 39. ali 40. člena odloka.
Z globo 200 EUR se za prekršek iz prejšnjega odstavka
kaznuje odgovorno osebo upravljavca.
Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje posameznika,
ki krši določila 38. člena odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
Uresničevanje tega odloka nadzorujejo pooblaščene osebe za izvajanje lokalnega nadzora ter pristojne inšpekcijske
službe.
44. člen
Najemne pogodbe iz 31. člena tega odloka, ki v trenutku
uveljavitve odloka niso sklenjene, mora upravljavec posameznega pokopališča z najemniki skleniti najkasneje v enem letu
od uveljavitve odloka.
45. člen
Upravljavec uskladi svoje poslovanje s tem odlokom v
roku enega leta od njegove uveljavitve.
46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v občini prenehajo
uporabljati določila Odloka o pokopališkem redu in pogrebnih
svečanostih v Občini Postojna (Uradni list SRS, št. 15/84).

listu.

47. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
Št. 007-12/2009
Postojna, dne 16. junija 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2629.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o priznanjih in nazivih Občine Postojna

Na podlagi 16. in 117. člena Statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na
20. seji dne 16. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o priznanjih in nazivih Občine Postojna
1. člen
V Odloku o priznanjih in nazivih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/09; v nadaljevanju: odlok) se črta besedilo
13. člena, ostali členi pa se ustrezno preštevilčijo.
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2. člen
V odloku se dosedanji 16. člen, ki postane 15. člen, spremeni tako, da se glasi:
»Priznanje ”23. april” je enkratno in se podeljuje enkrat
letno na prireditvi ob ljudskem prazniku Občine Postojna. V
posameznem letu se lahko podelita največ dve priznanji.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2009
Postojna, dne 16. junija 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

2630.

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi območij
parkiranja in cen parkirnin

Na podlagi 3. člena Odloka o ureditvi in varnosti cestnega
prometa v naseljih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 19/09) in
30. člena Statuta Občina Postojne (Uradni list RS, št. 30/07) je Občinski svet Občine Postojna na 20. seji dne 16. 6. 2009 sprejel

SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi območij
parkiranja in cen parkirnin
Prvi odstavek 1. člena sklepa štev. 03201‑1/2009‑63 z
dne 26. 2. 2009 se spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
(Določitev območja)
Območje modre cone I je območje ulic:
– Tržaške ceste od križišča pri Hotelu Kras do križišča za
Športni park,
– Trga padlih borcev,
– Gregorčičevega drevoreda od Cankarjeve ulice do Ljubljanske ceste,
– delno parkirišča za stavbo Občine Postojna – Ljubljanska 4,
– Cankarjeve ulice od krožišča z Ulico 1. maja do križišča
z Gregorčičevim drevoredom,
– Prešernove ulice od križišča s Cankarjevo ulico do
Ljubljanske ceste (izvzeto je parkirišče za stavbo Ljubljanska
c. 2),
– Ulico 1. maja od krožišča s Cankarjevo ulico do Ljubljanske ceste,
– del Ljubljanske ceste ob Titovem trgu (od Ljubljanske
ceste št. 2 do križišča z Jamsko cesto).
Območje modre cone II je območje parkirišča med Zdravstvenim domom in Titovo cesto.«

Uradni list Republike Slovenije
2631.

POROČILO
o izidu naknadnega referenduma o uveljavitvi
Odloka o praznikih Občine Postojna
I.
Občinska volilna komisija je na 3. seji dne 10. junija 2009,
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja na naknadnem referendumu o uveljavitvi Odloka o praznikih Občine Postojna, ki je bil dne 7. junija 2009,
ugotovila naslednji izid glasovanja:
Na referendumu 7. junija 2009 je imelo pravico glasovati
skupaj 12.532 volivcev.
a) 12.532 volivcev je bilo vpisanih v volilni imenik,
b) s potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je skupaj 4.281 volivcev (34,16%), od tega je:
a) 4.281 volivcev glasovalo na voliščih po volilnih imenikih,
b) po pošti ni glasoval nihče.
Oddanih je bilo 4.281 glasovnic. Ker ni bilo moč ugotoviti
volje volivca, je bilo 73 (1,71%) glasovnic neveljavnih.
Veljavnih je bilo 4.208 glasovnic.
Na referendumsko vprašanje:
»Ali se strinjate s tem, da se uveljavi Odlok o praznikih
Občine Postojna, ki ga je Občinski svet Občine Postojna sprejel
na 18. seji 7. aprila 2009, ki kot občinski praznik določa 14. april
v spomin na dan, ko je domačin Luka Čeč 14. aprila 1818 odkril
nove dele Postojnske jame in kot dan spomina Občine Postojna 23. april kot spomin na strahote I. in II. svetovne vojne, na
vrednote TIGR‑a, NOB in osamosvojitvene vojne ter v spomin
na žrtve z območja Občine Postojna?«
je z besedo »ZA« odgovorilo 1.689 volivcev ali 39,45% od vseh
oddanih glasovnic
oziroma
z besedo »PROTI« 2.519 volivcev ali 58,84% od vseh oddanih
glasovnic.
II.
Občinska volilna komisija je na podlagi 3. in 56. člena
Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list
RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo) in smiselne uporabe šeste alinee 39. člena skladno z določbo 23. člena istega
zakona,
u g o t o v i l a,
da je večina volivcev, ki so glasovali, proti uveljavitvi Odloka o praznikih Občine Postojna, ki ga je Občinski svet Občine
Postojna sprejel na 18. seji 7. aprila 2009.
Št. 042-1/2009
Postojna, dne 10. junija 2009

2. člen
Ostale določbe sklepa št. 03201‑1/2009‑63 z dne 26. 2.
2009 in 03201‑2/2009-43 z dne 7. 4. 2009 ostanejo nespremenjene.

Predsednik Občinske volilne komisije
Udovič Boštjan l.r.

3. člen
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 03201-5/2009-35
Postojna, dne 16. junija 2009
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

Poročilo o izidu naknadnega referenduma
o uveljavitvi Odloka o praznikih
Občine Postojna

ROGAŠOVCI
2632.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini
Rogašovci

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
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list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo), 3. in 7. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93,
30/98 in 127/06), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo), 3. člena Odloka o
lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rogašovci (Uradni
list RS, št. 10/09), določb Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list RS, št. 35/06, 41/08) ter 17. člena Statuta Občine Rogašovci
(Uradni list RS, št. 66/99, 76/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet
Občine Rogašovci na 23. redni seji dne 26. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo
ter zahteve za oskrbo s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjene
pri opravljanju storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in pri lastni oskrbi s pitno vodo na območju
Občine Rogašovci.
S storitvami javne službe se zagotavlja oskrba s pitno
vodo stavb ter gradbenih inženirskih objektov, če se v njih zadržujejo ljudje ali se pitna voda uporablja za oskrbo živali. Za
storitve javne službe se šteje tudi oskrba s pitno vodo stavb ali
gradbenih inženirskih objektov, v katerih se opravljajo storitve
državnih in občinskih javnih služb.
2. člen
Uporabniki so fizične ali pravne osebe (v nadaljnjem
besedilu: uporabniki), ki so lastniki ali solastniki celote ali dela
stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta ali zemljišča
na območju Občine Rogašovci, priključenega na javni vodovod
in uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali uporabljajo vodo iz
hidrantnega omrežja za zagotavljanje požarno varstvene funkcije ali koristijo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo.
Odjemno mesto je mesto vodovoda, kjer se odčitava poraba pitne vode posameznega uporabnika ali drugo, s pogodbo
dogovorjeno mesto.
Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen,
kot izrazi, ki se uporabljajo v predpisu, ki ureja oskrbo s pitno
vodo.
3. člen
Občina Rogašovci zagotavlja izvajanje javne službe na
poselitvenih območjih v skladu s predpisi o oskrbi s pitno vodo
in programom komunalnega opremljanja zemljišč.
Na poselitvenih območjih, kjer Občina Rogašovci ne izvaja javne službe, se lahko izvaja lastna oskrba prebivalcev
s pitno vodo v skladu s pogoji iz predpisa, ki ureja oskrbo s
pitno vodo.
Območja, na katerih se izvaja oskrba s pitno vodo s storitvami javne službe in območja, kjer se izvaja lastna oskrba
prebivalcev s pitno vodo, so določena in označena na topografski karti.
II. UPRAVLJANJE VODOVODOV
4. člen
Občina Rogašovci zagotavlja izvajanje storitev javne službe oskrbe s pitno vodo preko režijskega obrata oziroma koncesionarja v obliki in na način, določen v predpisu, ki ureja gospodarske javne službe (v nadaljnjem besedilu: upravljavec).
V okviru storitev javne službe mora upravljavec javnega
vodovoda na celotnem oskrbovalnem območju zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom storitev javne
službe pod enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno
vodo in storitve javne službe;
2. pridobivanje podatkov o odvzemu pitne vode iz javnega
vodovoda zaradi obračuna storitev javne službe;
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3. vzdrževanje objektov in opreme javnega vodovoda;
4. nadzor priključkov stavb na javni vodovod;
5. vzdrževanje priključkov stavb na javni vodovod;
6. vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja in hidrantov,
priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju varstva
pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in hidrantnih
omrežij;
7. izvajanje notranjega nadzora zdravstvene ustreznosti
pitne vode v javnem vodovodu v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja pitno vodo;
8. monitoring kemijskega stanja vodnega vira za oskrbo
s pitno vodo;
9. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja javnega vodovoda v skladu s pogoji iz
vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
10. označevanje vodovarstvenih območij in izvajanje
ukrepov varstva vodnega vira pitne vode v skladu s predpisom, ki ureja vodovarstveni režim na vodovarstvenem območju
vodnega vira, iz katerega javni vodovod odvzema pitno vodo;
11. izvajanje občinskega programa razvoja vodovodnega
sistema;
12. občasno hidravlično modeliranje vodovodnih sistemov;
13. občasno modeliranje kakovosti vode v vodovodnih
sistemih;
14. redno preverjanje podatkov o stavbah, ki so priključene na javni vodovod, v katastru stavb z dejanskim stanjem
stavb na oskrbovalnem območju;
15. vodenje evidenc v skladu s Pravilnikom o oskrbi s
pitno vodo.
5. člen
Upravljavec zasebnega vodovoda mora na celotnem
oskrbovalnem območju zagotoviti:
1. oskrbo s pitno vodo vsem porabnikom pitne vode pod
enakimi pogoji v skladu s predpisi, ki urejajo pitno vodo in
storitve javnih služb;
2. redno vzdrževanje objektov in opreme zasebnega vodovoda;
3. vzdrževanje zasebnega hidrantnega omrežja in hidrantov, priključenih nanj, v skladu s predpisom, ki na področju
varstva pred požari ureja obratovanje javnih vodovodov in
hidrantnih omrežij;
4. nadzor priključkov stavb na zasebni vodovod;
5. monitoring količine iz vodnih virov pitne vode odvzete
vode zaradi obratovanja zasebnega vodovoda v skladu s pogoji
iz vodnega dovoljenja za rabo vode iz vodnih virov;
6. obvezno udeležbo pri izobraževanju upravljavcev zasebnih vodovodov, ki ga organizira izvajalec javne službe;
7. meritve količin dobavljene vode in obračun storitev.
6. člen
Zasebni vodovod mora imeti upravljavca, če oskrbuje
več kot pet stanovanjskih stavb, v katerih prebivajo prebivalci
s stalnim prebivališčem, ali če se oskrbuje s pitno vodo stavbo
ali več stavb, v katerih se izvaja gostinska, turistična ali živilska
dejavnost.
Za upravljavca zasebnega vodovoda občina potrdi fizično
ali pravno osebo, s katero so lastniki zasebnega vodovoda
sklenili pogodbo o upravljanju zasebnega vodovoda.
Če med osebami, ki jih zasebni vodovod oskrbuje s pitno
vodo v okviru lastne oskrbe prebivalcev s pitno vodo, ni doseženega soglasja o upravljavcu zasebnega vodovoda, občina za
upravljavca zasebnega vodovoda določi izvajalca javne službe,
ki oskrbuje sosednja poselitvena območja.
III. OBJEKTI IN NAPRAVE ZA OSKRBO S PITNO VODO
7. člen
Objekti in naprave uporabnika so:
1. vodovodni priključek, ki ga sestavljata spojna cev med
sekundarnim oziroma primarnim vodovodom in vodomerom ali
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odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi in obračunski
vodomer s pripadajočim ventilom pred njim in nepovratnim
ventilom za njim.
2. interno vodovodno in hidrantno omrežje je omrežje,
ki ga od sekundarnega vodovoda ločuje merilno mesto ali s
pogodbo dogovorjeno mesto. Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje internih vodovodnih in hidrantnih omrežij mora zagotoviti
lastnik sam.
3. vodomerni jašek, ki je namenjen merilnemu mestu,
mora biti izven stavbe in vedno dostopen.
4. interni hidranti, interni odštevalni vodomeri, oprema za
reduciranje ali dvigovanje tlaka, vodni zbiralniki za sanitarno
ali požarno vodo oprema za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo
vode in druga oprema, ki je nameščena za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim mestom.
Objekti in naprave iz prvega odstavka tega člena so v
lasti uporabnika.
8. člen
Objekti in naprave v upravljanju upravljavca so:
a) sekundarni vodovod:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov;
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov;
– omrežje za vzdrževanje javnih površin;
– črpališča in naprave za dvigovanje ali reduciranje tlaka
vode na sekundarnem vodovodnem omrežju;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem
omrežju;
b) primarni vodovod:
– zajetja, vodnjaki, črpališča, prečrpališča;
– vodohrani;
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja ali vodohranov;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju;
c) magistralni vodovod:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so
pomembni za oskrbo več občin ali regije;
– transportni vodovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja, na katerem ni priključkov neposrednih porabnikov pitne vode;
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki
služijo več občinam ali regiji.
9. člen
Objekti in naprave v upravljanju upravljavca se glede
na namen delijo na objekte in naprave za individualno ali za
skupno rabo.
Vsi objekti in naprave so namenjeni za individualno rabo,
razen tistih, za katere ta odlok izrecno določa, da so namenjeni
skupni rabi.
Objekti in naprave, namenjeni skupni rabi so:
– odvzemno mesto za oskrbo s pitno vodo;
– objekti in naprave za oskrbo prebivalcev s požarno vodo
v javni rabi (hidranti in hidrantno omrežje);
– vodovodno omrežje za vzdrževanje javnih površin.
Stroški vzdrževanja naprav in objektov skupne rabe bremenijo proračun občine.
IV. POGOJI PRIKLJUČITVE NA JAVNI VODOVOD
10. člen
Na obstoječem poselitvenem območju, kjer je zgrajen,
se gradi ali rekonstruira javni vodovod, je priključitev na javni
vodovod obvezna. Lastnik stavbe ali gradbenega inženirskega
objekta, v katerem se rabi pitna voda, mora zaradi oskrbe s
pitno vodo zagotoviti izvedbo priključka stavbe na javni vodovod.
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Na obstoječem poselitvenem območju, ki ni opremljeno ali
ni v celoti opremljeno z javnim vodovodom, je oskrba s pitno
vodo iz zasebnih vodovodov dovoljena, dokler občina ne vzpostavi pogojev za priključitev stavb na javni vodovod.
11. člen
Na poselitvenem območju, kjer se oskrba s pitno vodo
ne zagotavlja s storitvami javne službe, lahko lastnik stavbe
zagotovi oskrbo s pitno vodo iz zasebnega vodovoda, če je
izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:
– da je oddaljenost stavbe oziroma gradbenega inženirskega objekta od javnega vodovoda večja od 200 m, ali
– da je izvedba priključka stavbe oziroma gradbenega
inženirskega objekta na javni vodovod povezana z nesorazmernimi stroški.
Sočasno mora biti za obratovanje zasebnega vodovoda
izpolnjen pogoj iz 3. člena tega odloka in pridobljeno vodno
dovoljenje.
Merila za poselitvena območja oziroma njihove dele, ki
se zaradi nesorazmernih stroškov ne bodo priključevala na
javni vodovod, občina določi z odlokom v skladu s programom
komunalnega opremljanja zemljišč.
12. člen
Priključitev na javni vodovod je dovoljena le na podlagi
pisnega soglasja, ki ga izda upravljavec v skladu z določili
tega odloka in v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov
ter urejanja prostora.
Investitor in uporabnik sta dolžna zagotoviti izvedbo priključka v skladu s pogoji iz pisnega soglasja upravljavca. Za
vsak odmik v izvedbi priključka mora uporabnik ponovno pridobiti soglasje upravljavca.
Uporabnika, ki ne zaprosi za izdajo soglasja za priključitev
na javni vodovod, mora upravljavec obvestiti, da je obvezna
priključitev njegove stavbe ali gradbenega inženirskega objekta
na javni vodovod in mu posredovati pogoje za izdajo soglasja
za vodovodni priključek.
13. člen
Priključitev lahko izvede upravljavec ali drug izvajalec
v skladu s soglasjem upravljavca. Po končani gradnji lastnik
priključek brezplačno prenese v upravljanje upravljavcu.
Uporabnik ne sme dovoliti priključitve objektov drugih
lastnikov na svojo interno vodovodno omrežje ali vodovodni
priključek brez soglasja upravljavca.
14. člen
Upravljavec dovoli priključitev stavbe ali gradbenega inženirskega objekta na javni vodovod in dobavlja vodo uporabniku,
če uporabnik predloži dokazilo o plačilu komunalnega prispevka in ustrezno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov.
Uporabnik vode s plačilom komunalnega prispevka ne
pridobi razpolagalne pravice na javnem vodovodu.
Na poselitvenem območju upravljavec ne sme priključiti
na javni vodovod uporabnika iz 2. člena Pravilnika o oskrbi s
pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08), ki ni pridobil vodnega dovoljenja za rabo vode iz javnega vodovoda, za katero
je potrebno pridobiti vodno dovoljenje.
15. člen
Upravljavec javnega vodovoda mora vzdrževati priključek
stavbe na javni vodovod, lastnik ali najemnik stavbe pa mora
preverjanje izvedbe in delovanje cevovoda in opreme priključka
stavbe na javni vodovod ter njegovo vzdrževanje dopustiti in
opravljene storitve plačati v skladu s tarifo za storitve vzdrževanja priključkov stavbe na javni vodovod.
16. člen
Na javni vodovod se mora priključiti vsako odjemno mesto
posebej, upravljavec pa je dolžan izvesti priključek po izpolnitvi
pogojev za priključitev.
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V. PRENOS SISTEMOV ZA OSKRBO S PITNO VODO
V UPRAVLJANJE
17. člen
Sistemi za oskrbo s pitno vodo, ki so v lasti oseb zasebnega prava, se prenesejo v upravljanje upravljavcu javnega vodovoda na podlagi sklenjene pogodbe o prenosu v upravljanje.
Za prenos sistemov morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. Vodovod, ki se prenaša, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (gradbeno in uporabno dovoljenje, projekt izvedenih
del, izdelan digitalni kataster vodovoda, evidenco priključkov in
hidrantov, evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti) ter
urejena lastninska razmerja.
2. Vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo
in meroslovje.
3. Izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki
se predaja in stroški v zvezi s prevzemom.
4. Postopek prenosa mora biti izpeljan dokumentirano z
zapisniki o primopredaji.
5. Voda, ki se zajema, mora biti zdravstveno ustrezna in
mora imeti ustrezno kapaciteto zajete vode.
VI. UPORABA JAVNEGA VODOVODA
18. člen
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega
vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z
vodo drugih uporabnikov, ki so priključeni na javni vodovod ali,
ki bi vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.
Pri načrtovanju in zagotavljanju odvzema pitne vode iz
vodovodov je treba upoštevati, da ima oskrba prebivalstva s
pitno vodo prednost pred rabo vode za druge namene.
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23. člen
Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec v
skladu z izdanim soglasjem. Vsak obračunski vodomer mora
biti pregledan in žigosan od pristojnega organa.
Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za njihove redne preglede in za menjavo. Stroški kontrole, umerjanja, vzdrževanja in zamenjave obračunskega vodomera bremenijo uporabnika v obliki tarifnega sistema, ki jo upravljavec
mesečno zaračunava uporabnikom.
24. člen
Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera, odstraniti plombe upravljavca na
obračunskem vodomeru ali odvzemati vodo pred obračunskim
vodomerom.
25. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku in upravljavcu interne napeljave za kontrole porabe na različnih mestih
in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčitava
za obračun stroškov.
26. člen
Uporabnik je dolžan zagotoviti in vzdrževati prostor za
vodomer, ki mora biti vedno dostopen upravljavcu javnega
vodovoda za namen izvajanja vzdrževanja in rednega pregledovanja.
27. člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik
prijaviti upravljavcu javnega vodovoda. Okvaro lahko odpravi
izključno upravljavec.
Stroški, ki nastanejo na vodomeru po krivdi uporabnika,
bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja stroškov.

19. člen
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
uporabljati vodo iz lastnega vodnega vira le, če sta priključek
in interna napeljava na javni vodovod in na lastni vodni vir
izvedena ločeno, brez kakršnekoli medsebojne povezave in
ima uporabnik za rabo vode iz lastnega vodnega vira vodno
dovoljenje.

28. člen
Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz 20. člena pravico
zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera,
če je sporna njegova točnost. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi stroške
preizkusa upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.

20. člen
V primeru izrednih razmer, kot so potres, požar, suša,
onesnaževanje vodnih virov, izpad energije, večjih okvar na
javnem vodovodu in podobno, ima upravljavec pravico brez
povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, mora pa
postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.

VIII. VIRI FINANCIRANJA IN OBRAČUN OSKRBE
S PITNO VODO

21. člen
V primeru pomanjkanja vode na vodnem viru ali poškodbe
na objektih ali opremi vodovoda, zaradi katerih je ogrožena
zmogljivost oskrbe s pitno vodo, lahko upravljavec vodovoda
omeji odvzem vode iz vodovoda, pri čemer mora upoštevati,
da ima oskrba prebivalstva s pitno vodo prednost pred rabo
vode v druge namene.
VII. MERITEV KOLIČIN PORABLJENE VODE

meri.

22. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodo-

Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec javnega vodovoda obračunski vodomer na stroške uporabnika.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda,
pa nimajo vgrajenih vodomerov, morajo zagotoviti vgradnjo
vodomera v zunanje vodomerne jaške v skladu s soglasjem
upravljavca.

29. člen
Viri financiranja javne službe oskrbe s pitno vodo so:
– cena storitev oskrbe s pitno vodo;
– komunalni prispevek;
– proračun Občine Rogašovci;
– drugi viri.
30. člen
Občinski svet daje soglasje k ceni za pitno vodo na predlog upravljavca javnega vodovoda, če z drugimi predpisi ni
določeno drugače.
Oblikovanje cene storitve oskrbe s pitno vodo, ki se ne
šteje v storitev javne službe, oblikuje upravljavec v skladu s
tarifnim sistemom.
31. člen
Če upravljavec ali porabnik ugotovita, da je obračunski
vodomer v okvari, ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali če
iz drugega razloga ni mogoče odčitati stanja na obračunskem
vodomeru, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba
v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju. Če še
ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča,
se določi povprečna poraba na osnovi primerljivih podatkov o
porabi pitne vode v Občini Rogašovci za preteklo leto.
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32. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega
vodomera na vodovodnem priključku posebej.
Pri porabnikih – fizičnih osebah odčita upravljavec stanje
na obračunskem vodomeru najmanj dvakrat letno, pri pravnih
osebah pa mesečno, pri čemer se ne upošteva število odčitkov
zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjave vodomera.
33. člen
V primerih, če je na internem vodovodnem omrežju več
uporabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka,
na katerem se meri poraba z enim obračunskim vodomerom,
izda upravljavec račun pooblaščenemu upravljavcu objekta
oziroma internega vodovoda.
Interna delitev in zaračunavanje vode posameznim uporabnikom iz prvega odstavka tega člena je obveznost lastnikov
oziroma upravljavcev teh objektov.
34. člen
Račun mora uporabnik plačati v roku, navedenem na
računu in priloženi položnici. Uporabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v petnajstih dneh
po prejemu računa in položnice. Če uporabnik ne plača zneska
računa v postavljenem roku, pa ni sporočil upravljavcu pisnega
ugovora na obračun, mu upravljavec izda opomin.
Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobave
vode.
Če uporabnik ne plača zneska računa niti v 15 dneh po
izdanem opominu, lahko upravljavec prekine dobavo vode,
o čemer mora biti porabnik v pisnem opominu opozorjen.
Upravljavec lahko prekine dobavo vode samo v primeru, ko s
prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.
IX. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
TER IZVAJALCEV
35. člen
Upravljavec javnega vodovoda ima pri oskrbi s pitno vodo
poleg nalog iz 4. člena tega odloka, naslednje obveznosti:
– zagotavljanje normalnega obratovanja javnega vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljanje
predlog za planiranje obnove, širitve in dopolnitve sistemov
za oskrbo s pitno vodo ter varovanje, zaščite in izkoriščanja
vodnih virov;
– kontrolirati hišne priključke;
– redno vzdrževanje obračunskih vodomerov in skrb za
redne preizkuse, skladno z zakonom o merilih ali na zahtevo
uporabnika;
– kontrolirati ustreznost internega vodovodnega omrežja
pred priključitvijo na javni vodovod;
– organiziranje oskrbe s pitno vodo v primeru višje sile in
poročanje o nastopu višje sile pristojnim občinskim organom;
– opraviti pregled interne napeljave in opraviti kontrolo
kakovosti vode, kolikor je podan utemeljen sum, da je voda
neustrezna;
– obveščanje uporabnikov o času trajanja in ukrepih ob
prekinitvah dobave vode v sredstvih javnega obveščanja ali
neposredno;
– pripravo programa oskrbe s pitno vodo za naslednje
leto;
– pripravo letnega poročila o izvajanju javne službe
za preteklo leto in ga posredovati ministrstvu najpozneje do
31. marca tekočega leta;
– voditi evidenco uporabnikov iz drugega odstavka
19. člena tega odloka;
– organiziranje stalnega izobraževanja upravljavcev zasebnih vodovodov na stroške upravljavcev zasebnih vodovodov, ki so namenjeni oskrbi s pitno vodo;
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– izdajanje soglasij in omogočanje priključitev na javni
vodovod;
– letno spremljanje vodnih izgub v vodovodnem omrežju
in pripravo programa ukrepov za zmanjševanje vodnih izgub;
– druge naloge v skladu s predpisi, ki urejajo oskrbo s
pitno vodo.
36. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– na javni vodovod se lahko priključijo le pod pogoji iz IV.
poglavja tega odloka;
– redno vzdržujejo interno omrežje, vodomerni jašek ali
nišo, hišni priključek in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem in čistijo dostope do njih zaradi snega, ledu ali ostalega
materiala;
– zaščitijo pred zamrzovanjem obračunski vodomer;
– dovoljujejo dostop v svoj objekt, kadar gre za odčitavanje in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali
okvar, meritve tlakov ali odvzem vzorcev vode;
– kontrolirajo stvarno porabo vode in jo primerjajo z dovoljeno ob priključitvi;
– javljajo upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu,
priključku in vodomeru in o odjemu vode iz požarnih hidrantov;
– pismeno obveščajo upravljavca o spremembi naslova,
lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem
in obračun v roku 8 dni od nastanka sprememb. Sprememba
je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti;
– redno plačujejo porabljeno vodo na podlagi izdanih
računov;
– urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočajo upravljavcu naslovnika in plačnika računov;
– se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje
sile ali upravičene prekinitve dobave vode;
– pridobijo mnenja upravljavca za večja dela pri predelavi
in popravilih internega omrežja;
– obvestijo upravljavca o lastni oskrbi z vodo;
– povrnejo škodo povzročeno na javnem vodovodu, ki je
povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali zaradi
motenj, ki bi jih povzročili z nenormalnim odvzemom vode ali
povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
37. člen
Izvajalci del morajo pred pričetkom vzdrževalnih del in pri
rekonstrukciji ali gradnji cest, ulic, trgov ter ostale komunalne
infrastrukture pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda.
Po zaključku del morajo vzpostaviti vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje.
Upravljavci drugih infrastrukturnih objektov in naprav morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti,
da ostanejo elementi javnega vodovoda nepoškodovani.
X. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV IN POSEBNIH
ODVZEMNIH MEST
38. člen
Hidrantno omrežje, ki je v omrežju javnega vodovoda,
služi predvsem požarni varnosti in mora biti vedno dostopno
in v brezhibnem stanju. Javne hidrante vzdržuje upravljavec.
Stroški vzdrževanja bremenijo proračun občine.
Iz hidrantov se sme odvzemati vodo brez soglasja upravljavca le za gašenje požarov, vaje za preprečevanje požarov
in za intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. Zaradi registracije odvzete vode je treba najkasneje naslednji delovni
dan obvestiti upravljavca o uporabi hidranta, trajanju in količini
odvzete vode. Upravljavec po obvestilu pregleda hidrant in o
morebitnih poškodbah obvesti uporabnika.
Odvzem vode iz posebnih odvzemnih mest za druge potrebe je dovoljen le s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem
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vode skleneta uporabnik in upravljavec pogodbo, v kateri določita tudi pogoje odvzema in plačilo stroškov porabljene vode.
39. člen
Za uporabo hidrantov v lasti uporabnika (interni hidranti),
ki se napaja direktno iz javnega vodovoda in je brez vodomera,
veljajo določbe tega poglavja.
Te hidrante plombira upravljavec, vzdržuje pa jih lastnik
na lastne stroške.
O odstranitvi plombe mora uporabnik obvestiti upravljavca
najkasneje naslednji delovni dan.
40. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V
primeru poškodbe nosi vse stroške za popravilo okvare, ki jo
je povzročil.
Uporabnika ne bremenijo stroški popravila okvare, ki nastanejo pri gašenju požarov, vajah za preprečevanje požarov in
v primeru intervencije ob naravnih in drugih nesrečah. Stroški
popravila v navedenih primerih bremenijo proračun občine.
XI. PREKINITEV DOBAVE VODE
41. člen
Upravljavec lahko brez odpovedi in s predhodnim obvestilom prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška
ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v
javnem vodovodu,
2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja
upravljavca,
3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik
ne izboljša stanja,
4. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če razširi
svojo napeljavo,
5. če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera, ali pregled priključka in notranjih
napeljav, ki jih ta izvaja v skladu z določili tega odloka,
6. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo
priključka, glede na stanje ob priključitvi,
7. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju
z vodo,
8. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu
niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku,
ki je na njem naveden,
9. če z odvodom odpadnih voda, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroča nevarnost onesnaževanja vode.
Upravljavec lahko prekine dobavo vode samo v primeru,
ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov, razen
v primeru iz 9. točke tega člena.
Dobava vode je prekinjena za čas dokler ni odpravljen
vzrok prekinitve. Stroški prekinitve in ponovne priključitve bremenijo uprabnika.
42. člen
Upravljavec prekine dobavo vode in ukine priključek, če
porabnik pisno odpove priključek ali zahteva prekinitev dobave
vode.
Priključek upravljavec ukine tako, da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.
43. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši
čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah
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javnega vodovoda, vendar mora o času trajanja prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja, na krajevno običajen način ali neposredno.
44. člen
V primeru nepredvidenih okvar ima izvajalec pravico za
krajši čas prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila.
XII. KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
Z globo 500 EUR se kaznuje upravljavec:
1. če ne izpolnjuje obveznosti iz 4. in 35. člena tega
odloka,
2. če ne dopusti priključitve, čeprav so izpolnjeni pogoji iz
12. člena tega odloka,
3. če prekine dobavo vode v nasprotju z 41. členom tega
odloka.
46. člen
Uporabniki javnega vodovoda se kaznujejo z globo, če:
1. se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda, kjer
je to obvezno (10. člen);
2. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca
(12. člen);
3. dovoli priključitev objektov drugih lastnikov na svojo interno vodovodno omrežje ali vodovodni priključek brez soglasja
upravljavca (13. člen);
4. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi (18. člen);
5. ne zagotovi vgradnjo obračunskega vodomera v skladu
s tretjim odstavkom 22. člena tega odloka;
6. ravna v nasprotju s 24. členom tega odloka;
7. ne izpolnjuje obveznosti iz 36. člena;
8. odvzema vodo iz javnega hidranta v nasprotju z X. poglavjem tega odloka.
Z globo 500 EUR se za prekrške iz tega člena kaznuje
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo 100 EUR odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje uporabnik
posameznik.
47. člen
Z globo 500 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni
podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki ne ravna v skladu s 37. členom tega odloka.
Z globo 100 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje uporabnik
posameznik.
48. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo
pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci upravljavca
pa opravljajo strokovni nadzor.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
49. člen
Priključki obstoječih stavb se prenesejo v vzdrževanje
upravljavcu javnega vodovoda na podlagi sklenjene pogodbe.
50. člen
Upravljavec javnega vodovoda izvede vpis v evidenco
uporabnikov v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
51. člen
Lastniki obstoječih stavb, ki zagotavljajo lastno oskrbo z
vodo, morajo prilagoditi oskrbo z vodo zahtevam tega odloka
najkasneje do 31. 12. 2010.
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52. člen
Ta odlok začne veljati šestdeseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2009-12
Rogašovci, dne 26. junija 2009
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

SLOVENSKE KONJICE
2633.

Sklep o začetku priprave OPPN C5 JZ kare

Na podlagi 57. člena v povezavi s 46. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99,
19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel

SKLEP
o začetku priprave OPPN C5 JZ kare
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994,
1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04)
je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj UON
Slovenske Konjice.
Območje obravnave se nahaja v centru mesta Slovenske
Konjice in sicer v območju C5 centralne dejavnosti, za katerega
je predvidena izdelava prostorskega akta.
Razlogi za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta
so:
Na obravnavanem območju je zgrajen pritlični objekt za
skladiščno poslovne namene. Pobudnik spremembe namerava
obstoječi objekt dozidati in nadzidati ter spremeniti namembnost v poslovno stanovanjski objekt. V zgornji etaži namerava
urediti stanovanje in pisarne, v pritličju pa naj bi bile možne
mirne dejavnosti (trgovina s skladiščem, gostinska dejavnost,
obrtno storitvena dejavnost mestnega značaja). Dostop do
objekta bi potekal po obstoječi dovozni cesti.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na naslednje
parcelne številke: 202/1, 202/4, 1895, 1896 k.o. Slovenske
Konjice.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbel pobudnik spremembe Šmid Stojan, Škalce 44,
3210 Sl. Konjice pri usposobljenem prostorskem načrtovalcu.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave spremembe
prostorskega akta
Objava sklepa v uradnem glasilu
in na svetovnem spletu, MOP
Pridobivanje smernic
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje
o izvedbi celovite presoje vplivov
na okolje
Priprava osnutka spremembe
prostorskega akta
Javno naznanilo o javni razgrnitvi in
javni obravnavi osnutka

junij 2009
julij 2009
30 dni
30 dni
7 dni
7 dni pred
pričetkom javne
razgrnitve

Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališča do pripomb
in predlogov
Pridobivanje mnenj
Stališča do pripomb in predlogov
Priprava usklajenega predloga
Sprejemanje odloka na občinskem
svetu
Objava v Uradnem listu

30 dni
7 dni po zaključku
javne razgrnitve
30 dni
takoj od opredelitve načrtovalca
7 dni
november/
december 2009
december 2009

5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek
pridobivanja smernic in mnenj:
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo RS, Agencija
RS za okolje, Območna pisarna Maribor, Krekova ul. 17, 2000
Maribor
– JP Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor
– Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Javno komunalno podjetje d.o.o., Celjska 3, Slovenske
Konjice
– Občina Slovenske Konjice, področje cestno prometne
infrastrukture, Stari trg 29.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Šmid Stojan, Škalce 44, 3210
Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0014/2009
Slovenske Konjice, dne 26. junija 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

2634.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu
Spodnje Preloge

Na podlagi 57. člena v povezavi z 46. in 96. členom
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07)
ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske
Konjice sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge
1. Ocena stanja in razlogi
Po družbenem planu razvoja občine Slovenske Konjice
za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994,
1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04)
je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče znotraj UON
Slovenske Konjice.
Območje se ureja na osnovi Odloka o lokacijskem načrtu
Spodnje Preloge (Uradni list RS, št. 62/06) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje
Preloge v Slovenskih Konjicah (Uradni list RS, št. 93/07).
Osrednje območje večstanovanjske zazidave načrtuje vila
bloke etažnosti K+P+1+M ali P+2+M. Toleranca v predvideni
etažnosti je zaradi možnosti izvedbe bivalnih kleti oziroma pol-
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Št.

kletenih etaž, ki lahko nastanejo v primeru nasutja in so odvisna
od projektne zasnove.
Razlogi za spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta
so:
Objekti so bili prvotno zasnovani s podkletitvijo le v srednjem, centralnem delu, medtem ko je bilo temeljenje krajnih
delov objekta predvideno višje, s stopnjičastim dvigovanjem iz
kote kleti na normalno koto temeljenja. Ker pa so geomehanske raziskave in geotehnično poročilo o pogojih temeljenja in
nosilnosti temeljnih tal pokazale, da so zgornje plasti zemljine
slabo nosilne in stisljive in zaradi možnosti diferenčnih usedkov neprimerne za temeljenje, je potrebno kompletne temelje
spustiti na koto nosilnega grušča.
Ker je zahtevana globina temeljenja že na koti podkletenega dela, bi bilo neracionalno izkop samo zasuti, saj morajo
biti stene poglobljene do kote nosilnih tal. Zaradi navedenega je
smiselno prostor med stenami, ki potekajo do kote nosilnih tal
izkoristiti za klet. Predlog je, da se glede na možnost izvedbe
v celoti vkopane kleti dovoli ohranitev etažnosti nad terenom
P+2+M pri čemer se višina bloka ne sme spremeniti, za kar je
pridobljeno tudi strinjanje KS Zeče z dne 20. 4. 2009.
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na naslednje
parcelne številke: 1786 k.o. Škalce.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve, ki se nanašajo na obravnavano območje bo priskrbel pobudnik spremembe Kongrad d.d., Tovarniška
ul. 3, 3210 Sl. Konjice pri podjetju Igre d.o.o. iz Maribora.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in
njegovih posameznih faz
Sklep o začetku priprave spremembe
prostorskega akta
Objava sklepa v uradnem glasilu
in na svetovnem spletu, MOP
Obvestilo MOP, Direktorat za okolje
o izvedbi celovite presoje vplivov
na okolje
Priprava osnutka spremembe
prostorskega akta
Pridobivanje smernic
Javno naznanilo o javni razgrnitvi
in javni obravnavi osnutka
Javna razgrnitev in javna obravnava
Priprava stališča do pripomb
in predlogov
Pridobivanje mnenj
Stališča do pripomb in predlogov
Priprava usklajenega predloga
Sprejemanje odloka na občinskem
svetu
Objava v Uradnem listu
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cesta

Odsek

111030
111130
111140
213110
404010
404020
404030
404040
404050

111031
111131
111142
213111
404011
404021
404031
404041
404051

Začetek
odseka
C 111010
C 111010
C 111140
C 213010
C G2 106
C G2 106
C G2 106
C R3 646
C G2 106

junij 2009
julij 2009
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5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek
pridobivanja smernic in mnenj:
Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska c. 3,
3210 Sl. Konjice.
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Sl. Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira Kongrad d.d., Tovarniška ul. 3,
3210 Slovenske Konjice.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0015/2009
Slovenske Konjice, dne 26. junija 2009
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

ŠKOFLJICA
2635.

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Škofljica

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 in 45/08), 5. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 47/99) in 16. člena Statuta Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00, 76/02) je Občinski svet
Občine Škofljica na 26. redni seji dne 30. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Škofljica

30 dni
7 dni
30 dni
7 dni pred
pričetkom javne
razgrnitve
30 dni
7 dni po zaključku
javne razgrnitve
30 dni
takoj od opredelitve načrtovalca
7 dni
oktober/november 2009
november 2009

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Škofljica
in ceste med naselji v Občini Škofljica in naselji v sosednjih
občinah.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Škofljica in med
naselji v Občini Škofljica in naselji v sosednjih občinah so:

Konec
odseka
Podtabor‑G. Rogatec‑Vrh
C G2 106
Ponova vas‑Vino‑Brezje
C 404030
Podtabor‑Udje‑Smrjene
C 404030
Žabja vas‑Podmolnik‑Lavrica
C G2 106
Lavrica‑Orle‑Sp. Rudnik
C 211050
Klanec‑Gumnišče‑Pijava Gorica C G2 106
Pijava Gorica‑Smrjene‑Janez
C G2 106
Pleše‑Veliki Vrh
C 111350
Pijava Gorica‑Želimlje
C 404070
Potek

Dolžina
[m]
1.836
538
123
3.525
2.984
5.787
4.014
3.038
4.156

Preostala dolžina
v sosednji občini [m]
3.755 Grosuplje, 777 V. Lašče
4.761 Grosuplje
3.279 Grosuplje
3.205 Ljubljana
2.505 Ljubljana

1.486 Grosuplje

7486 /

Stran

Zap.
št.
10.
11.
12.
13.
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Cesta

Odsek

404050
404060
404070
404090

404052
404061
404071
404091

Začetek
odseka
C 404070
C 404050
C 404050
C 404010

Uradni list Republike Slovenije
Potek

Želimlje‑Poljane‑Turjak
Rogovila‑Karčon‑Ig
Želimlje‑Klada‑Kremenica
Orle‑Dolinar

Konec
odseka
C G2 106
C R3 728
C 404060
C 213110

Dolžina
Preostala dolžina
[m]
v sosednji občini [m]
3.266 4.834 V. Lašče
504 2.284 Ig
2.756 3.975 Ig
1.051

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Škofljica znaša 33.578 m (33,578 km).
5. člen
Javne poti (JP) v naseljih Občine Škofljica in med naselji so:
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Cesta

Odsek

717340
904010
904010
904010
904010
904020
904020
904020
904030
904030
904030
904040
904050
904060
904070
904080
904090
904100
904100
904110
904110
904110
904110
904120
904120
904130
904140
904140
904150
904150
904160
904170
904180
904180
904180
904180
904190
904190
904200
904200
904200
904210
904220
904230
904230
904230
904230

717341
904011
904012
904013
904014
904021
904022
904023
904031
904032
904033
904041
904051
904061
904071
904081
904091
904101
904102
904111
904112
904113
904114
904121
904122
904131
904141
904142
904151
904152
904161
904171
904181
904182
904183
904184
904191
904192
904201
904202
904203
904211
904221
904231
904232
904233
904234

Začetek
odseka
C 213130
C 213110
O 904011
C 213110
C 213110
C R3 646
O 904021
O 904021
O 904021
O 904031
O 904031
C R3 646
C R3 646
O 904051
C R3 646
O 904041
C R3 646
C 404040
O 904101
C 404040
O 904111
O 904112
O 904111
C 404040
O 904121
C 404040
C G2 106
O 904141
C 404020
O 904151
C 404020
C 404020
C 404020
O 904181
C 404020
C 404020
C 404020
O 904191
C 404020
O 904201
O 904202
O 904221
C 404030
C 404030
O 904231
C 404030
C 404030

Potek
Repče‑Pleše
Sela pri Rudniku
Selska cesta 35
Selska cesta 67
Selska cesta 56
Lanišče‑Lisičje
Lanišče 38
Lanišče 69
Lanišče‑pokopališče
Lanišče‑povezava
Lanišče 10
Laniška ulica
Ulica 16. maja
Rabska ulica
Bučarjeva ulica
Ulica bratov Kastelic
Cerkev Škofljica
Pleše ‑ gozdna pot
Pleše 10
Dole
Dole 15
Dole 12
Dole 6
Reber 22a
Reber‑gosp. poslopje
Kamnolom Mali Vrh
Primičeva ulica I
Primičeva ulica II
Klanec‑Zalog‑Drglerija
Zalog 18
Glinek 10
Gumnišče‑Glinek
Gorenje Blato 45
Gorenje Blato 34
Gorenje Blato 16a
Gorenje Blato 54
Drenik 23
Drenik 8
Drenik 113
Drenik 104
Drenik 105
Brezje 188
Brezje 159
Kopanke 60a
Kopanke 88b
Kopanke 99a
Smrjene 34

Konec
odseka
C 904100
Z HŠ 19a
Z HŠ 35
Z HŠ 67
Z HŠ 56
Z HŠ 30
Z HŠ 38
Z HŠ 69
O 904091
O 904021
Z HŠ 10
Z HŠ 22
Z HŠ 17
Z HŠ 9
Z HŠ 4
Z HŠ 3
Z Cerkev
Z HŠ 11
Z HŠ 10
Z HŠ 9
Z HŠ 15
Z HŠ 12
Z HŠ 6
Z HŠ 22a
Z gosp.p
Z HŠ 74
Z HŠ 49
Z HŠ 48
Z HŠ 11
Z HŠ 18
Z HŠ 10
O 904161
Z HŠ 45
Z HŠ 34
Z HŠ 16a
Z HŠ 54
Z HŠ 23
Z HŠ 8
Z HŠ 113
Z HŠ 104
Z HŠ 105
Z HŠ 188
Z HŠ 159
Z HŠ 60a
Z HŠ 88b
Z HŠ 99a
Z HŠ 34

Dolžina
Preostala dolžina
[m]
v sosednji občini [m]
690 990 Ljubljana
477
100
160
168
1.952
292
80
1.140
159
77
296
220
138
218
65
260
512
64
880
82
82
59
387
304
251
723
140
1.359
86
504
631
601
106
89
288
840
88
239
154
56
178
1.341
491
403
78
120
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Zap.
št.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Cesta

Odsek

904240
904250
904260
904260
904260
904270
904270
904270
904270
904270
904270
904270
904270
904270
904280
904280
904290
904300
904300
904300
904310
904310
904320
904330
904330
904340
904350
904360
904370
904380
904390
904400
904400
904400
904410
904410
904410
904420
904430
904430
904440
904450
904460
904470
904480
904490
904490
904490
904500
904510
904520
904520
904520
904530
904540
904550
904550
904560

904241
904251
904261
904262
904263
904271
904272
904273
904274
904275
904276
904277
904278
904279
904281
904282
904291
904301
904302
904303
904311
904312
904321
904331
904332
904341
904351
904361
904371
904381
904391
904401
904402
904403
904411
904412
904413
904421
904431
904432
904441
904451
904461
904471
904481
904491
904492
904493
904501
904511
904521
904522
904523
904531
904541
904551
904552
904561

Začetek
odseka
O 904231
O 904231
O 904231
O 904261
O 904261
C G2 106
O 904271
O 904272
O 904271
O 904271
O 904271
O 904276
O 904277
O 904271
O 904271
O 904281
O 904271
C 111030
O 904301
C 111030
C 111030
C 111030
C 111030
C 404070
O 904331
C 404070
C 404070
C 404050
O 904351
O 904371
C 404050
C G2 106
O 904401
C 404020
C 404050
C 404050
O 904412
C 404050
C 404050
O 904431
O 904431
C 404050
C G2 106
C 404020
C G2 106
C G2 106
C G2 106
C G2 106
O 904491
O 904491
C G2 106
O 904521
O 904521
O 904501
O 904501
O 904521
O 904551
C G2 106

Št.

Potek
Kopanke 69
Kopanke 74
Kopanke 94
Kopanke 73
Kopanke 96
Gradišče‑vodohran
Gradišče‑Vrh nad Želimljami
Gradišče 137
Gradišče 9
Gradišče 31c
Gradišče 50
Gradišče 61
Gradišče 60
Gradišče 88
Gradišče 218
Gradišče 189k
Gradišče‑povezava
Vrh nad Želimljami‑vodohran
Vrh nad Želimljami 164
Vrh nad Želimljami‑povezava I
Vrh‑V. Ločnik
Vrh nad Želimljami 87
Vrh nad Želimljami‑povezava II
Želimlje‑Benšetov graben
Želimlje‑povezava
Želimlje 37
Podreber‑Želimlje
LC 404052‑Želimlje
Želimlje‑Plesa
Plesa‑Skopačnik
Skopačnik
Pijava Gorica 31
Pijava Gorica 36
Pijava Gorica 58
Pijava Gorica‑vrstne hiše
Gasilska ulica
Gasilska‑povezava
Pijava Gorica‑hrib 24
Pijava Gorica‑hrib 45
Pijava Gorica‑povezava I
Pijava Gorica‑hrib 16
Pijava Gorica‑Švigelj
Stara cesta proti Igu
Gumnišče‑Blace
Gumniški vrh‑bolnica
Žagarska ulica
Škofljica‑ŽP
Škofljica 30
Ahlinova ulica
Cesta ob Barju
Ulica pod Strahom 73
Pod Strahom 16
Pod Strahom 54
Ulica Jerneja Petriča
Habičeva ulica
Pod Strahom‑Babnogoriška
Babnogoriška‑povezava
Babnogoriška‑Grmez

Konec
odseka
Z HŠ 69
Z HŠ 74
Z HŠ 94
Z HŠ 73
Z HŠ 96
Z vodohr
O 904303
Z HŠ 137
Z HŠ 9
Z HŠ 31c
Z HŠ 50
Z HŠ 61
Z HŠ 60
Z HŠ 88
Z HŠ 218
Z HŠ189k
O 904281
Z vodohr
Z HŠ 164
C 111030
C 955610
Z HŠ 87
C G2 106
Z gozdna
O 904341
Z HŠ 37
C 404050
O 904351
Z HŠ 53
O 904391
Z HŠ 60
Z HŠ 31
Z HŠ 36
Z HŠ 58
Z HŠ 144
Z HŠ 51
C 404050
Z HŠ 24
Z HŠ 45
C 404050
Z HŠ 16
O 904461
C R3 728
C G2 106
O 904461
Z potok
Z ŽP
Z HŠ 30
Z HŠ 23
O 904521
Z HŠ 73
Z HŠ 16
Z HŠ 54
O 904511
O 904511
O 904561
O 904561
Z Grmez
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Dolžina
Preostala dolžina
[m]
v sosednji občini [m]
311
205
368
151
103
1.823
344
253
163
382
348
100
49
267
925
243
731
802
92
537
183 416 V. Lašče
153
446
328
115
172
773
357
1.034
611
1.216
365
159
130
172
592
76
375
485
104
222
1.462
1.762
510
739
665
49
171
327
825
1.304
54
129
197
195
1.135
230
2.130
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Zap.
št.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
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Cesta

Odsek

904570
904580
904580
904580
904590
904590
904600
904610
904620
904620
904620
904630
904630
904630
904630
904630
904640
904650
904660
904670
904680
904690
904700
904710
904720
904740
904750
904760
904770
904780
904780
904790
904800
904810
904820
904830
904840
904850
904860
904870
904880
904890
904900
904910
904910
904910
904920
904930
904930
904930
904940
904950
904960
904970
904980
904980
904990

904571
904581
904582
904583
904591
904592
904601
904611
904621
904622
904623
904631
904632
904633
904634
904635
904641
904651
904661
904671
904681
904691
904701
904711
904721
904741
904751
904761
904771
904781
904782
904791
904801
904811
904821
904831
904841
904851
904861
904871
904881
904891
904901
904911
904912
904913
904921
904931
904932
904933
904941
904951
904961
904971
904981
904982
904991

Začetek
odseka
C G2 106
O 904571
O 904571
O 904582
O 904571
O 904591
C 404010
C 213110
C G2 106
C G2 106
O 904622
C G2 106
O 904631
O 904631
O 904631
C G2 106
C 404020
O 904661
C G2 106
C G2 106
O 904661
O 904681
O 904681
O 904661
O 904701
O 904721
O 904721
O 904721
O 904721
C 404010
C 404090
O 904021
O 904161
C 404020
C 404030
O 904821
O 904231
O 904281
C 404050
O 904421
C G2 106
C G2 106
C G2 106
C G2 106
C G2 106
C G2 106
O 904601
O 904601
C 404010
C 404010
O 904721
O 904721
O 904721
O 904721
C R3 728
O 904981
C 404050
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Konec
odseka
Vrečarjeva‑Hauptmanca
C R3 642
Vrečarjeva ulica 38
Z HŠ 38
Vrečarjeva 47
Z HŠ 47
Vrečarjeva 37
Z HŠ 37
Nebčeva ulica 30
Z HŠ 30
Nebčeva 102
Z HŠ 102
Babškova pot‑Pot na Debeli Hrib Z HŠ 34
Šeparjeva pot
Z HŠ 17
Ravenska pot 47
Z HŠ 47
Škofljica 441a
Z HŠ 441a
Škofljica 439a
Z HŠ 439a
Ravenska pot‑povezava I
O 904621
Ravenska pot‑povezava II
O 904635
Ravenska pot 93
Z HŠ 93
Ravenska pot 73
Z HŠ 73
Ravenska pot‑ob gozdu
Z HŠ 85
Drenik (Gorenje Blato)
Z HŠ 93
Ob pošti
C G2 106
Mijavčeva ulica
Z HŠ 34
Mijavčeva ulica‑ob samopostre. O 904661
Gratova ulica
O 904701
Gratova ulica 10
Z HŠ 10
Puciharjeva ulica
O 904661
Puciharjeva ulica 22
Z HŠ 22
Albrehtova ulica
O 904651
Hribi
Z HŠ 48
Finčeva ulica
Z HŠ 3
Ul. bratov Zakrajšek
Z HŠ 10
Tonijeva ulica
Z HŠ 9
Orle‑Zg. konec
Z HŠ 49
Orle‑povezava
C 404090
Lisičje
Z HŠ 27
Glinek 23
Z HŠ 23
Gumnišče‑G2 106
C G2 106
Kopanke‑Smrjene
Z HŠ 182
Ob kočevski cesti‑Smrjene
Z HŠ 153
Kopanke 53a
Z HŠ 53a
Gradišče‑vodohram Brzek
Z vodohr
Pijava Gorica‑povezava II
O 904451
Pijava Gorica‑hrib 33
Z HŠ 33
Pijava Gorica‑Pri Čotu
Z HŠ 126
Lavrica‑Nebčeva ulica
Z HŠ 318
Babškova ulica
O 904601
Lavrica‑vulkanizer
C G2 106
AP Debeli hrib‑pod progo
Z HŠ 8
Črna pot‑J. obvoznica
Z razcep
Babškova 47
Z HŠ 47
Babškova‑odcep desno
C 404010
Srednjevaška 43c
Z HŠ 43c
Srednjevaška‑Selska
C 231110
Albrehtova ul. 78
Z HŠ 78
Albrehtova ul. 64
Z HŠ 64
Albrehtova ul. 36
Z HŠ 36
Albrehtova ul. 9
Z HŠ 9
Obrtna cona I
Z HŠ 11
Obrtna cona II
Z HŠ 21
Odcep Trnje
Z HŠ 22
Potek

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Škofljica znaša 61.505 m (61,505 km).

Dolžina
Preostala dolžina
[m]
v sosednji občini [m]
1.837 1.485 Ljubljana
216
111
80
682
143
1.207
335
577
231
38
355
48
32
58
180
172
270
552
132
286
67
332
140
500
270
58
123
112
272
187
319
210
246
471
394
176
453
144
112
119
46
82
188
113
539
176
116
131
596
75
90
108
117
519
359
226
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6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste, št. 37162‑3/2009, z dne 7. 5. 2009.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofljica (Uradni list
RS, št. 88/99).
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 353-01/2009
Škofljica, dne 30. junija 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

2636.

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje malega
gospodarstva v Občini Škofljica

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 94/07 – UPB2), Zakona o spremljanju državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 37/04) in 16. člena Statuta Občine Škofljica
(Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet
Občine Škofljica na 25. redni seji dne 26. 5. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje malega gospodarstva
v Občini Škofljica
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vrsta pomoči, pogoji in
postopek za dodeljevanje sredstev iz občinskega proračuna za
pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica.
2. člen
Sredstva za pospeševanje malega gospodarstva se zagotavljajo v proračunu Občine Škofljica v višini, ki jo določi
občinski svet za posamezno proračunsko leto.
Prednostne naloge in višino sredstev v okviru navedenih
vrst pomoči sprejme Občinski svet Občine Škofljica vsako
leto posebej na predlog Komisije za kmetijstvo, gospodarstvo,
finančne in pravne zadeve.
3. člen
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so:
– gospodarske družbe, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, razvrščajo na mikro in majhne družbe,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika
posameznika, ki se razvrščajo na mikro in majhne podjetnike.
Upravičenci morajo imeti stalno bivališče in sedež dejavnosti na območju Občine Škofljica.
Do finančnih spodbud niso upravičena podjetja iz dejavnosti iz sektorjev ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe
Sveta (ES) št. 104/2000, premogovništva po opredelitvi Uredbe
(ES) št. 1407/2002, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti, podjetja v težavah, kot jih opredeljujejo Smernice
skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
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podjetij v težavah. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe
domačega blaga pred rabo uvoženega in pomoči dodeljene
podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo
namenjene za nabavo vozil za cestni promet tovora.
4. člen
Ukrepi pospeševanja razvoja malega gospodarstva v Občini Škofljica so:
– subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite,
– izobraževanje in usposabljanje,
– svetovalne storitve,
– promocijske aktivnosti s področja malega gospodarstva.
1. Subvencioniranje obrestne mere za bančne kredite
5. člen
Sredstva se bodo dodeljevala prosilcem, ki poleg ostalih
pogojev izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– s poslovnim načrtom ali investicijskim programom dokažejo ustreznost naložbe oziroma poslovno učinkovitost
– zagotavljajo nove proizvodne in storitvene zmogljivosti,
– zagotavljajo ekološko neoporečen proizvodni proces,
– dopolnjujejo proizvodne programe ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dvig kvalitete proizvodov in storitev,
– vlagajo v strokovno izobraževanje in usposabljanje,
– vlagajo v promocijo izdelkov in storitev.
6. člen
Pri subvencioniranju obrestne mere imajo prednost krediti, najeti pri bankah z najdaljšo dobo vračanja 5 let.
7. člen
Obrestna mera se subvencionira za kredite, ki so namenjeni za:
– nakup opreme in strojev,
– nakup, gradnjo in adaptacijo poslovnih prostorov,
– nakup patentov, izumov, tehničnih izboljšav ter blagovnih znamk.
8. člen
Komisijo za dodeljevanje subvencij obrestne mere imenuje občinski svet. Sestavljajo jo trije člani občinskega sveta,
župan ter uslužbenec občinske uprave, na seje pa so vabljeni
predstavniki tistih institucij, pri katerih ima oziroma bo imel
upravičenec odobren kredit.
9. člen
Vloge se obravnavajo individualno. Glede na pogoje kreditodajalca določi komisija za dodeljevanje subvencij obrestne
mere:
– način plačila subvencije,
– višino subvencije.
10. člen
Občina Škofljica bo subvencionirala kredite v višini do
50% upravičenih stroškov. Višina subvencije posameznega
upravičenca pa ne sme presegati 40% sredstev, ki so za subvencioniranje obrestne mere določena v občinskem proračunu
za posamezno leto.
11. člen
Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga
Občina Škofljica objavi v občinskem glasilu Glasnik oziroma v
drugih sredstvih javnega obveščanja.
12. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– namene, za katere bo občina subvencionirala obrestno
mero,
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– skupni znesek sredstev, namenjenih subvencioniranju
obrestne mere,
– subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo,
– pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati,
– kriterije za dodelitev sredstev,
– zgornjo mejo višine subvencije,
– dobo vračanja posojila,
– višini obrestne mere,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora prosilec priložiti k
vlogi,
– rok za vložitev vlog,
– naslov, kamor je potrebno dostaviti vloge,
– rok, v katerem bo prosilcem poslan sklep o dodelitvi
subvencije.
13. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za subvencioniranje obrestne
mere izda župan na predlog komisije za dodeljevanje subvencij
obrestne mere.
14. člen
Posojilojemalec podpiše izjavo, s katero se zavezuje:
– da bo posojilo porabil namensko,
– da v primeru nenamenske porabe kredita vrne sredstva subvencije obrestne mere občini z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
15. člen
Zgornja višina intenzivnosti pomoči po tem pravilniku velja
ne glede na to, iz katerih virov je pomoč dodeljena. Prejemnik
sredstev poda izjavo, da za določen namen ni dobil državne
pomoči, če pa jo je, mora navesti višino.
Pogoj za pridobitev sredstev je tudi ta, da mora projekt
ostati v občini 5 let. Prejemnik mora prispevati najmanj 25%
vrednosti investicije iz lastnih virov.
16. člen
Namensko porabo sredstev kredita, za katerega je bila
subvencionirana obrestna mera, preverja občinska uprava
Občine Škofljica – gospodarske dejavnosti in banka oziroma
institucija, pri kateri ima upravičenec kredit.
2. Izobraževanje in usposabljanje
17. člen
Sredstva se dodelijo za oblike posebej organiziranega
pridobivanja znanj, izobraževanja in usposabljanja, opredeljena s programom, ki zagotavlja čim bolj celovito pridobitev
teoretičnega in praktičnega znanja, uporabnega pri sedanjem
oziroma bodočem delu podjetnikov, pri razvoju podjetniških idej
in uresničevanju le‑teh.
Sredstva se za ukrepe, navedene v prvem odstavku tega
člena, dodeljujejo za usposabljanja in pridobivanja znanj na
naslednjih področjih:
– tečaj računalništva in knjigovodstva,
– znanja tujih jezikov,
– izpolnjevanja in usklajevanja z novostmi zakonskih
predpisov,
– strokovna usposabljanja na različnih področjih, za katera se izkazuje širši podjetniški interes,
– izobraževanja, namenjena širitvi znanja podjetnikov
– začetnikov in podjetnikov, ki želijo nadgraditi svoje poslovanje,
– sejemske dejavnosti kot oblike seznanjanja z novostmi
tehnoloških dosežkov.
Upravičeni stroški so stroški predavateljev, potni stroški
predavateljev, ostali tekoči stroški organizacije in izvedbe dodatnega izobraževanja.
Višina sofinanciranja znaša do 50% upravičenih stroškov
izvedbe izobraževanja.
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3. Svetovanje in informiranje
18. člen
Sredstva se dodelijo za oblike posebej organiziranega
svetovanja, opredeljenega s programom aktivnosti, ki zagotavlja pridobivanje in posredovanje pomembnih informacij, obveščanje in izvedbo reševanja podjetniške problematike za vse
ciljne skupine v občini – samostojni podjetniki, mala podjetja
in potencialne podjetnike. Izvajalec svetovanja mora zagotavljati informacijsko podporo podjetniški populaciji – pridobitev
različnih informacij na enem mestu v obliki različnih virov informiranja.
Svetovalne storitve, za katere se lahko dodelijo sredstva:
– informiranje in svetovanje o različnih področjih delovanja podjetja s poudarkom na razvoju patentov in inovacij,
– davčno svetovanje,
– delovno in socialno pravo,
– informiranje o potencialnih virih financiranja,
– obveščanje in priprava na javne razpise,
– svetovanje o statusnih oblikah in pogojih za začetek
poslovanja – ustanovitev podjetja,
– uvajanje novih marketinških pristopov.
K vlogi za dodelitev pomoči mora upravičenec priložiti
račun za izvedene svetovalne storitve ter poročilo o realizaciji
projekta, za katerega je bilo izvedeno svetovanje. Občina bo
sofinancirala do 50% upravičenih stroškov. Najvišji možni znesek na posameznega upravičenca je 2.000,00 EUR.
4. Promocijske aktivnosti s področja malega
gospodarstva
19. člen
Sredstva se dodelijo za:
– organizacijo forumov za izmenjavo znanj med enotami
malega gospodarstva,
– najemnine in opremljanje razstavnih prostorov,
– materialne stroške priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanje idr. ter
– izdaja publikacij, katalogov, spletišč idr.,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih.
Občina bo sofinancirala do 50% upravičenih stroškov
najetja, postavitve in delovanja stojnice. Najvišji možni znesek
za aktivnosti, navedene pod prvo, drugo, tretjo in četrto alinejo
znašajo 2.000,00 EUR na posameznega upravičenca.
20. člen
Sredstva se dodelijo upravičencem po pravilu »de minimis«. Višina »de minimis« pomoči ne sme presegati 200.000,00
EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let. Obdobje treh
let se šteje do roka za vložitev prve vloge za dodelitev sredstev.
Prejemnik sredstev poda izjavo, da za določen namen
ni dobil državne pomoči oziroma če jo je, kolikšen delež je že
dobil iz drugih virov.
21. člen
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičena nelikvidna
podjetja. Subvencijo je možno dodeliti le v primeru, kadar ta
predstavlja spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj
nujno potrebna.
22. člen
Namensko porabo sredstev preverja občinska uprava
Občine Škofljica.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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24. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju posojil za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica (Uradni list RS, št. 44/03).
Št. 007-15/2009
Škofljica, dne 17. junija 2009
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

TURNIŠČE
2637.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče

Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo),
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Turnišče
(Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Turnišče na
16. redni seji dne 17. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče
1. člen
Spremeni in dopolni se Odlok o občinskih taksah v Občini
Turnišče (Uradni list RS, št. 19/09; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
Dopolni se tarifna številka 1 posebnega dela odloka tako,
da se v prvi stavek doda besedilo »opravljanje gostinske, trgovske in druge profitne dejavnosti«. Tako se prvi stavek tarifne
številke 1 glasi:
Za uporabo javnih površin in drugih javnih prostorov, za
prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev (opravljanje
gostinske, trgovske in druge profitne dejavnosti), se plača
dnevna taksa v višini:
– za vsak m2 površine (dnevno): 3 točke.
3. člen
Spremeni se 3. točka tarifne številke 2, in sicer v delu, ki
določa število točk. Tako se 3. točka v celoti glasi:
Za plakate, za vsakega izobešenega, do 10 dni: 5 točk.
4. člen
Spremeni se zadnja alineja tarifne številke 5 tako da, se
zadnja alineja v celoti glasi:
– stojnice za prireditev Velika maša in Ferencovo senje
na m2: 125 točk.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 147/06-09
Turnišče, dne 18. junija 2009
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.
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VITANJE
2638.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev dela ureditvenega
načrta Center Vitanje

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je župan Občine
Vitanje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev dela ureditvenega
načrta Center Vitanje
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center Vitanje, ki ga je
pod št. proj. 612/09 izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar
d.o.o. Velenje.
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine
Vitanje, Grajski trg 1, v delovnem času Občine Vitanje in na
spletnem naslovu www.vitanje.si. Javna razgrnitev bo trajala
trideset dni in se začne z dnem objave tega sklepa. V času
javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, in sicer dne
30. 7. 2009 ob 19.00 uri v sejni dvorani Občine Vitanje.
III.
Vse pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani in
prizadeti lahko v času javne razgrnitve k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta Center
Vitanje dajo pisne pripombe in predloge, ki jih vpišejo v knjigo
pripomb na kraju javne razgrnitve, ali pripombe pisno pošljejo
na Občino Vitanje s pripisom: »Pripombe na dopolnjen osnutek
sprememb in dopolnitev UN Center Vitanje.«
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.
Št. 3500-0001/2009-7
Vitanje, dne 3. julija 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

2639.

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
Pod Kompošem – Vitanje

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Vitanje
(Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) je župan Občine
Vitanje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod
Kompošem – Vitanje
I.
Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod Kompošem – Vitanje, ki ga je

Stran

7492 /
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pod št. proj. 611/09 izdelalo podjetje URBANA Kočar in Kočar
d.o.o. Velenje.
II.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Občine
Vitanje, Grajski trg 1, v delovnem času Občine Vitanje in
na spletnem naslovu www.vitanje.si. Javna razgrnitev bo
trajala trideset dni in se začne z dnem objave tega sklepa.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava,
in sicer dne 30. 7. 2009 ob 18.00 uri v sejni dvorani Občine
Vitanje.
III.
Vse pravne in fizične osebe oziroma vsi zainteresirani
in prizadeti lahko v času javne razgrnitve k dopolnjenemu
osnutku sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod
Kompošem – Vitanje dajo pisne pripombe in predloge, ki
jih vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve, ali
pripombe pisno pošljejo na Občino Vitanje s pripisom: »Pripombe na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN
Pod Kompošem – Vitanje.«
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave.

Uradni list Republike Slovenije
A

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v evrih

I

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

12.684.338

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

10.938.708

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček

8.954.042

703 Davki na premoženje

899.310

704 Domači davki na blago in storitve

525.810

71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopredmetenih dolg. sr.
73 PREJETE DONACIJE

559.546
334.349
7.224
400
62.708
154.865
388.787
289.400
99.387
2.000

730 Prejete donacije iz domačih virov

Št. 4304-0001/2008-9
Vitanje, dne 3. julija 2009

74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

741 Prejeta sredstva iz drž. proračuna
iz sredstev proračuna EU
II

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40 TEKOČI ODHODKI

ZAGORJE OB SAVI
2640.

10.379.162

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine
Zagorje ob Savi 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,
110/02, 127/06, 14/2007, 109/08), 16. in 107. člena Statuta
Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 in 31/07)
je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne
29. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje
ob Savi za leto 2009
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2009
(Uradni list RS, št. 122/08) se spremeni v naslednjih členih:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

1.354.843
1.055.614
299.229
13.243.432
3.264.784

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

736.172

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

120.647

402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Sredstva, izločena v rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
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 Investicijski transf. pravnim
in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III

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

B

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

IV

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

2.178.785
99.000
130.180
5.581.351
0
2.628.470
619.031
2.333.850
2.851.053
2.851.053
1.546.243
1.469.303
76.940
–559.095

16.700

Uradni list Republike Slovenije

Št.

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

V

750 Prejeta vračila danih posojil

16.700

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

441 Povečanje kapitalskih deležev
VI

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

C

RAČUN FINANCIRANJA

0

16.700

50 ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

287.000
287.000

IX

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

–829.395

X

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.‑VIII.)

–287.000

XI

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

XII Stanje sredstev na računih konec
preteklega leta

Stran

7493

premično premoženje, katerega posamična vrednost presega
3.000 evrov.
O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter pridobitvi nepremičnega premoženja, ki ni planirano v proračunu
odloča župan do višine 3.000 evrov.
Dosedanji 10. člen postane 11. člen.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE
IN JAVNEGA SEKTORJA
Dosedanji 11. do 13. člen postanejo 12. do 14. člen.
6. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE

VII ZADOLŽEVANJE

55 ODPLAČILA DOLGA

53 / 10. 7. 2009 /

559.095

Dosedanji 14. in 15. člen postaneta 15. in 16 člen.
2. člen
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob
Savi za leto 2009 ostajajo nespremenjena.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-107/2008
Zagorje ob Savi, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

829.395

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 in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
Spremeni se 8. člen (splošna proračunska rezervacija)
tako, da se glasi:
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih
prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna
proračunska rezervacija. Sredstva v višini 60.180 evrov se
lahko uporabijo za nepredvidene namene, za katera v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se
med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem
obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
župan poroča Občinskemu svetu z zaključnim računom.
Spremeni se naslov 4. poglavja in sicer tako, da se glasi:
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE
STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
Prvi, drugi in tretji odstavek 4. poglavja so vključeni v
10. člen in sicer tako, da se 10. člen glasi:
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine je sestavni del proračuna in ga sprejme
Občinski svet hkrati s proračunom.
Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim
premoženjem občine sprejme župan. V letni načrt razpolaganj s premičnim premoženjem občine je potrebno uvrstiti

2641.

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
»Osnovna šola Toneta Okrogarja«

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 109/05 prečiščeno besedilo in 31/07) in
88. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob
Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB1) je Občinski svet Občine
Zagorje ob Savi na 18. redni seji dne 29. 6. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda
»Osnovna šola Toneta Okrogarja«
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda »Osnovna šola Toneta Okrogarja« (Uradni vestnik Zasavja, št. 2/97, 2/99, 4/2000 in Uradni list RS, št. 81/04, 31/08),
se spremeni četrti stavek 2. člena tako, da se glasi:
»V sestavo OŠ Toneta Okrogarja sodijo:
– Podružnična šola Kisovec v Kisovcu,
– Podružnična šola Šentlambert v Šentlambertu.«
2. člen
Vse ostale določbe odloka ostanejo v veljavi nespremenjene.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 01203-4/97
Zagorje ob Savi, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

Stran

7494 /
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Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta za območje industrijskega
kompleksa ETI Elektroelement Izlake

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine
Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18. seji dne 29. 6.
2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta za območje industrijskega kompleksa
ETI Elektroelement Izlake
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement
Izlake, ki jih je pod številko projekta ZN 01/08 izdelalo podjetje AKA d.o.o., Obrtniška ulica 14, Trbovlje.
2. člen
Sestavni del tega odloka so tudi vsi tekstualni in grafični
deli sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter smernice
in mnenja nosilcev urejanja prostora.
3. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta ostaja nespremenjeno.
V Odloku o zazidalnem načrtu za območje industrijskega kompleksa ETI Elektroelement Izlake, objavljen v
Uradnem vestniku Zasavja št. 10/99, se v poglavju II. Meje
zazidalnega načrta v 3. členu spremeni drugi odstavek in
se glasi:
Območje urejanja se nahaja v k.o. Izlake, k.o. Kolovrat
in k.o. Ržiše in obsega naslednje parcelne številke:
k.o. Izlake
Parcele št.: 663, 665, 666/1, 667/1, 667/2, 667/3, 667/4,
668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676/1, 676/2, 677,
678, 679, 680, 681/1, 681/2, 682/1, 682/2, 682/3, 683, 684,
693/1, 693/2, 694/1, 694/2, 700/1‑del, 700/2
k.o. Kolovrat
Parcele št.: 765/1, 765/2, 765/12, 765/13, 765/14,
766/1‑del, 766/6, 766/7, 771/2, 771/3, 771/4, 774/2, 774/3,
774/6, 774/7, 774/8, 774/9, 774/10, 774/11, 774/12, 774/13,
77/15, 775/2, 775/6, 775/7, 790/21, 790/23, 792/2, 792/3,
792/4, 853/2, 853/3, 858/1‑del, 858/2, 858/3, 858/4, 858/5,
858/6, 858/7, 858/8
k.o. Ržiše
Parcela št.: 610‑del.
4. člen
V poglavju III. Funkcija območja in pogoji izrabe se
spremeni prvi stavek 5. člena in se glasi:
Predvideni posegi na obravnavanem območju so razvrščeni pod oznakami od 1 do 42.
Pri »Objekt z oznako« se na koncu doda:
39 predstavlja sušilno razpršilni stolp D 400 tlorisnih dim.
19.00 x 6.70 m, višine 19.00 m
40 predstavlja nadstrešnico za kontejnerje tehnične
keramike tlorisnih dim. 12.00 x 5.00 m, višine 5.00 m
41 predstavlja nadstrešnico opreme tlorisnih dim. 21.00 x
4.00 m, višine 7.00 m
42 predstavlja skladiščno distribucijski center tlorisnih dim.
28.00 x 80.00 m, višine 25.00 m.

Uradni list Republike Slovenije
Spremeni se naslednji odstavek in se glasi:
Dimenzije zgoraj naštetih objektov in naprav so okvirne.
Pri njihovi izgradnji oziroma postavitvi so dovoljene tolerance. Dopustna so odstopanja od tehničnih rešitev določenih
s tem prostorskim aktom, če se v nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih, prometnih, infrastrukturnih in drugih razmer ali zaradi programskih
sprememb, tehnoloških in tehničnih zahtev najdejo tehnične rešitve, ki so primernejše iz okoljevarstvenega, prometno‑tehničnega, ekonomskega in oblikovalskega vidika.
5. člen
Ostala določila veljavnega odloka ostajajo nespremenjena.
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta so stalno
na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje
ob Savi.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja
pristojna služba občinske uprave.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-1/98
Zagorje ob Savi, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

2643.

Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega
ogrevanja (variabilni del)

Na podlagi 6. člena Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje
in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Uradni list RS, št. 38/08) in 16. člena
Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 109/05 –
UPB in 31/07) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 18.
seji dne 29. 6. 2009 sprejel

SKLEP
o soglasju k povišanju cen daljinskega
ogrevanja (variabilni del)
1.
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi daje soglasje k
povišanju cen variabilnega dela daljinskega ogrevanja v Občini
Zagorje ob Savi.
2.
Nova izračunana cena za variabilni del za gospodinjstva je
36,4772 EUR/MWh, za ostali odjem pa 47,4204 EUR/MWh.
Nova izračunana povprečna cena za gospodinjstva in
ostali odjem je 56,9776 EUR/MWh.
3.
Povišanje povprečne cene se uveljavlja s 1. 9. 2009.
Cene se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, kot
je prikazano v tabeli.

Uradni list Republike Slovenije
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Stran

7495

Cena – brez DDV
EUR

20% DDV EUR

Cena z DDV EUR

Obračun po števcu
1. Variabilni del

EUR/MWh

– gospodinjstva

36,4772

7,2954

43,7726

– ostali odjem (posl. prostori, zavodi, šole …)

47,4204

9,4841

56,9045

2. Fiksni stroški

EUR/MW/leto

– gospodinjstva

18.576,9947

3.715,3989

22.292,3936

– ostali odjem (poslovni prostori, zavodi, šole …)

22.809,5518

4.561,9104

27.371,4622

Pavšalni obračun

EUR/MWh

– gospodinjstva

55,5775

11,1155

66,6930

– ostali odjem (poslovni prostori, zavodi, šole …)

72,2538

14,4508

86,7046

Topla sanitarna voda

(EUR/M3)

– gospodinjstvo – ogrevalna in neogrevalna sezona

3,6772

0,7354

4,4126

Št. 360-7/2009
Zagorje ob Savi, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

ŽELEZNIKI
2644.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 76/08) in
19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04)
je Občinski svet Občine Železniki na nadaljevalni 13. redni seji
dne 9. 10. 2008. sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Zemljišče parc. št. 1674/5, pot v izmeri 39 m2, vpisano
v z.k.vl. št. 1065, k.o. Studeno, kot javno dobro, preneha biti
javno dobro v splošni rabi.
II.
Dovoljuje se, da se zemljišče parc. št. 1674/5, pot v izmeri 39 m2, odpiše iz z.k.vl.št. 1065, k.o. Studeno. Vpiše se
v nov vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica
za Občino Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, matična
št.: 5883148.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 015-4/08-024
Železniki, dne 29. junija 2009
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

Stran
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VLADA
2645.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o odlaganju odpadkov na odlagališčih

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, petega odstavka
20. člena in 115. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06
– odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih
1. člen
V Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni
list RS, št. 32/06, 98/07 in 62/08) se v 2. členu v 13. točki
besedilo »in sežiganje ali sosežiganje odpadkov ne štejeta«
nadomesti z besedilom »ne šteje«.
V 29. točki se besedilo »so zgrajeni objekti« nadomesti z
besedilom »je zgrajeno telo«.
V 33. točki se pika na koncu stavka nadomesti s podpičjem in dodata se novi 34. in 35. točka, ki se glasita:
»34. regijski koncept ravnanja s komunalnimi odpadki
obsega načrtovanje in izvajanje na lokalni (občinski), regijski (medobčinski) in nadregijski (državni) ravni iz 2. točke
priloge 10, ki je sestavni del te uredbe;
35. regijski center za ravnanje s komunalnimi odpadki
je center iz 1. točke priloge 10 te uredbe, v katerem se izvajajo dejavnosti ravnanja s komunalnimi odpadki iz točke 2.2.
priloge 10 te uredbe.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v 4. točki besedilo »odlaganje materialov, ki nastanejo pri talnem izkopu« nadomesti z
besedilom »uporabo zemeljskih izkopov, ki nastanejo«.
V 5. točki se pred besedilom »inertnih odpadkov« doda
beseda »nenevarnih«.
3. člen
Za tretjim odstavkom 5. člena se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Mešani komunalni odpadki, ki so pred odlaganjem
obdelani po postopkih iz priloge 1 te uredbe, se tudi po obdelavi, ki njihovih lastnosti ni bistveno spremenila, uvrščajo
v skupino 20 03 01 odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.«.
4. člen
V prvem odstavku 9. člena se v 7. točki za besedilom
»stranske živalske proizvode I., II. in III. kategorije« doda
besedilo »v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta
1774/2002/ES z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih
pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne 10. 10. 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1774/2002/ES)«.
V 9. točki se beseda »odpadne« nadomesti z besedo
»izrabljene«.
V drugem odstavku se besedilo »Uredbi Evropskega
parlamenta in Sveta 1774/2002/ES z dne 3. oktobra 2002
o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi (UL L št. 273 z dne
10. 10. 2002, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem
besedilu: Uredba 1774/2002/ES)« nadomesti z besedilom
»Uredbi 1774/2002/ES«.
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5. člen
V četrtem odstavku 11. člena se besedilo »vsakih šest
mesecev« nadomesti z besedilom »na vsakih 2.000 t zbranih
mešanih komunalnih odpadkov ali vsakih šest mesecev, če je
mešanih komunalnih odpadkov, namenjenih odlaganju, manj
kot 2.000 t. Če bi bilo treba zaradi količine mešanih komunalnih
odpadkov, ki nastajajo na geografsko zaokroženem območju,
kjer zbira mešane komunalne odpadke isti izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov, izdelati oceno odpadkov v katerem koli mesecu
posameznega leta več kot enkrat, je treba oceno mešanih
komunalnih odpadkov do zaključka tega leta izdelati enkrat
na mesec«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Izdelavo ocene odpadkov mora zagotoviti imetnik odpadkov, ki oddaja odpadek v odlaganje, za mešane komunalne
odpadke pa zagotovi izdelavo ocene odpadkov pred njihovo
obdelavo izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov.«.
6. člen
V drugem odstavku 12. člena se za besedilom »V primerih iz prejšnjega odstavka« doda vejica in besedilo »razen za
odpadke iz 5. točke,«.
7. člen
V prvem odstavku 13. člena se besedilo »vsakih šest
mesecev za komunalne odpadke« nadomesti z besedilom »za
mešane komunalne odpadke v skladu s četrtim odstavkom
11. člena te uredbe«.
8. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremni tako, da se glasi:
»(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora za pridobitev
pooblastila izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni podjetnik posameznik in
2. da ima akreditacijo SIST EN ISO/IEC 17020 za kontrolo
odpadkov po postopkih preizkušanja iz priloge 5 te uredbe za
najmanj enega od organskih in enega od anorganskih parametrov onesnaženosti.«.
9. člen
V prvem odstavku 22. člena se za besedilom »odpadkov
pa« doda besedilo »ob prevzemu odpadkov in«.
10. člen
Naslov III. poglavja »Načrtovanje in gradnja odlagališča«
se spremeni tako, da se glasi:
»III. Prostorsko načrtovanje, projektiranje in gradnja odlagališča«.
11. člen
Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Prostorsko načrtovanje ali umestitev odlagališča je
mogoča le, če poleg značilnosti lokacije v zvezi z omejitvami iz
prejšnjega odstavka odlagališče ne pomeni večjega tveganja
za okolje.«.
12. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Pri projektiranju odlagališča je treba z naravnimi ali
umetnimi ovirami zagotoviti, da telo odlagališča ni v vidnem
polju oken, balkonov in vhodnih vrat stanovanjskih stavb, stavb,
v katerih se opravljajo izobraževalne, vzgojno-varstvene, zdravstvene in podobne dejavnosti, in drugih stavb, v katerih se
ljudje zaradi dela ali počitka zadržujejo pogosto ali daljši čas,
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če so te stavbe oddaljene do 600 m v vodoravni smeri od
zunanje meje odlagališča, in da najmanjša razdalja v vodoravni smeri med zunanjim robom telesa odlagališča in temi
stavbami ni krajša od 300 m.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki
se glasi:
»(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena
je lahko pri prostorskem načrtovanju odlagališča na ali ob
obstoječi lokaciji odlagališča zunanji rob telesa odlagališča
oddaljen od roba kmetijskih površin, namenjenih poljedelstvu, manj kot 300 m, vendar ne manj kot 50 m.«.
13. člen
V drugem odstavku 44. člena se v 4. točki besedilo
»hidrološkimi in pedološkimi« nadomesti z besedilom »hidrogeološkimi in geološkimi« in v 11. točki besedilo »po zaprtju
odlagališča« nadomesti z besedilom »med obratovanjem, v
času zapiranja po prenehanju obratovanja in po zaprtju odlagališča v skladu s prilogo 9, ki je sestavni del te uredbe.«.
V tretjem odstavku se v 5. točki besedilo »ukrepov za
gradnjo,« nadomesti z besedilom »ukrepov varstva okolja
za«.
Črta se četrti odstavek.
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Ministrstvo zagotavlja, da so podatki o izdanih
okoljevarstvenih dovoljenjih za obratovanje odlagališča na
razpolago pristojnima statističnima uradoma v Republiki Sloveniji in EU, če ta zaprosita zanje zaradi izvajanja statističnih
raziskav.«.
Za četrtim odstavkom se doda novi peti odstavek, ki
se glasi:
»(5) Za odlagališča, za katera je potrebno skladno s
predpisom, ki ureja varstvo okolja pridobiti okoljevarstveno
soglasje, se izpolnjevanje pogojev iz te uredbe preverja v
postopku za izdajo tega soglasja.«.
14. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) V okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča se določijo:
1. vrsta odlagališča skladno s 4. členom te uredbe in
celotna zmogljivost odlagališča,
2. vrste odpadkov, ki se lahko odlagajo, in letna količina
na odlagališču odloženih odpadkov,
3. količina biološko razgradljivih sestavin odpadkov, ki
se lahko odložijo v posameznem koledarskem letu,
4. zahteve v zvezi z začetkom obratovanja odlagališča,
5. način prevzemanja odpadkov, preverjanja njihove istovetnosti, postopki odlaganja ter drugi pogoji obratovanja,
6. izvajanje obratovalnega monitoringa in drugih oblik
nadzora nad onesnaževanjem okolja,
7. način rednega pregledovanja telesa odlagališča in
delovanja tehničnih objektov odlagališča,
8. opozorilne spremembe indikativnih parametrov podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode,
9. zahteve v zvezi s poročanjem o vrstah, izvoru nastanka in količinah odloženih odpadkov,
10. 	zahteve v zvezi z zapiranjem odlagališča in ukrepi
za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po njegovem
zaprtju,
11. 	časovno obdobje, v katerem mora upravljavec
po zaprtju odlagališča zagotavljati izvajanje obveznosti iz
57. člena te uredbe, pri čemer je to obdobje za odlagališče
za nevarne in nenevarne odpadke najmanj 30 let, za odlagališče za inertne odpadke pa najmanj 10 let, in
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12. 	program ukrepov v primeru preseganja opozorilne
spremembe parametrov podzemne vode.
(2) Če gre za odlagališče, na katerem se odlagajo
komunalni odpadki, se v okoljevarstvenem dovoljenju za
obratovanje odlagališča določi tudi letna količina in območje
nastajanja ostanka predelave gradbenih odpadkov in gradbenih odpadkov, ki vsebujejo trdno vezani azbest, za katere
mora upravljavec odlagališča zagotoviti odlaganje.
(3) V okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje odlagališča za nevarne ali nenevarne odpadke se glede finančnega jamstva določijo:
– obdobje po zaprtju, za katerega je izdelan izračun
višine finančnega jamstva, pri čemer se šteje 30 let za običajno obdobje izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča,
– višina finančnega jamstva v skladu s prilogo 9 te
uredbe,
– vrsta finančnega jamstva (npr. bančna garancija,
zavarovalna polica ali depozit na posebnem bančnem računu),
– ročnost in pogoji za unovčenje finančnega jamstva.
(4) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti zbiranje
sredstev za gradnjo, obratovanje, zaprtje in izvajanje ukrepov po zaprtju odlagališča in za pokrivanje stroškov finančnega jamstva v obliki ločene postavke, ki jo obračuna ob
prevzemu odpadkov na odlaganje, pri čemer je ta postavka
lahko selektivna glede na vrsto odloženih odpadkov, če
posamezne vrste odpadkov povzročajo različne stroške izvajanja ukrepov za zapiranje odlagališča oziroma ukrepov
po zaprtju odlagališča.
(5) Merila za določitev letne višine finančnega jamstva,
ki ga je treba zagotavljati v posameznem letu obratovanja
odlagališča glede na načrtovano letno količino odlaganja
odpadkov, so podrobneje določena v prilogi 9 te uredbe.
(6) Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da so informacije o postavki iz četrtega odstavka tega člena dostopne
javnosti.
(7) Ministrstvo unovči finančno jamstvo iz tretjega odstavka tega člena, če na podlagi letnega poročila upravljavca
odlagališča o izvajanju zapiranja odlagališča oziroma o izvajanju ukrepov po zaprtju odlagališča ugotovi, da se ukrepi
niso izvajali v skladu z zahtevami iz okoljevarstvenega dovoljenja v zvezi z zapiranjem odlagališča oziroma v zvezi
z ukrepi za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje po
zaprtju odlagališča, ali v primeru stečaja upravljavca.
(8) Upravičenec do sredstev finančnega jamstva je
ministrstvo.«.
15. člen
Drugi odstavek 51. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(2) Če upravljavec odlagališča v okviru izvajanja
obratovalnega monitoringa ugotovi, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega parametra
onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba določena v okoljevarstvenem dovoljenju
za obratovanje odlagališča, mora takoj pričeti z izvajanjem
ukrepov zmanjševanja škodljivih vplivov na podzemne vode
v skladu s programom ukrepov iz 12. točke prvega odstavka
45. člena te uredbe in o doseganju opozorilne vrednosti ter
o začetku izvajanja ukrepov obvestiti inšpektorja, pristojnega
za varstvo okolja, najpozneje v sedmih dneh po ugotovitvi
spremembe.«.
16. člen
Za četrtim odstavkom 53. člena se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Podatki iz obratovalnega dnevnika so na voljo
pristojnima statističnima uradoma v Republiki Sloveniji in
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EU, če ta zaprosita zanje zaradi izvajanja statističnih raziskav.«.
17. člen
V 58. členu se za piko na koncu stavka doda novi stavek, ki se glasi:
»Ministrstvo na pobudo inšpektorja, pristojnega za varstvo okolja, upravljavcu zaprtega odlagališča odredi izvedbo
ukrepov za preprečevanje oziroma zmanjševanje onesnaženja okolja, ki jih mora upravljavec odlagališča na svoje
stroške izvesti, in roke za izvedbo le-teh.«.
18. člen
V prvem odstavku 65. člena se za sedemindvajseto
alineo doda nova osemindvajseta alinea, ki se glasi:
»– ne zagotovi finančnega jamstva iz 45. člena te
uredbe v višini, obliki ali na način, ki so določeni v okoljevarstvenem dovoljenju,«.
19. člen
V prilogi 2 uredbe se pod točko 6.1 v preglednici v
vrstici »sulfati« drugega stolpca besedilo »SO3« nadomesti
z besedilom »SO4«.
20. člen
Priloga 4 uredbe se nadomesti z novo prilogo 4, ki je
kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
Priloga 5 uredbe se nadomesti z novo prilogo 5, ki je
kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
Priloga 7 uredbe se nadomesti z novo prilogo 7, ki je
kot priloga 3 sestavni del te uredbe.
Za prilogo 8 uredbe se dodata novi prilogi 9 in priloga
10, ki sta kot priloga 4 in 5 sestavni del te uredbe.
21. člen
V 70. členu se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
lahko upravljavec obstoječega odlagališča pridobi okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča za odlaganje
obdelanih komunalnih odpadkov po 16. juliju 2009, če:
– je za odlaganje odpadkov na obstoječem odlagališču
izdano okoljevarstveno dovoljenje z veljavnostjo do 15. julija
2009;
– upravljavec obstoječega odlagališča dokaže, da ima
za celotno obdobje nameravanega odlaganja še razpoložljivo zmogljivost za odlaganje obdelanih odpadkov,
– je zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov tako, da količina biološko razgradljivih sestavin v komunalnih odpadkih ne presega vrednosti, ki se za obstoječe
odlagališče za posamezno leto določijo v skladu z merili iz
priloge 4 te uredbe,
– se za obstoječe odlagališča izvaja monitoring onesnaževanja podzemne vode,
– na posameznem območju še ne obratuje regijski
center za ravnanje s komunalnimi odpadki iz 1. točke priloge
10 te uredbe v obsegu, ki je določen v 2.2. točki priloge 10
te uredbe,
– je priloženo finančno jamstvo v skladu s prilogo 9 te
uredbe in
– če upravljavec odlagališča za občine, za katere izvaja
obvezno javno službo odlaganja ostankov po predelavi ali
odstranjevanju, predloži podpisane pogodbe o uvrstitvi v
enega od regijskih centrov iz 1. točke priloge 10 te uredbe.«.
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»35. člen
Upravljavec obstoječega odlagališča, ki se nahaja na
območju z močno razpokano kamninsko podlago, z dobro
vodno prepustnostjo in z nedoločljivimi tokovi podzemne
vode, lahko pridobi okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča za odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov po 16. juliju 2009, če:
– je za odlaganje odpadkov na obstoječem odlagališču
izdano okoljevarstveno dovoljenje z veljavnostjo do 15. julija
2009,
– upravljavec obstoječega odlagališča dokaže, da ima
za celotno obdobje nameravanega odlaganja še razpoložljivo zmogljivost za odlaganje obdelanih odpadkov,
– je zagotovljena obdelava mešanih komunalnih odpadkov tako, da količina biološko razgradljivih sestavin v komunalnih odpadkih ne presega vrednosti, ki se za obstoječe
odlagališče za posamezno leto določijo v skladu z merili iz
priloge 4 te uredbe,
– se za obstoječe odlagališča izvaja monitoring onesnaževanja podzemne vode in monitoring površinske vode,
v katero se izliva podzemna voda iz vplivnega območja
obstoječega odlagališča,
– na posameznem območju še ne obratuje regijski
center za ravnanje s komunalnimi odpadki iz 1. točke priloge
10 te uredbe v obsegu, ki je določen v 2.2. točki priloge 10
te uredbe,
– je priloženo finančno jamstvo skladno s prilogo 9 te
uredbe in
– če upravljavec odlagališča za občine, za katere izvaja
obvezno javno službo odlaganja ostankov po predelavi ali
odstranjevanju, predloži podpisane pogodbe o uvrstitvi v
enega od regijskih centrov iz 1. točke priloge 10 te uredbe.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
23. člen
(1) Okoljevarstveno dovoljenje iz 44. člena uredbe se
za obstoječe odlagališče iz novega petega odstavka 70. člena uredbe in novega 35. člena Uredbe o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih
(Uradni list RS, št. 98/07) izda za obdobje, ki ne presega
več kot šest mesecev začetka obratovanja regijskega centra
iz 1. točke priloge 10 uredbe, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2015.
(2) Obstoječa odlagališča iz novega petega odstavka
70. člena uredbe in novega 35. člena Uredbe o spremembah
in dopolnitvah uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih
(Uradni list RS, št. 98/07) lahko nadaljujejo z obratovanjem
po 16. juliju 2009, če upravljavec do 15. julija 2009 vloži
vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja v skladu z
21. ali 22. členom te uredbe, in sicer najdlje do pravnomočne
odločitve o vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja.
24. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-30/2009/7
Ljubljana, dne 9. julija 2009
EVA 2009-2511-0030

22. člen
V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 98/07)
se 35. člen spremeni tako, da se glasi:

Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister
Priloga
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PRILOGA 1

PRILOGA 4

KOLIČINA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH SESTAVIN V KOMUNALNIH ODPADKIH,
KI SE LAHKO LETNO ODLOŽIJO NA VSEH ODLAGALIŠČIH NA OZEMLJU
REPUBLIKE SLOVENIJE
Obdobje

Izhodiščno leto
1995**
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
do konca 2012
do konca 2016
do konca 2019

Zmanjšanje letne
količine odloženih
biološko razgradljivih
komunalnih odpadkov,
izraženo z
zmanjšanjem odstotka
biološko razgradljivih
odpadkov v
komunalnih odpadkov,
nastalih v letu 1995

Letna količina
odloženih biološko
razgradljivih snovi v
komunalnih
odpadkih, izražena v
odstotku mase
komunalnih
odpadkov, nastalih v
letu 1995

Letna količina
biološko
razgradljivih
sestavin v
odloženih
komunalnih
odpadkih*

(%)

(%)
63

(1.000 t)
445

0
5
5
5
5
5
5
10
10
5
5
5

63
60
57
54
50
47
44
38
32
28
25
22

445
423
401
378
356
334
312
267
223
200
178
156

* Biološko razgradljive snovi v komunalnih odpadkih so:
–
odpadni papir, lepenka in tekstil,
–
odpadki iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in iz
parkov in kot odpadki pri predelavi rastlin, ki niso namenjene prehrani,
–
odpadna hrana in organski odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane,
to so predvsem kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, biološko
razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega izvora in biološko
razgradljivi odpadki, ki nastanejo pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih živil
živalskega izvora in
–
odpadki pri obdelavi in predelavi lesa in drugi odpadki iz lesa, lubja, plute in slame.
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*Izhodiščni podatki so podatki, ki jih je pripravil Statistični urad Republike Slovenije v
okviru EUROSTAT vprašalnikov za področje ravnanja z odpadki za leto 1995:
Vrsta odpadkov
odpadni papir in karton
tekstil

Količina (t)
152.000
0

plastika

99.000

steklo

54.000

kovine

67.000

organski odpadki
kosovni odpadki
drugi odpadki
Skupaj

331.000
0
321.000
1.024.000

Količina biološko razgradljivih odpadkov za izhodiščno leto 1995 je bila na predlog
Eurostat-a izračunana tako, da se je od celotne količine zbranih komunalnih odpadkov
odštela količina odpadnega tekstila, plastika, stekla, kovin in polovica vsote kosovnih in
drugih odpadkov. Podrobneje je izračun deleža biološko razgradljivih snovi v
komunalnih odpadkih za leto 1995, izražen v t, enak:
1.024.000 - 0 - 99.000 – 54.000 – 67.000 – 0,5 (0 + 321.000) = 644.000
V izhodiščnem letu 1995 je bilo na odlagališčih nenevarnih odpadkov odloženo v celoti
1.024.000 t odpadkov, od tega 63 odstotkov ali 644.000 t biološko razgradljivih
sestavin. Primerjava s podatki za leto 2002 kaže na velik razkorak med letom 1995 in
2002. V letu 2002 je bilo odloženih na odlagališčih nenevarnih odpadkov veliko manj
odpadkov, tudi količine komunalnih odpadkov so manjše. Po podatkih iz leta 2004 je
mogoče sklepati na nastanek 840.000 t komunalnih in njim podobnih odpadkov letno.
V letu 1995 je bilo v redno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov vključenih 76
odstotkov slovenskega prebivalstva, v letih 2001 in 2002 pa 93 odstotkov prebivalstva.
Letna stopnja naraščanja vključenosti je 2,43-odstotna. Z upoštevanjem te letne rasti
vključenosti prebivalstva in enako rastjo količin zbranih odpadkov je bilo v letu 1995
odloženih 707.000 t komunalnih odpadkov, od tega 63 odstotkov ali 445.000 t biološko
razgradljivih komunalnih odpadkov.
Razliko 317.000 t (1.024.000 – 707.000 = 317.000 t) odloženih odpadkov v letu 1995
gre pripisati odpadkom, ki po izvoru niso komunalni in so po sedanji klasifikaciji
odpadkov predvsem:
–
02- odpadki kmetijstva, vrtnarstva, lova, ribištva, ribogojstva in proizvodnje hrane,
–
03- odpadki pri obdelavi in predelavi lesa ter odpadki proizvodnje papirja,
kartona, vlaknine, plošč in pohištva,
–
18- odpadki zdravstva, veterinarstva ter z njimi povezanih raziskav,
–
19- odpadki naprav za obdelavo odpadkov, naprav za čiščenje odpadne vode in
objektov za oskrbo s pitno vodo in tehnološko vodo.
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Ob predpostavki, da je letna rast količin komunalnih odpadkov 2,43-odstotna in da so se
vsi nastali komunalni odpadki v letu 1995 tudi zbrali in odložili, so količine nastajanja
komunalnih odpadkov po letih razvidne iz naslednje tabele:
Leto

Prebivalci, vključeni v
redno zbiranje in
odvoz
(%)

Letni porast odstotka
Količine odloženih
preb., vključenega v komunalnih odpadkov
zbir. in odvoz
(%)
(t)

2002

93

2,43

840.000

2001

91

2,43

820.000

2000

88

2,43

800.000

1999

86

2,43

780.000

1998

83

2,43

761.000

1997

81

2,43

743.000

1996

78

2,43

725.000

1995

76

2,43

707.000

Zaradi zamika pri izgradnji infrastrukture za obdelavo komunalnih odpadkov je
Republika Slovenija izkoristila možnost odloga uresničitve zadnjega cilja, ki ga omogoča
tretji odstavek druge točke člena 5 Direktive Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o
odlaganju odpadkov na odlagališčih. Ta določa, da države članice, ki so leta 1995 ali
zadnje leto pred letom 1995, za katero so na voljo standardizirani podatki Eurostat, na
odlagališča odložile več kakor 80 % svojih zbranih komunalnih odpadkov, lahko odložijo
uresničitev ciljev, določenih v odstavku (a), (b) ali (c), za največ štiri leta.

11

Stran

7502 /

Št.

53 / 10. 7. 2009

Uradni list Republike Slovenije

PRILOGA 2
PRILOGA 5
1. VZORČENJE ODPADKOV
Vzorčenje trdnih in tekočih odpadkov se izvaja po metodah iz:
–
–

standardov SIST EN 14899 ter SIST EN 15002 in
tehničnih poročil SIST-TP CEN/TR 15310 - 1, SIST-TP CEN/TR 15310 - 2, SISTTP CEN/TR 15310 - 3, SIST-TP CEN/TR 15310 – 4 ter SIST-TP CEN/TR 15310 –
5.

2. IZLUŽEVANJE ODPADKA
Izluževanje odpadkov se izvaja skladno s standardom SIST EN 12457/4 za
enostopenjsko izluževanje s stresanjem in razmerjem med tekočo in trdno fazo L/S = 10
l/kg.
3. MERJENJE PARAMETROV IZLUŽKA
Za merjenje parametrov izlužka se uporabljajo standardi in metode, določene za analizo
parametrov onesnaženosti odpadnih vod skladno s predpisi, ki urejajo obratovalni
monitoring odpadnih vod, razen za parametre iz standarda SIST ENV 12506 za analizo
pH, As, Ba, Cd, Cl, Co, Cr VI, Cu, Mo, Ni, NO2, Pb, celotni S, SO4, V in Zn v izlužku in iz
standarda SIST ENV 13370 za analizo amonijevega dušika, AOX, prevodnosti, Hg,
fenolnega indeksa, TOC, CN in F v izlužku.
4. STANDARDI ZA IZVAJANJE KEMIČNE ANALIZE ONESNAŽENOSTI ODPADKA
Preglednica 1: Standardi za izvajanje kemične analize onesnaženosti odpadkov.
Parameter

Standard

Analizna metoda

SIST EN 12879

Gravimetrija

Celotni organski ogljik-TOC

SIST EN 13137

Sežig, IR

Celotni organski ogljik za biološko

3)

Splošni postopki in parametri
Žarilna izguba
Organski parametri

razgradljive sestavine
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki-

SIST ISO 11423 - 1

HS/GC/FID

BTX

SIST ISO 11423 – 2

Ekstrakcija, GC/FID

DIN 38414 – 21

Ekstrakcija, HPLC/fluorescenčni

Policiklični aromatski ogljikovodikiPAO

1)

Poliklorirani bifenili-PCB

detektor
2)

DIN 38414 – 20

Ekstrakcija, GC/ECD

DIN 51527 – 1

Ekstrakcija, GC/ECD
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Opombe:
1) Za policiklične aromatske ogljikovodike velja vsota naslednjih šestih spojin:
fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perilen, benzo(b)fluoranten,
indeno(1,2,3-c,d)piren.
2) Za PCB velja vsota PCB 28, 52, 101, 138, 153 in 180.
3) Celotni organski ogljik za biološko razgradljive sestavine se določi iz rezultatov
meritev o celotnem organskem ogljiku v odpadku in deležu biološko razgradljivih
sestavin v odpadku.

5. POSTOPKI ZA IZVEDBO SORTIRNE ANALIZE
5.1 Zajem vzorca
Časovna razporeditev vzorčenja
Časovno obdobje zajema vzorcev za izvedbo sortirne analize se določi tako, da je pri
vzorčenju zajeto: pomladansko, poletno, jesensko in zimsko obdobje.
Za namen vzorčenja se vzorci mešanih komunalnih odpadkov posebej pripravijo za
vsako od naslednjih območij poselitve:
–
podeželska (ruralna) območja,
–
urbana območja s prevladujočo poselitvijo z enodružinskimi hišami,
–
urbana območja s prevladujočo blokovsko poselitvijo,
–
urbana območja z mešano stanovanjsko, obrtno in trgovsko rabo prostora.
Območja poselitve iz prejšnjega odstavka so karakteristična območja na celotnem
območju, kjer se mešani komunalni odpadki prevzemajo zaradi odlaganja na
odlagališču. Za vsako karakteristično poselitveno območje se zajame najmanj en
vzorec. Najmanjša velikost vzorca je 250 kg.
Vzorčenje
Vzorec se zajema z vozili za prevzem mešanih komunalnih odpadkov, pri čemer se
upošteva najmanjša velikost vzorca in območje poselitve, kjer se vzorčenje izvaja.
Vzorec se brez predhodne obdelave, vmesnega skladiščenja ali drugih postopkov
odpelje na kraj izdelave sortirne analize.
5.2 Izvedba sortirne analize
Tehtanje vzorca
Na kraju izdelave sortirne analize se stehta vozilo za prevzem mešanih komunalnih
odpadkov skupaj s posameznim vzorcem. Vzorec odpadkov se preloži na nepropustno
utrjeno (asfaltno, betonsko ali podobno utrjeno) površino. Po izpraznitvi se vozilo
13
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ponovno stehta. Za podatek o masi vozila se lahko uporabijo tudi tehnične specifikacije
vozila (homologacijski podatek), če se masa vozila skupaj z vzorcem ugotavlja brez
voznika.
Masa vzorca je enaka razliki mase z vzorcem naloženega vozila in mase vozila.
Točnost tehtanja mora biti najmanj +/–20 kg.
Priprava sortirne analize
Za vsako od šestih frakcij odpadkov, ki se izloči iz vzorca mešanih komunalnih
odpadkov, se pripravi ustrezna posoda, folija ali vreča. Vse posode, folije ali vreče se
stehtajo in opremijo z napisi, iz katerih je razvidno, kateri frakciji so namenjene. Točnost
tehtanja mora biti najmanj +/–1 kg.
Vzorec mešanih komunalnih odpadkov je treba analizirati najpozneje v treh urah po
tehtanju, da se prepreči sušenje ali vlaženje vzorca in njegova biološka razgradnja.
Izvedba sortirne analize
Vzorec mešanih komunalnih odpadkov se razgrne v debelino plasti, ki omogoča ročno
sortiranje. Iz vzorca se ročno izločijo (razvrstijo) frakcije mešanih komunalnih odpadkov
iz preglednice 2 te priloge.
Preglednica 2: opis frakcij mešanih komunalnih odpadkov
Zap.št. (i)

Opis frakcije komunalnih odpadkov

1
2

odpadni papir, lepenka in tekstil
zelena biomasa in naravni les, ki nastanejo kot odpadki z vrtov in parkov in kot odpadki pri
predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani
odpadna hrana in organski odpadki, ki nastanejo pri proizvodnji ali pripravi hrane, to so
predvsem kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in restavracij, biološko razgradljivi
odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane rastlinskega izvora, in biološko razgradljivi odpadki,
ki nastanejo pri pripravi in predelavi mesa, rib in drugih živil živalskega izvora
odpadki pri predelavi in obdelavi lesa in drugih odpadkov iz lesa, lubja in plute
plastika in sestavljeni materiali iz plastike
steklo, kovine in druge negorljive snovi, kakor so: odpadna EE oprema, baterije in
podobno

3

4
5
6

Izločene frakcije mešanih komunalnih odpadkov se zberejo v vnaprej pripravljenih
posodah, na foliji ali v vrečah in se skupaj s posodami, folijami ali vrečami stehtajo.
Masa posamezne frakcije se izračuna kot razlika med maso z odpadki polne in prazne
posode, folije ali vreče. Natančnost tehtanja mora biti +/–1kg.
5.3 Izračun povprečnega deleža biološko razgradljivih sestavin v odloženih
obdelanih mešanih komunalnih odpadkih
V skladu z 8. členom te uredbe se komunalni odpadki lahko odlagajo na odlagališče, če
povprečni delež biološko razgradljivih sestavin v komunalnih odpadkih pred odlaganjem
ne presega deleža biološko razgradljivih sestavin, ki je v prilogi 4 te uredbe za
posamezno koledarsko leto izražen v odstotku mase nastalih komunalnih odpadkov, ali
14
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ne presega deleža biološko razgradljivih sestavin, ki je za posamezno koledarsko leto
določen za posamezno odlagališče v okoljevarstvenem dovoljenju.
Povprečni delež biološko razgradljivih sestavin v odloženih obdelanih mešanih
komunalnih odpadkih se izračuna na podlagi naslednjega izračuna:
i =4

Dbio. razgrad . = ∑ Di − Dkosovni
i =1

kjer se vsota nanaša na vsoto Di biorazgradljivih frakcij komunalnih odpadkov, ki so v
preglednici 2 te priloge označene z zaporedno številko od 1 do 4, Di pa se izračuna na
podlagi naslednjih enačb:

Di =

j =4

mi , j

j =1

j ,vzorec

∑m
j =4

i =6

j =1

i =1

×Mj

∑ M j + ∑ M frakcija,i + M kosovni

in
Dkosovni =

j =4

i =6

M bio.kos.

∑M + ∑M
j =1

j

i =1

frakcija ,i

,
+ M kosovni

pri čemer je:
Dbio.razgrad. povprečni delež biološko razgradljivih sestavin v odloženih obdelanih mešanih
komunalnih odpadkih,
Di
delež i-te frakcije v mešanih komunalnih odpadkih (od 1 do 6),
i
zaporedna številka frakcije v mešanih komunalnih odpadkih,
j
zaporedna številka vzorca mešanih komunalnih odpadkov (od 1 do 4),
masa i-te frakcije v j-tem vzorcu mešanih komunalnih odpadkih,
m i,j
m j,vzorec masa j-tega vzorca,
Mj
celotna masa prevzetih mešanih komunalnih odpadkov na vseh
karakterističnih območjih poselitve, za katere velja j-ti vzorec, za katerega je
izdelana sortirna analiza mešanih komunalnih odpadkov,
M frakcija,i masa i-te frakcije, ki je bila izločena iz mešanih komunalnih odpadkov s
postopki obdelave pred njihovim odlaganjem na odlagališču v obdobju med
zadnjo izdelano sortirno analizo mešanih komunalnih odpadkov in sortirno
analizo, za katero se izračunava delež i-te frakcije v mešanih komunalnih
odpadkih,
M bio.kos. masa biološko razgradljivih snovi v kosovnih odpadkih, ki so bili obdelani in
odloženi na odlagališču v obdobju med zadnjo izdelano sortirno analizo
mešanih komunalnih odpadkov in sortirno analizo, za katero se izračunava
delež i-te frakcije v mešanih komunalnih odpadkih,
M kosovni masa kosovnih odpadkov, ki so bili od povzročiteljev komunalnih odpadkov
prevzeti v obdobju med zadnjo izdelano sortirno analizo mešanih komunalnih
odpadkov in sortirno analizo, za katero se izračunava delež biološko
razgradljivih sestavin v odloženih obdelanih mešanih komunalnih odpadkih.
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PRILOGA 3
PRILOGA 7
OBSEG OBRATOVALNEGA MONITORINGA ZA ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN
NAČIN NJEGOVEGA IZVAJANJA
1. UVOD
Namen te priloge je določiti osnovne postopke obratovalnega monitoringa, na podlagi
katerih se lahko preveri:
– ali so odpadki, prevzeti na odlagališče, odstranjeni skladno z zahtevami za
posamezno vrsto odlagališča,
– ali procesi v odlagališču potekajo nadzorovano,
– ali so izvedeni vsi predvideni zaščitni okoljevarstveni ukrepi in
– ali so izpolnjeni pogoji za okoljevarstveno dovoljenje.

2. METEOROLOŠKI PARAMETRI
Meritve meteoroloških parametrov obsegajo meritve količine padavin, temperature
zraka, hitrosti in smeri vetra, zračne vlage in izhlapevanja.
Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v
preglednici 1 te priloge.
Meritve meteoroloških parametrov se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo spremljanje
hidrometeoroloških pojavov.

3. EMISIJA SNOVI V ZRAK IZ ODLAGALIŠČA
Meritve in izračuni emisije snovi v zrak iz odlagališča obsegajo:
– redne meritve CH4, CO2 in O2 v odlagališčnem plinu z namenom, da se na podlagi
rezultatov teh meritev ocenjuje potek razgradnje biološko razgradljivih snovi v telesu
odlagališča;
– občasne meritve sestave odlagališčnega plina glede na vsebnost H2S, H2 in drugih
plinov, če so te snovi prisotne v odlagališčnem plinu glede na sestavo odloženih
odpadkov;
– meritve emisije snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem in iz
naprav za sežig odlagališčnega plina.
Pogostost meritev sestave odlagališčnega plina iz prve in druge alinee prejšnjega
odstavka je določena v preglednici 1 te priloge. Če se rezultati meritev sestave
odlagališčnega plina ponavljajo, se lahko čas med dvema zaporednima meritvama
podaljša, vendar ne sme biti daljši kakor šest mesecev. Merilna mesta emisije snovi v
zrak morajo biti reprezentativna.
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Meritve emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja iz tretje alinee prvega
odstavka te točke se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni
monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanje ter o pogojih za
njegovo izvajanje.
4. EMISIJA SNOVI PRI ODVAJANJU IZCEDNE IN ONESNAŽENE PADAVINSKE
VODE
Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne in onesnažene padavinske vode obsegajo:
– občasne meritve parametrov izcedne vode,
– občasne meritve parametrov padavinske odpadne vode iz prekritih površin še ne
zaprtega dela odlagališča in iz njegovih manipulativnih površin, vključno odpadne
vode, ki nastaja pri pranju vozil in druge opreme na območju odlagališča, in
– občasne meritve parametrov padavinske odpadne vode iz nadstrešnic ali iz prekritih
površin zaprtega dela odlagališča, če se te odpadne vode ne odvajajo brez mešanja
z drugimi odpadnimi vodami v javno kanalizacijo ali neposredno v vode ali posredno
v vode s ponikovanjem v tla.
Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v
preglednici 1 te priloge.
Meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne in onesnažene padavinske vode se izvajajo
v skladu s predpisom, ki ureja mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne
vode iz odlagališč, ter predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring
odpadnih vod iz virov onesnaževanja in pogoje za njegovo izvajanje.
Mesta vzorčenja izcedne in padavinske odpadne vode morajo biti reprezentativna.
Izcedne vode in padavinske odpadne vode je treba vzorčiti v skladu standardom SIST
ISO 5667-2 ter meriti pretok in parametre onesnaženosti na vsakem mestu, kjer se
odvajajo iz odlagališča, posebej.
Če se izcedne vode in padavinske odpadne vode na območju odlagališča zbirajo z
namenom oddaje v obdelavo izven območja odlagališča, je treba v okoljevarstvenem
dovoljenju iz 45. člena te uredbe navesti osnovne podatke o predvidenih napravah za
čiščenje, kjer se te odpadne vode obdelujejo, ter pogoje o vodenju podatkov o oddaji
teh odpadnih vod v obdelavo, ki jih mora zagotavljati upravljavec odlagališča.
5. ONESNAŽENOST POVRŠINSKE VODE
Meritve onesnaženosti površinskih voda se izvajajo, če so na območju odlagališča
prisotne površinske vode ali če se izcedne vode odvajajo neposredno v površinske
vode. Meritve je treba izvajati vsaj na dveh mestih, to je na površinski vodi gorvodno in
dolvodno od območja odlagališča.
Meritve onesnaženosti površinske vode je treba izvajati na način in z metodami, ki se
uporabljajo pri izvajanju monitoringa stanja voda, ki ga zagotavlja država, s tem da je za
vsako vodno telo ali del vodnega telesa površinske vode, ki je na vplivnem območju
odlagališča, za te meritve določeno po eno reprezentativno mesto.
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Upravljavec odlagališča mora zagotoviti merjenje količinskega stanja vodnega telesa ali
dela vodnega telesa, ki je na vplivnem območju odlagališča, če se podatki količinskega
stanja ne ugotavljajo v okviru monitoringa količinskega stanja vodnih teles površinske
vode, ki ga zagotavlja država.
6. ONESNAŽENOST PODZEMNE VODE
Meritve onesnaženosti podzemne vode obsegajo meritve višine gladine podzemne
vode in parametrov kemijskega stanja podzemne vode, določenih v programu
obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode za posamezno odlagališče.
Pogostost meritev iz prejšnjega odstavka mora biti najmanj enaka pogostosti, določeni v
preglednici 1 te priloge.
Meritve onesnaženosti podzemne vode se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja
obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode.
PREGLEDNICA 1: Pogostost meritev v okviru obratovalnega monitoringa odlagališč
odpadkov
Št.
1.
1.1

Vrsta meritev
Meteorološki podatki
Količina padavin

1.2

Temperatura (min., maks., ob
14.00 po CET)
Hitrost in smer vetra
Vlaga- izhlapevanje
Lizimeter ali računska metoda in
relativna vlaga ob 14:00 po CET
Meritve emisij snovi v vode in zrak
Količina izcedne vode
Parametri izcedne vode 9
Parametri padavinske odpadne
vode
Količinsko stanje in parametri
kemijskega stanja površinske
vode8
6
Emisije plinov
Meritve onesnaženosti podzemne
vode 3
Gladina podzemne vode
Parametri kemijskega stanja
podzemne vode

1.3
1.4
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.
3.1
3.2

Pogostost
Obratovanje
po zaprtju
dnevno

4

vse meritve iz
tč. 1 se izvajajo
mesečno na isti dan
v mesecu

dnevno
dnevno
dnevno

4
na 6 mesecev
mesečno
2
na 6 mesecev
četrtletno
vsakih 12 mesecev -

četrtletno

2

na 6 mesecev
na 6 mesecev7

mesečno

vsakih 6 mesecev
po potrjenem
programu
monitoringa
podzemnih voda 1

5

vsakih 6 mesecev 5
po potrjenem
programu
monitoringa
podzemnih voda 1
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Opombe:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Parametri kemijskega stanja podzemne vode, ki jih je treba meriti, se glede na
vrsto odpadkov, ki se odlagajo, podrobneje določijo v okoljevarstvenem dovoljenju
iz 45. člena te uredbe. Pogostost merjenja parametrov podzemne vode se določi
za vsako odlagališče posebej glede na njegove hidrogeološke značilnosti. Če se
ugotovi, da je dosežena opozorilna sprememba katerega koli indikativnega
parametra onesnaženosti podzemne vode, za katerega je opozorilna sprememba
določena v dovoljenju, mora upravljavec izvesti ponovno vzorčenje in takoj začeti
izvajati ukrepe za zmanjševanje škodljivih vplivov na podzemne vode v skladu s
programom ukrepov v primeru preseganja opozorilne spremembe parametrov
podzemne vode iz prvega odstavka 45. člena te uredbe. V teh primerih je treba
zagotoviti, da pogostost vzorčenja podzemne vode temelji na možnosti
ugotavljanja učinkov ukrepov za zmanjševanje škodljivih vplivov na podzemne
vode med zaporednima vzorčenjema, ki je ocenjena na podlagi poznavanja toka
podzemne vode in ocene njegove hitrosti.
Meritve je treba izvajati v prvem letu obratovanja odlagališča odpadkov enkrat
mesečno. Če se vrednosti merjenih parametrov ne spreminjajo, se meritve teh
parametrov lahko v nadaljevanju obratovanja izvajajo enkrat na tri mesece.
Prevodnost izcednih voda je treba meriti vsaj enkrat letno.
Število in lega piezometrov za spremljanje vplivov na podzemne vode morajo biti
določeni v programu izvajanja obratovalnega obratovalnega monitoringa
onesnaževanja podzemne vode. Najmanj eno merilno mesto mora biti v dotoku
podzemne vode in najmanj dve merilni mesti na vplivnem območju odlagališča
(območje odtoka podzemne vode).
Celotna dnevna količina.
Pri velikem nihanju gladine podzemne vode je treba pogostost meritev povečati.
Mesečno je treba izvajati meritve sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti
CH4, CO2, O2. Meritve sestave odlagališčnega plina glede vsebnosti H2S, H2 in
drugih plinov se izvajajo, če so v odlagališčnem plinu te spojine prisotne.
Učinkovitost sistemov za izsesavanje plinov je treba redno preverjati.
Na podlagi značilnosti odlagališča lahko pristojni organ ugotovi, da meritve
posameznega parametra kemijskega stanja površinskih voda niso potrebne. O tem
poroča v skladu s 63. členom te uredbe.
Parametri, ki jih je potrebno meriti in snovi, ki jih je potrebno analizirati, so
parametri, za katere so določene mejne vrednosti v skladu s predpisom, ki ureja
mejne emisijske vrednosti snovi pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč, in
dodatni parametri, če se pojavljajo v izlužku odpadkov glede na vrsto odpadkov, ki
se lahko odlagajo na odlagališču. Parametri izcedne vode morajo biti določeni v
okoljevarstvenem dovoljenju iz 45. člena te uredbe in morajo izražati izluževalne
lastnosti odpadkov.
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7. OCENA LETNE KOLIČINE EMISIJE TOPLOGREDNIH PLINOV
1.

Letna količina emisije metana iz odlagališča se v odvisnosti od stopnje
razgradljivosti odpadkov izračuna na podlagi mase odloženih odpadkov v
koledarskem letu, izražene v kg, na naslednji način:
S P ,Y = QY × DOC × DOCF × F × k × A × e ( − k ×Δt ) ,

kjer je:
– S P,Y
–QY
– DOC
– DOCF
–F
–k
– Δt
–A

letna emisija metana v letu P, izražena v kg,
celotna količina odloženih odpadkov v letu Y, izražena v kg,
delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih,
delež organskega ogljika v odpadkih, ki se pretvori v toplogredne pline,
delež metana v odlagališčnem plinu,
letna stopnja razgradnje odpadkov,
čas od odložitve odpadkov v letu Y do njihove razgradnje v letu P (P-Y),
izražen v letih, in
normalizacijska konstanta, izračunana na podlagi časa, v katerem se vse
biološko razgradljive sestavine odpadkov razgradijo (za razgradnjo v 50
letih pri k = 0,05 je A = 1,3).

Celotna letna količina emisije metana iz odlagališča se izračuna kot vsota letnih emisij
vseh odloženih odpadkov na naslednji način:
S=

( P −Y ) = 25

∑S

( P −Y ) =1

P ,Y

,

pri čemer je upoštevano, da v prvem letu odlaganja odpadkov ni emisije metana.
Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izraža kot količnik med
maso razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih in celotno maso
odloženih odpadkov.
Delež metana v odlagališčnem plinu (F) se izraža kot količnik med prostornino metana v
odlagališčnem plinu in prostornino vseh drugih plinov, ki nastanejo pri biorazgradnji
odloženih odpadkov.
Delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), se izraža kot
količnik med maso razgradljivega organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline,
in maso vsega razgradljivega organskega ogljika v odloženih odpadkih.
Letna stopnja razgradnje odpadkov (k) se izraža kot količnik med maso biološko
razgradljivih sestavin odpadkov, razgrajenih v enem letu, in celotno maso odloženih
odpadkov.
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Delež razgradljivega organskega ogljika v odpadkih (DOC) se izračuna na naslednji
način:
DOC = 0.4*A + 0,17*B +0,15*C + 0,30*D,
pri čemer je:
–
A delež odpadnega papirja, lepenke in tekstila in je za leto 1995 enak 15
odstotkov mase nastalih komunalnih odpadkov,
–
B delež odpadkov iz zelene biomase in naravnega lesa, ki nastanejo kot odpadki
z vrtov in parkov in kot odpadki pri predelavi rastlin, ki ni namenjena prehrani in
je za leto 1995 enak 8 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov,
–
C delež odpadne hrane in organskih odpadkov, ki nastanejo pri proizvodnji ali
pripravi hrane, to so predvsem kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz in
restavracij, biološko razgradljivi odpadki, ki nastajajo pri pripravi hrane
rastlinskega izvora in biološko razgradljivi odpadki, ki nastanejo pri pripravi in
predelavi mesa, rib in drugih živil živalskega izvora in je za leto 1995 enak 32
odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov,
–
D delež odpadkov pri predelavi in obdelavi lesa in drugih odpadkov iz lesa, lubja
in plute in je za leto 1995 enak 8 odstotkom mase nastalih komunalnih odpadkov.
Če se delež organskega ogljika, ki se pretvori v toplogredne pline (DOCF), in delež
metana v odlagališčnem plinu (F) posebej ne ugotavljata, se za izračun letne količine
emisije metana upoštevajo naslednje vrednosti: DOCF = 0,55 in F = 0,50.
Če se letna stopnja razgradnje odpadkov (k) posebej ne ugotavlja, se za izračun letne
količine emisije metana upošteva naslednja vrednost: k = 0,05.
Letna količina metana iz odlagališča se zmanjša za količino metana (R), ki je zgorel na
bakli, kotlu ali je bil uporabljen v napravi za proizvodnjo elektrike ali soproizvodnjo
elektrike in toplote.
Na dobro urejenih odlagališčih s prekrivko iz zemlje ali komposta se letna količina
metana, zmanjšana za zajeti metan, lahko zmanjša zaradi oksidacije v prekrivki.
Predpisan oksidacijski faktor (OX) za taka odlagališča je 0,1.
Emisije se izračuna po enačbi:
S = (S p,y - R) (1 - OX)
Metodologija upošteva, da v prvem letu po odložitvi odpadka v telo odlagališča ni
emisije metana iz telesa odlagališča.
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2. Letna količina emisije ogljikovega dioksida iz odlagališča se v odvisnosti od stopnje
razgradljivosti odpadkov izračuna na naslednji način:

S1, P ,Y =

(1 − F )
S P ,Y × Z ,
F

pri čemer je:
– S 1,P,Y
letna emisija ogljikovega dioksida v letu P, izražena v kg,
– S P,Y
letna emisija metana v letu P, izražena v kg,
–F
delež metana v odlagališčnem plinu in
–Z
faktor pretvorbe mase metana v ogljikov dioksid (MCO2/MCH4=2,75).
8. POROČILO O IZVEDBI OBRATOVALNEGA MONITORINGA
K letnemu poročilu o rezultatih meritev v okviru obratovalnega monitoringa iz 2. do 7.
točke te priloge je treba dodati poročilo o topografiji območja odlagališča, ki vsebuje
podatke o zgradbi in sestavi telesa odlagališča in podatke o posedanju ravni
odlagališča.
Podatki o zgradbi in sestavi telesa odlagališča so:
–
velikosti površine, kjer so že odloženi odpadki,
–
prostornina in sestava odloženih odpadkov,
–
metode odlaganja,
–
časovna opredelitev začetka in konca odlaganja in
–
izračun preostale zmogljivosti odlagališča, izražen v tonah posameznih vrst
odpadkov, ki se odlagajo na odlagališču.
Po zaprtju odlagališča letno poročilo o topografiji območja odlagališča vsebuje samo
podatke o posedanju ravni odlagališča, meritve za izdelavo tega poročila pa se izvedejo
enkrat letno.
Letno poročilo mora vsebovati poleg rezultatov meritev sestave odlagališčnega plina,
izmerjenih v okviru obratovalnega monitoringa iz 3. točke te priloge, tudi rezultate
izračuna letne količine emisije metana in letne količine emisije ogljikovega dioksida iz
odlagališča v skladu s 7. točko te priloge.
O rezultatih meritev emisije snovi v zrak iz nepremičnih motorjev z notranjim
izgorevanjem in iz naprav za sežig odlagališčnega plina je treba izdelati poročilo o
opravljenih meritvah in oceno o letni emisiji snovi v zrak v skladu s predpisom, ki ureja
prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanje ter o pogojih za njegovo izvajanje.

22

Uradni list Republike Slovenije

Št.

53 / 10. 7. 2009 /

Stran

7513

PRILOGA 4
PRILOGA 9
Merila za določitev višine finančnega jamstva in letne višine finančnega jamstva,
ki ga je treba zagotoviti letno med obratovanjem odlagališča
9.1 Uvod
Za določitev višine finančnega jamstva, preračunane na eno tono odpadkov, odloženih
na odlagališču v posameznem letu, je treba:
–
opredeliti osnovne podatke odlagališča, ki so pomembni za izračun višine
finančnega jamstva (poglavje 9.2 te priloge),
–
opredeliti investicijske stroške zapiranja odlagališča (poglavje 9.3 te priloge),
–
opredeliti obratovalne stroške v času zapiranja odlagališča in stroške izvajanja
ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 9.4 te priloge),
–
izračunati celotne obratovalne stroške odlagališča v času od začetka zapiranja do
zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (poglavje 9.5 te
priloge) in
–
izračunati višino finančnega jamstva (poglavje 9.6 te priloge).
Za določitev višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno med obratovanjem
odlagališča, je treba izračunati višino finančnega jamstva, ki je sorazmerna količini
odpadkov, ki se v posameznem letu odložijo na odlagališču (poglavje 9.7 te priloge).
Za določitev višine finančnega jamstva, preračunane na eno tono odpadkov, odloženih
na odlagališču v posameznem letu, je treba preračunati letno višino finančnega jamstva
iz prejšnjega odstavka na eno tono odpadkov, ki se v posameznem letu odložijo na
odlagališču (poglavje 9.8 te priloge).
9.2 Opredelitev osnovnih podatkov odlagališča, ki so pomembni za izračun višine
finančnega jamstva
Za izračun višine finančnega jamstva je treba za odlagališče opredeliti naslednje
osnovne podatke:
–
celotno zmogljivost odlaganja na kraju odlagališča,
–
čas obratovanja odlagališča do njegovega zaprtja,
–
čas zapiranja odlagališča, to je zaključnega prekrivanja in rekultiviranja prekrivne
plasti,
–
čas izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča in
–
strukturo posameznih plasti za prekrivanje površin zapolnjenih delov telesa
odlagališča.
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Preglednica 1: Osnovni podatki odlagališča za izračun višine finančnega jamstva.
Osnovni podatki:
Površina prekrivnega sloja odlagališča (m2)
Zmogljivost odlaganja (m3)
Celotni čas obratovanja novega odlagališča – obdobje prevzemanja odpadkov zaradi
odlaganja (leta)
Čas obratovanja obstoječega odlagališča - obdobje prevzemanja odpadkov zaradi odlaganja
po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja (leta)
Čas zapiranja odlagališča, to je zaključnega prekrivanja in rekultiviranja prekrivne plasti (leta)
Čas izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (leta)
Zaključek zapiranja novega odlagališča (leto po začetku obratovanja odlagališča)
Zaključek zapiranja obstoječega odlagališča (leto po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja)
**
Struktura plasti za prekrivanje telesa odlagališča:
plast za odplinjanje
tesnilna folija
mineralna tesnilna plast
drenažni sloj > 0,5 m
rekultivacijska plast > 1m

50.000
750.000
20
5
3
30
23
8
√
√
√
√
√

Za prvo leto:
–
obratovanja se šteje leto, v katerem so se začeli prevzemati odpadki zaradi
odlaganja,
–
zapiranja odlagališča se šteje prvo leto po tem, ko so se prenehali prevzemati
odpadki zaradi odlaganja,
–
izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča se šteje prvo leto po tem, ko je
odlagališče zaprto.
9.3 Opredelitev investicijskih stroškov zapiranja odlagališča
Investicijski stroški zapiranja odlagališča so odvisni od zahtevane strukture plasti za
prekrivanje telesa odlagališča. Referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča so
razvidni iz preglednice 2 te priloge. V tretjem stolpcu preglednice 2 te priloge so
prikazani tudi investicijski stroški zapiranja odlagališča s površino 50.000 m2, izračunani
na podlagi referenčnih investicijskih stroškov zapiranja odlagališča.
Preglednica 2: Referenčni investicijski stroški zapiranja odlagališča in investicijski
stroški zapiranja odlagališča s površino 50.000 m2.
Vrsta zapiralnih investicijskih del
Oblikovanje gornje plasti telesa odlagališča
Nanašanje izravnalne plasti (d >0,5 m)
Plast za odplinjanje - za odlagališče za nevarne
odpadke ze plasti ni
Tesnilna folija – ta plast je samo za odlagališče za
nevarne odpadke
Mineralna tesnilna plast (d >= 0,5 m)
Drenažni sloj (d >= 0,5 m)
Ločilna plast zemljine nad drenažnim slojem
Rekultivacijska plast (d>= 1,00 m)

Referenčni stroški
(€/m²)
3,50
10,00
4,00

Celotni stroški
zapiranja odlagališča
(€)
175.000,00
500.000,00
200.000,00

5,00

250.000,00

17,50
10,00
2,50
10,00

875.000,00
500.000,00
125.000,00
500.000,00
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Ozelenitev
Inženiring, pavšal

0,55
5%

27.500,00
16.000,00

Skupaj za odlagališče za nenevarne odpadke

61,00

3.048.000,00

Skupaj za odlagališče za nevarne odpadke

62,00

3.100.000,00

7515

9.4 Opredelitev obratovalnih stroškov v času zapiranja odlagališča in stroškov
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča
9.4.1 Odvajanje in obdelava izcedne vode iz prekritega odlagališča
Za izračun stroškov odvajanja in obdelave izcedne vode, ki se odvaja iz prekritega
odlagališča, je treba opredeliti naslednje podatke:
–
predvideno povprečno letno količino padavin,
–
dolžino zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo,
–
dolžino gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode,
–
dolžino zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode in
–
število video nadzorov zbirnih vodov v času zapiranja odlagališča in izvajanja
ukrepov po zaprtju odlagališča.
Preglednica 3: Referenčni podatki stroškov odvajanja in obdelave izcedne vode.
1. Referenčni podatki za odvajanje izcedne vode v obdobju zapiranja in v obdobju
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča:
Povprečna letna količina padavin (mm)
Referenčni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode na čistilni napravi, ki je na
območju odlagališča (€/m3)
Referenčni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode na čistilni napravi izven območja
odlagališča (€/m3)

1.000
6,00
10,00

1.1 Primer za obdobje zapiranja odlagališča s površino 50.000 m2 (količina izcedne
vode je enaka količini padavin, ki v času zapiranja pade na površino odlagališča):
Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času zapiranja odlagališča –
čistilna naprava je na območju odlagališča (€)
Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času zapiranja odlagališča –
čistilna naprava je izven območja odlagališča (€)

900.000,00
1.500.000,00

1.2 Primer za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča s površino
50.000 m2 (količina izcedne vode je enaka količini vode, ki izteče iz 25 m globoke plasti
odpadkov, če vsebnost suhe snovi v odpadkih v povprečju naraste iz 40 % na 72 %)
Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je na območju odlagališča (€)
Celotni stroški odvajanja in obdelave izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališča – čistilna naprava je izven območja odlagališča (€)

2.400.000,00
4.000.000,00
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2. Referenčni stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode v
obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča s površino 50.000 m2:
Dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode, ki se nadzorujejo z video kamerami
(m)
Strošek video nadzora zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/video nadzor)
Dolžina gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (m)
Strošek vzdrževanja gradbenih objektov za odvajanje izcedne vode (€/leto)
Dolžina zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (m)
Strošek vzdrževanja zbirnih vodov za odvajanje izcedne vode (€/leto)
Število video nadzorov zbirnih vodov v času izvajanja ukrepov po zaprtju odlagališča
Referenčni stroški nadzora in vzdrževanja vodov za odvajanje izcedne vode za celotno
obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča: (€)

9.4.2

900
1.500
900
2.000
900
4.000
15
202.500,00

Odplinjanje odlagališča

Za izračun stroškov odplinjanja odlagališča je treba v obdobju izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališča opredeliti letne vzdrževalne stroške sistema za odplinjanje
odlagališča.
Preglednica 4: Referenčni vzdrževalni stroški odplinjanja odlagališča v obdobju
izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.
Referenčni podatki za odlagališče s površino 50.000 m2
Referenčni stroški odplinjanja odlagališča: vzdrževanje sistema odplinjanja (€/leto)

40.000,00

9.4.3 Obratovalni monitoring odvajanja izcedne vode
Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode je treba
opredeliti naslednje podatke:
–
število meritev parametrov izcedne vode v času zapiranja odlagališča,
–
število meritev parametrov izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja
po zaprtju odlagališča,
–
število merilnih mest za odvzem vzorcev izcedne vode,
–
stroške vzorčenja izcedne vode in
–
stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev izcedne vode.
Preglednica 5: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode.
Referenčni podatki:
Število meritev izcedne vode v času zapiranja odlagališča (število/leto)
Število meritev izcedne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališča (število/leto)
Število merilnih mest za odvzem izcedne vode
Stroški vzorčenja izcedne vode (€/meritev)
Stroški kemijske analize za vse parametre izcedne vode (€/meritev)

1
1
2
50,00
375,00

Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto)

850,00
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K stroškom obratovalnega monitoringa odvajanja izcedne vode je treba prišteti tudi
stroške monitoringa kemijskega stanja površinskih voda, v katero se odvaja izcedna
voda, če je zahteva po izvajanju tega monitoringa določeno v okoljevarstvenem
dovoljenju.
9.4.4 Obratovalni monitoring odvajanja padavinske vode iz pokritega odlagališča
Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa odvajanja padavinske vode iz drenažne
plasti prekrivnega sloja in površin pokritega odlagališča je treba za obdobje izvajanja
ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča opredeliti naslednje podatke:
–
–
–
–
–

število meritev parametrov padavinske vode, ki se v času zapiranja odlagališča
odvaja iz delno prekritega odlagališča,
število meritev parametrov padavinske vode, ki se v času izvajanja ukrepov
varstva okolja po zaprtju odlagališča odvaja iz pokritega odlagališča,
število merilnih mest za odvzem vzorcev padavinske vode,
stroške vzorčenja padavinske vode in
stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev padavinske vode.

Preglednica 6: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa odvajanja padavinske
vode iz drenažne plasti prekrivnega sloja in površin pokritega odlagališča
v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.
Referenčni podatki:
Število meritev padavinske vode, ki se odvaja v času zapiranja iz delno pokritega
odlagališča (število/leto)
Število meritev padavinske vode, ki se v času izvajanja ukrepov varstva okolja po
zaprtju odlagališča odvaja iz pokritega odlagališča, (število/leto)
Število merilnih mest za odvzem padavinske vode
Stroški vzorčenja padavinske vode (€/meritev)
Stroški kemijske analize za vse parametre padavinske vode (€/meritev)

1

2
50,00
375,00

Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto)

850,00

1

9.4.5 Obratovalni monitoring emisije snovi v zrak z odplinjanjem odlagališčnega plina
Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak z odplinjanjem
odlagališčnega plina je treba za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališča opredeliti naslednje podatke:
–
število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času zapiranja odlagališča,
–
število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališča,
–
število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak z odplinjanjem,
–
stroške vzorčenja odlagališčnega plina in
–
stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev odlagališčnega plina.
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Preglednica 7: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v
obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča.
Referenčni podatki:
Število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času zapiranja odlagališča
(število/leto)
Število meritev emisije snovi v zrak z odplinjanjem v času izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališča (število/leto)
Število merilnih mest za merjenje emisije snovi v zrak
Stroški vzorčenja odlagališčnega plina (€/meritev)
Stroški kemijske analize za vse parametre odlagališčnega plina (€/meritev)

1

1
50,00
100,00

Primer: letni stroški za izvajanje meritev in kemijske analize (€/leto)

150,00

1

9.4.6 Obratovalni monitoring onesnaževanja podzemne vode
Za izračun stroškov obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne vode je treba
opredeliti naslednje podatke:
–
število meritev parametrov podzemne vode v času zapiranja odlagališča,
–
število meritev parametrov podzemne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja
po zaprtju odlagališča,
–
število merilnih mest (vrtin) za odvzem vzorcev podzemne vode,
–
stroške vzorčenja podzemne vode,
–
stroške kemijskih analiz odvzetih vzorcev podzemne vode,
–
število oseb, ki nadzorujejo merilna mesta podzemne vode in druge sestavne dele
zaprtega odlagališča, in
–
število dodatnih meritev parametrov podzemne vode, ki jih v času zapiranja
odlagališča odredi pristojni upravni organ.
Preglednica 8: Referenčni stroški obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemne
vode v obdobju zapiranja in v obdobju izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališča.
Referenčni podatki:
Število meritev podzemne vode v času zapiranja odlagališča (število/leto)
Število meritev podzemne vode v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališča (število/leto)
Število merilnih mest za odvzem podzemne vode
Stroški vzorčenja podzemne vode (€/meritev)
Stroški kemijske analize za vse parametre podzemne vode (€/meritev)
Število oseb, ki nadzorujejo merilna mesta podzemne vode in druge sestavne dele
zaprtega odlagališča
Število dodatnih meritev parametrov podzemne vode, ki jih v času zapiranja odlagališča
odredi pristojni upravni organ
1. Primer za obdobje zapiranja (€/leto)
2. Primer za obdobje izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča (€/leto)

2
1
5
150,00
575,00
1
2
14.500,00
3.625,00
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9.4.7 Drugi stroški v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča
Za izračun drugih stroškov v času izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališča je treba opredeliti naslednje podatke:
–
stroške vzdrževanja rekultivacijske plasti,
–
stroške zagotavljanja meteoroloških podatkov,
–
nadzor stabilnosti telesa odlagališča in
–
zunanje stroške za izdelavo dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po
zaprtju odlagališča vzorčenja podzemne vode.
Preglednica 9: referenčni podatki o drugih stroških v času izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališča.
Referenčni podatki:
Stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti (€/m2)
Letni stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti za odlagališče s površino prekrivne plasti
50.000 m2 (€/leto)
Zagotavljanje meteoroloških podatkov (€/leto)
Nadzor stabilnosti telesa odlagališča (€/leto)
Zunanji stroški za izdelavo dokumentacije o izvajanju ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališča vzorčenja podzemne vode (€/leto)
Drugi nepredvideni obratovalni stroški (€/leto)
Primer:
1. letni stroški vzdrževanja rekultivacijske plasti za 50.000 m2 površine
2. drugi letni stroški vzdrževanja zaprtega odlagališča
Skupaj

0,03
1.500,00
750,00
1.500,00
3.000,00
1.000,00
1.500,00
6.250,00
7.750,00

9.5 Celotni obratovalni stroški odlagališča v času od začetka zapiranja do
zaključka izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča
Celotne obratovalne stroške odlagališča v času njegovega zapiranja je treba izračunati
za vsako leto zapiranja odlagališča posebej, stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po
njegovem zaprtju pa za vsako leto izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališča posebej.
9.6 Višina finančnega jamstva
Višina finančnega jamstva se izračuna kot vsota:
kjer je:

F = Finv. + Fobrat. + Fukrepi ,

višina finančnega jamstva,
investicijski stroški zapiranja odlagališča (poglavje 9.3 te priloge),
obratovalni stroški odlagališča v času zapiranja odlagališča (poglavje 9.4 te
priloge) in
Fukrepi
diskontirani stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča
(poglavje 9.4 te uredbe).
F
Finv.
Fobrat.

29

Stran

7520 /

Št.

53 / 10. 7. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Višina finančnega jamstva za diskontirane stroške izvajanja ukrepov varstva okolja po
zaprtju odlagališča Fukrepi se ob upoštevanja neto sedanje vrednosti sredstev, potrebnih
za pokrivanje teh stroškov, izračuna na podlagi naslednje enačbe:
Fukrepi = F1 + F2 + F3 + F4 + .... ,

kjer je:

n-1

Fn = Kn / (1 + r)

in
Fukrepi
Kn
n
r

višina finančnega jamstva za izvajanje ukrepov varstva okolja po zaprtju
odlagališča,
stroški izvajanja ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča, ki nastanejo v
letu n,
zaporedno število leta, v katerem nastanejo stroški KN, pri čemer se leta
štejejo od zaprtja odlagališča,
letna stopnja donosnosti zbranih sredstev finančnega jamstva, ki je enaka
3,5 %.

Primer izračuna višine finančnega jamstva za stroške izvajanja ukrepov varstva okolja
po zaprtju odlagališča s površino prekrivne plasti, ki letno znašajo 50.000 EUR, je
razviden iz preglednice 10 te priloge.
Preglednica 10: izračun višine finančnega jamstva za stroške izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališča.
Leto (n)

KN

FN (r=3,5 %)

1

141.675,00

141.675,00

2

141.675,00

136.884,05

3

141.675,00

132.255,12

4

141.675,00

127.782,73

5

141.675,00

123.461,57

24

141.675,00

64.219,24

25

141.675,00

62.047,57

26

141.675,00

59.949,34

27

141.675,00

57.922,07

28

141.675,00

55.963,35

29

141.675,00

54.070,87

30
Vsota

141.675,00
Stroški ukrepov varstva okolja
po zaprtju = 4.250.250,00 €

52.242,39
Fukrepi = 2,747.368,03
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9.7 Določitev višine finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti letno v času
obratovanja odlagališča
Letna višina finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v posameznem letu
obratovanja odlagališča, se izračuna na podlagi naslednjega izračuna:
kjer je za novo odlagališče:
FM
VM
V
M
F

FM = (VM / V) . F

letna višina finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v M-tem letu obratovanja
odlagališča,
prostornina odloženih odpadkov ob koncu M-tega leta obratovanja odlagališča,
zmogljivost odlaganja, izražena v m3,
zaporedno število leta obratovanja odlagališča, za katerega se določa letna višina
finančnega jamstva, in
višina finančnega jamstva;

in za obstoječe odlagališče:
FM
VM
V
M

letna višina finančnega jamstva, ki ga je treba zagotoviti v M-tem letu obratovanja
obstoječega odlagališča po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju,
prostornina odloženih odpadkov ob koncu M-tega leta obratovanja obstoječega
odlagališča po izdanem okoljevarstvenem dovoljenju,
zmogljivost odlaganja obstoječega odlagališča po izdanem okoljevarstvenem
dovoljenju, izražena v m3,
zaporedno število leta, v katerem obratuje obstoječe odlagališče po izdanem
okoljevarstvenem dovoljenju.

Ker se v okoljevarstvenem dovoljenju predvideva enakomerno odlaganje odpadkov v
celotnem obdobju obratovanja odlagališča, je višina finančnega jamstva v obdobju
obratovanja odlagališča enaka:
kjer je za novo odlagališče:
Mcelotni

FM = (M / Mcelotni) . F

20 let,

in za obstoječe odlagališče:
Mcelotni število let obratovanja obstoječega odlagališča, ki je določeno v
okoljevarstvenem dovoljenju.
9.8 Časovni potek zagotavljanja finančnega jamstva
Finančno jamstvo za izvedbo investicije zapiranja odlagališča mora biti razpoložljivo
pristojnemu upravnemu organu v višini Finv. iz poglavja 9.6 te priloge do zaključka leta, v
katerem se odlagališče zapre.
Finančno jamstvo za izvedbo obratovalnih stroškov odlagališča v času zapiranja
odlagališča mora biti razpoložljivo pristojnemu upravnemu organu v višini Fobrat. iz
poglavja 9.6 te priloge do zaključka leta, v katerem se odlagališče zapre.
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Finančno jamstvo za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju odlagališča mora biti za
ukrepe, ki se morajo izvesti v letu N po zaprtju odlagališča, razpoložljivo pristojnemu
upravnemu organu v višini FN iz poglavja 9.6 te priloge do zaključka leta, v katerem se
izvedejo ukrepi varstva okolja po zaprtju odlagališča s stroški KN iz poglavja 9.6 te
priloge.
Višina finančnega jamstva, ki ga mora zagotavljati upravljavec odlagališča, je za vsako
leto obratovanja in zapiranja odlagališča ter za vsako leto izvajanja ukrepov varstva
okolja po zaprtju odlagališča prikazana na diagramih slike 1 in slike 2 te priloge.
Slika 1: Časovni potek višine finančnega jamstva, ki ga mora zagotavljati upravljavec
odlagališča za novo odlagališče nenevarnih odpadkov s površino prekrivne plasti 50.000
m 2.

Slika 2: Časovni potek višine finančnega jamstva, ki ga mora zagotavljati upravljavec
odlagališča za obstoječe odlagališče nenevarnih odpadkov s površino prekrivne plasti
50.000 m2 in obdobjem obratovanja 8 let do njegovega zaprtja.

višina finančnega jamstva
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0
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PRILOGA 5
PRILOGA 10
1. Regijski centri za ravnanje s komunalnimi odpadki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

BARJE, LJUBLJANA
BUKOVŽLAK, CELJE
DOBRAVA, ORMOŽ
LESKOVEC, NOVO MESTO
PRAGERSKO, SLOVENSKA BISTRICA
PUCONCI, MURSKA SOBOTA
KOPER
STARA GORA, NOVA GORICA
MALA MEŽAKLA, JESENICE
KOVOR, TRŽIČ
GLOBOKO, TREBNJE
GAJKE, PTUJ
ZMES, PREVALJE
UNIČNO, HRASTNIK
ŠPAJA DOLINA, GROSUPLJE

Ob upoštevanju administrativnih in geografskih meja (regije), ekonomije obsega, načela
bližine in družbene sprejemljivosti se za ravnanje s komunalnimi odpadki prednostno
vzpostavijo regijski centri iz zgornje tabele na območju z več kot 90.000 prebivalcev
(regijski center I. reda).
Zaradi ekonomične porabe javnih sredstev, prostorskih ali logističnih razlogov, se
izjemoma lahko vzpostavi regijski center tudi na območju, ki ima manj kot 90.000
prebivalcev, vendar ne manj kot 55.000 (regijski center II. reda).
2. Regijski koncept ravnanja s komunalnimi odpadki
2.1.

2.2.

2.3.

Lokalna (občinska) raven:
– zbiranje komunalnih odpadkov,
– zagotavljanje ločevanja odpadkov na izvoru,
– sortiranje mešanih komunalnih odpadkov, preprostejši postopki obdelave
komunalnih odpadkov (na primer stiskanje, kompostiranje v kopah na
prostem in podobno) ter
– oddajanje ločenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi.
Regijska (medobčinska) raven:
– sortiranje mešanih komunalnih odpadkov,
– obdelava komunalnih odpadkov (kompostarne, MBO,..),
– oddajanje ločenih frakcij v nadaljnjo predelavo v skladu s predpisi,
– recikliranje in ponovna uporaba ločeno zbranih frakcij,
– priprava komunalnih odpadkov za termično obdelavo ter
– odlaganje preostankov obdelanih komunalnih odpadkov.
Nadregijska (državna) raven:
– termična obdelava obdelanih komunalnih odpadkov z izrabo energije ter
– odlaganje preostankov teh odpadkov po termični obdelavi.
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Uredba o spremembah Uredbe o podporah
električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih
virov energije

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o podporah električni
energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
1. člen
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09), se v prvem
odstavku 14. člena besedilo »četrti in osmi odstavek 6. člena«
nadomesti z besedilom »tretji in sedmi odstavek 6. člena«.
2. člen
V prvem odstavku 26. člena, v naslovu in prvem odstavku
27. člena, 28. členu ter 29. členu se besedilo »12. julija« nadomesti z besedilom »1. septembra 2009«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

2647.

Uredba o spremembah Uredbe o podporah
električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji
toplote in električne energije z visokim
izkoristkom

Na podlagi devetega odstavka 64.n člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 70/08) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah Uredbe o podporah električni
energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote
in električne energije z visokim izkoristkom
1. člen
V Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom
(Uradni list RS, št. 37/09), se v 24. členu, naslovu in prvem
odstavku 25. člena, 26. členu ter 27. členu besedilo »12. julija«
nadomesti z besedilom »1. septembra«.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-25/2009/4
Ljubljana, dne 9. julija 2009
EVA 2009-2111-0244

Št. 00713-26/2009/4
Ljubljana, dne 9. julija 2009
EVA 2009-2111-0243

Vlada Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

MINISTRSTVA
2648.

Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi
za odmero nagrade upravitelja v postopkih
zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter
stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v
teh postopkih upravičen

Na podlagi 2. in 3. točke 114. člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 in 40/09) izdaja minister za
pravosodje

PRAVILNIK
o spremembah Pravilnika o tarifi za odmero
nagrade upravitelja v postopkih zaradi
insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških,
do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih
upravičen
1. člen
V Pravilniku o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških,
do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

(Uradni list RS, št. 91/08 in 119/08) se naslov II. poglavja spremeni tako, da se glasi:
»II. SPLOŠNO PRAVILO O ODMERI NAGRADE«
2. člen
3. člen se črta.
3. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadomestilo upravitelja za izdelavo otvoritvenega
poročila znaša 0,1% od osnove iz drugega odstavka tega
člena.«
V petem odstavku se besedilo »od zneska« nadomesti z
besedilom »in ne višji od zneskov«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Znesek najnižjega nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila znaša 1.420,50 eurov, znesek najvišjega
nadomestila pa znaša 20.000 eurov.«
4. člen
V prvem odstavku 6. člena se preglednica spremeni tako,
da se glasi:

Uradni list Republike Slovenije
Postavka

Št.

Število pravočasno prijavljenih
terjatev

I.
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Stran

Znesek nadomestila
v eurih

do 10

1.420,50

II.

nad 10

do 50

1.420,50 + 94,70 za vsako terjatev nad 10

III.

nad 50

do 100

5.208,50 + 47,35 za vsako terjatev nad 50

IV.

nad 100

7.576 + 23,68 za vsako terjatev nad 100, vendar največ 10.000
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(nadomestilo za unovčenje stečajne mase in razdelitev)
(1) Nadomestilo upravitelja za unovčenje stečajne mase
in razdelitev se odmeri po naslednji preglednici:

Postavka
I.

Osnova za izračun v eurih
/

do 37.500

Nadomestilo v eurih
10%

II.

nad 37.500

do 375.000

3.750 + 4% nad 37.500

III.

nad 375.000

do 750.000

17.250 + 3% nad 375.000

IV.

nad 750.000

do 2.250.000

28.500 + 1% nad 750.000

V.

nad 2.250.000

43.500 + 0,5% nad 2.250.000, vendar največ 50.000
(2) Osnova za izračun nadomestila po prejšnjem odstavku
je višina zneska unovčenega premoženja, ki je predmet razdelitve, ne glede na to, ali gre za razdelitev splošne ali posebne
razdelitvene mase.
(3) Zaradi izvajanja dodatnih nalog in pristojnosti upravitelja v postopku odpusta obveznosti znotraj postopka osebnega
stečaja se upravitelju prizna za vsako končano leto preizkusnega obdobja v skladu s 400. členom Zakona dodatno nadomestilo v znesku od 189,40 do 473,50 eurov. Pri odločanju o višini
nadomestila po tem odstavku sodišče upošteva dejanski obseg
upraviteljevega dela. Nadomestila po tem odstavku ni mogoče
določiti pred potekom leta, na katero se nanaša.«
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se preglednica spremeni
tako, da se glasi:

Postavka

Višina zneska sredstev
v bilanci stanja v eurih

Znesek nadomestila
v eurih

I.

do 94.700

473,50

II.

nad 94.700 do 947.000

od 473,50 do 1.420,50

III.

nad 947.000

1.420,50

7. člen
V 22. členu se v prvi alinei besedilo »2.000 eurov« nadomesti z besedilom »1.894 eurov«, v drugi alinei pa se besedilo
»500 eurov« nadomesti z besedilom »473,50 eurov«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-64/2009
Ljubljana, dne 8. julija 2009
EVA 2009-2011-0009
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
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Stran
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VSEBINA

Pravilnik o spremembi Pravilnika o
spremembah Pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.) izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o spremembah
Pravilnika o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev
1. člen
V Pravilniku o spremembah Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 121/08)
se v prvem členu datum »30. junija« nadomesti z datumom
»31. decembra«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-54/2005
Ljubljana, dne 29. junija 2009
EVA 2009-2611-0075
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

2645.
2646.
2647.
2593.
2594.

2595.
2596.
2597.
2648.

2649.
2598.

2599.
2600.
2601.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
2650.

2602.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na
območju Slovenije za junij 2009

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

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin na območju
Slovenije za junij 2009
Cene življenjskih potrebščin so bile junija 2009 v primerjavi s prejšnjim mesecem višje za 0,5%.
Št. 9621-57/2009/7
Ljubljana, dne 3. julija 2009
EVA 2009-1522-0016
mag. Irena Križman l.r.
generalna direktorica
Statističnega urada
Republike Slovenije

2650.

VLADA

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
odlaganju odpadkov na odlagališčih
Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije
Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote
in električne energije z visokim izkoristkom
Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Federativne
republike Brazilije s sedežem v Kopru
Letni plan razvoja in obnavljanja avtocest za leto
2009

7496
7524
7524
7369
7370

MINISTRSTVA

Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko
telefonsko številko za klice v sili ”112”
Pravilnik o opremljanju državnih organov in drugih
izvajalcev civilne obrambe na obrambnem področju
Pravilnik o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine
Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve
katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen
Pravilnik o spremembi Pravilnika o spremembah
Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve
drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji od 1. julija 2009
Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarn
Slovenije
Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne
pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije
Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Fundacije
Vrabček upanja
Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove
Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje

7395
7396
7397

7524
7526

7401
7402
7402
7403
7403

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2009

7526

OBČINE
BREŽICE

2603.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Brežice

2604.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cerknica za leto 2008
Odlok o rebalansu proračuna Občine Cerknica za
leto 2009 – I
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

2605.
2606.
2607.

2608.
2609.

7404

CERKNICA

7419
7420
7422
7422

DIVAČA

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine
Divača
Sklep o ukinitvi javnega dobra

7422
7425
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2610.
2611.

2612.
2613.
2614.
2615.

2616.
2617.
2618.

2619.
2620.
2621.
2622.
2623.

2624.

2625.

2626.
2627.
2628.
2629.
2630.
2631.

Sklep o ukinitvi javnega dobra
Sklep o dodelitvi letnega načrta pridobivanja in
razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine
Divača za leto 2009

Št.
7426
2635.
7426

2636.

DOLENJSKE TOPLICE

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Dolenjske Toplice
Odlok o sobodajalstvu v nestanovanjskih objektih
v Občini Dolenjske Toplice
Sklep o prometu z nepremičninami in ukinitvi statusa javnega dobra
Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi
cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota
vrtec Gumbek

GROSUPLJE

Odlok o občinskih taksah v Občini Grosuplje

7427
7431
7432

7432

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Kompleks Krka Krško«
Sklep o ugotovitvi premoženja Občine Krško in
o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij zaradi
izločitve dela občine in ustanovitve nove Občine
Kostanjevica na Krki

7445

LJUBLJANA

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja BS 4/1 Ruski car, BS
4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni
službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
Odlok o dopolnitvah Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana
Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo
projekta izgradnje Plavalno gimnastičnega centra
Ilirija

7448
7457

7458
7460

7462

7462

POSTOJNA

Odlok o urejanju in čiščenju javnih zelenih površin
na območju Občine Postojna
Odlok o koncesijah na področju javnih služb vzdrževanja, urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Postojna
Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Postojna
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o priznanjih in nazivih Občine Postojna
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi območij
parkiranja in cen parkirnin
Poročilo o izidu naknadnega referenduma
o uveljavitvi Odloka o praznikih Občine Postojna

ROGAŠOVCI

2632.

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Rogašovci

2633.
2634.

Sklep o začetku priprave OPPN C5 JZ kare
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev
Odloka o lokacijskem načrtu Spodnje Preloge

SLOVENSKE KONJICE

2644.

7489

7491

VITANJE

7491
7491

ZAGORJE OB SAVI

Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Zagorje ob
Savi za leto 2009
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno izobraževalnega zavoda »Osnovna šola
Toneta Okrogarja«
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta za območje industrijskega kompleksa ETI
Elektroelement Izlake
Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)

ŽELEZNIKI

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

7492
7493
7494
7494
7495

7458

POLJČANE

Pravilnik spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o štipendiranju nadarjenih in uspešnih študentov
Občine Poljčane

2642.
2643.

MURSKA SOBOTA

Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev dela ureditvenega načrta
Center Vitanje
Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka
sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Pod
Kompošem – Vitanje

2641.

7485

TURNIŠČE

2638.
2639.

7527

ŠKOFLJICA

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest
v Občini Škofljica
Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih taksah v Občini Turnišče

2640.
7435

Stran

2637.

7432

KRŠKO
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7462
7467
7474
7477
7478
7478
7478
7484
7484

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 53/09
na spletnem naslovu: www.uradni-list.si
VSEBINA

Javni razpisi
Javne dražbe

1807
1833

Razpisi delovnih mest
Druge objave

1834
1835

Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov

1843
1844

Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb

1845
1846

Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Izvršbe

1846
1846
1851
1852
1853
1853

Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

1853
1857
1860
1860

Sodni preizkusi menjalnih razmerij
Preklici
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1860
1861
1861
1861
1861

Stran

7528 /

Št.
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