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3804.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu potrošnikov (ZVPot-D)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov
(ZVPot-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o varstvu potrošnikov (ZVPot-D), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 20. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-11
Ljubljana, dne 28. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV
(ZVPot-D)
1. člen
V Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04
– uradno prečiščeno besedilo, 46/06 – odločba US, 114/06 –
ZUE in 126/07) se 1.a člen spremeni tako, da se glasi:
"1.a člen
S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo naslednje direktive:
1. Direktiva Sveta 85/374/EGS z dne 25. julija 1985 o
približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi
z odgovornostjo za proizvode z napako (UL L št. 210 z dne
7. 8. 1985, str. 29), kakor je bila nazadnje spremenjena z
Direktivo 1999/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne
10. maja 1999 o spremembi Direktive Sveta 85/374/EGS o
prilagajanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z
odgovornostjo za proizvode z napako (UL L št. 141 z dne 4. 6.
1999, str. 20);
2. Direktiva Sveta 85/577/EGS z dne 20. decembra
1985 za varstvo potrošnika v primeru pogodb, sklenjenih
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Leto XIX

zunaj poslovnih prostorov (UL L št. 372 z dne 31. 12. 1985,
str. 31);
3. Direktiva Sveta 90/314/EGS z dne 13. junija 1990 o
paketnem potovanju, organiziranih počitnicah in izletih (UL L
št. 158 z dne 23. 6. 1990, str. 59);
4. Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o
nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL L št. 95 z
dne 21. 4. 1993, str. 29);
5. Direktiva 94/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 30. maja 1994 o sistemih zajamčenih vlog (UL L št. 135
z dne 31. 5. 1994, str. 5) in
6. Direktiva 94/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 26. oktobra 1994 o varstvu potrošnikov v zvezi z nekaterimi vidiki pogodb o nakupu pravice do uporabe nepremičnin
na podlagi časovnega zakupa (UL L št. 280 z dne 29. 10.
1994, str. 83);
7. Direktiva 97/9/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 3. marca 1997 o odškodninskih shemah za vlagatelje
(UL L št. 84 z dne 26. 3. 1997, str. 22);
8. Direktiva 97/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 20. maja 1997 o varstvu potrošnikov glede sklepanja pogodb pri prodaji na daljavo (UL L št. 144 z dne 4. 6.
1997, str. 19), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo
2007/64/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o plačilnih storitvah na notranjem trgu in o
spremembah direktiv 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES in
2006/48/ES ter o razveljavitvi Direktive 97/5/ES (UL L št. 319,
z dne 5. 12. 2007, str. 1);
9. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES
z dne 6. oktobra 1997 o spremembi Direktive 84/450/EGS o
zavajajočem oglaševanju, tako da vključuje primerjalno oglaševanje (UL L št. 290 z dne 23. 10. 1997, str. 18);
10. Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 98/6/ES z
dne 16. februarja 1998 o varstvu potrošnikov pri označevanju
cen potrošnikom ponujenih proizvodov (UL L št. 80 z dne
18. 3. 1998, str. 27);
11. Direktiva 98/27/ES Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 19. maja 1998 o opustitvenih tožbah zaradi varstva
interesov potrošnikov (UL L št. 166 z dne 11. 6. 1998,
str. 51), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo
Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja
2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju
do potrošnikov na notranjem trgu ter o spremembi Direktive Sveta 84/450/EGS, direktiv Evropskega parlamenta in
Sveta 97/7/ES, 98/27/ES in 2002/65/ES ter Uredbe (ES)
št. 2006/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 149
z dne 11. 6. 2005, str. 22);
12. Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij (UL L št. 171 z
dne 7. 7. 1999, str. 12),
13. Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev
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informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (UL L št. 178 z dne 17. 7. 2000, str. 1);
14. Direktiva 2002/65/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 23. septembra 2002 o trženju finančnih storitev potrošnikom na daljavo in o spremembi Direktive Sveta
90/619/EGS ter direktiv 97/7/ES in 98/27/ES (UL L št. 271 z
dne 9. 10. 2002, str. 16), kakor je bila nazadnje spremenjena
z Direktivo 2007/64/ES.".
2. člen
V četrtem odstavku 2. člena se v napovednem stavku
besedilo "prejšnjih dveh odstavkov" nadomesti z besedilom
"prvega in tretjega odstavka".

Uradni list Republike Slovenije
UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah
(ZBR-C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o blagovnih rezervah (ZBR-C), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 20. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-12
Ljubljana, dne 28. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

3. člen
V 7. točki prvega odstavka 18. člena se besedilo "trikrat
daljši od" nadomesti z besedilom "še tri leta po poteku".
4. člen
V napovednem stavku drugega odstavka 43.b člena se
beseda "tretjem" nadomesti z besedo "četrtem".
5. člen
43.f člen se črta.
6. člen
V tretjem odstavku 45.a člena se v prvem in drugem
stavku beseda "petega" nadomesti z besedo "šestega".
7. člen
V petem odstavku 57.f člena se beseda "ter" nadomesti
z besedilom "kot tudi v primeru".
8. člen
V prvem odstavku 77. člena se v 1. točki beseda "drugi"
nadomesti z besedo "tretji".
V 2. točki se beseda "tretjem" nadomesti z besedo "četrtem", besedilo v oklepaju "(tretji odstavek 2. člena)" se črta.
V 23. točki se beseda "peti" nadomesti z besedo
"četrti".
V 25. točki se beseda "tretji" nadomesti z besedo
"četrti".
9. člen
V prvem odstavku 78. člena se v 3. točki beseda "tolarjih" nadomesti z besedo "eurih".
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-06/09-3/16
Ljubljana, dne 20. oktobra 2009
EPA 525-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

3805.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o blagovnih rezervah (ZBR-C)

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

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O BLAGOVNIH REZERVAH
(ZBR-C)
1. člen
V Zakonu o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 98/04 –
uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu doda tretji odstavek,
ki se glasi:
»Kot posebna gospodarska javna služba se v okviru blagovnih rezerv zagotavlja oblikovanje obveznih rezerv nafte in
njenih derivatov. Gospodarsko javno službo oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov izvaja zavod iz prejšnjega
odstavka.«.
2. člen
V 4. členu se osma in deveta alinea črtata.
Dosedanji deseta in enajsta alinea postaneta osma in
deveta alinea.
3. člen
V 5. členu se peta alinea črta.
Dosedanje šesta do trinajsta alinea postanejo peta do
dvanajsta alinea.
4. člen
8. člen se črta.
5. člen
V 9. členu se tretji odstavek črta.
6. člen
V 12. členu se beseda »sedme« nadomesti z besedo
»šeste«.
7. člen
V prvem odstavku 13. člena se doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Ne glede na določbo prejšnjega stavka
se obvezne rezerve nafte in njenih derivatov financirajo iz
sredstev posebnega nadomestila za izvajanje gospodarske
javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih
derivatov.«.
V drugem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Pred sklenitvijo pogodbe o najemu posojila mora zavod pridobiti soglasje ministra, pristojnega za preskrbo, in ministra,
pristojnega za finance.«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Vsa sredstva zavoda so last zavoda, država pa jih izkazuje kot kapitalsko naložbo v osnovni kapital zavoda.«.
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8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
Zavod ločeno vodi računovodsko evidenco poslovanja
zavoda in računovodsko evidenco poslovanja blagovnih rezerv.
Pri računovodski evidenci poslovanja blagovnih rezerv zavod
ločeno vodi računovodsko evidenco poslovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov in računovodsko evidenco poslovanja ostalih blagovnih rezerv. Vse računovodske evidence iz
tega odstavka se vodijo kot ločena poslovnoizidna mesta.
Zavod sredstev blagovnih rezerv in sredstev obveznih
rezerv nafte in njenih derivatov medsebojno ne sme prenašati
ali uporabiti za nenamensko financiranje drugih dejavnosti.
O razpolaganju presežka prihodkov nad odhodki, ki nastanejo pri opravljanju nalog, in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki zavoda odloča ustanovitelj ločeno za izvajanje
gospodarske javne službe oblikovanja in uporabe blagovnih
rezerv in za izvajanje gospodarske javne službe oblikovanja
obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.«.
9. člen
V prvem odstavku 21.a člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov se zagotavljajo za naslednje skupine proizvodov:«.
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše način in
pogoje za oblikovanje obveznih rezerv nafte in njenih derivatov
ter vzdrževanje in upravljanje rezerv, pri čemer se mora zagotavljati količina rezerv, ki ustreza najmanj devetdesetdnevni
povprečni porabi v preteklem letu.«.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedilo »Javni gospodarski zavod za obvezne rezerve
nafte in njenih derivatov« nadomesti z besedo »Zavod«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo », ob soglasju ministra, pristojnega za energetiko« črta.
10. člen
V prvem odstavku 21.b člena se besedi »in zagotavljanje«
črtata.
V tretjem odstavku se besedilo »javnemu gospodarskemu
zavodu za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov« nadomesti z besedo »zavodu«.
V četrtem odstavku se besedilo »javni gospodarski zavod
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov« nadomesti z
besedo »zavod«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Članarino plačujejo uporabniki gospodarske javne službe zavodu. Ta sredstva so namenjena zagotavljanju rezervoarskih zmogljivosti in količin obveznih rezerv nafte in njenih
derivatov ter drugim obveznostim v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih
derivatov.«.
V osmem odstavku se besedilo »ob soglasju ministra,
pristojnega za energetiko« črta.
11. člen
21.č člen se črta.
12. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Z globo od 8.000 do 15.000 eurov se kaznujejo za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne pošlje podatkov, zahtevanih v skladu z 21.c členom tega zakona.
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Z globo v višini od 2.000 do 6.000 eurov se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja
dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki brez dovoljenja zavoda odtuji blago, ga uporablja, spremeni njegov namen ali njegovo skladišče, ga nadomesti z blagom druge vrste ali druge kakovosti ali v nasprotju s
pogodbo, koncesijo in predpisi kako drugače z njim razpolaga
(tretji odstavek 17. člena).
Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki ne izpolnjuje posebej določene obveznosti
prednostnega nakupa blaga iz blagovnih rezerv (šesta alinea
4. člena).
Z globo v višini od 2.000 do 4.000 eurov se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
tretjega in četrtega odstavka tega člena.«.
13. člen
V 23. členu se besedilo »denarno kaznijo najmanj 120.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »globo v višini od 2.000 do
4.000 eurov«.
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– ne pridobi poprejšnjih soglasij iz drugega odstavka
13. člena, tretjega odstavka 18. člena in iz 19. člena.«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Celotno premoženje Zavoda Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (v nadaljnjem besedilu:
ZORD), ki je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi javnega
gospodarskega zavoda za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov (Uradni list RS, št. 98/99), to so nepremičnine, oprema
in blago v državnih blagovnih rezervah in druga sredstva, se z
dnem začetka uporabe tega zakona prenese v sredstva zavoda, pri čemer se upošteva njegova knjigovodska vrednost na
dan 31. decembra 2009. Zavod z dnem začetka uporabe tega
zakona prevzame tudi vse obveznosti ZORD. Knjigovodska
vrednost sredstev in obveznosti ZORD na dan 31. decembra
2009 se po tem zakonu šteje kot poštena vrednost v skladu s
predpisi, ki urejajo odmero davkov.
S prenosom sredstev in obveznosti preidejo na zavod vse
pravice in obveznosti v zvezi s poslovanjem ZORD. Zavod kot
univerzalni pravni naslednik ZORD vstopi v vsa pravna razmerja v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe oblikovanja
obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.
Premoženje iz prvega odstavka tega člena postane last
zavoda. Premoženje iz prejšnjega stavka, razen premoženja
iz naslova obveznih rezerv nafte in njenih derivatov, država
izkazuje kot kapitalsko naložbo v osnovni kapital zavoda.
15. člen
Z dnem začetka uporabe tega zakona zavod prevzame
vse zaposlene ZORD, direktorju in članom upravnega odbora
ZORD preneha mandat, direktor in člani upravnega odbora
zavoda pa nadaljujejo z opravljanjem svoje funkcije do izteka
mandata, za katerega so imenovani.
Vlada Republike Slovenije mora najpozneje do začetka
uporabe tega zakona uskladiti ustanovitveni akt zavoda z določbami tega zakona.
Najpozneje do začetka uporabe tega zakona morajo biti
splošni akti zavoda usklajeni z določbami tega zakona.
Pristojni organ zavoda mora najkasneje do začetka uporabe tega zakona izvesti vse postopke, ki so potrebni za prenehanje delovanja ZORD in za njegov izbris iz registra.
16. člen
Zavod mora pripraviti zaključno poročilo zase in za ZORD
na dan 31. december 2009, ter izdelati otvoritveno bilanco na
dan 1. januar 2010.
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17. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– Odredba o določitvi cen pšenice iz državnih blagovnih
rezerv (Uradni list RS, št. 86/98),
– Odredba o določitvi cene rumene koruze iz državnih
blagovnih rezerv (Uradni list RS, št. 4/99),
– Uredba o določitvi tržnega reda za žita letine 2000
(Uradni list RS, št. 94/99 in 72/00),
– Odlok o uvedbi finančnih intervencij za zagotavljanje
primerne in uravnotežene ponudbe kmetijskih pridelkov in živil
na trgu v letu 2000 (Uradni list RS, št. 31/00),
– Odredba o pogojih za intervencijski odkup pšenice in rži
letine 2000 (Uradni list RS, št. 48/00) in
– Uredba o postopku delitve koruze imetnikom rejnih živali
iz blagovnih rezerv Republike Slovenije zaradi omilitve posledic
škode po suši v letu 2003 (Uradni list RS, št. 82/03).
18. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja
2010.
Št. 310-04/09-1/18
Ljubljana, dne 20. oktobra 2009
EPA 565-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik

3806.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o visokem šolstvu (ZViS-G)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-G)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o visokem šolstvu (ZViS-G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-13
Ljubljana, dne 28. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU (ZViS-G)
1. člen
V Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip, 15/08 – odločba US
in 64/08) se za 11. členom doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen
(skupnost samostojnih visokošolskih zavodov)
Samostojni visokošolski zavodi se združujejo v Skupnost
samostojnih visokošolskih zavodov za obravnavanje in usklajevanje vprašanj skupnega pomena.

Uradni list Republike Slovenije
Skupnost samostojnih visokošolskih zavodov postane
reprezentativna, ko je v njej združenih najmanj 70 odstotkov
vseh samostojnih visokošolskih zavodov.«.
2. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Pred sprejemom akta o ustanovitvi si mora ustanovitelj pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu pridobiti odločbo o akreditaciji visokošolskega zavoda.«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Visokošolski zavod si mora pri Nacionalni agenciji
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu najmanj
vsakih sedem let pridobiti odločbo o podaljšanju akreditacije
visokošolskega zavoda. Šteje se, da veljavnost akreditacije
poteče z zaključkom študijskega leta, v katerem se izteče
obdobje podeljene akreditacije.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Vlogo za podaljšanje akreditacije mora visokošolski
zavod vložiti najmanj leto dni pred potekom obdobja veljavnosti akreditacije. Če visokošolski zavod vloži vlogo v roku iz
prejšnjega stavka, Nacionalna agencija Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu pa o njej do izteka obdobja
veljavnosti akreditacije ne odloči, se šteje, da je akreditacija
veljavna do dokončnosti nove odločbe o podaljšanju akreditacije.«.
3. člen
Peti odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V razvid visokošolskih zavodov se vpiše tudi odločitev
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu glede podaljšanja akreditacije visokošolskega
zavoda in študijskega programa.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če so bile ob podaljšanju akreditacije visokošolskega
zavoda ali študijskega programa ugotovljene pomanjkljivosti,
ki v določenem roku niso bile odpravljene in zato visokošolskemu zavodu ali študijskemu programu akreditacija ni bila
podaljšana, se začne postopek za izbris iz razvida visokošolskih zavodov.«.
4. člen
Drugi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»Univerza oziroma samostojni visokošolski zavod mora
študijski program akreditirati pri Nacionalni agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, in sicer najmanj
vsakih sedem let. Šteje se, da veljavnost akreditacije poteče
z zaključkom študijskega leta, v katerem se izteče obdobje
podeljene akreditacije.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
»Vlogo za podaljšanje akreditacije mora visokošolski
zavod vložiti najmanj leto dni pred potekom obdobja veljavnosti akreditacije. Če visokošolski zavod vloži vlogo v roku iz
prejšnjega stavka, Nacionalna agencija Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu pa o njej do izteka obdobja
veljavnosti akreditacije ne odloči, se šteje, da je akreditacija
veljavna do dokončnosti nove odločbe o podaljšanju akreditacije.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo
novi četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
Prvi stavek v novem četrtem odstavku se spremeni
tako, da se glasi: »Z akreditacijo pri Nacionalni agenciji
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu študijski
programi postanejo javnoveljavni.«.
Drugi stavek v novem šestem odstavku se spremeni
tako, da se glasi: »Programi morajo biti priglašeni Nacionalni
agenciji Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu
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in vpisani v razvid visokošolskih zavodov pri ministrstvu, pristojnem za visoko šolstvo.«.
Novi sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v
visokem šolstvu prizna javnoveljavnost tudi študijskim programom, akreditiranim v drugih državah, če so izpolnjeni pogoji iz
prejšnjega odstavka.«.
5. člen
Tretji stavek v drugem odstavku 32.a člena se spremeni
tako, da se glasi: »Sestavine obrazca določi minister, pristojen
za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.«.
6. člen
V devetem odstavku 33. člena se črta besedilo », ki ga
sprejme Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo«.
7. člen
V drugem odstavku 33.b člena se besedilo »Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo« nadomesti z besedilom
»Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu«.
8. člen
Za 33.b členom se doda nov 33.c člen, ki se glasi:
»33.c člen
(transnacionalno izobraževanje)
Visokošolsko transnacionalno izobraževanje po tem zakonu so vse oblike in načini visokošolskega izobraževanja, pri
katerem se javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi
posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca
visokošolskega študijskega programa.
Visokošolsko transnacionalno izobraževanje v Republiki
Sloveniji se lahko izvaja ali organizira na podlagi pogodbe
med visokošolskim zavodom, ki je akreditiran v Republiki
Sloveniji, in tujim visokošolskim zavodom, ki izvaja javnoveljavne študijske programe in izdaja javne listine v državi, kjer
je ustanovljen.
Visokošolski zavodi, akreditirani v Republiki Sloveniji v
skladu s tem zakonom, lahko izvajajo visokošolsko transnacionalno izobraževanje v tujini na podlagi pogodbe z ustreznim
visokošolskim zavodom v tujini in podeljujejo slovensko javno
listino.
Podrobnejše pogoje, načine in oblike visokošolskega transnacionalnega izobraževanja ter obvezne sestavine
pogodbe za izvajanje visokošolskega transnacionalnega
izobraževanja iz drugega in tretjega odstavka tega člena
določi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost
v visokem šolstvu. K pogodbi iz drugega in tretjega odstavka tega člena je pred začetkom izvajanja visokošolskega
transnacionalnega izobraževanja potrebno pridobiti soglasje
Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.«.
9. člen
V 39. členu se besedilo »Svet Republike Slovenije za
visoko šolstvo« nadomesti z besedilom »Nacionalna agencija
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu«.
10. člen
V 40. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo:
»V njem se lahko objavijo tudi razpisi samostojnih visokošolskih zavodov, ki izvajajo dodiplomske študijske programe z
javno veljavnostjo brez koncesije.«.
11. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»48. člen
(ustanovitev Sveta Republike Slovenije
za visoko šolstvo)
Vlada Republike Slovenije ustanovi Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo kot posvetovalni organ (v nadaljnjem
besedilu: Svet za visoko šolstvo).
Svet za visoko šolstvo uredi način svojega dela s poslovnikom.«.
12. člen
49. člen se spremeni, tako da se glasi:
»49. člen
(naloge Sveta za visoko šolstvo)
Svet za visoko šolstvo opravlja naslednje naloge:
– svetuje pri strokovnih izhodiščih in oblikovanju nacionalnega programa visokega šolstva,
– svetuje pri pripravi in spreminjanju visokošolske zakonodaje,
– svetuje pri načrtovanju razvoja visokega šolstva,
– daje mnenje k nacionalnemu ogrodju kvalifikacij,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Svet za visoko šolstvo pri svojem delu sodeluje s strokovnimi sveti za posamezna področja vzgoje in izobraževanja
ter znanosti in tehnologije in Nacionalno agencijo Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
Administrativno-tehnične naloge za Svet za visoko šolstvo
opravlja ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, ki zagotavlja
tudi sredstva za njegovo delovanje.«.
13. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»50. člen
(sestava Sveta za visoko šolstvo)
Svet za visoko šolstvo ima predsednika in 23 članov.
Sestavljajo ga strokovnjaki s področja visokega šolstva ter
znanosti in tehnologije, gospodarstva, predstavniki študentov
visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol ter socialnih
partnerjev. Njegovi člani so tudi štirje rektorji univerz, ki jih
izbere rektorska konferenca, predsednik Slovenske akademije
znanosti in umetnosti, predsednik sveta Nacionalne agencije
Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ter predsednik Inženirske akademije Slovenije.
Svet za visoko šolstvo mora biti sestavljen tako, da se
zagotovi zastopanost večine študijskih in večine znanstvenoraziskovalnih področij.
Predsednika in 16 članov imenuje Vlada Republike Slovenije, od tega:
– dva visokošolska učitelja oziroma znanstvena delavca
izmed kandidatov, ki jih predlagajo visokošolski zavodi,
– dva visokošolska učitelja oziroma znanstvena delavca
izmed kandidatov, ki jih predlagajo javni raziskovalni zavodi,
– enega izmed članov iz razreda umetnosti Slovenske
akademije znanosti in umetnosti izmed kandidatov, ki jih predlaga Slovenska akademija znanosti in umetnosti,
– dva predstavnika zaposlenih na visokošolskih ali raziskovalnih zavodih, izmed kandidatov, ki jih predlagajo reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva,
– enega predstavnika višjih strokovnih šol izmed kandidatov,
ki jih predlaga reprezentativno združenje višjih strokovnih šol,
– štiri predstavnike gospodarstva izmed kandidatov, ki jih
predlagajo reprezentativna združenja delodajalcev,
– štiri predstavnike študentov, od teh je en študent višjih
strokovnih šol, izmed kandidatov, ki jih predlaga reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi
sveti.
Mandat predsednika in članov Sveta za visoko šolstvo traja štiri leta, mandat predstavnikov študentov pa dve leti. Mandat
študentu predčasno preneha, če izgubi status študenta.«.
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14. člen
50.a, 50.b, 50.c in 51. člen se črtajo.
15. člen
Za 51. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
»V.b NACIONALNA AGENCIJA ZA KAKOVOST
V VISOKEM ŠOLSTVU
51.e člen
(ustanovitev Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu)
Republika Slovenija ustanovi Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem
besedilu: agencija) kot osebo javnega prava za zagotavljanje
kakovosti v visokem šolstvu ter za razvojno in svetovalno delo
na področju, za katerega je ustanovljena.
Ustanovitveni akt, ki se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, sprejme Vlada Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije izvaja ustanoviteljske pravice v imenu Republike
Slovenije. V ustanovitvenem aktu se določijo:
– ime in sedež agencije,
– namen agencije,
– naloge oziroma dejavnosti agencije,
– sestava organov agencije ter število in mandatna doba
članov teh organov,
– pristojnosti organov agencije,
– razmerja agencije do ustanovitelja,
– razmerja agencije do drugih subjektov,
– sredstva, ki jih ustanovitelj namenja za ustanovitev in
začetek dela agencije,
– način financiranja agencije,
– odgovornost ustanovitelja za obveznosti agencije,
– druga vprašanja, pomembna za ustanovitev in delovanje agencije,
– druga vprašanja, za katera ta ali drug zakon določa, da
morajo biti urejena v ustanovitvenem aktu.
Pri svojem delovanju je agencija samostojna in neodvisna. Zavezujejo jo načela strokovnosti, nepristranosti, zakonitosti in politične nevtralnosti.
Agencija je neposredni nevladni proračunski uporabnik.
Agencija po javnem pooblastilu na podlagi tega zakona
ureja pravna razmerja in odloča v posamičnih stvareh. Pri izvajanju teh nalog agencija izdaja:
– splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije,
– posamične upravne akte za odločanje v posamičnih
javnopravnih stvareh.
Če s tem zakonom ni določeno drugače, agencija o posamičnih pravicah in zahtevkih strank odloča po postopku,
določenem z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
51.f člen
(naloge agencije)
Agencija ima naslednje naloge:
– skrbi za delovanje sistema zagotavljanja kakovosti v
visokem šolstvu in višjem strokovnem izobraževanju,
– določi postopke in merila za zunanje evalvacije in akreditacije ter druga merila in predpise,
– določi minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev na visokošolskih zavodih,
– izvaja zunanje evalvacije visokošolskih zavodov ter
študijskih programov in višjih strokovnih šol,
– izvaja akreditacije visokošolskih zavodov ter študijskih
programov,
– izdaja soglasja k preoblikovanju visokošolskih zavodov
in k spremembam študijskih programov,
– vzpostavi in posodablja register strokovnjakov,
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– imenuje skupine strokovnjakov za zunanje evalvacije
in akreditacije ter organizira in sodeluje pri njihovem izobraževanju,
– javno objavlja odločitve agencije, evalvacijska poročila,
letna evalvacijska in akreditacijska poročila ter analize agencije, ki morajo biti transparentne in dostopne,
– vodi javno dostopno evidenco akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov,
– sodeluje z visokošolskimi zavodi in višjimi strokovnimi
šolami, jim svetuje in spodbuja izvajanje samoevalvacij,
– sodeluje z mednarodnimi institucijami ali organi za zagotavljanje kakovosti visokega šolstva,
– skrbi za skladnost delovanja agencije z evropskimi
smernicami in mednarodnimi načeli na področju zagotavljanja
kakovosti,
– zbira in analizira poročila o samoevalvacijah in zunanjih
evalvacijah visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol,
– opravlja razvojne naloge na področju, za katerega je
ustanovljena,
– opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in ustanovitvenim aktom.
51.g člen
(organi agencije)
Organi agencije so: svet agencije, direktor in pritožbena
komisija.
51.h člen
(svet agencije)
Svet agencije je najvišji organ odločanja agencije.
Člani sveta agencije delujejo strokovno, samostojno in neodvisno ter pri svojem delovanju niso vezani na sklepe, stališča
in navodila institucij, ki so jih imenovale, ali drugih institucij.
Člani sveta agencije pri izvajanju nalog in sprejemanju
odločitev upoštevajo načela preprečevanja konflikta interesov in načela nepristranosti. V ta namen podpišejo posebno
izjavo, s katero se zavežejo k spoštovanju načel, določenih v
tem členu.
Svet agencije sestavlja 11 članov:
– tri člane imenuje rektorska konferenca,
– enega člana imenuje reprezentativno združenje samostojnih visokošolskih zavodov,
– enega člana imenuje reprezentativno združenje višjih
strokovnih šol,
– dva člana študenta imenuje reprezentativna organizacija študentov v sodelovanju s študentskimi sveti,
– enega člana imenujejo reprezentativna združenja delodajalcev po dogovoru,
– enega člana imenujejo reprezentativni sindikati na področju visokega šolstva po dogovoru,
– dva člana imenuje Vlada Republike Slovenije na podlagi javnega poziva, in sicer enega izmed strokovnjakov na
področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v njem,
ki študirajo ali delajo v Republiki Sloveniji, ter enega izmed
strokovnjakov na področju visokega šolstva ali zagotavljanja
kakovosti v njem, ki študirajo ali delajo v tujini.
Svet agencije se konstituira in lahko prične z delom, ko je
imenovanih vsaj šest članov.
Mandat članov sveta agencije traja šest let, mandat predstavnikov študentov pa dve leti. Mandat študentu predčasno
preneha, če izgubi status študenta. Posamezni član je lahko
ponovno imenovan, toda le največ dvakrat zaporedoma. Predsednika sveta agencije in njegovega namestnika izvolijo člani
izmed sebe.
Za člana sveta agencije ne morejo biti imenovani rektorji
in prorektorji univerz, dekani, člani senatov univerz, njihovih
članic ali samostojnih visokošolskih zavodov in direktorji članic
univerz in drugih samostojnih visokošolskih zavodov ali drugih
organizacij z dejavnostjo visokošolskega izobraževanja ter ravnatelji oziroma direktorji višjih strokovnih šol.
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Člana sveta agencije se predčasno razreši, če:
– se ne udeleži petih sej sveta agencije,
– predloži izjavo o odstopu,
– ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje.
V primerih iz prejšnjega odstavka predsednik sveta agencije pozove institucijo, ki je tega člana imenovala, da imenuje
novega člana. Z imenovanjem novega člana je dotedanji član
razrešen. Mandat novega člana traja do izteka mandata člana,
ki ga je nadomestil.
Člani sveta agencije se ob pričetku svojega mandata
udeležijo strokovnega usposabljanja s področja dela sveta
agencije, ki ga organizira agencija.
Naloge sveta agencije so:
– imenuje in razrešuje direktorja agencije,
– imenuje in razrešuje člane pritožbene komisije in njihove
namestnike,
– določi postopke in merila za zunanje evalvacije in akreditacije, ECTS ter druga merila,
– določi postopke in merila za zunanje evalvacije višjih
strokovnih šol,
– določi minimalne standarde za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih
sodelavcev na visokošolskih zavodih,
– odloča o akreditacijah visokošolskih zavodov in daje
soglasje k preoblikovanju visokošolskih zavodov,
– odloča o akreditacijah študijskih programov in daje
soglasje k spremembam študijskih programov,
– določi merila za uvrstitev strokovnjakov v register strokovnjakov za zunanje evalvacije in akreditacije,
– imenuje skupine strokovnjakov za zunanje evalvacije
in akreditacije,
– določi postopke in merila za zagotavljanje kakovosti
delovanja agencije ter zunanjo evalvacijo agencije skladno z
evropskimi standardi,
– določa obvezne sestavine in daje soglasje k pogodbi iz
drugega in tretjega odstavka 33.c člena tega zakona,
– določi druge oblike in pogoje visokošolskega transnacionalnega izobraževanja,
– spremlja evropske smernice in mednarodna načela na
področju zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu,
– sodeluje pri pripravi predloga finančnega načrta agencije in daje soglasje k načrtu dela ter poročilu o delu in poslovanju,
– opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in ustanovitvenim aktom.
Svet agencije sprejema odločitve z večino glasov vseh
članov.
51.i člen
(direktor)
Direktorja imenuje in razrešuje svet agencije na podlagi
javnega natečaja v skladu s pogoji in merili, določenimi s tem
zakonom. Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko
ponovno imenovan.
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s tem zakonom oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih
programih druge stopnje,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj skladno z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev,
– ima izkušnje na področju visokega šolstva ali zagotavljanja kakovosti v visokem šolstvu,
– izkazuje znanje angleškega jezika na višji ravni,
– ima vodstvene izkušnje,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Če direktorju preneha funkcija, svet agencije imenuje vršilca dolžnosti direktorja brez javnega natečaja do imenovanja
novega direktorja, vendar največ za šest mesecev.
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Direktorja se predčasno razreši:
– če tako zahteva sam,
– če ne izpolnjuje več pogojev za imenovanje,
– če stori dejanje, ki je v zakonu, ki ureja položaj javnih
uslužbencev, določeno kot hujša disciplinska kršitev,
– če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se
izkaže, da po delovnih in strokovnih kvalitetah ni primeren za
opravljanje dela na položaju direktorja,
– če agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov
oziroma če pri njenem delu prihaja do ponavljajočih se napak
ali do težje napake.
Naloge direktorja so naslednje:
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– predstavlja in zastopa agencijo,
– skrbi za izvajanje sklepov sveta agencije,
– posreduje splošne akte iz prve alinee petega odstavka 51.e člena tega zakona v objavo v Uradni list Republike
Slovenije,
– zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom,
ustanovitvenim aktom in splošnimi akti agencije,
– sprejema splošne akte, ki urejajo poslovanje in delo
agencije, za katere ni pristojen drug organ po tem zakonu ali
ustanovitvenem aktu,
– pripravi predlog finančnega načrta agencije v sodelovanju s svetom agencije,
– sprejema načrt dela agencije, h kateremu si mora
pridobiti soglasje sveta agencije,
– pripravi poročilo o delu in poslovanju agencije, h kateremu si mora pridobiti soglasje sveta agencije,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje agencije,
– odloča o delovnopravnih pravicah zaposlenih,
– sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest,
– opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in
ustanovitvenim aktom.
Poročilo o delu in poslovanju agencije direktor posreduje
enkrat letno ustanovitelju, in sicer najpozneje do 31. maja za
preteklo leto.
51.j člen
(pritožbena komisija)
Pritožbeno komisijo imenuje svet agencije na podlagi
javnega poziva. Pritožbeno komisijo sestavljajo trije člani,
vsak član ima svojega namestnika. Člani izmed sebe imenujejo predsednika in namestnika predsednika. Namestnik
nadomesti člana v postopkih odločanja v primeru njegove
odsotnosti oziroma izločitve.
Za člana komisije in njegovega namestnika je lahko
imenovana oseba, ki:
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu s tem zakonom oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih
programih druge stopnje,
– ima opravljen pravniški državni izpit in
– ima vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet
let na sodišču.
Mandat predsednika in članov ter njihovih namestnikov
traja štiri leta. Posamezni član oziroma njegov namestnik je
lahko ponovno imenovan, toda le največ dvakrat zaporedoma.
Član oziroma namestnik člana pritožbene komisije je
predčasno razrešen, če predloži izjavo o odstopu.
V primerih iz prejšnjega odstavka svet agencije imenuje
novega člana oziroma namestnika skladno s tem členom. Z
imenovanjem novega člana oziroma namestnika je dotedanji član oziroma namestnik razrešen. Mandat novega člana
oziroma namestnika traja do izteka mandata člana oziroma
namestnika, ki ga je nadomestil.
Pritožbena komisija sprejema odločitve z večino glasov
vseh članov.
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51.k člen
(pritožba)

Pritožbena komisija odloča o pritožbah zoper odločitve
sveta agencije v postopkih akreditacij visokošolskih zavodov
in študijskih programov. Pritožbena komisija odloča tudi o pritožbah zoper odločitve sveta agencije o izdaji soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in spremembam študijskih
programov ter izdaji soglasij k pogodbam za izvajanje visokošolskega transnacionalnega izobraževanja.
Zoper odločitev sveta agencije je mogoče vložiti pritožbo
v 30 dneh od vročitve odločitve sveta agencije.
Pritožbena komisija odloči o pritožbi v treh mesecih od
njene vložitve. Če pritožbena komisija pritožbi ugodi, vrne zadevo svetu agencije v ponovno odločanje. Odločitev pritožbene
komisije je dokončna, zoper njo pa je možen upravni spor.
51.l člen
(zaposleni v agenciji)
Za zaposlene v agenciji se uporabljajo predpisi, ki urejajo
položaj javnih uslužbencev.
51.m člen
(sredstva za začetek dela in financiranje agencije)
Ustanovitelj mora zagotoviti agenciji potrebne prostore,
opremo in sredstva za začetek dela.
Sredstva za delo agencije se zagotavljajo iz državnega
proračuna.
51.n člen
(plačilo članov sveta agencije, pritožbene komisije
in skupin strokovnjakov)
Člani sveta agencije, pritožbene komisije in člani skupin
strokovnjakov so upravičeni do plačila ter povračila stroškov
za delo. Način in višino plačila ter povračila stroškov določi
svet agencije.
Sredstva za plačilo iz prejšnjega odstavka se zagotovijo
v finančnem načrtu agencije.
51.o člen
(akreditacije in zunanje evalvacije)
Izpolnjevanje pogojev za izvajanje visokošolske dejavnosti in kakovost visokošolskih zavodov in študijskih programov
se preverja v postopkih akreditacije in zunanje evalvacije.
Akreditacije v visokem šolstvu so:
– prva akreditacija visokošolskih zavodov v ustanavljanju
(v nadaljnjem besedilu prva akreditacija visokošolskih zavodov)
in študijskih programov,
– podaljšana akreditacija visokošolskih zavodov in študijskih programov.
Prva in vsaka podaljšana akreditacija visokošolskih zavodov in študijskih programov velja največ sedem let. Če se
odločitev o podaljšanju akreditacije sprejme pred potekom
roka, za katerega je bila podeljena prejšnja, prva ali podaljšana
akreditacija, začne rok veljavnosti akreditacije teči znova. Šteje
se, da veljavnost akreditacije poteče z zaključkom študijskega
leta, v katerem se izteče obdobje podeljene akreditacije.
Zunanje evalvacije so:
– evalvacija visokošolskih zavodov in izvajanja študijskih
programov,
– izredna evalvacija visokošolskih zavodov in izvajanja
študijskih programov.
51.p člen
(prva akreditacija visokošolskih zavodov
in študijskih programov)
Po prejemu popolne vloge za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda ali študijskega programa svet agencije imenuje
skupino strokovnjakov.
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Skupina strokovnjakov pripravi poročilo o izpolnjevanju
meril za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda oziroma prvo
akreditacijo študijskega programa najkasneje v treh mesecih
od predložitve popolne vloge. Poročilo o izpolnjevanju meril za
prvo akreditacijo visokošolskega zavoda se pošlje neposredno
svetu agencije, poročilo o izpolnjevanju meril za prvo akreditacijo študijskega programa pa svetu agencije in predlagatelju v
morebitne pripombe. Predlagatelj lahko posreduje pripombe v
enem mesecu od prejema poročila.
Poročilo o izpolnjevanju meril za prvo akreditacijo visokošolskega zavoda skupina strokovnjakov pripravi na podlagi
predložene dokumentacije in ogleda prostorov, v katerih bo
visokošolski zavod opravljal dejavnost.
V primeru prve akreditacije študijskega programa skupina
strokovnjakov opravi ogled prostorov, v katerih bo visokošolski
zavod izvajal študijski program, če je to potrebno zaradi popolne ugotovitve dejanskega stanja.
Svet agencije odloči o prvi akreditaciji visokošolskega
zavoda na podlagi poročila skupine strokovnjakov najkasneje
v treh mesecih od priprave poročila.
Svet agencije odloči o prvi akreditaciji študijskega programa na podlagi poročila skupine strokovnjakov najkasneje v treh
mesecih po preteku roka za posredovanje pripomb na poročilo
skupine strokovnjakov.
Svet agencije lahko v postopku prve akreditacije:
– podeli akreditacijo visokošolskega zavoda ali študijskega programa za obdobje sedem let,
– zavrne vlogo za akreditacijo visokošolskega zavoda ali
študijskega programa.
51.r člen
(podaljšanje akreditacije visokošolskih zavodov
in študijskih programov)
Postopek za podaljšanje akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa se prične z zunanjo evalvacijo
in konča z odločitvijo o podaljšanju akreditacije. Postopek za
izvedbo zunanje evalvacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa začne agencija, lahko pa ga predlaga tudi
visokošolski zavod. Izvede jo skupina strokovnjakov, ki jo imenuje svet agencije.
Skupina strokovnjakov najkasneje v treh mesecih od
imenovanja pripravi evalvacijsko poročilo na podlagi pregleda
samoevalvacijskega poročila visokošolskega zavoda in druge
dokumentacije, ki jo natančneje določi agencija ter ogleda
visokošolskega zavoda. Evalvacijsko poročilo se pošlje visokošolskemu zavodu, ki lahko nanj poda svoje pripombe v enem
mesecu od njegovega prejema. Če visokošolski zavod poda
pripombe na evalvacijsko poročilo, skupina strokovnjakov po
presoji utemeljenosti pripomb najkasneje v enem mesecu od
prejema pripomb pripravi končno evalvacijsko poročilo. Če
visokošolski zavod v roku ne poda pripomb na evalvacijsko
poročilo, to postane končno.
Evalvacijsko poročilo vsebuje presojo izpolnjevanja meril
za akreditacijo ter zunanjo evalvacijo visokošolskega zavoda
ali študijskega programa in druge sestavine, ki jih natančneje
določi svet agencije.
Samoevalvacijsko poročilo visokošolskega zavoda, končno evalvacijsko poročilo skupine strokovnjakov in morebitne
pripombe visokošolskega zavoda na evalvacijsko poročilo se
predložijo svetu agencije najkasneje v sedmih dneh od priprave končnega evalvacijskega poročila. Na podlagi prejete
dokumentacije svet agencije odloči o podaljšanju akreditacije
visokošolskega zavoda ali študijskega programa najkasneje v
treh mesecih od prejema dokumentacije.
Svet agencije v postopku podaljšanja akreditacije sprejme
eno izmed naslednjih odločitev:
– podaljša akreditacijo visokošolskega zavoda ali študijskega programa za obdobje sedem let,
– podaljša akreditacijo visokošolskega zavoda ali študijskega programa za krajše obdobje, ki ne sme biti daljše od
treh let,
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– ne podaljša akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega programa.
Svet agencije sprejme odločitev iz druge alineje petega
odstavka tega člena, če so ugotovljene pomanjkljivosti v
delovanju visokošolskega zavoda ali pri izvajanju študijskega
programa in naloži visokošolskemu zavodu rok za njihovo
odpravo. Po poteku tega roka se ponovno opravi evalvacija,
na podlagi katere svet agencije ponovno odloči o akreditaciji, pri čemer lahko podaljša akreditacijo visokošolskega
zavoda ali študijskega programa za obdobje sedem let ali ne
podaljša akreditacije visokošolskega zavoda ali študijskega
programa.
51.s člen
(ponovna vloga za prvo akreditacijo)
V primeru zavrnitve vloge za akreditacijo visokošolskega
zavoda iz druge alinee sedmega odstavka 51.p člena in tretje
alinee petega odstavka 51.r člena tega zakona lahko predlagatelj ponovno vloži vlogo za prvo akreditacijo tega visokošolskega zavoda po preteku dveh let od vročitve odločitve sveta
agencije.
V primeru zavrnitve vloge za akreditacijo študijskega
programa iz druge alinee sedmega odstavka 51.p člena in
tretje alinee petega odstavka 51.r člena tega zakona lahko
visokošolski zavod ponovno vloži vlogo za prvo akreditacijo
tega študijskega programa po preteku enega leta od vročitve
odločitve sveta agencije.
51.š člen
(izredna evalvacija visokošolskih zavodov
in izvajanja študijskih programov)
O izvedbi izredne evalvacije in podaljšanju akreditacije
visokošolskega zavoda ali študijskega programa odloči svet
agencije.
Izredna evalvacija se izvede po enakem postopku kot zunanja evalvacija, na podlagi izredne evalvacije pa tudi odločitev
o podaljšanju akreditacije.
51.t člen
(evalvacija višjih strokovnih šol)
Agencija opravlja tudi evalvacije višjih strokovnih šol skladno z merili in postopki, ki jih določi svet agencije. Pri tem se
smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki urejajo zunanjo
evalvacijo visokošolskih zavodov.
51.u člen
(oblikovanje skupin strokovnjakov)
Skupine strokovnjakov so skupine strokovnjakov za
akreditacije in skupine strokovnjakov za zunanje evalvacije.
V skupine strokovnjakov se imenujejo strokovnjaki iz registra
strokovnjakov, ki ga vodi agencija. Sestavljajo jih vsaj trije člani,
od tega vsaj en tuj strokovnjak in en študent.
Pri izvajanju nalog in sprejemanju odločitev v postopkih
akreditacij in evalvacij strokovnjaki upoštevajo načela preprečevanja konflikta interesov in načela nepristranosti. V ta namen
podpišejo posebno izjavo, s katero se zavežejo k spoštovanju
načel, določenih v tem členu.
51.v člen
(javne evidence)
Agencija vodi javne evidence o:
– akreditacijah visokošolskih zavodov,
– akreditacijah študijskih programov,
– evalvacijah visokošolskih zavodov in evalvacijah izvajanja študijskih programov ter višjih strokovnih šol,
– sklenjenih pogodbah in izdanih soglasjih glede transnacionalnega izobraževanja,
– izdanih soglasjih k preoblikovanju visokošolskih zavodov in k spremembam študijskih programov.
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Javna evidenca akreditacij visokošolskih zavodov vsebuje
naslednje podatke:
– datum in številko akreditacijske odločbe,
– obdobje veljavnosti akreditacije,
– vrsto visokošolskega zavoda,
– ime in sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda ter
ime in naslov njegovih dislociranih enot,
– študijsko področje in znanstvenoraziskovalno oziroma
umetniško disciplino, za katero je visokošolski zavod ustanovljen,
– ime ustanovitelja,
– ime in priimek predvidenega zastopnika visokošolskega
zavoda,
– datum in številko odločbe o podaljšanju akreditacije.
Javna evidenca akreditacij študijskih programov vsebuje
naslednje podatke:
– datum in številko akreditacijske odločbe,
– obdobje veljavnosti akreditacije,
– ime in sedež oziroma naslov ter vrsto visokošolskega
zavoda, ki študijski program akreditira,
– ime in šifro študijskega programa, ki ga visokošolski
zavod izvaja,
– študijsko področje (ISCED, Frascati) in razvrstitev po
standardni klasifikaciji izobraževanja (KLASIUS),
– stopnjo študijskega programa,
– datum in številko odločbe o podaljšanju akreditacije.
Javna evidenca evalvacij visokošolskih zavodov in izvajanja študijskih programov ter višjih strokovnih šol vsebuje
naslednje podatke:
– datum in številko končnega evalvacijskega poročila
visokošolskega zavoda, študijskega programa ali višje strokovne šole,
– datum oziroma obdobje izvedene evalvacije,
– ime in sedež oziroma naslov ter vrsto evalviranega
visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole,
– ime in stopnjo evalviranega študijskega programa,
– vrsto evalvacije,
– datum morebitnih pripomb visokošolskega zavoda ali
višje strokovne šole k evalvacijskemu poročilu.
Javna evidenca sklenjenih pogodb in izdanih soglasij
glede transnacionalnega izobraževanja vsebuje naslednje podatke:
– datum izdaje soglasja k sklenjeni pogodbi,
– obdobje veljavnosti soglasja k pogodbi,
– ime in sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda, ki
je nosilec študijskega programa,
– ime in sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda, ki
izvaja študijski program v drugi državi,
– ime transnacionalnega študijskega programa,
– ime in priimek zastopnika visokošolskega zavoda, ki
izvaja študijski program v drugi državi.
Javna evidenca izdanih soglasij k preoblikovanju visokošolskih zavodov in k spremembam študijskih programov
vsebuje naslednje podatke:
– datum in številko soglasja,
– ime in sedež oziroma naslov visokošolskega zavoda,
– ime in stopnjo študijskega programa, za spremembo
katerega je bilo izdano soglasje.
Osebni podatki iz tega člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo za potrebe zagotavljanja kakovosti v
visokem šolstvu.
51.z člen
(register strokovnjakov)
Agencija vodi register strokovnjakov, ki vsebuje naslednje
osebne podatke:
– ime in priimek strokovnjaka,
– strokovni oziroma znanstveni naslov,
– spol,
– davčno številko,
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– državljanstvo,
– podatke o stalnem in začasnem prebivališču,
– podatke o izobrazbi,
– podatke o zaposlitvi in statusu strokovnjaka,
– strokovno, raziskovalno ali delovno področje,
– podatke o kvalifikacijah ter kompetencah.
Register strokovnjakov ni javna evidenca.
Osebni podatki iz tega člena se zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo in posredujejo za potrebe zagotavljanja kakovosti
v visokem šolstvu.
51.ž člen
(shranjevanje evidenc in dokumentacija)
Evidence iz 51.v in register strokovnjakov iz 51.z člena
tega zakona se trajno hranijo v skladu s posebnimi predpisi. Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem
osebnih podatkov iz evidenc po tem zakonu se uporabljajo
tudi za dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni
podatki.«.
16. člen
Črtata se drugi stavek tretjega odstavka in drugi stavek
petega odstavka 56. člena.
17. člen
V prvem odstavku 80. člena se besedilo »evalvacijski senat Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo« nadomesti
z besedo »agencija«.
V drugem odstavku se besedilo »ponovni akreditaciji«
nadomesti z besedilom »podaljšanju akreditacije«.
Tretji odstavek se črta.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Vlada Republike Slovenije ustanovi Svet za visoko šolstvo v skladu z 11. členom tega zakona do 1. maja 2010.
Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo iz 48. člena
zakona preneha z delom v sestavi in v okviru pristojnosti, ki jih
je imel do uveljavitve tega zakona, 28. februarja 2010.
19. člen
Vlada Republike Slovenije sprejme ustanovitveni akt
agencije iz drugega odstavka 51.e člena zakona do 31. decembra 2009. Agencija začne delovati 1. marca 2010.
Svet agencije se konstituira do 1. marca 2010. Ob konstituiranju sveta agencije se polovici članov, ki niso študenti,
določi triletni mandat. Člane s triletnim mandatom določi svet
agencije z žrebom. Po izteku triletnih mandatov izžrebanih
članov se opravi imenovanje novih članov v skladu z 51.h
členom zakona.
Svet agencije določi postopke in merila iz 51.h člena
zakona do 1. maja 2010.
Svet agencije imenuje direktorja agencije v roku šestih
mesecev od svojega konstituiranja. Do imenovanja direktorja
agencije Vlada Republike Slovenije imenuje vršilca dolžnosti
direktorja.
Svet agencije imenuje pritožbeno komisijo skladno z 51.j
členom zakona do 1. maja 2010.
20. člen
Ustanovitelj mora predlogu za vpis agencije v sodni register priložiti ustanovitveni akt in sklep o imenovanju vršilca
dolžnosti direktorja.
21. člen
Sekretariat Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo
preneha z delom 28. februarja 2010. Delavci, zaposleni na
ta dan v sekretariatu Sveta Republike Slovenije za visoko

Uradni list Republike Slovenije
šolstvo, nadaljujejo delo v agenciji pod istimi delovnopravnimi
pogoji.
Oprema, arhiv, evidence in dokumentacija sekretariata
Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo se prenesejo na
agencijo 1. marca 2010.
22. člen
Agencija se lahko vključi v proračun kot neposredni
uporabnik s proračunom za leto 2011. Do takrat se delovanje
agencije financira iz finančnega načrta neposrednega uporabnika Sveta RS za visoko šolstvo.
23. člen
Določbe 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14. člena tega zakona, 51.f člena, šesta, sedma, deveta, deseta in
štirinajsta alinea enajstega odstavka 51.h člena, 51.k, 51.o,
51.p, 51.r, 51.s, 51.š, 51.t, 51.u, 51.v, 51.z in 51.ž člena
zakona, 16. in 17. člena tega zakona se začnejo uporabljati
1. maja 2010.
Vloge v akreditacijskih, evalvacijskih in habilitacijskih
postopkih v skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip,
15/08 – odločba US in 64/08) se vlaga do 31. decembra 2009
pri Svetu Republike Slovenije za visoko šolstvo. Po prenehanju delovanja Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo o
njih odloči svet agencije.
V postopkih iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe 14., 16., 32., 32.a, 33.b, 39., 48., 49., 50., 50.a, 50.b, 50.c,
51., 56. in 80. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list
RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip,
15/08 – odločba US in 64/08) in na njihovi podlagi izdani
predpisi ministra, pristojnega za visoko šolstvo, ter akti Sveta
Republike Slovenije za visoko šolstvo, ki so bili izdani do
uveljavitve tega zakona.
Vloge v postopkih v skladu s tem zakonom se vlagajo od
1. maja 2010 naprej.
Za visokošolske zavode in študijske programe, ki so na
dan uveljavitve tega zakona javnoveljavni, se izpolnjevanje
pogojev za izvajanje visokošolske dejavnosti in njihovo kakovost v postopkih akreditacije in zunanje evalvacije preverja
skladno s tem zakonom.
Če je 1. maja 2010 za visokošolski zavod preteklo več
kot sedem let od dokončnosti strokovnega mnenja Sveta Republike Slovenije za visoko šolstvo, mora visokošolski zavod
vložiti vlogo za postopek podaljšanja akreditacije skladno s
tem zakonom najkasneje do 1. novembra 2010.
Ne glede na roke izvedbe postopka iz 51.r člena zakona, agencija izvede postopke za podaljšanje akreditacije za
visokošolske zavode iz prejšnjega odstavka, v skladu s svojim
načrtom dela, vendar najkasneje do 31. decembra 2012.
Za študijske programe, akreditirane pred 11. junijem 2004
ni treba vložiti vloge za postopek podaljšanja akreditacije.
Če je 1. maja 2010 za visokošolski zavod preteklo manj
kot sedem let od prejema strokovnega mnenja Sveta Republike
Slovenije za visoko šolstvo, mora visokošolski zavod vložiti vlogo za postopek podaljšanja akreditacije visokošolskega zavoda
oziroma študijskega programa skladno s tem zakonom. Enako
velja za študijske programe, akreditirane po 11. juniju 2004.
24. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 602-04/09-14/77
Ljubljana, dne 20. oktobra 2009
EPA 410-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A)

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

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu
publikacij (ZOIPub-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. oktobra 2009.
Št. 003-02-9/2009-14
Ljubljana, dne 28. oktobra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OBVEZNEM IZVODU PUBLIKACIJ
(ZOIPub-A)
1. člen
V Zakonu o obveznem izvodu publikacij (Uradni list RS,
št. 69/06) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
1. »arhivski izvod« je tisti izvod publikacije v okviru obveznega izvoda, ki ga depozitarna organizacija po določbah tega
zakona trajno hrani;
2. »brošura« je monografska publikacija, ki obsega brez
ovitka najmanj pet in največ 48 strani;
3. »CIP« je predhodni nepopolni kataložni zapis o publikaciji (angleško: Cataloguing In Publication);
4. »depozitarna organizacija« je organizacija, ki sprejema,
hrani, obdeluje in daje v uporabo obvezni izvod publikacije ter
je kot taka določena v tem zakonu;
5. »distributerka ali druga primerljiva posrednica ali distributer ali drug primerljivi posrednik (v nadaljnjem besedilu:
distributer ali drug primerljivi posrednik)« je pravna ali fizična
oseba, ki razširja publikacijo ali jo uvozi, zato da omogoči njeno
dostopnost javnosti, ali jo razširja v Republiki Sloveniji, tako da
jo prilagodi slovenskemu trgu;
6. »dotis« je naknadni nespremenjeni natis že distribuirane publikacije; dotis mora biti izveden v istem koledarskem letu,
kot natis publikacije, za katero se z dotisom poveča v prvotnem
natisu navedena naklada;
7. »drobni tísk« je publikacija, ki obsega največ štiri strani
(npr. razglednica, lepak ali plakat, prospekt, zgibanka, letak
ipd.) ali publikacija, ki ima več strani, a je brez strnjenega besedila (npr. koledarji, katalogi, gledališki in drugi programi ipd.);
8. »elektronske publikacije« so elektronske knjige, elektronski časopisi in časniki, spletne strani in podobno, ki so
objavljene na fizičnih nosilcih (npr. na magnetnih trakovih,
kasetah, disketah, CD-romih ipd.) ali so dostopne na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu;
9. »faksimile« je naknadna nespremenjena izdaja publikacije, ki je že bila distribuirana v preteklosti, ponovno pa jo zaradi
njene umetniške ali zgodovinske vrednosti izda praviloma drug
založnik;
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10. »ISBN« je mednarodna oznaka knjige, ki nezamenljivo označuje eno izdajo dela pri enem založniku (angleško:
International Standard Book Number);
11. »ISMN« je mednarodna oznaka glasbene tiskane
publikacije, ki omogoča njeno nezamenljivo identifikacijo (angleško: International Standard Music Number);
12. »ISSN« je mednarodna oznaka serijske publikacije,
ki skupaj s ključnim naslovom nezamenljivo označuje določeni
naslov serijske publikacije (angleško: International Standard
Serial Number);
13. »izdaja« je oblika osnovne publikacije, ki je deloma
spremenjena, izide hkrati z njo ali pozneje (nova izdaja), v drugem jeziku, pisavi, vezavi ali na drugem nosilcu zapisa;
14. »javnost« pomeni večje število oseb, ki so izven običajnega kroga družine ali kroga osebnih znancev;
15. »knjiga« je tiskana monografska publikacija, ki brez
ovitka obsega najmanj 49 strani;
16. »kolofon« je del besedila publikacije, ki vsebuje v
strnjenem nizu obvezne, lahko pa tudi nekatere druge, podatke
o publikaciji;
17. »monografska publikacija« je publikacija, ki izide navadno v enem kosu, enem zvezku ali v naprej določenem
dokončnem številu zvezkov;
18. »naklada« je celotno število natisnjenih, izdelanih
izvodov ene izdaje publikacije;
19. »natís« je tiskano delo, kot izide v enkratni nakladi; če
se natisi štejejo zaporedno, govorimo o ponatisu ali dotisu;
20. »nižja naklada« je naklada, ki obsega manj kot 150
izvodov ene izdaje publikacije;
21. »nova izdaja« je naknadni in deloma spremenjeni ali
dopolnjeni izid publikacije, ki je že bila distribuirana, s spremenjeno naslovno stranjo ali z dopolnjenim ali spremenjenim
besedilom, z novimi ali dopolnjenimi slikami, kartami, preglednicami, prilogami in podobnim, z drugačnimi platnicami ali na
drugačnem nosilcu zapisa;
22. »nova različica« je objava elektronske publikacije s
spremenjenimi značilnostmi;
23. »obvezni izvod publikacije« (v nadaljnjem besedilu:
obvezni izvod) je določeno število publikacij istega naslova, ki
so izdane, založene, izdelane, prirejene ali fizično ali elektronsko distribuirane za uporabo v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem
besedilu: izdane) in ki jih mora zavezanec v skladu s tem zakonom poslati ali predložiti nacionalni depozitarni organizaciji ali
ji mora omogočiti njihov prevzem;
24. »ponatís« je ponovni natis razprodane ali kako drugače nedostopne publikacije z možnimi manjšimi popravki ali
spremembami, kot so sprememba pri navedbi leta izida ali
natisa ali izdelave;
25. »publikacija« je po tem zakonu vsak zapis informacije
na kateremkoli nosilcu, ki je izdan, založen, izdelan, prirejen ali
fizično ali elektronsko distribuiran za uporabo v javnosti;
26. »separat« je samostojno natisnjen del besedila iz že
izdane publikacije;
27. »serijske publikacije« so časopisi, časniki, bilteni,
letne in druge publikacije, ki izhajajo periodično;
28. »slikovni zapis« je zapis mirujočih ali gibljivih slik na
nosilcih, kakršni so diapozitivi, diafilmi, mikrofilmske oblike,
prosojnice, videokasete, digitalne videoplošče – DVD in drugi
nosilci slike;
29. »spletne publikacije« so vse elektronske publikacije,
ki so dostopne preko spleta in so lahko v besedilni, avdio ali video obliki ali so kombinacija naštetih oblik, vključno s spletnimi
stranmi in podobno;
30. »večji plakat« je plakat, ki je večji od enega kvadratnega metra, kot so npr. t. i. jumbo plakat (velikost 400 X 300 cm)
ali Bill-board (504 X 238 cm) ali Citylight (118,5 X 175 cm);
31. »založnica ali založnik ali drug primerljivi subjekt (v
nadaljnjem besedilu: založnik)« je pravna ali fizična oseba, ki
v Republiki Sloveniji zase ali za drugo osebo izdaja ali objavlja
publikacije z namenom, da so dostopne javnosti. Založnik, ki
zase in v svojem imenu izdaja ali objavlja publikacije z name-
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nom, da so dostopne javnosti, se lahko imenuje tudi izdajateljica ali izdajatelj (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj);
32. »zavezanka ali zavezanec za obvezni izvod (v nadaljnjem besedilu: zavezanec)« je pravna ali fizična oseba, ki je
dolžna posredovati obvezni izvod depozitarni organizaciji;
33. »zvočni zapis« je zapis zvoka na nosilcih, kakršni so
magnetni trakovi, kasete, gramofonske plošče, zgoščenke-CD
in drugi nosilci zvoka.«
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se pred piko doda besedilo, ki
se glasi: »ter vsebujejo besedilne, zvočne, slikovne ali notne
zapise ali njihove kombinacije«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Publikacije, ki so izdane na fizičnih nosilcih, so predmet obveznega izvoda, če so v enem natisu izdane v nakladi
najmanj 50 izvodov. Faksimile je predmet obveznega izvoda ne
glede na število izdanih izvodov.«.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se besedilo », razen drobnega tiska« črta.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(zmanjšano število obveznih izvodov)
(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega
člena so zavezanci dolžni nacionalni depozitarni organizaciji
kot obvezni izvod poslati ali predložiti manjše število publikacij,
in sicer:
– en izvod elektronskih publikacij na računalniških omrežjih ali svetovnem spletu;
– dva izvoda doktorskih disertacij;
– dva izvoda izjemno dragih publikacij, katerih prodajna
cena za izvod je višja od 1.000 eurov.
(2) Ne glede na določbe drugega odstavka prejšnjega člena
so zavezanci dolžni nacionalni depozitarni organizaciji kot obvezni
izvod poslati ali predložiti manjše število publikacij, in sicer:
– štiri izvode drobnega tiska;
– štiri izvode publikacij, ki so izšle v nižji nakladi;
– en izvod večjih plakatov v elektronski obliki.
(3) Zavezanci niso dolžni predajati obveznega izvoda dotisov že izdanih publikacij, razen publikacij iz tretjega odstavka
4. člena tega zakona v primerih, ko je njihova naklada skupaj
z dotisom najmanj 50 izvodov.«.
5. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »12. točke«
nadomesti z besedilom »13. točke«.
6. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kolofon je obvezen element publikacije na kateremkoli mediju in vsebuje v strnjenem nizu naslednje obvezne
podatke:
– ime ali naslov publikacije, pri prevodu tudi ime ali naslov
izvirne publikacije;
– oznako ISBN, ISSN, ISMN ali drugo mednarodno oznako publikacije;
– navedbo naziva ali imena nosilca avtorskih pravic;
– navedbo izdaje, dotisa, ponatisa, dopolnitve, ponovitve
ipd.;
– osebno ime avtorice ali avtorja publikacije;
– osebno ime in naslov ali firmo in sedež založnika;
– leto izida publikacije;
– leto natisa ali izdelave publikacije;
– število natisnjenih izvodov publikacije (možna so odstopanja dejanskega števila natisnjenih izvodov v višini do pet
odstotkov pri nakladi do 1.000 izvodov ter v višini do tri odstotke
pri višjih nakladah od navedenega podatka v kolofonu);
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– maloprodajno ceno publikacije (velja za monografije in
serijske publikacije, če cena ni natisnjena drugje v publikaciji);
– navedbo javnega financerja, če je publikacija izdana tudi
z javnimi sredstvi.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kolofon lahko poleg obveznih podatkov vsebuje tudi
druge podatke, kot so npr. navedba korektorja, lektorja, notografa, tehničnega urednika, tiskarja.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
7. člen
V prvem odstavku 12. člena se za besedo »dobavnico«
doda besedilo »v dveh izvodih«.
8. člen
V četrtem odstavku 13. člena se v drugi alinei besedilo
»Knjižnica Otona Župančiča Ljubljana« nadomesti z besedilom
»Mestna knjižnica Ljubljana«.
9. člen
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pri publikacijah iz prvega odstavka in tretje alineje
drugega odstavka 6. člena tega zakona Narodna in univerzitetna knjižnica obdrži vse obvezne izvode. Narodna in univerzitetna knjižnica obdrži po dva obvezna izvoda publikacij iz prve
in druge alineje drugega odstavka 6. člena tega zakona, dva
pa pošlje Univerzitetni knjižnici Maribor.«.
10. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(pridobivanje podatkov o zavezancih)
Narodna in univerzitetna knjižnica vodi seznam zavezancev po tem zakonu. V seznamu se vodijo naslednji podatki:
osebno ime in naslov ali firma in sedež založnika ter njuna
telefonska številka in elektronski poštni naslov. Narodna in univerzitetna knjižnica pridobiva podatke iz zbirk javnega značaja,
ki jih vodijo pristojni organi, ter od zavezancev in jih uporablja
samo za potrebe pridobivanja obveznega izvoda v skladu s
tem zakonom.«.
11. člen
V drugem odstavku 16. člena se za prvim stavkom doda
nov drugi stavek, ki se glasi: »Mednarodne oznake se dodeljuje
v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi, izbor gradiva, ki
dobi CIP zapis, določi Narodna in univerzitetna knjižnica.«.
12. člen
V prvem in tretjem odstavku 23. člena se besedilo
»100.000 do 500.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »400
do 2.000 eurov«, v drugem in četrtem odstavku pa se besedilo
»30.000 do 100.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »120 do
400 eurov«.
KONČNA DOLOČBA
13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 611-01/09-8/25
Ljubljana, dne 20. oktobra 2009
EPA 529-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Miran Potrč l.r.
Podpredsednik
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MINISTRSTVA
3808.

Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste

Na podlagi prve alineje tretjega odstavka 6. člena, prvega odstavka 7. člena in prvega odstavka 54. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV in 42/09) izdaja minister
za promet v soglasju z ministrico za notranje zadeve in ministrom za okolje in prostor

PRAVILNIK
o cestnih priključkih na javne ceste
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika in področje uporabe)
(1) Ta pravilnik določa minimalne tehnične zahteve za umestitev oziroma načrtovanje, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje
cestnih priključkov na javne ceste, z namenom zagotavljanja prometne varnosti in predpisane prepustnosti.
(2) Javne ceste so opredeljene v predpisih s področja javnih cest.
(3) Priključek na javno cesto (v nadaljnjem besedilu: priključek) je projektno‑tehnična in gradbena ureditev priključevanja
ciljno‑izvornega prometa na javno cesto.
(4) Pri umestitvi, načrtovanju in projektiranju priključkov na javne ceste se glede sestave, vsebine in oblike projektne dokumentacije uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo izdelovanje projektne dokumentacije, določbe predpisov o javnih cestah in
varnosti cestnega prometa, določbe predpisov o projektiranju cest in prometni signalizaciji in opremi cest ter tehnične specifikacije
za ceste, katerih uporaba je predpisana kot obvezna, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
(5) Ta pravilnik se uporablja pri umeščanju oziroma načrtovanju in projektiranju prometne ureditve ter dimenzioniranju tehničnih elementov za novo predvidene priključke in rekonstrukcijo obstoječih priključkov na javne ceste v fazi prostorskega načrtovanja
in projektiranja javnih cest.
(6) Ta pravilnik upošteva postopek informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija
1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7.
1998, str. 37), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 98/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. julija 1998 o
spremembi Direktive 98/34/ES o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov
(UL L št. 217 z dne 5. 8. 1998, str. 18).
(7) Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v drugih državah članicah
Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.
(8) Postopki v zvezi z izvajanjem nadzora nad proizvodi iz prejšnjega odstavka morajo biti v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).
2. člen
(območje priključka)
(1) Območje priključka na javno cesto je:
– del javne ceste, določen z mejami, znotraj katerih se spremenijo elementi in dimenzije prečnega profila javne ceste (glavne
prometne smeri) ali znotraj katerih se spremenijo označbe na vozišču na glavni prometni smeri (v nadaljnjem besedilu: GPS). V
primeru, da se elementi GPS za potrebe izvedbe priključka ne spreminjajo, območje priključka na GPS sega do skrajnih meja
polja preglednosti,
– del priključka (stranske prometne smeri) od roba javne ceste do meje spremembe normalnega prečnega profila stranske
prometne smeri (v nadaljnjem besedilu SPS),
– vsi pripadajoči deli GPS in SPS, ki so v funkciji zagotavljanja ustrezne ravni prometne varnosti, prevoznosti in stabilnosti
GPS in so posledica izgradnje priključka (površine za nemotorizirane udeležence v prometu, avtobusna postajališča, podporni in
oporni zidovi, premostitveni objekti, protihrupne ograje, elementi za odvodnjavanje in drugo).

Stran

11594 /

Št.

86 / 30. 10. 2009

Uradni list Republike Slovenije

(2) Območje priključka na javno cesto je prikazano na sliki 1.

Slika 1: Območje priključka na javno cesto
II. SPLOŠNI POGOJI ZA IZBIRO LOKACIJE PRIKLJUČKA, DELITEV PRIKLJUČKOV, PROMETNE UREDITVE
IN ODDALJENOST MED PRIKLJUČKI
3. člen
(pogoji za določitev lokacije priključka)
(1) Priključek na javno cesto se lahko izvede le na tistih lokacijah, na katerih je zagotovljena ustrezna preglednost in na katerih
ne bo prišlo do poslabšanja prepustnosti javne ceste pod predpisano mejo.
(2) Preglednost se določa v skladu z določbami priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ter določbami drugih predpisov
s področja javnih cest.
(3) V primeru, da zahtevana preglednost ni zagotovljena, je za zagotovitev prometne varnosti potrebno uvesti dodatne
ukrepe za zagotovitev zahtevane preglednosti (odstranitev grajenih ovir, razširitev vkopnih brežin, semaforizacija, cestna
ogledala, ...).
(4) Uvedba omejitve hitrosti na javni cesti z namenom zagotavljanja zadostne preglednosti v priključku ni dovoljena. Prav
tako na cestah izven naselij zaradi nezadostne preglednosti ni dovoljena uporaba cestnih ogledal. Ta se lahko uporabljajo
samo znotraj naselij v primeru, da je preglednost zmanjšana zaradi obstoječe okoliške pozidave in zasaditve na sosednjih
zemljiščih.
(5) Preveritev prepustnosti javne ceste ob uvedbi priključka je sestavni del idejne cestne zasnove (IDZ) za novo predvideni
ali rekonstruirani priključek, razen v primerih, ko je s tem pravilnikom določeno drugače.
(6) Pogoju iz prejšnjega odstavka ni treba zadostiti v primerih, navedenih v sedmem odstavku 7. člena tega pravilnika.
(7) Pri preveritvi ustreznosti lokacije novo predvidenega priključka je potrebno upoštevati gostoto priključkov glede na kategorijo ceste in prometno obremenitev ter potek ceste (v ali zunaj naselja). Kriteriji za oddaljenost med priključki so navedeni v
9. členu tega pravilnika in v predpisih o kategorizaciji cest.
(8) V primeru, da ni možno zadostiti pogojem iz prejšnjega odstavka, je treba za več objektov skupaj zgraditi en sam priključek
na javno cesto.
4. člen
(delitev priključkov po funkciji)
(1) Po funkciji se priključki ločijo na:
– skupinske in
– individualne.
(2) Med skupinske priključke sodijo priključki, ki jih pod enakimi pogoji uporablja več uporabnikov (stanovanjske stavbe in
bloki z več kot štirimi stanovanjskimi enotami, poslovni objekti, športni objekti, hoteli, tovarne, gramoznice, kamnolomi, kopališča,
avto kampi in podobno).
(3) Med individualne priključke sodijo priključki, namenjeni dostopu posameznih uporabnikov do stavbnih, kmetijskih in gozdnih površin in do največ štirih stanovanjskih enot.
(4) V primeru, da individualni priključek zaradi novih dodatnih posegov v prostor (novogradnje, spremembe namembnosti
in drugo) ne izpolnjuje več pogojev, določenih za individualne priključke, ga je treba pred začetkom povečanega prometnega
povpraševanja preurediti v skupinskega.
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5. člen
(delitev priključkov po vrstah in vrste ukrepov)
(1) Po vrstah se priključki delijo na:
– priključevanje brez priključnih zavijalnih lokov (slika 2a),
– priključevanje preko pogreznjenega robnika (slika 2b),
– priključevanje s priključnimi zavijalnimi loki brez ukrepov na glavni prometni smeri (slika 2c),
– priključevanje s priključnimi zavijalnimi loki z ali brez ločilnega otoka na stranski prometni smeri in z ali brez ukrepov na
glavni prometni smeri (slika 2d).
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(2) Vrste ukrepov na glavni prometni smeri obsegajo:
– brez ukrepov na glavni prometni smeri,
– razširitev voznega pasu, s katerega se zavija v levo,
– poseben pas za zavijanje v levo brez zaporne ploskve,
– poseben pas za zavijanje v levo z zaporno ploskvijo,
– poseben pas za zavijanje v levo z deniveliranim otokom,
– pas za prosto zavijanje desno (z ali brez izvoznega pasu).
Vrste ukrepov na glavni prometni smeri so prikazane na sliki 3.
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Slika 3: Vrste ukrepov na glavni prometni smeri
(3) Individualni priključek na G1 in G2 zunaj naselja in na vse druge ceste s PLDP > 7.500 se pri projektiranju obravnava kot
skupinski priključek.
6. člen
(prometne ureditve priključkov)
(1) Glede na smer vožnje so dopustne naslednje prometne ureditve priključka:
a) enosmerna cesta v GPS:
– desno zavijanje na priključek ali desno zavijanje s priključka,
– zavijanje s priključka v eno ali drugo smer;
b) dvosmerna cesta v GPS:
– sistem ''desno – desno''
– zavijanje s priključka v obe smeri, zavijanje na priključek iz obeh smeri,
– zavijanje s priključka v obe smeri, zavijanje na priključek samo v desno.
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(2) Dovoljene prometne ureditve priključka so prikazane na sliki 4.

Slika 4: Dovoljene prometne ureditve priključka
7. člen
(prometne obremenitve in prepustnost)
(1) Pri umeščanju, načrtovanju in projektiranju priključka je treba upoštevati obstoječe prometne obremenitve vseh vrst prometa, plansko dobo, pričakovano povprečno letno stopnjo rasti prometa, porazdelitev prometnih tokov, pričakovano povečanje
prometnih obremenitev vseh vrst prometa zaradi dejavnosti, zaradi katere se priključek izvaja, strukturo prometa po vrstah vozil,
merodajno vozilo, število prečkanja pešcev in kolesarjev v začetnem in v planiranem letu obratovanja priključka in ostale dejavnike,
ki bi lahko vplivali na prometne obremenitve in prepustnost glavne prometne smeri.
(2) Obstoječe prometne obremenitve na glavni prometni smeri na lokaciji priključka se ugotovijo z izvedbo 16 urnega štetja
prometa vseh vrst udeležencev v prometu.
(3) Planska doba za napoved prometnih obremenitev je 20 let.
(4) Povprečna letna stopnja rasti na glavni prometni smeri se določi na podlagi števnih podatkov prometnih obremenitev
zadnjih petih let.
(5) Predvidene prometne obremenitve na stranski prometni smeri se določijo na podlagi velikosti priključene površine in vrste
dejavnosti na njej.
(6) V analizi prometnih tokov, če je s tem pravilnikom zahtevana, se upošteva vplivno območje priključka, povprečno
stopnjo potovanj, generacijo in distribucijo cestnega prometa, faktor jutranje in popoldanske konične ure (FKU od 0,80 do
0,90) ter merilo čakalnih časov (zamude), kar določa merodajno prometno obremenitev (vozil/uro ali EOV/h) po prometnih
tokovih v priključku.
(7) Prometna analiza priključka se ne zahteva za individualni in skupinski priključek na malo prometno cesto, za individualni
priključek v naselju in za individualni priključek na cesto s PLDP < 5000.
(8) Izračun prepustnosti priključka je identičen izračunu prepustnosti križišča, ki je opredeljen v skladu z določili Pravilnika o
projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05 in 26/06; v nadaljnjem besedilu: pravilnik o projektiranju cest).
(9) Pri izračunu prepustnosti priključka je treba upoštevati vpliv obstoječih sosednjih priključkov ali križišč na odseku glavne
prometne smeri, katerega dolžina je opredeljena v petem odstavku 16. člena pravilnika o projektiranju cest.
(10) Pri izračunu prepustnosti priključka v bližini nivojskega prehoda železniške proge je treba upoštevati pogostost in čas
trajanja zapore ceste pred prehodom.
8. člen
(presoja prometne varnosti na obstoječih priključkih)
(1) Ocena ustreznosti obstoječih tehničnih elementov glavne prometne smeri in projektno‑tehničnih ter prometno‑tehničnih
razmer cestišča na območju obstoječega priključka vsebuje:
– podatke o omejitvi hitrosti, dimenzijah horizontalnih elementov glavne in stranske prometne smeri, velikosti vzdolžnih nagibov in vertikalnih zaokrožitev nivelete, dimenzijah elementov v prečnem profilu, horizontalni in vertikalni preglednosti na glavni
prometni smeri in stranskih prometnih smereh, obstoječi prometni signalizaciji in javni razsvetljavi,
– oceno kakovosti vozne površine,
– oceno odstopanj od veljavnih predpisov in standardov,
– način potekanja prometa v času, ko se je zgodilo največje število prometnih nesreč, in
– rezultate opazovanja potekanja prometa.
(2) Strokovne ugotovitve opazovanja potekanja prometa na območju priključka dajo naslednje podatke: dejanske hitrosti
vožnje vozil, varnost prečkanja, omejitev preglednosti in ocene drugih omejitev v prometu, ki lahko vplivajo na varnost potekanja
prometa na glavni prometni smeri na območju priključka.
(3) Pri izdelavi projekta sanacije priključka na cesti s PLDP ≥ 5000 vozil/dan je treba upoštevati statistične podatke o številu
in posledicah prometnih nesreč z nastalimi stroški v nesrečah za obdobje najmanj zadnjih treh let.
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(4) Za zagotavljanje prometne varnosti je na cestah, na katerih je dovoljena hitrost enaka ali več kot 70 km/h, dovoljeno skupinski priključek urediti le po sistemu ''desno – desno'' ter glede na prometne potrebe zgraditi ali urediti poseben pas za zavijanje
levo z GPS.
(5) Na območju skupinskega priključka je treba na GPS uveljaviti prepoved prehitevanja.
9. člen
(oddaljenosti med priključki in oddaljenost priključka do nivojskega prehoda z železniško progo)
(1) Območji dveh zaporednih priključkov na cesti zunaj naselja se na cestah G1, G2, R1 in R2 ne smeta prekrivati.
(2) Območji dveh zaporednih skupinskih priključkov na cesti v naselju se na cestah kategorij G, R in LC ne smeta prekrivati.
(3) Najmanjša oddaljenost med priključki zunaj naselja je odvisna od kategorije ceste in projektne hitrosti in mora biti večja
od dvakratne zaustavitvene razdalje, določene s pravilnikom o projektiranju cest.
(4) 	 Na cesti zunaj naselja s PLDP ≤ 3000 vozil/dan in v naselju s PLDP ≤ 5000 vozil/dan je dopusten tudi manjši medsebojni
odmik od predpisanega iz prejšnjega odstavka, vendar le v primeru, da je zadoščeno pogoju preglednosti pri priključevanju. Najmanjši odmik do sosednje priključne krivine na glavni prometni smeri ali do roba pogreznjenega robnika je 5,0 m.
(5) Na cestah, ki imajo dve smerni vozišči, ločeni ali z ločilnim pasom ali pa samo z dvojno ločilno neprekinjeno črto, se
sme priključke izvesti samo po sistemu ''desno – desno''. Vsaka drugačna prometna ureditev takega priključka se mora izvesti po
določilih, ki veljajo za načrtovanje križišč v eni (nivojska križišča) ali več ravninah (večnivojsko križišče).
(6) Priključek na cesto v GPS mora biti v območju nivojskega prehoda ceste čez železniško progo urejen v skladu s predpisi,
ki urejajo varnost v železniškem prometu. V primeru velikega prometa na priključku in pri večji pogostosti vlakov se priporoča
izvedba posebnega čakalnega pasu na SPS pa tudi na GPS, če prostorske razmere to omogočajo.
III. PROJEKTIRANJE PRIKLJUČKOV
1. Pogoji priključevanja
10. člen
(horizontalni elementi cest v območju individualnega in skupinskega priključka)
(1) Pri vodenju tras priključnih cest je treba upoštevati naslednje pogoje:
– os stranske prometne smeri se mora priključevati na os glavne prometne smeri pod kotom 90o ± 15o,
– na zaključnem delu pred samim priključevanjem mora biti os stranske prometne smeri v premi,
– če se izvede priključevanje na glavni prometni smeri v krivini, mora biti priključek lociran na zunanji strani krivine,
– priključevanje na notranji strani krivine je dovoljeno le v primeru, če je polmer krožnega loka tolikšen, da omogoča vozniku
ustrezno preglednost (tabela 1).
Tabela 1: Minimalni polmer horizontalnega krožnega loka Rmin na cesti v GPS v odvisnosti od hitrosti VP, na katerem je še
dovoljeno priključevanje na notranji strani krivine
VP
90
80
70
60
50
40

Rmin
400
350
250
200
150
100

Pri utemeljitvi umestitve priključka na notranjo stran krožnega loka je treba posebej upoštevati tudi vzdolžni nagib ceste v
GPS.
(2) V primeru, da ni možno zadostiti pogojem iz prejšnjega odstavka, je treba poiskati drugo lokacijo priključka ali pa uvesti
svetlobno signalno napravo (semafor).
2. Projektno-tehnični elementi priključkov
2.1 Projektno-tehnični elementi individualnega priključka
11. člen
(elementi individualnega priključka)
(1) Elementi individualnega priključka, izvedenega preko bankine ali s pogreznjenim robnikom, so:
– širina priključka: 3,0–5,0 m, razširitev v območju bankine pod kotom 45°,
– v območju pogreznjenega robnika se širina priključka na vsako stran poveča za 1 m; prehod med pogreznjenim in dvignjenim robnikom se izvede na dolžini enega metra v naselju in na dolžini treh metrov izven naselja.
(2) Vzdolžni nagib individualnega priključka je ±4% v mejah na dolžini 5 m od roba GPS.
(3) Prečni nagib individualnega priključka mora biti enak vzdolžnemu nagibu roba glavne prometne smeri.
2.2 Projektno-tehnični elementi skupinskega priključka
2.2.1 Elementi horizontalnega poteka skupinskega priključka
12. člen
(zavijalni loki)
(1) Zavijalni loki v skupinskih priključkih so sestavljeni iz treh krožnih lokov (košarasta krivina), katerih velikosti so v medsebojnem razmerju R1 : R2 : R3 = 2 : 1 : 3.
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(2) R2 je minimalna vrednost zavijalnega radija, ki jo narekujejo konstrukcijske lastnosti vozil in se razlikujejo v odvisnosti od
tipa vozila.
(3) Minimalne vrednosti zavijalnih lokov za različne tipe vozil so prikazane v tabeli 2.
(4) Oblikovanje uvozov in izvozov iz krožnih križišč je določeno s TSC 03.340 Krožna križišča.
(5) Od zahtev iz prvega odstavka tega člena se lahko odstopi v primeru, če je javna cesta kategorizirana kot malo prometna
cesta in v primeru individualnega priključka.
Tabela 2: Minimalne vrednosti zavijalnih lokov za različne tipe vozil

Tip vozila
osebno vozilo
tovorna vozila in
avtobusi
sedlasti vlačilci in
tovorna vozila s
prikolicami
zgibni avtobusi

Polmeri zavijalnih lokov R2 [m]
desno zavijanje
levo
z
ločilnimi
brez ločilnih
zavijanje
otoki
otokov
6
10
6
10

12

10

12

15

12

15

25

15

(6) Pri določitvi velikosti in položaja zavijalnih lokov je treba glede na vrsto vozil in njihovo pogostost upoštevati in zagotoviti
zadostno vozno širino v odcepni smeri. V posebej omejenih prostorskih razmerah je treba prevoznost v vse smeri dokazati s šablonami ali z grafičnim računalniškim orodjem na načrtu za priključek.
(7) Zavijalne loke je treba oblikovati kot sestavljeno krivino treh lokov (R1 : R2 : R3 = 2 : 1 : 3).
2.2.2 Elementi vertikalnega poteka cest v območju skupinskega priključka
13. člen
(vzdolžni in prečni nagibi priključnih cest)
(1) Najprimernejša dela ceste za lokacijo priključka sta blag vzdolžni nagib ali velika konkavna zaokrožitev v niveleti ceste
v GPS.
(2) Konveksna zaokrožitev na glavni prometni smeri je ustrezno mesto za lokacijo priključka le v primeru, da je polmer vertikalne zaokrožitve r ≥ 1,75 rmin.
(3) Maksimalni vzdolžni nagib nivelete ceste v GPS v območju skupinskega priključka ne sme presegati vrednosti smax =
3,5%.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je v primeru, da izvedba skupinskega priključka ne zahteva gradbenih
del na glavni prometni smeri, največji vzdolžni nagib lahko enak tistemu, ki je po veljavnem pravilniku o projektiranju cest za posamezno vrsto ceste in vrsto terena določen kot največji dopustni nagib nivelete.
(5) Pri oblikovanju višinskega poteka skupinskega priključka se ne sme spreminjati vrednosti zahtevanega prečnega nagiba
glavne prometne smeri. Če je tak ukrep nujen, ga je treba v projektni dokumentaciji za priključek strokovno in stroškovno utemeljiti.
(6) Območje vertikalnega loma nivelete, ki nastane zaradi vzdolžnega nagiba stranske prometne smeri, je treba prilagoditi
prečnemu nagibu vozišča glavne prometne smeri. V območju neposrednega priključevanja naj le‑ta ne bo večji od 2,5%, če poteka
trasa glavne prometne smeri v premi. Če trasa glavne prometne smeri poteka v loku, naj le‑ta ne presega vrednosti 4%, kar je
hkrati tudi vrednost maksimalnega nagiba stranske prometne smeri v območju neposrednega priključevanja.
(7) V primerih, ko se ne dosegajo pogoji, predpisani v prejšnjem odstavku, je dovoljena izvedba ''kolena'' (slika 5), ob upoštevanju naslednjih pogojev:
– vzdolžni nagib stranske prometne smeri mora biti manjši ali enak sSPS ≤ 2,5%,
– radij vertikalne zaokrožitve mora biti večji ali enak rV ≥ 500,
– vsota prečnega nagiba GPS in vzdolžnega nagiba SPS mora biti qGPS + sSPS ≤ 5%.

Slika 5: Načini izvedbe priključitve nivelete ceste v SPS na cesto v GPS
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(8) Minimalni vzdolžni nagib cest v območju neposrednega priključevanja pogojujejo predvidene naprave za odvodnjavanje.
V območju neposrednega priključevanja minimalni vzdolžni nagib ceste v GPS ne sme biti manjši od 0,5%.
(9) Če je vozišče ceste v GPS vzdolžno ali prečno nagnjeno manj od minimalno zahtevanih vrednosti, je treba izvesti posebne
ukrepe za odvodnjavanje ceste.
2.2.3 Elementi prečnega profila cest v območju skupinskega priključka
14. člen
(elementi prečnega profila cest v območju skupinskega priključka)
(1) Elementi prečnega profila priključnih cest so v območju priključka enaki elementom cest izven območja priključka, njihove
dimenzije pa so odvisne od dovoljene hitrosti na območju priključka ter morebitnih posebnih zahtev vožnje v priključku.
(2) Če bosta na novo priključevana površina in/ali vrsta dejavnosti na njej generirali toliko prometa vseh vrst, da bo le‑ta vplival
na sestavo normalnega prečnega profila in/ali druge dimenzije ceste, na katero se priključuje, je treba prometne in druge površine
na območju priključka zasnovati v odvisnosti od prihodnje ureditve ceste na glavni prometni smeri.
(3) Pas za zavijanje v levo v območju priključka je enake širine kot pas za vožnjo naravnost oziroma za 0,25 m ožji, vendar
ne manj kot 2,75 m.
(4) Prometni pas v območju priključka, razširjen za zavijanje v levo, je širine od 4,75 m do 5,50 m.
(5) Širina pasu za desno zavijanje je enaka širini pasu za vožnjo naravnost.
15. člen
(prometni pasovi za zavijanje v levo)
(1) Pas za zavijanje v levo je sestavljen iz:
– čakalnega dela (lA),
– zaustavljalnega dela (lV),
– prehodnega dela (lZ1) in
– dolžine razširitve vozišča (lZ).
Elementi pasu za leve zavijalce so prikazani na sliki 6.

Slika 6: Elementi pasu za leve zavijalce
(2) Čakalni del (lA) je namenjen čakanju vozil na sprejemljivo časovno praznino med vozili iz nasprotne smeri, ki nadaljujejo
z vožnjo naravnost skozi priključek.
Njegova dolžina naj ustreza dolžini kolone vozil, ki čakajo na zavijanje v levo in se jo določi v sklopu analize priključka z
ustreznim računalniškim orodjem za izračun prepustnosti.
Minimalna dolžina čakalnega dela pasu je 20 m, na prometno manj zahtevnih cestah pa 10 m. Okvirne normalne velikosti
čakalnega dela na pasu za zavijanje v levo so od 20 m do 40 m. V izjemnih primerih (prostorske omejitve) je dovoljeno, da dolžina
kolone sega na pas za zaviranje.
(3) Zaustavljalni del (lV) je namenjen zaviranju vozila pred čakalnim delom. Začne se v zadnji točki razširitvenega dela ter
konča v prvi točki čakalnega dela. Dolžina zaustavljalnega dela je odvisna od dovoljene hitrosti v križišču, vzdolžnega nagiba ceste
in jakosti prometnega toka, od katerega se odcepljajo vozila, ki zavijajo v levo (tabela 3).
Tabela 3: Dolžina zaustavljalnega dela (lV)
Prometna količina v smeri, od
katere se odcepljajo vozila, ki
zavijajo v levo [voz./h]

Vzdolžni nagib s [%] in dovoljena hitrost v križišču V [km/h]
s ≤ –4%

–4% < s < 4%

s ≥ 4%

40

50

60

70

40

50

60

70

40

50

< 400

0

0

10

20

0

0

10

15

0

≥ 400

0

0

25

40

0

0

20

30

0

(4) Prehodni del (lZ1) je namenjen za uvoz s pasu za vožnjo naravnost na pas za zavijanje v levo.
Dolžine prehodnih delov so za različne hitrosti na območju priključka navedene v tabeli 4.

60

70

0

5

10

0

15

20

Stran

11602 /

Št.

86 / 30. 10. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Tabela 4: Dolžina prehodnega dela pasu za zavijanje v levo (lZ1 zaokrožene vrednosti)
V [km/h]
lZ1 [m]

40
30

50
30

60
35

70
40

(5) Razširitev vozišča, ki je potrebna zaradi dodajanja pasu za zavijanje v levo, mora biti izvedena s takimi elementi in oblikovana tako, da imajo vozila, ki vozijo po deviiranem pasu oziroma deviiranih pasovih v GPS, take vozne pogoje, ki ustrezajo vozni
hitrosti, ki je predvidena za vožnjo skozi križišče.
Minimalna dolžina razširitvenega odseka lZ je odvisna od hitrosti in od velikosti odmika prometnega pasu od prvotne cestne
osi. Določi se po enačbi

l Z = VK ⋅

i
3

[m]

kjer je:
lZ dolžina razširitve [m],
i
VK hitrost v križišču [km/h],
l Z = VK ⋅ i
m
i
odmik prometnega pasu od prvotne cestne
3
l Z = Vosi
⋅
m
K
V premi se vozišče praviloma širi obojestransko,l 2v krivini
3 pa ob notranjem robu. Če se vozišče širi obojestransko, se za »i«
z
upošteva tisti odmik izmed dveh, ki je večji. Če
Rje<ob robu zavijalnega
[m] prometnega pasu še ločilni pas, se za določitev odmika
prometnega pasu od cestne osi k širini pasu prišteje 4
še⋅ iširina ločilnega pasu.
(6) Da se pri razširjanju vozišča na notranji strani krivine izognemo nasprotni krivini, mora polmer krožnega loka R, s katerim
izvedemo zaokrožitev, ustrezati naslednji neenačbi: 2

[ ]
[ ]

l
R < l 2zz
[m]
[m]
R < 4⋅i
1 4⋅i1 4⋅i
[m]
≥ + 2
(7) Da pri izvedbi razširitve na notranji strani
krivineRne bi lpovečali
ukrivljenosti prometnega pasu nad vrednost, ki je za poR min
z

samezno določena z Rmin, mora velikost polmera krožnega loka, s katerim izvedemo razširitev, zadostiti pogoju:

1
1 4⋅i
1 ≥ 1 + 4 2⋅ i
R min ≥ R + l z2
R min R l z

[m]
[m]

(8) Na cestah visoke kategorije in na prometno močneje obremenjenih cestah se razširitev izvede tako, da se za vsakega od
obeh ali več prometnih pasov v eni smeri kreira njihova lastna cestna os (razmaknitev osi) z geometrijskimi elementi, odvisnimi
od predvidene vozne hitrosti skozi križišče. Pri formiranju teh osi je treba na celotni dolžini pasu za zavijanje v levo zagotoviti
nezmanjšano širino tega pasu.
16. člen
(prometni pasovi za zavijanje v desno)
(1) Pas za zavijanje v desno je sestavljen iz prehodnega in zaustavljalnega dela. Če je v priključku predviden prometni otok,
ima pas za zavijanje v desno še del za izvedbo zavijanja.
Prehodni in zaustavljalni del se oblikujeta na enak način kot pri pasu za zavijanje v levo.
(2) V primeru, da se z računom prepustnosti dokaže, da bo ta zadostna tudi brez izvedbe pasu za zavijanje v desno, se
oblikovanje površine za zavijanje v priključku lahko izvede tudi v poenostavljeni obliki. V urbanem okolju se lahko uporabi rešitev,
prikazana na sliki 7, izven urbanega okolja pa rešitev, prikazana na sliki 8.

Slika 7: Konstrukcija pasu za zavijanje v desno v priključkih v urbanem okolju
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Slika 8: Konstrukcija pasu za zavijanje v desno v priključkih zunaj urbanega okolja
(3) Ustreznost uporabljenih širin pasov za zavijanje in pokrite površine je treba preveriti s šablonami ali primernim grafičnim
računalniškim orodjem, za merodajno vozilo in v vseh smereh ter izvedeno preveritev grafično dokumentirati. Dokumentirana
grafična preveritev je sestavni del projektne dokumentacije.
17. člen
(prometni otoki)
(1) V priključkih se lahko predvidijo prometni otoki kot otoki za motorizirane udeležence (usmerjevalni otoki in ločilni prometni
otoki) in/ali kot otoki za pešce in kolesarske prehode.
(2) Višina robnika prometnega otoka je 7 cm na cestah zunaj naselja ter 7 cm ali 12 cm v naselju.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru, da je prometni otok urejen v območju prehoda za pešce, minimalna
višina robnika 12 cm.
(4) Če je v območju prometnega otoka vozišče na zunanji strani zaključeno z robnikom, mora biti oddaljenost med robnikoma
najmanj 3,35 m.
(5) Na cestah zunaj naselja in cestah v naselju, na katerih je hitrost omejena na 70 km/h, je ob robniku prometnega otoka
treba izvesti robni pas in ga označiti z robno črto.
18. člen
(usmerjevalni otoki in način uporabe priključka)
(1) Usmerjevalni otoki so najpomembnejši element kanaliziranja prometnih tokov motoriziranih udeležencev v priključku.
(2) Možni sta dve obliki usmerjevalnega otoka: trikotnik ali kaplja, ki pa se lahko izvedeta ali kot denivelirana ali pa kot označena s
talno signalizacijo. Usmerjevalni otok oblike trikotnika je določen v prilogi 2, oblike kaplje pa v prilogi 3, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(3) Pri usmerjevalnih otokih oblike kaplje ločimo dve vrsti: tiste, ki se uporabljajo v križiščih in priključkih, kjer na cesti v GPS
ni posebnih pasov za zavijanje v levo, in tiste, ki se uporabljajo v križiščih in priključkih, kjer so na cesti v GPS ločeni pasovi za
zavijanje v levo. Postopek konstrukcije je podan v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Način uporabe priključka oziroma način vožnje pri zavijanju na/iz priključka (slika 9) se določi glede na kategorijo ceste
ter tip priključka (tabela 5).

Slika 9: Načini uporabe priključka
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Tabela 5: Način vožnje pri zavijanju na/iz priključka

G, R1, R2, LG
R3, LC, JP, LZ, LK in ostale ceste

zunaj naselja
Individualni
Skupinski
priključek
priključek
2
1
4
2

v naselju
Individualni
Skupinski
priključek
priključek
2
2
4
4 (3*)

Opomba: *v primeru prometno močno obremenjenih priključkov SPS
19. člen
(ločilni otok oziroma ločilni pas)
(1) Ločilni otok je površina, namenjena ločevanju smernih vozišč z namenom varovanja vozil pred nasprotnim prometom.
Hkrati le‑ti nudijo boljšo raven prometne varnosti nemotoriziranim udeležencem v prometu pri prečkanju priključka.
(2) V primeru, da je na območju priključka ločilni otok na cesti izven naselja namenjen čakanju pešcev in/ali kolesarjev (prehod
pešcev v dveh fazah), znaša minimalna širina otoka 3,1 m.
(3) Najmanjša širina ločilnega pasu znaša 1,2 m v naselju, izven naselja pa 2,1 m.
20. člen
(vodenje pešcev)
(1) Če se v priključku pojavljajo pešci, se jim mora, za čim varnejše gibanje in prehajanje, zagotoviti posebne – ločene površine.
(2) V območju priključka se pešce vodi po površinah, ki so vzporedne cesti ali kolesarski stezi. Praviloma se uporablja dvostezna pešpot/pločnik (širine 2,0 m), enostezna rešitev pa se uporablja le v izjemnih primerih (prostorske omejitve).
(3) Za določanje širine hodnika za pešce se uporabljajo predpisi o projektiranju cest.
21. člen
(prehodi za pešce na območju priključka)
(1) Pri določanju lokacije prehoda za pešce in opreme priključka v primeru nivojskega prehoda za pešce in svetlobno signalnih
naprav se upošteva veljavne predpise s tega področja.
(2) V nadaljevanju navedena pravila za projektiranje prehodov za pešce v območju nivojskih priključkov veljajo, če so le‑ta v
urbanem okolju, smiselno pa se uporabljajo tudi pri priključkih izven urbanega okolja (če je treba upoštevati promet pešcev).
(3) Temeljni pravili, ki ju je pri določanju lokacije prehoda za pešce potrebno upoštevati, sta:
– v primeru semaforiziranega nivojskega priključka mora biti lokacija prehoda za pešce na stranski prometni smeri pred talno
označbo, ki označuje odvzem prednosti,
– v primeru nesemaforiziranega nivojskega priključka mora biti lokacija prehoda za pešce za talno označbo, ki označuje
odvzem prednosti.
Pravili iz prve in druge alineje tega odstavka sta prikazani na sliki 10.

Slika 10: Lokacija prehoda za pešce v semaforiziranem in nesemaforiziranem priključku
(4) Od pravil, določenih v prejšnjem odstavku, je dovoljeno odstopanje v primeru obstoječe goste pozidave, ki ovira (zmanjšuje) preglednost na javnih poteh in na cestah v stanovanjskih naseljih.
(5) Minimalen odmik prehoda za pešce od roba glavne prometne smeri je v primeru odmika prehoda za pešce 5 m.
(6) V primeru odmika prehoda za pešce je treba izvesti ukrepe za kanaliziranje (fizično usmerjanje) pešcev v območju prehoda.
(7) V primeru, da je prehod za pešce lociran na poti, ki jo uporablja večje število slepih in slabovidnih oseb, je treba ureditev
prehoda za pešce prilagoditi specifičnim potrebam teh oseb.
(8) Vodenje pešcev na območju krožnih križišč se ureja v skladu z določili TSC 03.341.
(9) Na mestu prehoda za pešce je treba zagotoviti ustrezne, od vozišča denivelirane, čakalne površine.
22. člen
(vodenje kolesarjev na območju priključka)
(1) Pri cestah za mešani promet je treba na območju priključka poskrbeti tudi za pravilno in prometno varno vodenje kolesarjev.
(2) Način vodenja kolesarjev v območju priključka je enak kot pred priključkom.
23. člen
(odvodnjavanje priključka)
(1) Z izvedbo priključka se ne sme poslabšati kvaliteta odvodnjavanja glavne prometne smeri.
(2) Odvodnjavanje mora biti strokovno pravilno rešeno za vse površine priključka ali križišča (vozišča, površine za kolesarje
in pešce, brežine, ...).
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(3) Voda iz stranskih prometnih smeri ne sme teči preko ceste v glavni prometni smeri.
(4) Površina vozišča na območju priključka se odvodnjava v prečni in vzdolžni smeri z odtokom površinske vode preko
bankine ali skozi cestne jaške z vtokom pod robnikom ali povozno rešetko. Povozne rešetke se ne sme uporabljati v območju
kolesarskih pasov.
(5) Zaradi odvodnjavanja priključka se ne sme spremeniti prečnega nagiba glavne prometne smeri.
(6) Revizijske jaške kanalizacije in druge vgrajene podzemne vode se locira izven vozišča.
(7) Vzdolžni profili po robovih voznih površin v priključku ali prikaz z izohipsami po vozišču so sestavni del projektne dokumentacije vsake rekonstrukcije in novogradnje priključka.
24. člen
(infrastrukturni vodi)
(1) Infrastrukturni (komunalni) vodi morajo potekati izven območja vozišča glavne prometne smeri.
(2) Pokrovov jaškov podzemnih vodov praviloma ni dovoljeno predvideti na vozišču na območju priključka.
(3) Zahteve prvega odstavka tega člena ne veljajo za meteorno in fekalno kanalizacijo, katerih jaški s pokrovi se morajo
nahajati izven osi kolotekov.
25. člen
(prometna signalizacija in oprema ter obveščanje in oglaševanje)
(1) Na območju priključka se uporablja prometna signalizacija in oprema, določena z veljavnimi predpisi.
(2) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje na območju priključka se izvaja po določilih za obveščanje in oglaševanje v območju križišč pravilnika o projektiranju cest.
26. člen
(cestna razsvetljava)
(1) Cestna razsvetljava priključka mora zagotoviti predpisano raven svetlosti in osvetljenosti vseh prometnih površin in ustrezno optično vodenje pri zmanjšani vidljivosti.
(2) Cestna razsvetljava na glavni prometni smeri v območju priključka je določena z veljavnimi predpisi.
(3) Zahteve glede cestne razsvetljave ne veljajo za individualne priključke na cestah izven naselja.
27. člen
(omejitev rabe prostora na območju priključka)
Znotraj meja cestnega telesa in preglednega trikotnika ni dovoljena zasaditev, postavitev skulptur, likovnih del in podobnega
na način, ki bi oviral preglednost na območju priključka ali bi lahko kako drugače vplival na zmanjšanje pretočnosti ali prometne
varnosti na območju priključka.
28. člen
(vrsta in dimenzioniranje voziščne konstrukcije priključka)
(1) Vozišče na stranski prometni smeri mora biti na začetnem odseku izvedeno z materiali, ki preprečujejo nanašanje blata,
peska in drugih materialov na vozišče glavne prometne smeri.
(2) Vozišče mora biti utrjeno z vezano plastjo ali tlakovano najmanj na dolžini 5 m oziroma tudi na večji dolžini, odvisno od
tipičnega vozila.
(3) Dimenzioniranje voziščne konstrukcije skupinskega priključka je sestavni del projektne dokumentacije za skupinski priključek.
29. člen
(začasni priključek)
(1) Začasni priključek je priključek, ki je potreben zaradi začasne preureditve prometnega režima, ki je posledica začasnih
dejavnosti ali del, ki trajajo največ do sedem dni.
(2) Promet v območju začasnega kratkotrajnega priključka je urejen izključno z izvedbo začasne prometne signalizacije.
(3) Začasni priključek je predviden na javni cesti samo v primeru, če dovoza ni mogoče urediti preko že obstoječega priključka
v bližini.
(4) Kadar je začasni priključek možno izvesti z dveh ali več javnih cest, se lokacijo zanj izbere na cesti najnižje kategorije, po
kateri je predvideni promet možen in dopusten.
(5) Elaborat začasne prometne ureditve lahko izdela samo pooblaščena projektantska organizacija v skladu z določili Pravilnika o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 116/06 in 88/08).
(6) Začasni priključek ne sme povzročiti zastojev in poslabšanja prometne varnosti na cesti v GPS.
(7) Upravljavec javne ceste v izdanem soglasju za začasni priključek predpiše rok uporabe in odstranitve priključka.
30. člen
(gradbiščni priključek)
(1) Gradbiščni priključek je začasni priključek, namenjen priključevanju gradbišča, ki traja več kot sedem dni.
(2) Gradbiščni priključek je dovoljeno predvideti na javni cesti samo v primeru, če ni mogoče urediti dovoza preko obstoječega
priključka v bližini.
(3) Pri določanju elementov gradbiščnega priključka je treba upoštevati vsa določila tega pravilnika, ki veljajo za skupinske
priključke.
(4) Kadar je gradbiščni priključek možno izvesti z dveh ali več javnih cest, se lokacijo zanj izbere na cesti najnižje kategorije,
po kateri je predvideni promet možen in dopusten.
(5) Priključek gradbiščne ceste, ki se priključuje na asfaltirano vozišče, mora biti asfaltiran v dolžini najmanj 15,0 m od prostora
za čiščenje podvozja tovornih vozil do roba vozišča ceste v GPS.
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(6) Če je gradbiščni priključek v uporabi tudi ponoči ali na prometno neugodni lokaciji zunaj naselja, ga je treba opremiti z
ustrezno prometno signalizacijo z dodatnimi rumenimi utripajočimi lučmi.
(7) Odsek ceste se po odstranitvi gradbiščnega priključka vzpostavi v prvotno stanje.
(8) Upravljavec javne ceste v izdanem soglasju za gradbiščni priključek predpiše rok uporabe in odstranitve priključka.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
(prehodna določba)
(1) Projektna dokumentacija za priključke na javne ceste, ki je v izdelavi ob uveljavitvi tega pravilnika, se lahko dokonča
najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, smernicami in standardi za ceste
ter s smernicami in projektnimi pogoji upravljavca ceste.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko po 1. januarju 2010 zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja priloži
samo projekt, izdelan v skladu s tem pravilnikom.
32. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-196/2008/23-0031075
Ljubljana, dne 6. oktobra 2009
EVA 2009-2411-0012
dr. Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet
Soglašam!
Karl Erjavec l.r.
Minister
za okolje in prostor
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
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Pravilnik o videonadzoru v Upravi Republike
Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Na podlagi sedmega odstavka 238. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 40/09) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o videonadzoru v Upravi Republike Slovenije
za izvrševanje kazenskih sankcij
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja način uporabe videonadzornega sistema (v nadaljnjem besedilu: sistem), odrejanja
snemanja, ravnanje s posnetki ter nadzor nad uporabo v
objektih Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij: zavodih za prestajanje kazni zapora, dislociranih oddelkih in prevzgojnem domu (v nadaljnjem besedilu:
objekti Uprave).
II. NAMEN SISTEMA
2. člen
Namen sistema v objektih Uprave je:
– zagotavljanje varovanja in varnosti zaprtih oseb ter
varovanje osebja v objektih Uprave,
– varovanje strelnega orožja in posebne opreme za
varovanje,
– varovanje nepremičnin in opreme v objektih Uprave in v
varovanem območju, ki je opredeljeno z načrtom varovanja,
– zagotavljanje varnosti službenih prostorov in nadzora
vstopa v objekte Uprave ter varovanje tajnih podatkov.
3. člen
(1) Sistem je za namene izvajanja nalog iz prve, druge
in tretje alinee prejšnjega člena lahko nameščen v tistih
objektih Uprave, za katere je izdelan načrt varovanja.
(2) Načrt postavitev kamer je sestavni del načrta varovanja in ima oznako tajnosti "interno".
III. UVEDBA SISTEMA IN UPRAVLJANJE
S SISTEMOM
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– spremembe nastavitev,
– okvare in tehnične težave pri delovanju,
– servisne posege.
(2) Dnevnik vodijo operaterji sistema.
6. člen
Posnetki, ki se pridobijo s sistemom, imajo oznako
tajnosti "interno" in se hranijo skladno s predpisi, ki urejajo
hrambo tajnih podatkov in hrambo osebnih podatkov.
7. člen
(1) Posnetki se hranijo najmanj 20 dni in največ 1 leto
za vse kamere, ki so vključene v napravo za snemanje. Kvaliteta snemanja je praviloma 3 slike na sekundo po kameri.
(2) Če snemalna naprava ne omogoča teh zahtev,
odgovorna oseba odredi ustrezno tehnično rešitev, in sicer
zmanjšanje kvalitete posnetkov (število slik na sekundo)
ali krajši čas hrambe posnetkov, skladno s tehničnimi zmožnostmi snemalne naprave.
8. člen
(1) Na prenosne medije se shranjuje posnetke posameznih izrednih dogodkov, kadar odgovorna oseba oceni,
da je treba posnetek izrednega dogodka shraniti zaradi
zagotovitve dokaznega gradiva v pritožbenem, odškodninskem, disciplinskem ali kazenskem postopku. Posnetki na
prenosnih medijih se hranijo v ustreznem spisu, tako kot
ostali osebni podatki.
(2) Odgovorna oseba lahko tudi odredi, da se posnetki
določenih izrednih dogodkov shranijo na prenosne medije
za namen rekonstrukcije in analize izvajanja varovanja ter
za usposabljanje.
(3) Snemanje na prenosni medij odredi odgovorna oseba
ali oseba, ki jo ta pooblasti. Praviloma se na prenosni medij
shrani vse posnetke, ki prikazujejo izredne dogodke, povezane z zaprtimi osebami, in druge dogodke, za katere se oceni,
da vplivajo na varnostne razmere v objektih Uprave.
(4) O vseh posnetkih iz prvega in drugega odstavka
tega člena se vodi evidenca, ki vsebuje naslednje podatke:
datum in čas posnetka, številko kamere, kratka vsebina,
lokacija hrambe posnetka, datum brisanja ali uničenja posnetka ter kdo je odredil in kdo izvedel presnemavanje.
9. člen
Če posnetki določenega dogodka ali stanja kažejo na
sum kaznivega dejanja, je treba o tem obvestiti policijo. Na
pisno zahtevo policije se posnetek izroči v tiskani obliki ali
na prenosnem mediju.

4. člen
(1) Za izdajo sklepa o videonadzoru, za pisno obveščanje zaposlenih delavcev in za pridobitev mnenja reprezentativnega sindikata je pristojen generalni direktor.
(2) Za odločanje o upravičenosti vpogleda in dajanje
informacij o posnetkih in o shranjevanju posnetkov na prenosne medije je pristojen direktor zavoda za prestajanje kazni
zapora ali prevzgojnega doma oziroma vodja dislociranega
oddelka (v nadaljnjem besedilu: odgovorna oseba).
(3) Odgovorna oseba določi javne uslužbence, ki so
odgovorni za upravljanje s sistemom, za pregledovanje posnetkov in vodenje evidence vpogledov (v nadaljnjem besedilu: operater sistema).
(4) Operaterji sistema morajo biti za upravljanje in
uporabo sistema ustrezno usposobljeni. Z napravami morajo
ravnati skrbno in v skladu s tehničnimi navodili.

10. člen
Pooblaščene osebe za pregled posnetkov so:
– generalni direktor,
– namestnik generalnega direktorja ali javni uslužbenec, ki ga nadomešča,
– odgovorna oseba ali javni uslužbenec, ki jo nadomešča,
– javni uslužbenci oddelka za varnost v Generalnem
uradu,
– vodja oddelka za varnost v objektu Uprave ali javni
uslužbenec, ki ga nadomešča,
– operativni vodje,
– operaterji sistema,
– javni uslužbenci, ki jih generalni direktor pooblasti za
izvajanje nadzora nad uporabo videosistema.

5. člen
(1) O uporabi sistema in drugih alarmnih sistemov se
vodi poseben dnevnik, kamor se vpisujejo:

11. člen
Operativni vodje in operaterji sistema imajo zaradi
sprotnega spremljanja morebitnih izrednih dogodkov pravico
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pregledovanja le tistih posnetkov, ki so nastali v času njihove
zadnje delovne izmene.
12. člen
(1) Dostop do nastavitev sistema s posebnim vstopnim
geslom ima samo tisti operater sistema, ki ga pisno pooblasti
odgovorna oseba.
(2) Operater sistema lahko spreminja nastavitve, če mu
tako odredi odgovorna oseba ali javni uslužbenec, ki jo nadomešča, ali vodja oddelka za varnost.
(3) Operater sistema o nastavitvah vodi poseben dnevnik
ter vanj zabeleži vrsto spremembe in kdo jo je odredil.
13. člen
Obvestila o sistemu na podlagi 74. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o varstvu
osebnih podatkov) so nameščena ob vsakem vhodu v službene
prostore objektov Uprave in še dodatno:
– na vsakih 50 m varovane ograje ali obzidja, če se z
videonadzorom nadzoruje tudi ožji varnostni pas,
– v vseh večjih prostorih v notranjosti objekta Uprave, če
so videonadzorovani,
– pred in v notranjosti posebnega prostora za odstranitev
po 236. členu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni
list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in
40/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon o izvrševanju kazenskih
sankcij).
14. člen
(1) Na obvestilih ob vhodih v objekte Uprave in na obzidju
se napiše:
"VAROVANO OBMOČJE – OBJEKT JE VIDEONADZOROVAN IN SNEMAN
Izvajalec: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij",
čemur sledi naziv objekta Uprave in telefonska številka, kjer je
možno pridobiti informacije, kje in koliko časa se shranjujejo
posnetki iz sistema. Praviloma je to telefonska številka tajništva
objekta Uprave.
(2) Na obvestilih v notranjih prostorih objekta Uprave se
napiše:
"PROSTORI SO VIDEONADZOROVANI IN SNEMANI
Izvajalec: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij",
čemur sledi naziv objekta Uprave. Spodaj je napisano še: "Informacije posreduje direktor (vodja dislociranega oddelka)".
IV. TEHNIČNE ZAHTEVE SISTEMA
15. člen
Sistem namesti in tehnično vzdržuje pooblaščeni zunanji
izvajalec, ki mora imeti licenco za projektiranje in izvajanje tehničnega varovanja. Poleg pogodbe o poslovnem sodelovanju je
treba skleniti tudi pogodbo, ki jo za pogodbeno obdelavo določa
Zakon o varstvu osebnih podatkov.
16. člen
(1) Lokacije namestitve kamer ter njihova funkcija so
določene v načrtih varovanja.
(2) Uporabljajo se naslednje kamere:
– kamere za opazovanje in alarmiranje notranjih prostorov
objektov Uprave,
– kamere za opazovanje in alarmiranje varovanega območja objektov Uprave,
– vrtljive zunanje in notranje kamere za poljubno izbiro
objekta nadzora v varovanem območju objektov Uprave,
– prenosne kamere z brezžičnim prenosom slike.
(3) Kamere, ki nadzorujejo perimeter objekta Uprave,
morajo biti usmerjene tako, da opazujejo samo ožji varnostni
pas, ki je pomemben za varnost objekta Uprave in je določen
v načrtu varovanja.
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(4) Gibljive kamere morajo biti nastavljive tako, da jih ni moč
usmeriti preko ožjega varnostnega pasu objekta Uprave. Če to
tehnično ni izvedljivo, operater sistema ne sme usmerjati gibljive
kamere tako, da bi posegala dlje od ožjega varnostnega pasu.
(5) Prenosne kamere smejo biti uporabljene le v prostorih, kjer je nameščeno obvestilo iz 74. člena Zakona o varstvu
osebnih podatkov.
17. člen
Kamer ni dovoljeno nameščati:
– v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih,
– v bivalnih prostorih zaprtih oseb (celice, spalnice), v
kolikor ne gre za namestitev v varno celico, ki je namenjena
preprečevanju samopoškodb in samomora.
18. člen
(1) Kamere se obvezno namešča v posebni prostor za
odstranitev zaprte osebe na podlagi 193. ali 236. člena Zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij.
(2) Nadzor nad posnetki in pregledovanje posnetkov kamere iz tega člena lahko izvaja le oseba istega spola, kot je oseba,
ki je nameščena v posebni prostor.
19. člen
Naprava za snemanje mora imeti naslednje funkcije:
– da je dostop do nastavitev možen samo s posebnim
vstopnim geslom,
– da je pregled posnetkov možen samo z individualnim
geslom in da naprava beleži vsak vstop v pregledovalni del in
zabeleži, kdo in kdaj je vstopil v sistem pregledovanja posnetkov ter katere posnetke je pregledoval (številka kamere, čas
posnetka od–do).
20. člen
(1) Če naprava za snemanje nima funkcij iz prejšnjega
člena, se pregledovanje posnetkov vodi s posebno evidenco, v
katero se zabeleži:
– ime in priimek osebe ali naziv organa, ki je posnetke
pregledoval,
– datum in čas izvedbe pregleda,
– kateri posnetki so bili pregledovani (številka kamere in
čas posnetka od–do).
(2) Naprava mora imeti tehnično rešitev za snemanje na
ustrezen prenosen medij (CD, DVD, USB ključ, memo-stik …).
V. IZVAJANJE NADZORA
21. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo
pooblaščeni javni uslužbenci Uprave Republike Slovenije za
izvrševanje kazenskih sankcij in drugi organi, ki so po zakonu
pristojni za nadzor.
(2) Nadzorstveni organ ima pravico do vpogleda v posnetke vseh kamer.
VI. KONČNA DOLOČBA
22. člen
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šestdeseti dan po objavi.
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvrševanju kazni zapora

Na podlagi 17., 56., 72., 75., 76., 78.a, 87. in 206. člena
Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS,
št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 40/09) in
drugega odstavka 43. člena Zakona o zaščiti prič (Uradni list
RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDoh-2
in 110/07) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS,
št. 127/06, 112/07, 62/08, 76/08 – ZIKS-1C in 19/09) se v celotnem besedilu pravilnika besedilo "program individualnega
tretmaja" v različnih sklonih nadomesti z besedama "osebni
načrt" v ustreznem sklonu.
V celotnem besedilu pravilnika se besedilo "individualni
program tretmaja" v različnih sklonih nadomesti z besedama
"osebni načrt" v ustreznem sklonu.
V celotnem besedilu pravilnika se beseda "paznik" v različnih sklonih in številih nadomesti z besedama "pravosodni
policist" v ustreznem sklonu in številu.
V naslovu V. poglavja ter v 23., 24., 25., 79., 106. in
122. členu se beseda "tretma" v različnih sklonih nadomesti z
besedo "obravnava" v ustreznem sklonu, v 40. členu se besedilo "za obsojenčev tretma" nadomesti z besedilom "v okviru
obsojenčeve obravnave", v 93. členu pa se beseda "tretmaja"
nadomesti z besedama "vzgojne službe".
V 78. in 84. členu se besedi "program tretmaja" v različnih sklonih nadomestita z besedama "osebni načrt" v ustreznem sklonu.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da se glasi:
"1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja izvrševanje kazni zapora,
mladoletniškega zapora in uklonilnega zapora, določenega v
postopku o prekršku.".
3. člen
V 2. členu se besedilo "potekati tako, da omogoča
usposabljanje obsojenca za življenje na prostosti v smislu
14. člena" nadomesti z besedilom "biti organizirano skladno
s 14. členom".
4. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:
"5.a člen
V primeru, da sodišče, ki je obsojencu nadomestilo kazen zapora s hišnim zaporom, odredi, da se izrečena kazen
zapora izvrši, odredbo pošlje zavodu, ki mu je poslalo sklep o
nadomestnem hišnem zaporu.".
5. člen
V tretjem odstavku 6. člena se za prvim stavkom doda besedilo, ki se glasi: "Zapis v osebni načrt mora vsebovati pravni
pouk o pravici do pritožbe zoper odločitev namestitve obsojenca v strožji režim prestajanja kazni zapora, s katerim mora biti
obsojenec pred namestitvijo v strožji režim seznanjen.".
6. člen
Drugi odstavek 7. člena se črta.
Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane drugi odstavek, se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
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"Zavod sklene z delodajalcem, pri katerem obsojenec
ostane v delovnem razmerju po prvem odstavku 12. člena
zakona, pogodbo, v kateri se z delodajalcem dogovori, da
zavod nemudoma obvesti, če obsojenec kakorkoli zlorabi
način prestajanja kazni zapora, še posebej pa, če ne opravlja
svojih delovnih obveznosti ali stori hujšo kršitev delovnih obveznosti. Če ima obsojenec status samostojnega podjetnika
ali je sam edini zakoniti zastopnik delodajalca, tak dogovor
ni potreben.
Direktor zavoda na podlagi obvestila delodajalca o zlorabi načina prestajanja kazni zapora iz prejšnjega odstavka
ter na podlagi dodatno zbranih podatkov o zlorabi nemudoma
odloči, da bo obsojenec kazen zapora prestajal v zavodu, o
čemer obvesti delodajalca.".
7. člen
V drugem odstavku 8. člena se beseda "upravo" nadomesti z besedilom "Upravo RS za izvrševanje kazenskih
sankcij (v nadaljnjem besedilu: uprava)".
Tretji, četrti, peti in šesti odstavek se črtajo.
8. člen
V tretjem odstavku 9. člena se črta besedilo "v skladu z
21. členom zakona", za besedo "centru" pa se doda besedilo
"za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center)".
9. člen
V tretjem odstavku 13. člena se črta besedilo "iz prvega
odstavka 21. člena zakona".

si:

10. člen
Četrti odstavek 37. člena se spremeni tako, da se gla-

"Prošnji iz drugega odstavka 12. člena zakona je treba
priložiti kopijo sklenjene pogodbe o zaposlitvi z opisom del in
nalog ter predvidenim delovnim časom ali dokazila o izobraževalnem razmerju."
11. člen
V tretjem odstavku 39. člena se črta besedilo "in obsojenci iz 12. člena zakona,".
12. člen
V 43. členu se beseda "osemnajst" nadomesti z besedo
"štiriindvajset".
Prva alinea se spremeni tako, da se glasi:
"– prizadevanje in doseganje uspehov pri delu, kvaliteta
dela in spoštovanje delovne discipline,".
Druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
"– vsakodnevno opravljanje delovnih obveznosti s polnim delovnim časom v daljšem časovnem obdobju, brez zapuščanja delovnega mesta iz neupravičenih razlogov,".
Tretja in četrta alinea se črtata.
13. člen
Prvi in drugi stavek prvega odstavka 44. člena se spremenita tako, da se glasita:
"Število dni letnega dopusta se obsojencu določi za koledarsko leto v mesecu decembru. Če bo obsojenec odpuščen s
prestajanja kazni zapora med koledarskim letom, se mu določi
dva dni letnega dopusta za vsak poln mesec dni dela.".
14. člen
V 45. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanja tretji in četrti odstavek, ki postaneta drugi in
tretji odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
"V odločitvi o letnem dopustu mora biti naveden čas,
koliko je obsojenec v koledarskem letu delal, število dni letnega dopusta nad štiriindvajset dni, določenih po kriterijih
iz 43. člena tega pravilnika, in skupno število delovnih dni
letnega dopusta.
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Direktor zavoda obsojencu na njegovo prošnjo dovoli, da
letni dopust koristi med koledarskim letom v višini dni, ki mu
nesporno pripada za vsak mesec dela, v katerem je izpolnil
delovno obveznost. Odločitev o odmeri letnega dopusta po
posameznih mesecih dela in koriščenja dopusta se vpiše v
obsojenčev osebni načrt.".
15. člen
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
"54. člen
Preizkus prisotnosti psihoaktivnih snovi na telesu ali v
telesnih tekočinah iz 63. člena zakona se opravi na način, ki je
v predpisu, ki ureja izvrševanje pooblastil in nalog pravosodnih
policistov, določen za preizkus prisotnosti prepovedanih drog
oziroma alkohola.
Uporaba urinskih testov je dovoljena le v primeru, ko ima
obsojenec sklenjen terapevtski dogovor in je v procesu obravnave v zavodu ali ko to zahteva sam zaradi izvedbe kontrolnega
preizkusa.
Obsojenec odda urin za urinski test v primernem prostoru
in na način, ki ne krši njegovega osebnega dostojanstva. Podrobnejši način izvedbe postopka oddaje urina določi generalni
direktor.".
16. člen
55., 56. in 57. člen se črtajo.
17. člen
V tretjem odstavku 77. člena se besedilo "z 12. členom"
nadomesti z besedilom "s 14. členom".
18. člen
78. člen se spremeni tako, da se glasi:
"78. člen
Obsojenec sme prejemati denar v neomejenem znesku.
Denar, ki ga obsojenec sprejme v zavod, kakor tudi denar, ki ga
zasluži z delom, vključno z obveznim prihrankom, se hrani kot
njegov depozit.
Obsojenec sme z denarjem, ki ga ima na depozitu, razen
z obveznim prihrankom, prosto razpolagati, pri čemer mora v
času, ko se nahaja v zavodu, upoštevati določbe hišnega reda.
Denar sme imeti obsojenec v zavodu pri sebi le izjemoma,
če je to določeno v njegovem osebnem načrtu, in sicer največ v
znesku, ki ga določi hišni red zavoda.".
19. člen
Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi:
"78.a člen
Če so v zavodu zagotovljeni ustrezni tehnični pogoji za
uporabo elektronskih komunikacij, lahko direktor zavoda na
prošnjo obsojenca dovoli posedovanje in uporabo sredstev za
elektronske komunikacije iz petega odstavka 75. člena zakona,
vendar le v primeru, da ni podana nevarnost za kakršnokoli
zlorabo teh komunikacij ter da z njihovo uporabo ni ogrožena
varnost v zavodu.
Napravo za elektronsko komunikacijo mora pred začetkom
uporabe pregledati pooblaščenec ustreznega servisa na stroške
obsojenca.
Če obsojenec kakorkoli zlorabi sredstvo za elektronsko
komunikacijo ali z njo ogroža varnost v zavodu, se mu to nemudoma odvzame.".
20. člen
V prvem odstavku 80. člena se beseda "enkrat" nadomesti
z besedo "dvakrat", beseda "dvakrat" pa z besedo "trikrat".
V drugem odstavku se beseda "trikrat" nadomesti z besedo
"štirikrat".
V tretjem odstavku se beseda "trikrat" nadomesti z besedo "štirikrat", beseda "štirikrat" pa se nadomesti z besedo
"petkrat".
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21. člen
Za XII. poglavjem se dodata novo XII.A poglavje ter nov
83.a člen, ki se glasita:
"XII.A DUHOVNA OSKRBA OBSOJENCEV
83.a člen
Pri uresničevanju in izvajanju duhovne oskrbe obsojencev se uporabljajo določbe Pravilnika o organizaciji in izvajanju
verske duhovne oskrbe v zavodih za prestajanje kazni zapora,
vzgojnih zavodih, prevzgojnih domovih in v zavodih za usposabljanje (Uradni list RS, št. 101/08).".
22. člen
Drugi in tretji odstavek 86. člena se črtata.
23. člen
Drugi stavek prvega odstavka 88. člena se spremeni tako,
da se glasi:
"Ko se ugotovi, da zdravljenje zunaj zavoda ni več potrebno,
direktor zavoda izda odločbo o nadaljevanju prestajanja kazni.".
24. člen
Prvi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Disciplinske kazni po prvem odstavku 90. člena zakona
izreka direktor zavoda, v dislociranih oddelkih pa vodja dislociranega oddelka. Direktor zavoda oziroma vodja dislociranega
oddelka lahko za izrekanje disciplinskih kazni pooblasti tudi
drugo osebo.".
Drugi odstavek se črta.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane drugi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
"Če gre za zaščiteno osebo, se v disciplinskem postopku
upoštevajo usmeritve enote, ki v njem sodeluje s svojim predstavnikom.".
Četrti odstavek se črta.
25. člen
V prvem odstavku 94. člena se beseda "Komisija" nadomesti z besedilom "Direktor zavoda oziroma vodja dislociranega
oddelka".
V četrtem odstavku se besedi "disciplinska komisija" nadomestita z besedilom "direktor zavoda oziroma vodja dislociranega oddelka".
26. člen
V drugem odstavku 95. člena se besedi "disciplinska komisija" nadomestita z besedilom "direktor zavoda oziroma vodja
dislociranega oddelka".
27. člen
Naslov XV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: "POMOČ OBSOJENCU ZA SOCIALNO VKLJUČEVANJE OB ODPUSTU".
28. člen
V prvem odstavku 106. člena se številka "99" nadomesti
s številko "30".
29. člen
V prvem odstavku 127. člena se črta besedilo "o morebitnih
nerešenih kazenskih postopkih", pika se nadomesti z vejico in
se doda besedilo "v kakšni fazi so morebitni drugi uvedeni kazenski postopki ali postopki o prekršku, ter podatke iz kazenske
evidence, ki so določeni v tretjem odstavku 250.a člena zakona,
in evidence pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških.".
30. člen
V drugem odstavku 131. člena se za besedo "odločba" črta
vejica in besedilo "ki je ni potrebno obrazložiti,".
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KONČNA DOLOČBA
31. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-279/2009
Ljubljana, dne 19. oktobra 2009
EVA 2009-2011-0025
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje

3811.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o količnikih za določitev osnovnih
plačil, o kriterijih in merilih za ocenjevanje
uspešnosti in rezultatov dela obsojencev ter o
nagradah mladoletnikov

Na podlagi drugega odstavka 54. člena in tretjega odstavka 247. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij
(Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08
in 40/09) izdaja minister za pravosodje v soglasju z ministrom
za delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o količnikih za določitev osnovnih
plačil, o kriterijih in merilih za ocenjevanje
uspešnosti in rezultatov dela obsojencev
ter o nagradah mladoletnikov
1. člen
V Pravilniku o količnikih za določitev osnovnih plačil,
o kriterijih in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov
dela obsojencev ter o nagradah mladoletnikov (Uradni list RS,
št. 52/02) se v celotnem besedilu beseda "upravnik" v različnih
sklonih nadomesti z besedo "direktor" v ustreznem sklonu.
V celotnem besedilu pravilnika se besedi "direktor uprave"
v različnih sklonih nadomestita z besedama "generalni direktor"
v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se za besedo "osebe" črta
vejica, besedilo "kaznovane z zaporom v postopku o prekršku," pa se nadomesti z besedilom "na prestajanju uklonilnega
zapora".
3. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo "soglasjem"
doda beseda "generalnim".
4. člen
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
"Tarifne skupine in plačilni razredi so:
Tarifna skupina

Količnik
najnižji

najvišji

I. enostavna dela

0,527

0,579

II. manj zahtevna dela

0,580

0,648

III. srednje zahtevna dela

0,649

0,721

IV. zahtevna dela

0,722

0,816

V. bolj zahtevna dela

0,817

0,974
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Količnik

Tarifna skupina

najnižji

najvišji

VI. zelo zahtevna dela

0,975

1,106

VII. visoko zahtevna dela

1,107

1,317

VIII. najbolj zahtevna dela

1,318

1,580

IX. izjemno zahtevna dela

1,581

2,107"

5. člen
V 11. členu se besedilo "(25 odstotkov osnove za obračun
plače zaposlenih v državnih organih)" nadomesti z besedilom
"(25 odstotkov osnovne plače 1. plačnega razreda iz Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 110/07 – skl. US, 17/08, 58/08,
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 80/08, 120/08 – odl. US,
20/09 – ZZZPF in 48/09))".
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se tretja alinea črta.
Dosedanja četrta alinea postane tretja alinea.
V drugem odstavku se vejica za besedo "izključujejo"
nadomesti s piko, ostalo besedilo pa se črta.
7. člen
Za prvim odstavkom 17. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Obsojencu pripada odstotek za stalnost pri delu po točki
a) iz prejšnjega odstavka tudi v primeru, če mu v javnem gospodarskem zavodu, v katerem dela, ni omogočeno redno delo,
potem ko je bil že razporejen na delo.".
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.
8. člen
Za 25. členom se dodata novo V.A poglavje in nov 25.a
člen, ki se glasita:
"V.A PLAČILO ZA DELO OBSOJENCEV
V DELOVNI TERAPIJI
25.a člen
Obsojenci, ki so vključeni v delovno terapijo na podlagi
247. člena zakona, imajo pravico do plačila za delo.
Plačilo za delo v delovni terapiji se izračuna na podlagi evidence dela tako, da se mesečno število opravljenih ur pomnoži
z urno postavko za manj zahtevna dela, ovrednoteno z najnižjim
količnikom v tarifni skupini iz 10. člena tega pravilnika.
Nadomestilo plačila za čas odsotnosti z dela zaradi dopusta znaša 100 odstotkov plačila za delo v delovni terapiji za
pretekli mesec.
Sredstva za plačilo obsojencev, ki delajo v delovni terapiji,
se zagotavljajo iz sredstev za materialne stroške zavoda."
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-277/2009
Ljubljana, dne 21. oktobra 2009
EVA 2009-2011-0062
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
Soglašam!
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinu prevoza in varovanja
denarja ter drugih vrednostnih pošiljk

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 126/03, 16/07 – odl. US,
102/07, 96/08 – odl. US in 41/09) izdaja ministrica za notranje
zadeve

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinu prevoza in varovanja denarja
ter drugih vrednostnih pošiljk
1. člen
V Pravilniku o načinu prevoza in varovanja denarja ter
drugih vrednostnih pošiljk (Uradni list RS, št. 96/05, 16/08
in 81/08) se v 1. točki prvega odstavka 3. člena za besedo
"dediščine" pika nadomesti z vejico in doda besedilo "nacionalno bogastvo po predpisu, ki določa varovanje in hrambo
nacionalnega bogastva in muzejsko gradivo po predpisu, ki
določa varovanje in hrambo muzejskega gradiva.".
V 6. točki se doda stavek, ki se glasi: "Vozilo mora ustrezati standardom SIST EN 1522:2000.".
V 8. točki se besedilo "najmanj 200 kilometrov" nadomesti
z besedama "opravljanja storitve".
2. člen
V 5. členu se v naslovu beseda "drugačni" nadomesti z
besedo "strožji".
3. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Imetnik licence pred podpisom pogodbe seznani naročnika z razredi prevozov varovanih pošiljk in okoliščinami, ki
zmanjšujejo varnost prevozov pošiljk."
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi: "Dolžni so evidentirati vsebino, čas usposabljanja, prisotnost varnostnikov in podatke o izvajalcu usposabljanja.".
Drugi odstavek se črta.
5. člen
Četrti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Varovana pošiljka 1. razreda mora biti med prenosom
shranjena v prirejenem kovčku, kaseti ali torbi, ki je konstruirana tako, da otežuje nasilno odpiranje in odtujitev javlja z
zvočnim, svetlobnim, dimnim ali tehničnim signalom. Ponoči
(med 22.00 uro in 06.00 uro) oziroma v razmerah zmanjšane
vidljivosti prenos varovane pošiljke 1. razreda opravljata najmanj dva oborožena varnostnika."
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(5) Varovana pošiljka 2. in 3. razreda mora biti med
prenosom shranjena v prirejenem kovčku, kaseti ali torbi, ki
je opremljena s certificiranim sistemom za barvanje oziroma
uničevanje gotovine in je konstruirana tako, da otežuje nasilno
odpiranje in odtujitev javlja z zvočnim, svetlobnim, dimnim ali
tehničnim signalom. Prenos varovanih pošiljk 2. in 3. razreda
opravljata najmanj dva oborožena varnostnika."
6. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Prevoz varovane pošiljke 1. razreda se izvaja z dvema oboroženima varnostnikoma."
V prvi alineji drugega odstavka se za besedo "fiksno"
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dodata besedi "in trdo".
V peti alineji drugega odstavka se črta besedilo "in katere
vklop je možen tudi zunaj vozila".
V četrtem odstavku se beseda "neoboroženim" nadomesti
z besedama "enim oboroženim".
Doda se novi peti odstavek, ki se glasi:
"(5) Varnostniki so opremljeni z neprebojnimi jopiči ali
neprebojnimi srajcami."
7. člen
V drugem odstavku 17. člena se v peti alineji črta besedilo
"in katere vklop je možen tudi zunaj vozila".
Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Varnostniki so opremljeni z neprebojnimi jopiči ali
neprebojnimi srajcami."
8. člen
V drugem odstavku 17. a člena se v drugi alineji besedilo
"M2/C2" nadomesti z "FB 3".
9. člen
V drugem odstavku 18. člena se v drugi alineji besedilo
"M2/C2" nadomesti z "FB 3".
10. člen
V tretjem odstavku 19. člena se v drugi alineji besedilo
"M2/C2" nadomesti z "FB 3".
V osmi alineji se besedilo "najmanj 200 km" nadomesti z
besedilom "opravljanja storitve".
11. člen
V tretjem odstavku 20. člena se besedilo "M3/C3" nadomesti z "FB 4".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Pošiljka se spremlja z neprebojnim vozilom najmanj
kategorije FB 3 z vseh štirih bočnih strani, v katerem so trije
oboroženi varnostniki. V spremljevalnem vozilu mora biti nameščena oprema za neposredno komuniciranje z VNC."
12. člen
V prvem odstavku 21. člena se črta številka "4.".
13. člen
V 22. členu se besedi "vakuumsko komoro" nadomesti z
besedami "posebne klimatske razmere".
PREHODNA DOLOČBA
14. člen
Imetniki licenc za prevoz in varovanje denarja ter drugih
vrednostnih pošiljk morajo uskladiti prevoze varovanih pošiljk
s tem pravilnikom v osmih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-41/2008/41
Ljubljana, dne 22. oktobra 2009
EVA 2009-1711-0002
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve
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USTAVNO SODIŠČE
3813.

Sklep o zavrženju ustavne pritožbe zoper
sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani in
o zavrženju pobude za oceno ustavnosti
39. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list
RS, št. 37/08)

Številka: U-I-207/09-5
Up-996/09-5
Datum: 7. 10. 2009

SKLEP
Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in
ustavne pritožbe družb MYCYCLE, d. o. o., Ljubljana, BIROGRAFIKA BORI, d. o. o., Ljubljana, in IZUMI Markovič in ostali,
d. n. o., Ljubljana, ki jih zastopa Zoran Korenčan, odvetnik v
Ljubljani, na seji 7. oktobra 2009

s k l e n i l o:
1. Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v
Ljubljani št. V Pg 81/2002 z dne 2. 7. 2009 se zavrže.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
39. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08)
se zavrže.
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revizije bo mogoče šteti, da je procesna predpostavka iz prvega
odstavka 51. člena ZUstS izpolnjena. Ker ustavna pritožba iz
obeh navedenih razlogov ni dovoljena, jo je Ustavno sodišče
zavrglo.
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko
da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena
ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt za izvrševanje javnih
pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno
posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov
pravni položaj.
5. Pobudniki navajajo, da je Okrožno sodišče sodno takso
za vložitev revizije odmerilo na podlagi izpodbijane zakonske
določbe. Zoper sklep glede odmere sodne takse so tudi vložili
ustavno pritožbo. Vendar ustavna pritožba, kot je bilo pojasnjeno zgoraj, ni dopustna. Ker z ustavno pritožbo zoper sklep o
odmeri sodne takse pritožniki ne morejo uspeti, tudi ne morejo
imeti pravnega interesa za izpodbijanje zakonske določbe, na
kateri temelji izpodbijani sklep. Ker pobuda ni dovoljena, jo je
Ustavno sodišče zavrglo.
6. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi tretjega odstavka 25. člena in tretje in pete alineje prvega odstavka
55.b člena ZUstS ter prve alineje tretjega odstavka 46. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07) v
sestavi: predsednik Jože Tratnik ter sodnice in sodniki dr.
Mitja Deisinger, mag. Marta Klampfer, mag. Marija Krisper
Kramberger, mag. Miroslav Mozetič, dr. Ernest Petrič, Jasna
Pogačar, dr. Ciril Ribičič in Jan Zobec. Sklep je sprejelo soglasno.
Jože Tratnik l.r.
Predsednik

Obrazložitev
1. Z ustavno pritožbo pobudniki oziroma pritožniki izpodbijajo sklep, s katerim je sodišče prve stopnje zavrnilo ugovor
zoper sklep o odmeri sodne takse za revizijo. Oporekajo višini
odmerjene takse in temu, da je sodišče določbe novega zakona
uporabilo za določitev takse za revizijo v postopku, v katerem
je bila tožba vložena še pred uveljavitvijo tega zakona. Menijo,
da je odločitev v nasprotju s pravico do enakosti pred zakonom
iz drugega odstavka 14. člena Ustave, pravico do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave, pravico do sodnega varstva iz
23. člena Ustave in s pravico do pravnega sredstva iz 25. člena
Ustave. Predlagajo razveljavitev izpodbijanega sklepa.
2. S pobudo pobudniki oziroma pritožniki izpodbijajo v
izreku tega sklepa navedena zakon in sodno odločbo. Zatrjujejo, da je v neskladju s pravicami, omenjenimi v prejšnji točki
obrazložitve tega sklepa. Pobudniki utemeljujejo pravni interes
s tem, da je sodišče sodno takso za revizijo odmerilo na podlagi
izpodbijane določbe in da so zoper sklep glede odmere sodne
takse tudi vložili ustavno pritožbo. Smiselno predlagajo, naj
Ustavno sodišče izpodbijano določbo razveljavi.
3. Po 55.a členu Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 64/07 – ur. p. b. – v nadaljevanju ZUstS) ustavna
pritožba ni dovoljena, če ne gre za kršitev človekovih pravic ali
temeljnih svoboščin, ki bi imela hujše posledice za pritožnika.
Po drugi alineji drugega odstavka istega člena se šteje, da gre
za tak primer, če se z ustavno pritožbo izpodbija le odločitev
o stroških. V zadevi pritožnikov gre za tak primer. Neodvisno
od tega je treba upoštevati, da se ustavna pritožba lahko
vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva (prvi odstavek
51. člena ZUstS). V obravnavani zadevi ta pogoj ni izpolnjen.
Res je, da zoper sklep sodišča prve stopnje o zavrnitvi ugovora
zoper odmero sodne takse pritožba ni dovoljena. Vendar to ni
sodna odločba, s katero se postopek konča. Pritožniki navajajo,
da bo sodišče, če sodna taksa ne bo plačana, revizijo zavrglo.
Če bo do tega res prišlo, bodo zoper sklep o zavrženju revizije
v okviru pravdnega postopka lahko izkoristili pravna sredstva. V
okviru teh pravnih sredstev bodo lahko navajali tudi argumente
glede domnevne neskladnosti določb o sodnih taksah z Ustavo. Šele po izčrpanju pravnih sredstev zoper sklep o zavrženju
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BANKA SLOVENIJE
3814.

Navodilo za poročanje upravljavcev plačilnih
sistemov

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in šestega odstavka 35. člena Sklepa o plačilnih sistemih
(Uradni list RS, št. 73/09) izdaja guverner Banke Slovenije

NAVODILO
za poročanje upravljavcev plačilnih sistemov
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa vsebino, obliko in roke poročanja
upravljavcev plačilnih sistemov o delovanju plačilnih sistemov,
ki jih upravljajo.
2. člen
Upravljavec plačilnega sistema posreduje Banki Slovenije
redna in izredna poročila o delovanju plačilnega sistema, ki ga
upravlja.
2. REDNA POROČILA
2.1. Poročilo o delovanju plačilnega sistema
3. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema poroča naslednje podatke o delovanju plačilnega sistema:
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1. o številu udeležencev;
2. o številu in vrednosti obdelanih plačilnih transakcij v
plačilnem sistemu;
3. o izpadih in motnjah v delovanju plačilnega sistema;
4. o vrednosti neto denarnih obveznosti in terjatev in
5. o vrednosti premoženja oziroma drugega jamstva, ki
ga zagotavlja plačilni sistem z namenom obvladovanja finančnih tveganj v plačilnem sistemu.
(2) Upravljavec plačilnega sistema poroča podatke iz
prvega odstavka v obliki tabel, ki so priloga k temu navodilu.
4. člen
Upravljavec plačilnega sistema posreduje poročilo iz
drugega odstavka 3. člena tega navodila za obdobje treh mesecev (četrtletno), pri čemer se prvo četrtletje začne s 1. januarjem posameznega leta. Upravljavec plačilnega sistema
mora poročilo poslati najkasneje petnajsti dan v mesecu, ki
sledi zaključku posameznega četrtletja.
2.2. Poročilo o poslovanju upravljavca plačilnega sistema
5. člen
Upravljavec plačilnega sistema poroča o aktivnostih
službe za notranjo revizijo na področju upravljanja plačilnega
sistema, in sicer:
1. o izvedenih aktivnostih (opis izvedenih pregledov
in ocenjevanj ustreznosti upravljanja plačilnega sistema) v
preteklem letu in
2. o letnem načrtu aktivnosti (opis načrtovanih pregledov
in ocenjevanj ustreznosti upravljanja plačilnega sistema) za
tekoče leto.
6. člen
Poročilo o poslovanju upravljavca plačilnega sistema iz
5. člena tega navodila mora upravljavec plačilnega sistema
poslati Banki Slovenije najkasneje zadnji delovni dan v mesecu marcu.
2.3. Poročilo o obvladovanju tveganj
7. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema poroča o ukrepih za
obvladovanje tveganj, in sicer:
1. o izvedenih testiranjih rednih in nadomestnih rešitev
in postopkov;
2. o rezultatih izvedenih ocen tveganj v plačilnem sistemu in
3. o letnem načrtu aktivnosti na področju opravljanja
testiranj rednih in nadomestnih rešitev in postopkov ter ocenjevanja tveganj v plačilnem sistemu.
(2) V zvezi z izvedenimi testiranji rednih in nadomestnih
rešitev in postopkov za preteklo leto upravljavec plačilnega
sistema poroča o:
1. predmetu in obsegu posameznega testiranja;
2. ciljih posameznega testiranja;
3. obdobju posameznega testiranja;
4. nosilcu in udeležencih posameznega testiranja;
5. scenariju posameznega testiranja;
6. rezultatih posameznega testiranja;
7. ukrepih, sprejetih na podlagi rezultatov posameznega
testiranja, skupaj s časovnim načrtom njihovega uresničevanja, in
8. realizaciji ukrepov, opredeljenih v okviru predhodnih
poročil o obvladovanju tveganj.
(3) V zvezi z rezultati izvedenih ocen tveganj v plačilnem sistemu za preteklo leto upravljavec plačilnega sistema
poroča o:
1. predmetu in obsegu ocene tveganj;
2. ciljih ocene tveganj;
3. uporabljeni metodologiji za izvedbo ocene tveganj;
4. rezultatih ocene tveganj;
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5. ukrepih za obvladovanje tveganj, sprejetih na podlagi
ocene tveganj, skupaj s časovnim načrtom njihovega uresničevanja, in
6. realizaciji ukrepov, opredeljenih v okviru predhodnih
poročil o obvladovanju tveganj.
(4) V zvezi z letnim načrtom aktivnosti na področju opravljanja testiranj rednih in nadomestnih rešitev in postopkov
ter ocenjevanja tveganj v plačilnem sistemu za tekoče leto
upravljavec plačilnega sistema poroča o:
1. načrtu testiranj rednih in nadomestnih rešitev in postopkov (predmet in obseg testiranja, cilji testiranja, okvirno
obdobje testiranja, nosilec in udeleženci testiranja) in
2. načrtu izvedbe ocene tveganj (predmet in obseg ocene tveganj, cilji ocene tveganj, obdobje ocene tveganj, predvidena metodologija za izvedbo ocene tveganj).
8. člen
Poročilo o obvladovanju tveganj pripravlja upravljavec
plačilnega sistema za obdobje enega koledarskega leta, pri
čemer je rok za oddajo poročila zadnji delovni dan v mesecu
marcu za preteklo leto.
3. IZREDNA POROČILA
3.1. Poročilo o statusnih in drugih spremembah v zvezi
z udeleženci plačilnega sistema
9. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema mora najkasneje peti
delovni dan po uveljavitvi statusnih sprememb v zvezi z udeleženci plačilnega sistema ter po pristopu novih udeležencev
v plačilni sistem, izstopu ali izključitvi udeležencev iz plačilnega sistema, vključno s posrednimi udeleženci, poslati Banki
Slovenije poročilo z vsebino, kot je določena v 10. členu tega
navodila.
(2) Kot statusne spremembe po tem členu se štejejo tiste
spremembe, ki so posledica spojitev, pripojitev, statusnega
preoblikovanja, spremembe v obsegu dovoljenih dejavnosti,
uvedba postopka zaradi insolventnosti in druge spremembe v
zvezi z udeleženci plačilnega sistema, ki vplivajo ali bi lahko
vplivale na izpolnjevanje pogojev za udeležbo udeležencev v
plačilnem sistemu ali na delovanje plačilnega sistema.

dnje:

10. člen
Poročilo iz 9. člena tega navodila mora zajemati nasle-

1. naziv udeleženca plačilnega sistema, na katerega se
poročilo nanaša;
2. opis statusne spremembe oziroma spremembe v zvezi z udeležbo tega udeleženca (pristop, izstop, izključitev,
sprememba posredne udeležbe v neposredno in obratno)
in datum začetka učinkovanja statusne spremembe oziroma
spremembe v zvezi z udeležbo tega udeleženca in
3. oceno morebitnega vpliva statusne spremembe ali
spremembe v zvezi z udeležbo tega udeleženca iz druge
točke tega člena na delovanje plačilnega sistema oziroma na
tveganja v plačilnem sistemu.
3.2. Poročilo o izpadih v delovanju plačilnega sistema
oziroma njegovih udeležencev ter realiziranih
finančnih tveganjih
11. člen
V primeru izpadov v delovanju plačilnega sistema oziroma njegovih udeležencev ali realiziranih finančnih tveganj
mora upravljavec plačilnega sistema poslati Banki Slovenije
poročilo o tem najkasneje tretji delovni dan po nastopu dogodka.
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12. člen
Poročilo iz 11. člena tega navodila mora zajemati naslednje:
1. opis dogodka (vrsta napake ali drugega dogodka,
vzrok, navedba, v katerem delu obdelav je prišlo do napake);
2. datum in čas dogodka;
3. opis posledic dogodka in vpliv na posamezne udeležence (poimensko) ali na plačilni sistem kot celoto;
4. opis izvedenega ali načrtovanega prehoda na normalno delovanje;
5. opis obveščanja (prejemniki obvestila in način obveščanja udeležencev plačilnega sistema);
6. navedbo ukrepov za preprečevanje pojava tovrstnih
dogodkov oziroma napak v prihodnosti in
7. časovni načrt za implementacijo ukrepov iz prejšnje
točke.
3.3. Poročilo o načrtovanih spremembah v delovanju
plačilnega sistema
13. člen
Upravljavec plačilnega sistema najkasneje en mesec
pred začetkom izvajanja aktivnosti za uvedbo kakršnihkoli
sprememb v delovanju plačilnega sistema, ki bi lahko vplivale na obvladovanje tveganj po Sklepu o plačilnih sistemih
(Uradni list RS, št. 73/09), pošlje Banki Slovenije načrt teh
aktivnosti.
14. člen
Načrt aktivnosti za izvedbo sprememb iz 13. člena tega
navodila mora zajemati naslednje:
1. podrobno vsebinsko opredelitev načrtovanih sprememb v delovanju plačilnega sistema;
2. časovni načrt implementacije sprememb in nosilce
posameznih aktivnosti in
3. oceno vpliva na obvladovanje finančnih in operativnih
tveganj v plačilnem sistemu.
4. POŠILJANJE POROČIL BANKI SLOVENIJE
15. člen
Upravljavec plačilnega sistema vsa redna in izredna
poročila pošlje Banki Slovenije po elektronski pošti na naslov:
Upravljavci-PS@bsi.si.
16. člen
(1) Upravljavec plačilnega sistema pri pošiljanju poročila
po elektronski pošti v polju Zadeva navede naslednje:
1. oznako aplikacije v Banki Slovenije (UPRPS);
2. vrsto poročila (RED oziroma IZR);
3. datum poročila (LLLLMMDD);
4. naziv plačilnega sistema (največ 10 znakov brez
presledka);
5. kratek naziv upravljavca plačilnega sistema (največ
10 znakov brez presledka);
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6. (PGP) – oznaka, da gre za uporabo PGP, in
7. (CP) kodna tabela (obvezno, kadar ni uporabljena kodna tabela CP1250, možne vrednosti CP: CP7BIT,
CP1250, CP852, CPUNICODE, CPLATIN1, CPLATIN2).
(2) Primer:
UPRPSREDLLLLMMDDTXTXTXTXTXTXTXTXTXTX
(PGP) – uporabljena kodna tabela 1250
UPRPSREDLLLLMMDDTXTXTXTXTXTXTXTXTXTX
(PGP)(CP7BIT) – uporabljena 7-bitna kodna tabela.
17. člen
Vsa poročila, poslana po elektronski pošti, morajo biti
elektronsko podpisana s programom PGP. Za podpisovanje
se uporablja javni ključ, ki ga je upravljavec plačilnega sistema v ta namen poslal Banki Slovenije. Sporočila so lahko
tudi šifrirana (neobvezno). Za šifriranje se uporablja javni
ključ Banke Slovenije, opisan v 18. členu tega navodila.
18. člen
(1) Banka Slovenije potrdi sprejem sporočila upravljavca plačilnega sistema s posebnim sporočilom – odgovorom.
Vsi odgovori so elektronsko podpisani z javnim ključem "Banka Slovenije – Aplikacija UPRPS", ki je dostopen na spletni
strani: http://www.bsi.si/porocanje-r.asp?MapaId=737.
(2) Primer odgovora v primeru, ko je sporočilo sprejeto:
RE: originalna zadeva, UPRPS-I-OK, besedilo
Primer: RE: UPRPSREDLLLLMMDDTXTXTXTXTXTXT
XTXTXTX UPRPS-I-OK, Podatki so v redu.
(3) V primeru, da sporočilo ni bilo sprejeto, upravljavec
plačilnega sistema ne prejme odgovora.
19. člen
V primeru, da upravljavec plačilnega sistema istočasno
pošlje več poročil, jih mora poslati ločeno, v več elektronskih
sporočilih.
5. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(1) To navodilo začne veljati 1. novembra 2009.
(2) Ne glede na določbe tega navodila upravljavec plačilnega sistema pripravi in pošlje Banki Slovenije poročilo o
delovanju plačilnega sistema za četrto četrtletje leta 2009
v skladu z določbami Navodila za poročanje upravljavcev
plačilnih sistemov v zvezi z opravljanjem poravnav med
izvajalci plačilnega prometa (Uradni list RS, št. 11/04 in
58/09 – ZPlaSS).
Ljubljana, dne 23. oktobra 2009
dr. Marko Kranjec l.r.
Guverner
Banke Slovenije
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Priloga: POROČILO O DELOVANJU PLAČILNEGA SISTEMA
Navodila za izpolnjevanju poročila o delovanju plačilnega sistema:
- upravljavec plačilnega sistema oblikuje in izpolni tabele 1-9 v programu Microsoft Office Excel, v
formatu .xls, pri čemer za vsako tabelo uporabi nov list; v tem formatu se poročilo tudi pošlje
Banki Slovenije;
- obdobje poročanja je četrtletje (začetek obdobja pomeni prvi delovni dan četrtletja, konec obdobja
pa zadnji delovni dan četrtletja);
- kot transakcije se štejejo le poravnane plačilne transakcije;
- v Tabeli 2 bruto vrednost predstavlja vsoto vrednosti vseh poravnanih transakcij, neto vrednost pa
vsoto sredstev, namenjenih poravnavi neto denarnih obveznosti ali terjatev;
- za poročanje podatkov o številu transakcij glede na vrednost se v primeru plačilnih sistemov, v
katerih se poravnavajo transakcije s plačilnimi karticami, uporabi Tabela 5, v primeru vseh drugih
plačilnih sistemov pa Tabela 4;
- v Tabeli 6 razpoložljivost sistema predstavlja količnik med dejanskim časom delovanja sistema v
okviru predpisanega urnika in predvidenim časom delovanja sistema, kot je predpisan v pravilih
delovanja plačilnega sistema;
- pod Tabelo 6 upravljavec plačilnega sistema kratko opiše morebitne izpade v delovanju plačilnega
sistema (datum in čas dogodka, opis dogodka, opis prehoda na normalno delovanje);
- Tabela 7 se izpolni samo v primeru plačilnih sistemov, v katerih se poravnava izvaja z netiranjem,
in plačilnih sistemov, v katerih se izvaja izračun denarnih obveznosti ali terjatev skladno s petim
odstavkom 162. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 58/09).
Tabela 1: Število udeležencev

Banke

Začetek obdobja
Konec obdobja

Hranilnice

Plačilne institucije

Tabela 2: Skupno število in vrednost transakcij
Dan (DD.MM.LLLL)

Število

Bruto vrednost (v EUR)

Tabela 3: Število in vrednost transakcij po udeležencih

Naziv
udeleženca

Mesec
(MM.LLLL)

Mesec
(MM.LLLL)

Število
Mesec
(MM.LLLL)

Mesec (MM.LLLL)

Tabela 4: Število transakcij glede na njihovo vrednost
Razredi
Do 400 EUR
Nad 400 do 800 EUR
Nad 800 do 2.000 EUR
Nad 2.000 do 4.000 EUR
Nad 4.000 do 6.000 EUR
Nad 6.000 do 8.000 EUR
Nad 8.000 do 20.000 EUR
Nad 20.000 do 50.000 EUR
Nad 50.000 EUR

Ostali

Mesec (MM.LLLL)

Skupaj

Neto vrednost (v EUR)

Bruto vrednost (v EUR)
Mesec (MM.LLLL)
Mesec (MM.LLLL)

Mesec (MM.LLLL)

Mesec (MM.LLLL)

Tabela 5: Število transakcij iz naslova kartičnega poslovanja glede na njihovo vrednost
Razredi
Do 10 EUR
Nad 10 do 20 EUR
Nad 20 do 50 EUR
Nad 50 do 200 EUR
Nad 200 do 400 EUR
Nad 400 EUR

Mesec (MM.LLLL)

7
Priloga

Mesec (MM.LLLL)

Mesec (MM.LLLL)
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Tabela 6: Izpadi v delovanju plačilnega sistema
Mesec (MM.LLLL)

Število izpadov sistema
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Razpoložljivost sistema (v %)

Opis izpadov sistema:

Tabela 7: Pregled neto denarnih obveznosti in terjatev po poravnalnih presekih

Dan (DD.MM.LLLL)

Poravnalni presek

Naziv udeleženca

Neto pozicija (v EUR)

Tabela 8: Vrednost jamstva
Mesec (MM.LLLL)

Višina jamstvenega sklada (v EUR)

Tabela 9: Število transakcij po posameznih urah
Od – do

Mesec (MM.LLLL)

8

Mesec (MM.LLLL)

Mesec (MM.LLLL)
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3815.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o ocenjevanju in financiranju
raziskovalnih in infrastrukturnih programov

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,
61/06 – ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-9/2009-3 z dne 2. 10.
2009, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije na 27. dopisni seji dne 8. 10. 2009 izdal

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih
in infrastrukturnih programov
1. člen
V Pravilniku o ocenjevanju in financiranju raziskovalnih in
infrastrukturnih programov (Uradni list RS, št. 23/08 in 23/09) se
na koncu prvega odstavka 3. člena pred piko doda besedilo "(instrumentalna podpora, podpora znanstvenim zbirkam, popularizacija znanosti in podpora raziskovalnim programom, ki vsebujejo
elemente instrumentalnega centra ali znanstvene zbirke)".
2. člen
V četrtem odstavku 7. člena se v četrtem stavku za besedama "dodatnega člana" in vejico doda besedilo "zamenjavo
vodje programa pa na temelju predloga odgovorne osebe JRO
oziroma RO,".
3. člen
V drugem in četrtem odstavku 14. člena se številko "60"
nadomesti s številom "80".
4. člen
V prvem odstavku 15. člena se črta besedilo "do prvega
septembra" in se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Visokošolska organizacija je lahko financirana za največ 340 ur kategorije A na 10 študentov v tekočem šolskem letu.".
5. člen
V prvem odstavku 15.a člena se črta besedilo "ciljni raziskovalni projekti,".
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-29/2009-1
Ljubljana, dne 8. oktobra 2009
EVA 2009-1647-0009
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61/06 – ZDru-1 in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 123/03) in po predhodnem soglasju ministra za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo št. 0071-11/2009-3 z dne 2. 10.
2009, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije na 27. dopisni seji dne 8. 10. 2009 izdal

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o kazalcih in merilih znanstvene
in strokovne uspešnosti
1. člen
V Pravilniku o kazalcih in merilih znanstvene in strokovne
uspešnosti (Uradni list RS, št. 41/09) se v 5. členu v prvem
odstavku v 1. točki:
– podtočka A spremeni tako, da se glasi:
"A. Znanstveni članek v reviji, ki jo indeksira SCI Expanded, s faktorjem vpliva
– v prvi četrtini revij ustrezne vsebinske
kategorije
nad 100 točk
– v drugi četrtini revij ustrezne vsebinske
kategorije
80–100 točk
– v tretji četrtini revij ustrezne vsebinske
kategorije
60–80 točk
– v četrti četrtini revij ustrezne vsebinske
kategorije
40–60 točk.
Vrednost točk v intervalu se v 2., 3. in 4. četrtini revij računsko določi tako, da se sorazmerno upošteva velikost faktorja
vpliva revije znotraj četrtine in se k vrednosti točk za spodnjo
mejo intervala prišteje do največ 20 točk po formuli 20 * (IF –
IFmin)/(IFmax – IFmin), kjer je IF faktor vpliva, IFmin in IFmax pa sta
spodnja in zgornja vrednost faktorjev vpliva znotraj četrtine revij
ustrezne vsebinske kategorije. V četrti četrtini revij je IFmin= 0.
V prvi četrtini revij ustrezne vsebinske kategorije se vrednost točk računsko določi tako, da se sorazmerno upošteva
velikost faktorja vpliva revije znotraj četrtine in se k vrednosti
točk za spodnjo mejo intervala prišteje do največ 70 točk po
formuli 70 * (IF – IFmin)/(IFmax – IFmin). Za prispevke na področju, kjer je zaradi zelo kvalitetnih znanstvenih revij IFmax-IFmin
> 3x (povprečna vrednost IF področja), namesto te formule,
k vrednosti točk za spodnjo mejo tega intervala, prištejemo
vrednost izraza 80*LN (IF/IFmin). ".
– v podtočki B.2 se število "50" nadomesti s številom "40".
V 2. točki se v prvi alineji podtočke C besedilo "in kot
prijava na razpis" nadomesti z besedilom "in se vrednotenje
izvaja za humanistiko".
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2010.
Št. 007-30/2009-1
Ljubljana, dne 8. oktobra 2009
EVA 2009-1647-0010
dr. Peter Venturini l.r.
Predsednik
Upravnega odbora ARRS

dr. Peter Venturini l.r.
Predsednik
Upravnega odbora ARRS

3816.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene in
strokovne uspešnosti

Na podlagi 43. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo,

3817.

Spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in
nadomestilih

Na podlagi prvega odstavka 491. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr.,
69/08 in 40/09) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
TARIFE
o taksah in nadomestilih
1. člen
(1) V 1. točki prvega odstavka 1. člena Tarife o taksah
in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08; v nadaljnjem besedilu Tarifa) se besedilo »Uradni list RS, št. 67/07 in 100/07
– popr.; v nadaljnjem besedilu ZTFI« nadomesti z besedilom
»Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr., 69/08 in 40/09; v
nadaljnjem besedilu ZTFI«.
(2) V podtočki a) 2. točke prvega odstavka 1. člena
Tarife se besedilo »Uradni list RS, št. 79/06, 67/07-ZTFI in
1/08; v nadaljnjem besedilu ZPre-1« nadomesti z besedilom
»Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08 in 68/08; v
nadaljnjem besedilu ZPre-1«.
(3) V točki b) drugega odstavka 1. člena Tarife se besedilo »Uradni list RS, št. 26/05 –ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US, 28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE in 92/07; v nadaljnjem besedilu ZISDU-1« nadomesti z besedilom »Uradni
list RS, št. 26/05 – ZISDU-1-UPB1, 68/05 – odločba US,
28/06 – ZTVP-1B, 114/06 – ZUE, 92/07, 109/07 – popr. in
65/08; v nadaljnjem besedilu ZISDU -1«.
(4) V točki e) drugega odstavka 1. člena Tarife se
besedilo »Uradni list RS, št. 109/06 – ZPIZ-1-UPB4 in
114/06 – ZUTPG; v nadaljnjem besedilu ZPIZ-1« nadomesti
z besedilom »Uradni list RS, št. 109/06 – ZPIZ-1-UPB4,
114/06 – ZUTPG in 10/08 – ZVarDod; v nadaljnjem besedilu
ZPIZ-1«.
(5) V točki f) drugega odstavka 1. člena Tarife se besedilo »Uradni list RS, št. 68/07 in 7/08; v nadaljnjem besedilu
ZPNPID« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 68/07,
7/08, 121/08 – odločba US in 40/09; v nadaljnjem besedilu
ZPNPID«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena Tarife se besedilo »Uradni
list RS, št. 131/06 in 1/08« nadomesti z besedilom »Uradni
list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08 in 19/09«.
3. člen
V petem odstavku 3. člena Tarife se beseda »točki«
nadomesti z besedo »točke«.
4. člen
(1) V prvem odstavku tarifne številke 6 taksne Tarife se besedilo »155. člen ZTFI v zvezi s 45/1. členom
ZBan-1« nadomesti z besedilom »155. člen ZTFI v zvezi s
45/1. členom in 45/4. členom ZBan-1 ter 155. člen ZTFI v
zvezi s 57/2. členom ZBan-1 in 150/2. členom ZTFI«.
(2) Drugi odstavek tarifne številke 6 taksne Tarife se
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo
pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža borznoposredniške družbe, na podlagi katere bi oseba oziroma osebe,
za katero oziroma katere velja že izdano dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, presegla oziroma presegle
razpon, za katerega že izdano dovoljenje velja (155. člen
ZTFI v zvezi s 45/3. členom, 45/6. členom in 57/3. členom
ZBan-1 ter 150/2. členom ZTFI) znaša taksa 100 točk.«.
(3) V tretjem odstavku tarifne številke 6 taksne Tarife
se besedilo »155. člen ZTFI v zvezi z 48/3. členom ZBan-1«
nadomesti z besedilom »547.a/12. člen ZTFI«.
(4) V četrtem odstavku tarifne številke 6 taksne Tarife se besedilo »155. člen ZTFI v zvezi z 51/4. členom
ZBan-1« nadomesti z besedilom »155. člen ZTFI v zvezi z
51/5. členom ZBan-1 ter 155. člen ZTFI v zvezi s 57/5. in
51/5. členom ZBan-1 in 150/2. členom ZTFI«.
(5) Peti in šesti odstavek tarifne številke 6 taksne Tarife
se črtata.
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(6) Osmi odstavek tarifne številke 6 taksne Tarife se
spremeni tako, da se glasi:
»(8) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, če bi po sklenitvi delniškega sporazuma
oziroma sporazuma med imetniki poslovnih deležev iz prvega odstavka 57. člena ZBan-1 zaradi pridobitve dodatnih
delnic ali zaradi pristopa novega udeleženca skupni delež
udeležencev sporazuma dosegel ali presegel kvalificirani
delež v borznoposredniški družbi (155. člen ZTFI v zvezi z
57/4/2. členom ZBan-1 in 150/2. členom ZTFI) znaša taksa
200 točk.«.
(7) Deveti in deseti odstavek tarifne številke 6 taksne
Tarife se črtata.
(8) V enajstem odstavku tarifne številke 6 taksne Tarife
se besedilo »v zvezi z 2. točko« nadomesti z besedilom »v
zvezi s 5. točko«.
(9) V dvanajstem odstavku tarifne številke 6 taksne
Tarife se besedilo »v zvezi z 2. točko« nadomesti z besedilom »v zvezi s 5. točko« in besedilo »155. člen ZTFI v
zvezi s 58/2. členom in 48/3. členom ZBan-1« nadomesti z
besedilom »155. člen ZTFI v zvezi z 58/2. členom ZBan-1 in
547.a/12. člen ZTFI«.
(10) V trinajstem odstavku tarifne številke 6 taksne Tarife se besedilo »v zvezi z 2. točko« nadomesti z besedilom
»v zvezi s 5. točko« in besedilo »155. člen ZTFI v zvezi s
58/2. členom in 51/4. členom ZBan-1« nadomesti z besedilom »155. člen ZTFI v zvezi z 58/2. členom in 51/5. členom
ZBan-1«.
(11) Štirinajsti odstavek tarifne številke 6 taksne Tarife
se spremeni tako, da se glasi:
»(14) Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku oziroma udeležencem sporazuma o odsvojitvi delnic oziroma
poslovnega deleža borznoposredniške družbe, pridobljenih
v nasprotju z ZTFI (155. člen in 296/4/2. člen ZTFI v zvezi
s 53/1. členom, 53/4. členom in 57/5. členom ZBan-1 ter
150/2. členom ZTFI) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 200 točk.«.
(12) V petnajstem odstavku tarifne številke 6 taksne
Tarife se besedilo »155. člen in 296/4. člen ZTFI v zvezi
s 54/1. členom ZBan-1 ter 150/2. členom ZTFI« nadomesti z besedilom »155. člen in 296/4. člen ZTFI v zvezi s
54/1. členom in 57/5. členom ZBan-1 ter 150/2. členom
ZTFI«.
(13) V šestnajstem odstavku tarifne številke 6 taksne
Tarife se besedilo »155. člen in 296/4/2. člen ZTFI v zvezi
s 55/1. členom ZBan-1« nadomesti z besedilom »155. člen
in 296/4/2. člen ZTFI v zvezi s 55/1. členom in 57/5. členom
ZBan-1«.
(14) Sedemnajsti odstavek tarifne številke 6 taksne
Tarife se spremeni tako, da se glasi:
»(17) Določbe četrtega, enajstega do šestnajstega in
osemnajstega odstavka te tarifne številke se smiselno uporabljajo tudi za skupne kvalificirane imetnike (155. člen ZTFI
v zvezi s 45/7. členom ZBan-1)«.
5. člen
V drugem odstavku tarifne številke 7 taksne Tarife se
besedilo »65/1. členom ZBan-1« nadomesti z besedilom
»65/9. členom ZBan-1«.
6. člen
V tarifni številki 35 taksne Tarife se beseda »šestem«
nadomesti z besedo »petem« in besedilo »488/6. člen ZTFI«
nadomesti z besedilom »488/5. člen ZTFI«.
7. člen
(1) V prvem odstavku tarifne številke 42 taksne Tarife se besedilo »19. člen ZISDU -1 v zvezi s 45/1. členom
ZBan-1« nadomesti z besedilom »19. člen ZISDU -1 v zvezi
s 45/1. členom in 45/4. členom ZBan-1 ter 19. člen ZISDU-1
v zvezi z 57/2. členom ZBan-1 in 12. členom ZISDU -1«.
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(2) Drugi odstavek tarifne številke 42 taksne Tarife se
spremeni tako, da se glasi:
»(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za vsako nadaljnjo
pridobitev delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje, na podlagi katere bi oseba oziroma osebe, za katero
oziroma katere velja že izdano dovoljenje za pridobitev
kvalificiranega deleža, presegla oziroma presegle razpon,
za katerega že izdano dovoljenje velja (19. člen ZISDU-1 v
zvezi s 45/3. členom, 45/6. členom in 57/3. členom ZBan-1
ter 12. členom ZISDU-1) znaša taksa 100 točk.«.
(3) V tretjem odstavku tarifne številke 42 taksne Tarife
se besedilo »19. člen ZISDU-1 v zvezi z 48/3. členom ZBan1« nadomesti z besedilom »547.a/12. člen ZTFI«.
(4) V četrtem odstavku tarifne številke 42 taksne Tarife se besedilo »19. člen ZISDU-1 v zvezi z 51/3. členom
ZBan-1« nadomesti z besedilom »19. člen ZISDU-1 v zvezi
z 51/5. členom ZBan-1 ter 19. člen ZISDU-1 v zvezi z 57/5.
in 51/5. členom ZBan-1 in 12. členom ZISDU-1«.
(5) Peti in šesti odstavek tarifne številke 42 taksne
Tarife se črtata.
(6) Osmi odstavek tarifne številke 42 taksne Tarife se
spremeni tako, da se glasi:
»(8) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža, če bi po sklenitvi delniškega sporazuma
oziroma sporazuma med imetniki poslovnih deležev iz prvega odstavka 57. člena ZBan-1 zaradi pridobitve dodatnih
delnic ali zaradi pristopa novega udeleženca skupni delež
udeležencev sporazuma dosegel ali presegel kvalificirani
delež v družbi za upravljanje (19. člen ZISDU-1 v zvezi z
57/4/2. členom ZBan-1 in 12. členom ZISDU-1) znaša taksa
200 točk.«.
(7) Deveti in deseti odstavek tarifne številke 42 taksne
Tarife se črtata.
(8) V enajstem odstavku tarifne številke 42 taksne Tarife se besedilo »v zvezi z 2. točko« nadomesti z besedilom
»v zvezi s 5. točko«.
(9) V dvanajstem odstavku tarifne številke 42 taksne
Tarife se besedilo »v zvezi z 2. točko« nadomesti z besedilom »v zvezi s 5. točko« in besedilo »19. člen ZISDU-1 v
zvezi s 58/2. členom in 48/3. členom ZBan-1« nadomesti z
besedilom »19. člen ZISDU-1 v zvezi z 58/2. členom ZBan-1
in 547.a/12. člen ZTFI«.
(10) V trinajstem odstavku tarifne številke 42 taksne
Tarife se besedilo »v zvezi z 2. točko« nadomesti z besedilom »v zvezi s 5. točko« in besedilo »19. člen ZISDU-1
v zvezi s 58/2. členom in 51/4. členom ZBan-1« nadomesti
z besedilom »19. člen ZISDU-1 v zvezi z 58/2. členom in
51/5. členom ZBan-1«.
(11) Štirinajsti odstavek tarifne številke 42 taksne Tarife
se spremeni tako, da se glasi:
»(14) Za izdajo odredbe neupravičenemu imetniku
oziroma udeležencem sporazuma o odsvojitvi delnic oziroma poslovnega deleža družbe za upravljanje, pridobljenih v nasprotju z ZISDU-1 (19. člen ZISDU-1 v zvezi s
53/1. členom, 53/4. členom in 57/5. členom ZBan-1 ter
12. členom ZISDU-1) znaša pavšalno nadomestilo stroškov
postopka 200 točk.«.
(12) V petnajstem odstavku tarifne številke 42 taksne
Tarife se besedilo »19. člen ZISDU-1 v zvezi s 54/1. členom
ZBan-1 ter 12. členom ZISDU-1« nadomesti z besedilom
»19. člen ZISDU -1 v zvezi s 54/1. členom in 57/5. členom
ZBan-1 ter 12. členom ZISDU-1«.
(13) V šestnajstem odstavku tarifne številke 42 taksne
Tarife se besedilo »19. člen ZISDU-1 v zvezi s 55/1. členom
ZBan-1« nadomesti z besedilom »19. člen ZISDU-1 v zvezi
s 55/1. členom in 57/5. členom ZBan-1«.
(14) Sedemnajsti odstavek tarifne številke 42 taksne
Tarife se spremeni tako, da se glasi:
»(17) Določbe četrtega, enajstega do šestnajstega
in osemnajstega odstavka te tarifne številke se smiselno
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uporabljajo tudi za skupne kvalificirane imetnike (19. člen
ZISDU-1 v zvezi s 45/7. členom ZBan-1)«.
8. člen
Pri tarifni številki 71 taksne Tarife se doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prvega odstavka te tarifne
številke se ne plača taksa za izdajo sklepa, s katerim se
ustavi postopek pregleda poslovanja (301/1. člen in 525. člen
ZTFI v zvezi z 241/5. členom ZBan-1).«.
9. člen
(1) V naslovu drugega poglavja taksne Tarife se za besedo »AGENCIJA« vstavi vejica in doda besedilo »IZDAJA
OBVESTIL O POTEKU POSTOPKA«.
(2) Pri tarifni številki 72 taksne Tarife se doda nov šesti
odstavek, ki se glasi:
»(6) Za zahtevo za izdajo obvestila, da Agencija zoper
osebo iz prve in druge alinee prvega odstavka 86.b člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO,
109/08 in 49/09; v nadaljnjem besedilu ZJF) oziroma osebo
iz 1. in 2. alinee prvega odstavka 13.a člena Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/09 in
42/09; v nadaljnjem besedilu ZJShemRS) ne vodi postopka
zaradi kršitve, ki se nanaša na zlorabo trga finančnih instrumentov iz 10. poglavja ZTFI in kršitve, ki se nanaša na
izstavitev prevzemne ponudbe po ZPre-1 oziroma da zoper
njo ni bila s pravnomočno odločbo ugotovljena kršitev teh
zakonov (82/7. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1,
126/07 in 65/08) v zvezi z 86.b členom ZJF ter 13.a členom
ZJShemRS) znaša taksa 20 točk.«.
10. člen
(1) V prvem odstavku tarifne številke 75 taksne Tarife se besedilo »301/1. člen ZTFI v zvezi z 224/1. členom
ZBan-1« in besedilo »301/2. člen v zvezi z 298. členom
ZTFI in 224/1. členom ZBan-1« nadomestita z besedilom
»491/1/2. člen ZTFI«.
(2) V četrtem odstavku tarifne številke 75 taksne Tarife
se besedilo »33/5. člen ZTFI v zvezi z 224/1. členom ZBan1« nadomesti z besedilom »491/1/2. člen ZTFI«.
(3) V petem odstavku tarifne številke 75 taksne Tarife za besedilom »tekoče koledarsko leto« doda besedilo
»(491/1/2. člen ZTFI)«.
(4) V šestem odstavku tarifne številke 75 taksne Tarife se besedilo »301/1. člen ZTFI v zvezi z 224/1. členom
ZBan-1« nadomesti z besedilom »491/1/2. člen ZTFI«.
(5) V sedmem odstavku tarifne številke 75 taksne
Tarife se besedilo »301/2. člen v zvezi z 299. členom
ZTFI in 224/1. členom ZBan-1« nadomesti z besedilom
»491/1/2. člen ZTFI«.
11. člen
V prvem odstavku tarifne številke 79 taksne Tarife se
besedilo »56/2. člen ZISDU-1 v zvezi z 33/5. členom ZTFI in
224/1. členom ZBan-1« nadomesti z besedilom »56/2. člen
ZISDU-1 v zvezi z 491/1/2. členom ZTFI«.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve Tarife začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Hierarhija pravil revidiranja

Na podlagi 4. člena in 3. točke prvega odstavka 15. člena
Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08; odslej ZRev-2)
ter v skladu s soglasjem Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-13/2009 z dne 15. oktobra 2009 je Revizijski
svet Slovenskega inštituta za revizijo na 39. redni seji dne
20. oktobra 2009 določil

HIERARHIJO
pravil revidiranja
I. NAMEN HIERARHIJE PRAVIL REVIDIRANJA
1. člen
Hierarhijo pravil revidiranja (odslej Hierarhija) je treba
določiti zaradi:
– opredelitve pravil revidiranja in prioritete posameznih
pravil revidiranja pri njihovi obvezni uporabi;
– zagotavljanja izvajanja revizijskih in njim sorodnih storitev na najvišji kakovostni ravni;
– ugotavljanja in določanja obsega revizorjeve odgovornosti do naročnikov in javnosti, ki uporablja in/ali se opira na
revizorjeve storitve;
– zmanjševanja vrzeli v pričakovanjih javnosti, kar pripomore k boljšemu razumevanju revizorjevega dela in njegovih
izsledkov, ki se sporočajo naročnikom in javnosti;
– povečevanja učinkovitosti revidiranja;
– podpore pri izvajanju revidiranja in revidiranju sorodnih
storitev, s ciljem širjenja najboljših strokovnih rešitev in pravil
etičnega ravnanja oziroma delovanja revizorja.
II. OPREDELITEV PRAVIL REVIDIRANJA
2. člen
Pravila revidiranja sestavljajo v skladu s 4. členom ZRev-2:
1. ZRev-2;
2. Mednarodni standardi revidiranja in druga pravila Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov (IFAC):
– Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti,
– Mednarodni standardi poslov preiskovanja,
– Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil,
– Mednarodni standardi sorodnih storitev,
– Mednarodna stališča o revizijskih postopkih,
– Mednarodna stališča o postopkih preiskovanja,
– Mednarodna stališča o postopkih dajanja zagotovil,
– Mednarodna stališča o postopkih sorodnih storitev,
– Kodeks etike za računovodske strokovnjake;
3. Temeljna revizijska načela in druga pravila revidiranja,
ki jih sprejema Slovenski inštitut za revizijo (odslej Inštitut);
4. drugi zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih
oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdani na njihovi
podlagi.
3. člen
Pravila revidiranja, opredeljena v členih od 4. do 11. Hie
rarhije, se nanašajo na pravila iz 4. člena ZRev-2, ki jih v
soglasju z Agencijo za javni nadzor nad revidiranjem (odslej
Agencija) sprejema Revizijski svet Slovenskega inštituta za
revizijo (odslej Revizijski svet Inštituta) na podlagi 3. točke
prvega odstavka 15. člena ZRev-2. Ta pravila revidiranja, ki
sodijo v 3. točko 2. člena Hierarhije, so:
– Temeljna revizijska načela,
– Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev,
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– stališča Revizijskega sveta Inštituta,
– pojasnila Revizijskega sveta Inštituta,
– navodila Revizijskega sveta Inštituta,
– priporočila Revizijskega sveta Inštituta,
– metodološka gradiva Inštituta in priročniki Inštituta,
– strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki
(doma in v tujini),
– splošno sprejeti postopki delovanja revizorjev v tuji
praksi.
4. člen
Temeljna revizijska načela najširše obravnavajo splošno
priznana pravila za delovanje revizijske stroke in oblikujejo podlago za postopke revidiranja pri izvajanju nalog za naročnike
revizijskih storitev. Objavljena so na spletnih straneh Inštituta:
www.si-revizija.si.
5. člen
Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev je revizorjem
vodilo pri opravljanju poklicnih dolžnosti, ki določa temeljne
prvine etičnega in poklicnega obnašanja v stroki in javnosti.
Objavljen je na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
6. člen
Stališča Revizijskega sveta Inštituta so stališča, povezana
z uporabo posameznih više razvrščenih pravil revidiranja iz
13. člena Hierarhije. Objavljena so v Uradnem listu RS in na
spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
7. člen
Pojasnila Revizijskega sveta Inštituta so pojasnila, povezana z uporabo više razvrščenih pravil revidiranja iz 13. člena
Hierarhije. Objavljena so v Uradnem listu RS in na spletnih
straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
8. člen
Navodila Revizijskega sveta Inštituta in priporočila Revizijskega sveta Inštituta so pravila delovanja in obnašanja revizijskih družb in samostojnih revizorjev pri sklepanju poslov in
opravljanju storitev. Objavljena so na spletnih straneh Inštituta:
www.si-revizija.si.
9. člen
Med metodološka gradiva Inštituta in priročnike Inštituta
sodijo podrobnejše analitične obdelave posameznih področij
revidiranja ali revidiranju sorodnih storitev in njihovih povezav
z računovodskim in davčnim področjem ter drugimi za revidiranje pomembnimi področji. Objavljena so v obliki samostojnih
publikacij, ki jih izdaja Inštitut. Seznam metodoloških gradiv
Inštituta in priročnikov Inštituta, priznanih kot sestavni del pravil
revidiranja, določi Revizijski svet Inštituta in ga po pridobljenem soglasju Agencije objavi na spletnih straneh Inštituta:
www.si-revizija.si.
10. člen
Strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki (doma
in v tujini) so priznana dela, zlasti na področju uvajanja novosti
v revizijsko stroko, ki omogočajo lažje razumevanje pravil delovanja revizijske stroke. Seznam strokovne literature, priznane
kot sestavni del pravil revidiranja, določi Revizijski svet Inštituta
in ga po pridobljenem soglasju Agencije objavi na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
11. člen
Splošno sprejeti postopki delovanja revizorjev v tuji praksi
so rešitve, ki so splošno sprejete in se uporabljajo v tuji praksi ter
po mnenju domače strokovne javnosti rešujejo tiste probleme in
vprašanja, ki jih še ni obravnaval niti Odbor za Mednarodne standarde revidiranja in dajanja zagotovil (IAASB) pri Mednarodni
zvezi računovodskih strokovnjakov niti Revizijski svet Inštituta,
so pa bistvenega pomena za delovanje revizorja. Rešitve, pri-
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poročljive za slovensko revizijsko stroko, potrjuje Revizijski svet
Inštituta ter jih po pridobljenem soglasju Agencije objavlja (bodisi
celotno besedilo bodisi naslove, če gre za strokovno literaturo)
na spletnih straneh Inštituta: www.si-revizija.si.
III. RAVNI PRAVIL REVIDIRANJA
12. člen
Ravni pravil revidiranja so opredeljene v členih od 13 do
16 in določajo tudi prioriteto posameznih pravil revidiranja pri
njihovi obvezni uporabi, tako da se v primeru nasprotja med
pravilom na višji ravni in pravilom na nižji ravni uporabi pravilo
na višji ravni, v primeru nasprotij med pravili iste ravni pa se
uporabi više razvrščeno pravilo revidiranja na tej ravni (najvišja
stopnja razvrstitve je razvrstitev pod črko (a)).
13. člen
Ravni pravil revidiranja:
1. Prva raven:
(a) Zakon o revidiranju;
(b) Mednarodni standardi revidiranja,
Mednarodni standardi obvladovanja kakovosti,
Mednarodni standardi poslov preiskovanja,
Mednarodni standardi poslov dajanja zagotovil,
Mednarodni standardi sorodnih storitev,
Kodeks poklicne etike za računovodske strokovnjake;
(c) drugi zakoni, ki urejajo revidiranje posameznih pravnih
oseb oziroma druge oblike revizije, in predpisi, izdani na njihovi
podlagi;
(d) Temeljna revizijska načela;
(e) Kodeks poklicne etike zunanjih revizorjev.
2. Druga raven:
(a) Mednarodna stališča o revizijskih postopkih,
Mednarodna stališča o postopkih preiskovanja,
Mednarodna stališča o postopkih dajanja zagotovil,
Mednarodna stališča o postopkih sorodnih storitev;
(b) stališča Revizijskega sveta Inštituta,
pojasnila Revizijskega sveta Inštituta.
3. Tretja raven:
(a) navodila Revizijskega sveta Inštituta,
priporočila Revizijskega sveta Inštituta;
(b) metodološka gradiva Inštituta in priročniki Inštituta.
4. Četrta raven:
(a) strokovna literatura in objavljeni strokovni prispevki
(doma in v tujini);
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(b) splošno sprejeti postopki delovanja revizorjev v tuji
praksi.
14. člen
Uporaba pravil, ki sodijo na prvo raven, je pri revidiranju
računovodskih izkazov obvezna. Kadar je za izvedbo predpisa
državnega organa ali organizacije o revizorjevem poročilu po
pravilih stroke potrebno dodatno pojasnilo, sprejme Revizijski
svet Inštituta v soglasju z Agencijo posebno stališče za izvedbo
tega predpisa.
15. člen
Pravila revidiranja na drugi in tretji ravni se izdajajo, da bi
revizorjem pomagala pri izvajanju standardov ali širjenju dobrih
rešitev. Nimajo veljave standardov, uporabljajo pa se, kadar se
v različnih okoliščinah ugotavlja revizorjeva poklicna skrbnost.
16. člen
Na četrti ravni se kot pravila revidiranja lahko uporabijo:
– strokovna literatura po seznamu iz 10. člena Hierarhije,
če njene rešitve podpirajo in razširjajo ter dodatno osvetljujejo
določbe Mednarodnih standardov revidiranja in drugih standardov Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov, ter
– splošno sprejeti postopki delovanja revizorjev v tuji praksi, ki jih je v skladu z 11. členom Hierarhije potrdil Revizijski
svet Inštituta, če ni možno pridobiti zadovoljivih odgovorov ali
rešitev na prvi, drugi in/ali tretji ravni Hierarhije.
V. KONČNI DOLOČBI
17. člen
Z dnem uveljavitve Hierarhije preneha veljati Hierarhija
pravil revidiranja (Uradni list RS, št. 96/02).
18. člen
Hierarhija začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 6/09
Ljubljana, dne 20. oktobra 2009
Predsednik
Revizijskega sveta Inštituta
Marjan Mahnič,
pooblaščeni revizor l.r.
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OBČINE
BRASLOVČE
3819.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Braslovče za leto 2009

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09)
29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06
ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS,
št. 37/99, 55/00 in 16/03) je Občinski svet Občine Braslovče na
seji dne 21. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Braslovče
za leto 2009
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Braslovče za leto 2009
(Uradni list RS, št. 120/08 z dne 22. 12. 2008) se besedilo
2. člena nadomesti z novim, ki se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:

BESEDILO
Skupina/
Podskupina
kontov

v EUR
Proračun
leta 2009

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I.

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

3.661.768

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.395.394

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

3.058.574

700

Davki na dohodek in dobiček

2.718.564

703

Davki na premoženje

178.410

704

Domači davki na blago in storitve

161.600

706

Drugi davki

70

71

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
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

336.820
54.020
1.500
12.100
6.800
262.400

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

4.167

720

Prihodki od podaje osnovnih sredstev

4.167

721

Prihodki od prodaje zalog

722

Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

73

PREJETE DONACIJE (730+731)

0

730

Prejete donacije iz domačih virov

0

731

Prejete donacije iz tujine

0
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BESEDILO
Skupina/
Podskupina
kontov
74

TRANSFERNI PRIHODKI (740)

262.207

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

262.207

741

Prejeta sred. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU

II.
40

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.053.982

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

402

Izdatki za blago in storitve

403

Plačila domačih obresti

43.500

409

Rezerve

55.000

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)

209.340
34.690
711.452

1.139.410

410

Subvencije

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

750.725

412

Transferi neprofitnim org. in ustanovam

132.894

413

Drugi tekoči domači transferi

253.416

414

Tekoči transferi v tujino

43

2.375

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

744.210

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

744.210

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)

1.153.202

431

Investicijski transferi

599.750

432

Investicijski transferi

553.452

III.

PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.

B.

–429.036

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

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

750

Prejeta vračila danih posojil

751

Prodaja kapitalskih deležev

752

Kupnine iz naslova privatizacije

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

440

Dana posojila

441

Povečanje kapitalskih deležev

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah j. p.

VI.

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

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

400.000

500

Domače zadolževanje

400.000

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

81.790

550

Odplačila domačega dolga

81.790

IX.

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

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

318.210

XI.

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

429.036

C.

55

4.090.804

401

420

50

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
Plače in drugi izdatki zaposlenim

42

44

0

400

41

75

v EUR
Proračun
leta 2009

348
0
348

348

RAČUN FINANCIRANJA

–110.478

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA
9009

Splošni sklad za drugo

133.152
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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
– podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu
odloku in se objavijo na spletnih straneh Občine Braslovče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za
leto 2009 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 410/01/09
Braslovče, dne 21. oktobra 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.
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5. financiranje javne službe,
6. vrste objektov in opreme za izvajanje javne službe,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske in prehodne določbe.
3. člen
(cilji javne službe)
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
(uporaba predpisov)

3820.

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

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1,
Uradni list RS, št. 39/06 – u.p.b. in 70/08), 3. in 7. člena Zakona
o gospodarskih javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/93
in 30/98), Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni
list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in
79/09), 3. in 26. člena Zakona o prekrških (ZP-1, Uradni list RS,
št. 3/07 – u.p.b. in 17/08) in 16. člena Statuta Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet Občine
Braslovče na 22. redni seji dne 21. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o načinu opravljanja obvezne lokalne
gospodarske javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki v Občini Braslovče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način, predmet in pogoje opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna
služba) na celotnem območju Občine Braslovče (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo:
1. organizacijska in prostorska zasnova opravljanja javne
službe,
2. vrsta 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,

Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz prvega
člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se
uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
5. člen
(opredelitev pojmov)
(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 po tem odloku je oseba, katere
delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni
povzročitelj odpadkov), oziroma vsaka oseba, ki izvaja pred obdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo
lastnosti ali sestava teh odpadkov.
3. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna
ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti.
4. Uporabnik storitev javne službe je oseba, ki skladno s
tem odlokom izpolnjuje pogoje za vključitev v sistem obveznega ravnanja s komunalnimi odpadki.
5. Prepuščanje odpadkov po tem odloku je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje izvajalcu javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov.
6. Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo izvajalcu javne službe, njihovo razvrščanje ter predhodno skladiščenje zaradi oddaje v obdelavo.
7. Izvajalec javne službe je oseba, ki skladno s tem odlokom opravlja dejavnost javne službe ravnanja s komunalnih
odpadkov.
8. Ločeno zbrane frakcije komunalnih odpadkov so odpadki iz podskupine »Ločeno zbrane frakcije (razen 15 01)«
s klasifikacijsko številko 20 01 in ločeno zbrana odpadna embalaža, ki je komunalni odpadek iz podskupine »Embalaža
(vključno z ločeno zbrano embalažo, ki je komunalni odpadek)«
s klasifikacijsko številko 15 01 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o ravnanju z odpadki.
9. 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.
10. Nevarne frakcije so ločeno zbrane frakcije, ki imajo
eno ali več nevarnih lastnosti iz predpisa, ki ureja ravnanje z
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odpadki in so določene v predpisu o ravnanju z ločeno zbranimi
frakcijami pri opravljanju javne službe.
11. Kosovni odpadki so odpadki iz podskupine "Drugi
komunalni odpadki" s klasifikacijsko številko 20 03 07 s klasifikacijskega seznama odpadkov, določenega v predpisu o
ravnanju z odpadki, ki zaradi svoje velikosti, oblike ali teže niso
primerni za prepuščanje v zabojnikih, posodah ali vrečkah za
odpadke.
12. 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.
13. Embalaža so vsi izdelki iz kateregakoli materiala, namenjeni temu, da blago, ne glede na to, ali gre za surovine ali
izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja,
rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od
proizvajalca do končnega uporabnika ali potrošnika.
14. 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.
15. Zbiralnica ločenih frakcij ali »Ekološki otok« je pokrit
ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za ločeno zbiranje in
začasno hranjenje posameznih ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te frakcije
prepuščajo.
16. Zbiralnica nevarnih frakcij je pokrit prostor, opremljen
za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje nevarnih frakcij,
kjer povzročitelji komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe
te frakcije oddajajo.
17. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tovorno vozilo,
opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij, ki s postanki
po določenem urniku na naseljenih območjih omogoča, da
povzročitelj komunalnih odpadkov izvajalcu javne službe te
frakcije oddajajo. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je tudi
pokrit prostor ali ustrezen zabojnik, ki se ga za določen krajši
čas začasno uredi in opremi za oddajanje in ločeno zbiranje
teh frakcij.
18. Zbirni center je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in
opremljen za ločeno zbiranje in začasno hranjenje vseh vrst
ločenih frakcij, kjer povzročitelji komunalnih odpadkov iz širše
okolice izvajalcu javne službe prepuščajo te frakcije in kosovne
odpadke. Zbirni center je lahko hkrati urejen tudi kot zbiralnica
nevarnih frakcij.
19. Prevzemno mesto je vnaprej določen prostor, kjer
uporabniki v predpisanih namenskih posodah ali zabojnikih za
odpadke prepuščajo te odpadke izvajalcu javne službe.
20. Zbirno mesto je prostor, kjer imajo uporabniki nameščene predpisane namenske posode ali zabojnike za zbiranje
mešanih komunalnih odpadkov v času do prevzema odpadkov.
21. Stavba je stavba po predpisih o graditvi objektov, v
kateri stalno ali začasno prebiva ena ali več oseb.
22. Objekt je objekt po predpisih o graditvi objektov, v ali
na katerem se opravlja proizvodna ali storitvena dejavnost ali je
v javni rabi, ki povzroča nastajanje komunalnih 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.
6. člen
(strokovno-tehnične naloge javne službe)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge
javne službe, ki z občinskim aktom ali pogodbo z izvajalcem
javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja
občinska uprava.
(2) Občinska uprava skrbi za koordinacijo med občino in
izvajalcem javne službe.
(3) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge,
ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe so:
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– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z
načrtovanjem razvoja javne službe in izvedbo načrtovanih infrastrukturnih ureditev;
– zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z načrtovanjem
komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega območja;
– zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje za
izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe;
– pospeševanje uvajanja informatiziranih procesov za potrebe javne službe.
(4) Občinska uprava izvaja nadzor nad izvajanjem javne
službe skladno s predpisi in dogovorjenim načrtom nadzora in
zagotavljanja kakovosti.
7. člen
(subsidiarno ukrepanje)
(1) Občina skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške
odprave teh posledic, če jih ni mogoče pripisati določenim ali
določljivim povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev
obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni mogoče
drugače odpraviti.
(2) Izvajalec javne službe 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.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
8. člen
(oblika izvajanja javne službe)
Javno službo po tem odloku zagotavlja Občina Braslovče
v eni izmed oblik, predpisanih z zakonom, na celotnem območju
Občine Braslovče v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem
odlokom.
9. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Pristojni organ občine sprejme tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: pravilnik)
na predlog izvajalca javne službe. 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.
10. člen
(javno pooblastilo)
(1) Izvajalec javne službe ima, glede na potrebe izvajanja
javne službe javno pooblastilo za izdajo smernic za načrtovanje
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prostorske ureditve in mnenj k predlogu prostorskega akta v
skladu z določbami Zakona o prostorskem načrtovanju.
(2) Izvajalec javne službe ima, glede na potrebe izvajanja
javne službe javno pooblastilo za predpisovanje projektnih
pogojev v fazi priprave projekta in izdajo soglasja k projektnim
rešitvam v skladu z Zakonom o graditvi objektov.
(3) O pritožbah zoper odločbe izvajalca, ki jih v upravnem
postopku izda o zadevah iz prvih dveh odstavkov tega člena,
odloča župan, razen če zakon določa drugače.
III. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
11. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega storitve zbiranja in
prevoza, obdelave komunalnih odpadkov, ki jih njihovi imetniki
prepuščajo izvajalcu javne službe, in sicer:
1. storitve prevzemanja komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih;
2. storitve obdelave komunalnih odpadkov, vključno s
sortiranjem in tehtanjem odpadkov, s katerimi se spreminja
lastnosti odpadkov z namenom zmanjšanja prostornine ali teže
odpadkov pred njihovim odlaganjem, z namenom zmanjšanja
biološko razgradljivih snovi v odpadkih, z namenom zmanjšanja nevarnih lastnosti, lažjega ravnanja z njimi ali povečanja
možnosti za njihovo predelavo;
3. storitve predhodnega skladiščenja komunalnih odpadkov zaradi oddaje odpadkov v nadaljnjo obdelavo ali za
odlaganje, vključno s prevozom preostankov odpadkov po obdelavi iz prejšnje alineje na regijsko odlagališče za nenevarne
odpadke.
(2) Storitve iz prejšnjega odstavka so v okviru opravljanja
javne službe kot javne dobrine zagotovljene vsakomur.
12. člen
(uporabniki storitev javne službe)
(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 gospodarska ali negospodarska dejavnost;
– pravico do upravljanja objekta v javni rabi, ki povzroča
nastajanje komunalnih odpadkov.
(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 nerazdelne
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 gospodarska ali
negospodarska dejavnost ali objekta v javni rabi, ki povzroča
nastajanje odpadkov. Če je lastnikov nepremičnine več, imajo
skupaj nerazdelne 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 nepremič-
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nino 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 en mesec.
Prevzemanje komunalnih odpadkov
13. člen
(ločeno zbiranje komunalnih odpadkov)
(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,
– biološki odpadki,
– nevarni odpadki iz gospodinjstev.
(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 ali posode, postavljene na prevzemnih mestih, zbiralnicah in zbirnih centrih pod pogoji in na način, ki so določeni
s tem odlokom ter navodili izvajalca.
(5) Nevarne frakcije, ki nastajajo v gospodinjstvih, mora
prevzemati za ločeno zbiranje in začasno skladiščenje teh
frakcij usposobljena oseba.
14. člen
(prevzemanje ločeno zbranih frakcij)
(1) Storitve prevzemanja ločenih frakcij obsegajo:
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbiralnicah ločenih
frakcij,
– redno prevzemanje ločenih frakcij v zbirnih centrih,
– redno prevzemanje kosovnih odpadkov v zbirnih centrih
in
– 1-krat letno 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 z ločeno zbranimi
frakcijami, ki mora vsebovati podatke, določene s predpisom o
ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami.
15. člen
(zbiralnice ločenih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje ločenih
frakcij zagotoviti tipske vreče ali zbiralnice ločenih frakcij, ki
morajo biti opremljene s tipiziranimi posodami ali zabojniki za
prevzemanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov iz prvega
odstavka 13. člena tega odloka.
(2) Zbiralnice ločenih frakcij so prostorsko razporejene:
– v urbanih ali večjih stanovanjskih naseljih najmanj ena
zbiralnica na vsakih 500 prebivalcev.
(3) Iz zbiralnic se po programu iz tretjega odstavka
14. člena redno in nemoteno zagotavlja ločen prevoz frakcij v
nadaljnjo obdelavo.
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16. člen

(zbiralnice nevarnih frakcij)
(1) Izvajalec javne službe mora za prevzemanje nevarnih
frakcij zagotoviti zbiralnice nevarnih frakcij, ki morajo biti opremljene s tipiziranimi in označenimi posodami ali zabojniki za
prevzemanje nevarnih frakcij komunalnih odpadkov, in sicer
najmanj:
– eno zbiralnico nevarnih frakcij v naselju z več kot 25.000
prebivalci,
– dve zbiralnici nevarnih frakcij v naselju z več kot 60.000
prebivalci,
– eno zbiralnico nevarnih frakcij na vsakih 60.000 prebivalcev v naselju z več kot 100.000 prebivalci.
(2) V naseljih z več kot 1000 prebivalci, v katerih ni
zbiralnice nevarnih frakcij, se ločeno zbiranje nevarnih frakcij
zagotavlja najmanj enkrat v koledarskem letu s premično zbiralnico nevarnih frakcij po vnaprej določenem urniku, ki ga določi
izvajalec javne službe.
(3) Če je premična zbiralnica iz prejšnjega odstavka tovorno vozilo, mora njegov postanek v posameznem naselju
trajati vsaj tri ure.
(4) Izvajalec javne službe mora povzročitelje komunalnih
odpadkov v naseljih iz drugega odstavka tega člena najmanj
štirinajst dni pred ločenim zbiranjem nevarnih frakcij v premični
zbiralnici obvestiti o času in načinu prevzema z obvestilom,
objavljenim v sredstvih javnega obveščanja in na drug krajevno
običajen način.
17. člen
(urejanje in vzdrževanje zbiralnic)
(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 9. 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,
– 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) 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.
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vzemnega mesta ali izrednega povečanja količine odpadkov) ni
mogoče uporabiti posode ali zabojnika iz prejšnjega odstavka.
V teh primerih morajo uporabniki do prevzema hraniti odpadke
pri sebi.
(3) Izvajalec javne službe zagotovi prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov v skladu s tehničnim pravilnikom iz
9. člena.
19. člen
(velikost in število obveznih posod za odpadke)
(1) Velikost in število obveznih posod oziroma zabojnikov
za posamezne uporabnike odpadkov določi izvajalec javne
službe. Glede na pogostnost prevzemanja odpadkov iz tretjega
odstavka prejšnjega člena se število obveznih posod ali zabojnikov in njihovo velikost določi z upoštevanjem predvidene
najmanjše količine prepuščenih odpadkov in števila povzročiteljev odpadkov skladno z merili, določenimi s pravilnikom iz
9. 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 9. člena
tega odloka.
(3) Izvajalec je dolžan za gospodinjstva na svoje stroške
zagotoviti nabavo in vzdrževanje tipiziranih posod, zabojnikov
ali vrečk za prepuščanje mešanih komunalnih odpadkov na
prevzemnih mestih.
20. člen
(prevzemna mesta)
(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 določi uporabnik v soglasju z izvajalcem javne službe. Če do soglasja ne pride, določi prevzemno
mesto na predlog katere koli stranke pristojni organ občinske
uprave.
21. člen
(zbirna mesta)
(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) Uporabnik mora pred predvidenim časom prevzemanja mešanih komunalnih odpadkov zagotoviti, da se posoda
ali zabojnik prestavi z zbirnega mesta na prevzemno mesto,
po prevzemu odpadkov pa prazne posode ali zabojnike takoj
vrne na zbirno mesto.
(3) Če s tem soglaša izvajalec javne službe, so lahko
prevzemna mesta hkrati tudi zbirna mesta.

18. člen

22. člen

(prevzemanje mešanih komunalnih odpadkov)

(zbirni center)

(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 posodah s prostornino 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l,
5 m3–30 m3 ali v tipiziranih vrečah.
(2) Tipizirane vreče za prepuščanje mešanih komunalnih
odpadkov, ki jih določa pravilnik iz 9. člena tega odloka, se
lahko uporabijo samo, če iz objektivno opravičljivih razlogov
(na primer zaradi nedostopnosti ali velike oddaljenosti od pre-

(1) V zbirnem centru izvajalec javne službe v okviru obratovalnega časa zagotavlja ločeno zbiranje v zabojnikih in posodah za naslednje frakcije:
– papir in lepenka vseh vrst in velikosti, vključno z odpadno embalažo iz papirja in lepenke,
– stekla vseh velikosti in oblik, vključno z odpadno embalažo iz stekla,
– plastike, vključno z odpadno embalažo iz plastike ali
sestavljenih materialov,
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– 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.
(2) Zbirni centri so prostorsko razporejeni na način, da
se uredi:
– najmanj en zbirni center za vsako naselje z več kot
8.000 prebivalci;
– najmanj dva zbirna centra za naselje z več kot 25.000
prebivalci;
– najmanj en zbirni center na vsakih 8.000 prebivalcev v
naseljih z več kot 100.000 prebivalci.
(3) V zbirnem centru lahko prepustijo odpadke vsi, ki imajo status uporabnika skladno z 12. členom tega odloka.
23. člen
(ureditev in vzdrževanje zbirnega centra)
(1) Izvajalec javne službe mora zbirni center urediti in
vzdrževati tako, da:
– povzročitelji komunalnih odpadkov lahko nedvoumno
ugotovijo, katere vrste frakcij se v zbirnem centru zbirajo,
– se ločeno zbrane frakcije v zbirnem centru oddajajo,
razvrščajo in začasno hranijo tako, da je možna njihova
ponovna uporaba, predelava ali odstranjevanje skladno s
predpisi, in
– na kraju zbirnega centra in v njegovi okolici ne prihaja
do onesnaževanja okolja.
(2) 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.
24. člen
(prevzemanje kosovnih odpadkov)
(1) V okviru javne službe mora biti najmanj 1-krat v koledarskem letu zagotovljeno prevzemanje kosovnih odpadkov na
prevzemnih mestih kosovnih odpadkov, ki jih določi izvajalec
javne službe v soglasju z lokalno skupnostjo, v obvestilu iz
tretjega odstavka tega člena.
(2) V okviru prevzema kosovnih odpadkov iz prejšnjega
odstavka 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 iz prejšnjih
odstavkov obvestiti o času in načinu prevzema z naznanilom,
objavljenim na krajevno običajen način.
25. člen
(javne prireditve)
(1) Za čas trajanja javne prireditve na prostem, na kateri
se pričakuje več kot 1.000 udeležencev, mora organizator na
kraju prireditve zagotoviti posode ali zabojnike za ločeno zbiranje ločenih frakcij iz prvega odstavka 13. člena tega odloka
ter ločeno zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Podrobneje
dogovorita vrsto in obseg storitve javne službe organizator
prireditve in izvajalec javne službe s pogodbo.
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(2) Organizatorji so dolžni obvestiti izvajalca javne službe
o nameravani prireditvi najmanj 7 dni pred datumom izvedbe
prireditve.
26. člen
(ukrepanje v primeru nepravilno odloženih odpadkov)
(1) Če so na zemljišču v lasti občine ali države nezakonito
odloženi komunalni odpadki, odredi pristojni organ občinske
uprave izvajalcu javne službe njihovo odstranitev, ta pa jih mora
odstraniti v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki in na račun
lastnika zemljišča oziroma v primeru, da izvaja posest nad zemljiščem druga oseba, na račun osebe, ki izvaja posest.
(2) Če so odpadki nezakonito odloženi na zemljišču v
lasti osebe zasebnega prava, odredi odstranitev komunalnih
odpadkov pristojni organ občinske uprave lastniku ali drugemu
posestniku zemljišča.
Obdelava komunalnih odpadkov
27. člen
(obdelava komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe po tem odloku se zagotavljajo naslednje storitve obdelave komunalnih odpadkov:
– storitve obdelave biološko razgradljivih odpadkov v
kompostarni;
– storitve obdelave preostanka mešanih komunalnih odpadkov v napravi za mehansko-biološko obdelavo odpadkov;
– 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;
– storitve predobdelave komunalnih odpadkov z namenom povečanja možnosti za njihovo predelavo;
– odlaganje obdelanih odpadkov.
28. člen
(tehtanje komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe se zagotavljajo storitve tehtanja
naslednjih odpadkov:
– odpadne embalaže, katero mora izvajalec javne službe
skladno s predpisi oddati subjektu 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,
– mešane komunalne odpadke, ki gredo v obdelavo.
Predhodno skladiščenje komunalnih odpadkov
29. člen
(predhodno skladiščenje)
(1) V okviru javne službe se zagotavlja skladiščenje odpadkov pri izvajalcu javne službe v zbirnih centrih z namenom
in za čas, ki je potreben, da se odpadki lahko pripravijo za
prevoz do subjekta, 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
30. člen
(pogoji obratovanja)
(1) Izvajalec javne službe mora pri opravljanju javne službe zagotoviti:
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– nabavo in vzdrževanje opreme iz 43. člena tega odloka;
– urejanje in vzdrževanje prostorov, na katerih je nameščena oprema zbiralnic in zbirnih centrov, ki so v upravljanju
izvajalca javne službe;
– zagotavljanje podatkov ter sporočanje podatkov o zbranih komunalnih odpadkih skladno s predpisi, ki urejajo ravnanja
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.
31. člen
(register prevzemnih mest)
(1) Izvajalec javne službe mora voditi register prevzemnih
mest z naslednjimi podatki:
– lokacija prevzemnega mesta za mešane komunalne
odpadke,
– ulica in hišna številka stavbe.
(2) V registru prevzemnih mest se vodijo tudi naslednji
podatki, ki so potrebni za obračun storitev javne službe:
– firma oziroma ime ter sedež oziroma prebivališče uporabnikov;
– stanovanjska površina posameznega gospodinjstva;
– 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.
32. člen
(javna obvestila)
(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 bioloških
odpadkov na območju, za katerega uredi njihovo prevzemanje, z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na druge
krajevno običajne načine obvestiti o:
– območju in načinu prepuščanja bioloških odpadkov;
– drugih pogojih za prepuščanje bioloških odpadkov;
– pogojih, pod katerimi se zbrani biološki odpadki oddajajo v predelavo.
33. člen
(redno obveščanje)
(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 v zbiralnicah ločenih frakcij ali zbirnih centrih,
– izločijo iz komunalnih odpadkov nevarne frakcije in
jih oddajajo v zbiralnicah ali premičnih zbiralnicah nevarnih
frakcij,
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– prepuščajo ločene frakcije, ki so onesnažene z nevarnimi
snovmi ali v katerih so zmešani nevarni odpadki, kot nevarne
frakcije,
– hranijo ločene in nevarne frakcije varno in neškodljivo za
okolje, dokler jih ne prepustijo ali oddajo izvajalcu javne službe,
– ne mešajo ločenih ali nevarnih frakcij z drugimi komunalnimi odpadki tako, da jih ni možno izločati pri razvrščanju
komunalnih odpadkov v sortirnici,
– prepuščajo odpadna zdravila, odpadna olja ali druge
ločene ali nevarne frakcije, za katere je zbiranje s predpisom
urejeno na poseben način, tako kot je predpisano,
– prepuščajo kosovne odpadke in opremo, ki se uporablja
v gospodinjstvih in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih mestih
ali v zbirnih centrih.
(2) Izvajalec javne službe mora povzročitelje bioloških odpadkov v sredstvih javnega obveščanja ali na druge krajevno
običajne načine redno obveščati o:
– prepovedi mešanja bioloških odpadkov z drugimi komunalnimi odpadki;
– izločanju vseh bioloških 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 bioloških odpadkov
pred prepustitvijo izvajalcu javne službe.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV
JAVNE SLUŽBE
34. člen
(pravice uporabnikov)
(1) 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,
– do uskladitve velikosti ali števila posod, vendar ne več
kot enkrat letno.
(2) Izvajalec javne službe odobri zmanjšanje velikosti in/ali
števila posod oziroma zabojnikov za odpadke na podlagi zahteve uporabnika iz tretje alineje prejšnjega odstavka pod pogojem,
da:
– prostornina obstoječe posode ali zabojnika ni manjša od
prostornine najmanjše količine komunalnih odpadkov, določene
na podlagi pravilnika iz 9. člena tega odloka oziroma če število
posod ni manjše od števila posod, določenega na podlagi istega
pravilnika in če
– ugotovi, da so se v obdobju zadnjih šestih mesecih komunalni odpadki prepuščali na prevzemnem mestu te stavbe v
zaprtih in ne popolnoma polnih posodah.
35. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabniki imajo obveznost:
– obvestiti izvajalca javne službe o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe iz 32. ali 35. člena tega
odloka na posebnem obrazcu najkasneje v 8 dneh po nastanku
spremembe;
– redno prepuščati komunalne odpadke in jih ločevati skladno z zagotovljenimi storitvami javne službe;
– zagotoviti, da so posode, zabojniki ali tipske vreče na dan
prevzema do 6. ure zjutraj nameščene na prevzemnem mestu;
– 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.
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36. člen
(prepovedi)
Imetnikom odpadkov je prepovedano:
– prepuščati odpadke v posode ali zabojnike za ločeno
zbiranje frakcij, ki niso namenjene tem odpadkom;
– mešati nevarnih frakcij z ločenimi frakcijami ali komunalnimi odpadki ali mešati posameznih nevarnih frakcij 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;
– prepuščati nevarne odpadke, vroč pepel, gradbene
odpadke, tekoče odpadke, mrtve živali ali njihove dele;
– mešati biološke odpadke z mešanimi komunalnimi odpadki na območju, kjer je vzpostavljeno ločeno zbiranje bioloških odpadkov.
VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
37. člen
(viri financiranja storitev javne službe)
Viri financiranja storitev javne službe so:
– plačila uporabnikov za storitev javne službe po veljavnih
cenah storitev javne službe,
– sredstva od prodaje ločenih frakcij, sposobnih za predelavo,
– drugi viri, določeni s predpisom lokalne skupnosti ali
zakonom oziroma na njegovi podlagi sprejetem predpisu.
Vir financiranja je tudi proračun občine, kolikor je cena
storitve javne službe potrjena s strani pristojnega državnega
organa, občinski svet pa ne potrdi predloga za povišanje cene.
Iz sredstev proračuna se financira razlika med plačili uporabnikov in predlaganim povišanjem.
38. člen
(viri financiranja javne infrastrukture)
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.
39. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cena storitev javne službe se oblikuje na enoto posamezne storitve na osnovi veljavnih predpisov o oblikovanju
cen komunalnih storitev. Enoto predstavlja volumen posode
za individualno gradnjo, za večstanovanjske objekte pa m2
površine.
(2) Cene storitev javne službe določi občinski svet ali drug
organ v skladu z zakonom s sklepom na predlog izvajalca javne
službe, pri čemer morata oba upoštevati, da je cena oblikovana
skladno s predpisom, ki ureja oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb.
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(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 ali stanovanjska površina, če gre za
gospodinjstva, oziroma razmerje med površino poslovnih prostorov, če gre za osebe, ki opravljajo storitveno ali proizvodno
dejavnost.
(4) 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 29. členom tega odloka
ne izvaja sam.
40. člen
(obračun storitev javne službe)
(1) Izvajalec obračuna storitve javne službe uporabniku
na podlagi cenika.
(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) 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.
VII. VRSTE OBJEKTOV IN OPREME ZA IZVAJANJE
JAVNE SLUŽBE
41. člen
(infrastruktura lokalnega pomena v lasti občine)
Gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena, ki je
potrebna za izvajanje javne službe, v lasti občine je.
– zemljišča in objekti zbiralnic;
– zemljišča in objekti zbirnih centrov;
– zemljišča in objekti prevzemnih mest na javnih površinah;
– zemljišča in objekti za obdelavo odpadkov.
42. člen
(oprema izvajalca javne službe)
Oprema, ki je potrebna za izvajanje javne službe, v lasti
izvajalca je:
– vozila za prevoz vseh vrst odpadkov,
– delovni stroji,
– premične zbiralnice nevarnih frakcij,
– posode in zabojniki za prepuščanje ločenih frakcij v
zbiralnicah,
– oprema za občasno prevzemanje kosovnih odpadkov,
– vozila in naprave za vzdrževanje posod in zabojnikov,
– zabojniki za preostanek mešanih komunalnih odpadkov,
– zabojniki za biološke odpadke.
VIII. NADZOR
43. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski ali drug organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ ali drug organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe,
katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni občinski inšpekcijski organ ali drug organ ima
pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi
izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
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IX. KAZENSKE DOLOČBE

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

Št.

44. člen
(prekrški izvajalca javne službe)
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek izvajalec
javne službe, če:
– ne zagotovi izvajanje javne službe po vrsti in obsegu
storitev, kot je to določeno v 13. do 30. členu tega odloka;
– ne vodi registra prevzemnih mest na način, kot je to
določeno v 32. členu tega odloka;
– ne obvešča uporabnikov na način, kot je to določeno v
33. in 34. členu tega odloka;
– pri zaračunavanju opravljenih storitev javne službe ne
upošteva cen storitev, ki so oblikovane in določene skladno s
40. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
45. člen
(prekrški uporabnikov – pravne osebe
in podjetniki posamezniki)
(1) Z globo 1400 evrov se kaznuje za prekršek uporabnik
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi
statusa uporabnika (tretji odstavek 12. člena);
– na zahtevo izvajalca javne službe ne nabavi ali vzdržuje
posode ali zabojnika (19. člen);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe
do prevzemnega mesta (šesta alineja 36. člena);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega
mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 21. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice
(prvi odstavek 21. člena);
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah,
ki vplivajo na obračun storitev javne službe (četrti odstavek
41. člena);
– ravna v nasprotju s 37. členom.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz tretjega odstavka
tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.
46. člen
(prekrški uporabnikov – fizične osebe)
Z globo 400 evrov se za prekršek kaznuje uporabnik –
fizična oseba, če:
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o pridobitvi
statusa uporabnika (tretji odstavek 12. člena);
– ne zagotovi neoviranega dostopa izvajalcu javne službe
do prevzemnega mesta (šesta alineja 36. člena);
– ne odstrani prazne posode ali zabojnika iz prevzemnega
mesta po prevzemu odpadkov (drugi odstavek 21. člena);
– ne zagotovi zbiranja odpadkov na zbirnem mestu tako,
da se prepreči nastanek emisij vonjav in onesnaženje okolice
(prvi odstavek 21. člena);
– v roku ne obvesti izvajalca javne službe o spremembah,
ki vplivajo na obračun storitev javne službe (četrti odstavek
41. člena);
– ravna v nasprotju s 37. členom.
X. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
47. člen
Predlog tehničnega pravilnika iz 9. člena mora izvajalec
predložiti občini v roku 6 mesecev od pričetka veljavnosti tega
odloka.
48. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Žalec (Uradni list RS,
št. 19/97, 40/97).

Št. 007-5/2009
Braslovče, dne 21. oktobra 2009
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

3821.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje PA26 – Gospodarska cona
Trnava zahod – območje individualnih hiš

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je Občinski svet
Občine Braslovče na 22. seji dne 21. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje PA26 – Gospodarska cona Trnava
zahod – območje individualnih hiš
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(pravna podlaga)
(1) V skladu z Odlokom o Prostorskem redu Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08; v nadaljevanju: prostorski
red občine) Občinski svet Občine Braslovče sprejme Odlok o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje PA26
– gospodarska cona Trnava zahod – območje individualnih hiš
(v nadaljevanju: OPPN) po projektu št. 55-2009, ki ga je izdelal
biro URBANISTI, d.o.o., Celje.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS,
št. 33/07).
II. VSEBINA
2. člen
(vsebina OPPN)
(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
– opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN
– umestitev načrtovane ureditve v prostor
– zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro
– rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
– rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave
– rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
– načrt parcelacije
– etapnost izvedbe prostorske ureditve
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
– usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN.
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(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
GRAFIČNI NAČRT 1: ''Izsek iz grafičnega dela prostorskega reda Občine Braslovče''
GRAFIČNI NAČRT 2: ''Območje podrobnega načrta z
obstoječim parcelnim stanjem''
GRAFIČNI NAČRT 3: ''Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji''
GRAFIČNI NAČRT 4: ''Zazidalna situacija''
GRAFIČNI NAČRT 5: ''Zasnova gospodarske infrastrukture ''
GRAFIČNI NAČRT 6: ''Načrt parcelacije''.
(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
– izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– prikaz stanja prostora
– strokovne podlage
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– obrazložitev in utemeljitev
– povzetek za javnost
– geodetski načrt s certifikatom
– geološko poročilo
– podatki o lastnikih zemljišč
– aproksimativni predračun opremljanja območja z gospodarsko javno infrastrukturo.
III. OBMOČJE
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 122,
123, 124/1, 124/2, 124/4, 136/1, 136/2, 139/1, 139/2, vse k.o.
Trnava. Območje obsega 1,15 ha.
(2) Območje OPPN se nahaja v vzhodnem delu naselja
Trnava v Občini Braslovče, v neposredni bližini avtocestnega
priključka Šentrupert in je na severu omejeno z lokalno cesto,
na vzhodu in zahodu z že obstoječimi stavbami, na jugu pa s
kmetijskimi površinami.
IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
(1) Za celotno prostorsko enoto Gospodarska cona Trnava – zahod (oznaka PE 23), v kateri se nahaja območje OPPN
iz 3. člena tega odloka, je skladno s prostorskim redom občine
potrebno izdelati izvedbeni prostorski akt (oznaka PA 26), in
sicer občinski lokacijski načrt. Skladno s 110. členom ZPNačrt
se šteje občinski lokacijski načrt po Zakonu o urejanju prostora – ZUreP (Uradni list RS, št. 110/02) za občinski podrobni
prostorski načrt po ZPNačrt.
(2) Predmet izdelave OPPN je oblikovanje manjše stanovanjske soseske, ki je v celoti še nepozidana in v naravi
predstavlja kmetijske površine. Na tem območju bo predvidena
izgradnja individualnih stanovanjskih stavb. Hkrati je potrebno
na območju na novo predvideti prometno in komunalno infrastrukturo. Nato pa je možna gradnja posameznih stavb in sicer
v skladu s spodaj navedenimi pogoji.
V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
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jugu pa dolgoročno ohranjanje najboljših kmetijskih zemljišč.
Območje je prometno dostopno po že obstoječi lokalni cesti, ki
pa jo je potrebno rekonstruirati. Velikost načrtovanih objektov,
njihova umestitev v prostor ter velikost parcel namenjenih gradnji je prilagojena morfologiji naselja Trnava.
6. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Znotraj območja OPPN je predvidena izgradnja 13 enostanovanjskih stavb. Predvidena je izgradnja tudi lokalne ceste,
ki bo prometno napajala vse načrtovane stavbe. V območju
lokalne ceste pa bo umeščena tudi vsa ostala gospodarska
javna infrastruktura, ki se bo pod pogoji upravljavcev navezovala na že obstoječo.
7. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Stavbe od A1 do A13
Znotraj te enote je dovoljena gradnja 13 enostanovanjskih
stavb. Določenih je tudi 13 parcel, namenjenih gradnji. Znotraj vsake te parcele je dovoljena gradnja ene stavbe okvirnih
dimenzij 10.00 x 15.00 m. Stavba je etažnosti največ P+M ali
P+1. Streha mora biti v primeru etažnosti P+M dvokapnica z
naklonom strešin med 35° in 45° in usmerjenostjo slemena v
smeri daljše stranice objekta, to je v smeri vzhod - zahod, kolenčni zid pa ne sme biti višji od 1.00 m. Pri etažnosti P+1 pa je
lahko streha zgolj ravna oziroma enokapnica z naklonom do 10°.
Fasade objektov so lahko v različnih zemeljskih svetlih in temnih
odtenkih, prepovedane pa so žive in kričeče barve. Pri fasadi je
zaželena uporaba lesa. Določeni so tudi odmiki od sosednjih
parcel namenjenih gradnji, ki so lahko tudi večji, manjši pa ne.
(2) Zunanja ureditev
Okolica objektov naj bo ozelenjena s travo in posameznimi drevesi, dopustne so manjše zasaditve, ki se lahko
med seboj razlikujejo, po velikosti pa ne smejo izstopati, da
ne bi tvorile sence sosednjim objektom, v primeru zasaditve
sadnega drevja mora lastnik upoštevati varstvo okolja in ne
sme uporabljati škropiv. Parkirne površine naj bodo tlakovane
s travnimi ploščami.
(3) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
Dovoljena je postavitev ograj ali živih mej višine največ do
1.50 m okoli objekta, in sicer na sam rob parcele namenjene
gradnji, od roba lokalne ceste pa mora biti oddaljena najmanj
1 m. Na križiščih, kjer je zahtevana preglednost, pa ograje ali
žive meje ne smejo presegati višine 0,8 m. Dovoljena je tudi
gradnja bazena, nadstreškov, ute, samostojne garaže dimenzij
do 30 m² in ostalih nezahtevnih objektov za lastne potrebe ter
enostavnih objektov za lastne potrebe, ki pa morajo biti oddaljeni od sosednjih parcel najmanj 2.00 m. Enaki pogoji veljajo za
skrajni severovzhodni del območja, na katerem ni predvidena
gradnja stanovanjske stavbe ampak sodi funkcionalno k že
obstoječi stavbi na parc. št. 136/3, k.o. Trnava.
(4) Geomehanski pogoji in usmeritve
Pred vsakim posegom v prostor je potrebno pridobiti
predhodno geološko mnenje.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV
GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV
NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
8. člen

(opis vplivov in povezav prostorske ureditve
s sosednjimi območji)

(prometna infrastruktura)

Območje OPPN se nahaja med naseljem Trnava in predvideno širitvijo gospodarske cone. Severovzhodno od območja
se nahaja osnovna šola ter manjši poslovni center. Vzhodni in
zahodni rob območja je že izgrajen s pretežno stanovanjskimi
objekti, na severu je načrtovana širitev poslovne cone, na

Območje OPPN Trnava – zahod se bo napajalo preko
obstoječe lokalne ceste LC 490140 (odsek 490141 Šentrupert–
Zakl–Gomilsko) na severnem delu območja. Obstoječo lokalno
cesto je potrebno rekonstruirati. V območju pa je predvideno
cestno omrežje s povezovalno cesto in cestnim priključkom,
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ki bo potekala v smeri sever – jug in dvema krakoma smeri
zahod – vzhod. Širina ceste bo 5.00 m, z obojestransko utrjeno
bankino širine 0.50 m, ki se lahko izvede s travnimi ploščami,
pri čemer je možno meteorne vode z vozišč neposredno ponikati. Prečni sklon cest bo enostranski in bo znašal od 1% do
2,5%. Vzdolžni skloni se prilagodijo predvideni višinski ureditvi
območja. Nivelete cest morajo biti prilagojene niveletam posameznih karejev, ki so podani v OPPN.
V polju preglednosti ni dovoljeno saditi dreves, grmovja ali
visokih poljskih kultur, postavljati predmetov ali naprav ali storiti
karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost občinske ceste.
Sestav zgornjega ustroja povoznih površin je sledeč:
– 3 cm asfalt beton,
– 6 cm bitu drobir,
– 40 cm min. tampon.
9. člen
(energetska infrastruktura)
(1) Na območju predvidene pozidave potekajo obstoječi
elektrovodi. Energija za napajanje predvidenih odjemalcev električne energije znotraj OPPN je na razpolago na NN zbiralkah
v razdelilni omarici R1 v bližini TP Šentrupert. Predvidena
priključna moč je 90 kW.
Predvidena nizkonapetostna distribucijska mreža znotraj
kompleksa OPPN bo izvedena z zemeljskimi kablovodi EAYY(AY2Y) – J 4 x (35 do 150) SM + 1.5 RE mm2 (skladno s
tipizacijo elektrodistribucije). Napajalni kablovod iz omarice R1
bo potekal do nove razdelilne omarice RE v kateri bo nameščena varovalna oprema za posamezni izvod. Iz razdelilne omarice RE bodo potekali kabelski izvodi do posamezne priključne
merilne omarice znotraj OPPN, ki bo vsebovala opremo za
posamezna priključna merilna mesta. Priključno merilna mesta
bodo izvedena z prostostoječimi omaricami, ki bodo nameščene na robovih parcel na stalno dostopnem mestu.
Kabelski razvod in razvod za JR na območju OPPN se
izvede direktno v zemljo ob robu cestnega telesa. Križanja
ceste in ostalih komunalnih vodov je potrebno izvesti v skladu
s predpisanimi standardi in zahtevami upravljalcev le-teh.
(2) Na območju OPPN se predvideva tudi izgradnja javne
razsvetljave. Le-ta bo izvedena s tipskimi kandelabri in svetilkami, ki bodo ustrezale obstoječi zakonodaji – Uredba mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS,
št. 81/07 in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 109, 30. 11.
2007) in vgrajeni varčnim sijalkami. Razdalja med kandelabri
bo ca. 25 do 30 m. Oddaljenost od roba cestišča ca. 1 m. Predvideni kablovodi: NAYY – J 4 x 16 do 25 mm2, ki bo potekal
direktno v zemlji.
Javna razsvetljava se priključi na obstoječo javno razsvet
ljavo v neposredni bližini.
(3) Za potrebe ogrevanja se naj prvenstveno uporabljajo
čisti energenti kot so plin, biomasa in podobno. Zaželena je tudi
uporaba alternativnih virov energije – sončni kolektorji, sončne
celice, toplotne črpalke in podobno.
10. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)
Za potrebe kabelska razvoda telekomunikacijskih vodov
na območju OPPN se v cestnem telesu izgradi kabelska kanalizacija z cevno kanalizacijo in manipulativnimi betonskimi
jaški ustreznih dimenzij. Priključni telekomunikacijski kablovod
bo potekal do razdelilne omarice, od koder se bodo izvedli priključni kablovodi do posamezne priključne omarice na objektih.
Priključna mesta bodo na samih objektih na stalno dostopnem
mestu.
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iz parkirnih prostorov in manipulativnih površin je potrebno
opremiti z lovilcem olja pred priključitvijo na meteorni kanal.
Za premere meteornih cevi do 400 mm je predviden rebrast
PVC. Na projektirane kanale se lahko priključijo samo padavinske vode. Odvajanje padavinskih vod je predvideno tudi
v skladu z določili 92. člena Zakona o vodah (ZV-1 Uradni
list RS, št. 67/02 in 57/08) sicer na tak način, da bo v čim
večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih vod z utrjenih površin. Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz
streh, parkirišča, zunanja ureditev …) je potrebno prioritetno
ponikati. Na območjih manipulacijskih površin so predvidene
travne plošče, okolica objektov pa se v čim večji meri zatravi. Za novo predvidene asfaltirane površine je predvideno
ponikanje meteornih vod na vzhodnem delu cone. V primeru
izvedbe cestnih bankin s travnimi ploščami, pri čemer je
možno meteorne vode z vozišč neposredno ponikati, izvedba meteorne kanalizacije ter ponikanje na vzhodnem delu
območja ni potrebno.
(2) Na obravnavanem območju še ni izgrajeno javno
kanalizacijsko omrežje, ki bi se zaključevalo s čistilno napravo. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod
mora biti usklajena s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v
okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalne in padavinske vode (Uradni list RS,
št. 109/07, 33/08), Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list
RS, št. 47/05, 45/07), Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v
vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 45/07) in Uredbo
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih
čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07). Do izgradnje kanalizacijskega omrežja na obravnavanem območju je potrebno
fekalne odpadne vode odvajati v male čistilne naprave. Zaradi
ločene etapnosti gradnje posameznih objektov je predvidena
izvedba kompaktne čistilne naprave za vsak objekt posebej.
Iztok biološko očiščenih odpadnih vod je predviden v meteorno kanalizacijo z iztokom v ponikovalnico. Po izgradnji
javnega kanalizacijskega sistema na obravnavanem območju
bo priključitev na javno kanalizacijo obvezna, mala komunalna
čistilna naprava pa se ukine. Fekalno kanalizacijo je potrebno
projektirati tako, da zajame vse objekte, ki so predvideni v tem
območju. Za posamezne objekte so predvideni priključni jaški
premera 800 mm. Predviden je premer fekalne kanalizacije je
PVC DN 250 mm.
12. člen
(vodovod)
(1) Oskrba novih in obstoječih objektov z vodo na obravnavanem območju je mogoča preko izgrajenega javnega vodovoda v izvedbi SAL Ø80 mm, PEHD 110 mm, ki se nahaja
vzhodno od obravnavanega območja. Predvidena je navezava
z PEHD 110 mm v trasi obstoječe lokalne ceste. Upoštevati je
potrebno obstoječo poselitev na področju nove pozidave. Za
sekundarno vodovodno omrežje bo potrebno izdelati projektno
dokumentacijo na podlagi predvidene porabe vode v posamez
nih objektih glede na njihovo namembnost.
(2) Za zagotovitev požarne varnosti je predvideno hidrantno omrežje z izvedbo nadzemnih hidrantov. Pod cestnimi
površinami je predvidena uporaba cevovodov iz nodularne
litine. Minimalni odmik novih objektov od javnega vodovoda
znaša 4.0 m.
Vsi odcepi in hišni priključki se izvedejo z vgradnjo cestnih
zapornih ventilov. Vodomeri se vgradijo v zunanje vodomerne
jaške.

11. člen

13. člen

(meteorna in fekalna kanalizacija)

(obveznost priključevanja)

(1) Za potrebe odvoda meteornih vod je na obravnavanem območju predvidena meteorna kanalizacija. Iztoke

Predvideni objekti na območju OPPN se morajo priključiti
na vso načrtovano gospodarsko infrastrukturo.
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VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
14. člen
(kulturna dediščina)
Območje OPPN leži izven evidentiranih in varovanih območij kulturne dediščine.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
15. člen
(varstvo voda)
Vsi predviden objekti se bodo priključili na javni kanalizacijski sistem. Odpadne komunalne vode se bodo po izgradnji
kolektorjev odvajale v javno kanalizacijsko omrežje ter dalje v
skupno čistilno napravo oziroma do njegove izgradnje v individualne čistilne naprave.
16. člen
(varstvo pred hrupom)
Na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
v okolju (Uradni list RS, št. 105/05) sodi območje OPPN v
II. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne
dnevne ravni hrupa 55 dBA in mejne nočne ravni 45 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom
morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti
oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne
smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
17. člen
(varstvo zraka)
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za potrebe po toplotni energiji naj
se prvenstveno uporabljajo alternativni viri oziroma tisti viri, ki
imajo minimalne vplive na kakovost zraka. S tem bo kvaliteta
zraka ostala na sprejemljivi ravni.
18. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto
za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu, kamor se
postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke, in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame.
Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen
nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Predvideni način
odvoza odpadkov mora ustrezati tehnologiji zbiranja in odvažanja odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja
s komunalnimi odpadki.
(2) Zbirno mesto mora ustrezati naslednjim splošnim zahtevam:
– funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim in požarno varstvenim pogojem,
– ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih prometnih
površinah,
– vzdolžni nagib dostopne poti od zbirnega mesta do
odjemnega mesta je lahko max. 15% v strmini oziroma 4% v
klančini,
– med zbirnim in odjemnim mestom ne sme biti stopnice
ali robnikov, ti morajo biti poglobljeni,
– širina dostopa do zbirnega mesta mora biti za 0,5 m
večja kot je širina najširšega nameščenega zabojnika,
– kadar so med zbirnim in odjemnim mestom vrata, naj
bodo ta široka vsaj 0,3 m več kot je širok najširši nameščeni
zabojnik. Ista širina velja tudi za poglobljen robnik,
– tla zbirnega mesta morajo biti primerno utrjena zaradi
prevoza zabojnikov, odporna na udarce in obrabo,
– zbirno mesto urediti tako, da se prepreči zdrs zabojnika.
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(3) Če je zbirno mesto v objektu, mora biti urejeno na
naslednji način:
– prostor mora imeti električno razsvetljavo,
– prostor naj bo ustrezno prezračevan,
– tla v prostoru naj bodo ustrezno utrjena (betonirana, tlakovana …) in nagnjena proti kanalizacijskemu jašku z rešetko
in priključkom na javno kanalizacijsko omrežje,
– v prostoru ne smejo biti priključki za plin, plinski števci
ipd.
(4) Zagotoviti je potrebno transportno pot za vozilo za
odvoz odpadkov do zbirnega oziroma odjemnega mesta. Minimalna širina transportne poti naj bo 3 m.
19. člen
(varstvo tal)
Rodovitni del prsti, ki bo odstranjen med gradnjo, je potrebno ustrezno deponirati ter uporabiti za ureditev zelenic ter
ostalih zelenih površin.
20. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost. Zato
izdelava naravovarstvenih smernic in izdaja naravovarstvenega mnenja nista potrebni.
IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
21. člen
(rešitve in ukrepi)
(1) Pri pripravi OPPN so v skladu z Zakonom o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 105/06) upoštevani ustrezni prostorski, gradbeni in tehnični ukrepi. Z ustrezno razmestitvijo objektov
in z odmiki med njimi so ustvarjeni pogoji za požarno ločitev
objektov, zagotovljeni so pogoji za omejevanja širjenja ognja ob
požaru ter pogoji za varen umik ljudi in premoženja. Urejene so
prometne in delovne površine za intervencijska vozila. Oskrba za
gašenje z vodo je predvidena preko nadzemnih hidrantov, izvedenih skladno s Pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno
omrežje za gašenje požarov (Uradni list RS, št. 30/91). Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati Zakon o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št 105/06) ter Pravilnik o požarni varnosti
v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07).
(2) Upoštevati je potrebno cono potresen ogroženosti ter
temu primerno prilagoditi način gradnje.
X. NAČRT PARCELACIJE
22. člen
(parcelacija)
Načrt parcelacije vsebuje načrt gradbenih parcel in je
prikazan v grafičnem načrtu parcelacije.
XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
23. člen
(etapnost)
V prvi etapi je potrebno območje v celoti opremiti z načrtovano gospodarsko javno infrastrukturo. Izgradnja individualnih
čistilnih naprav se lahko izvede vzporedno z gradnjo posameznih stavb. Hkrati s to etapo ali pa kasneje pa se lahko izvede
gradnja posameznih stavb in sicer v poljubnem vrstnem redu.
Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za stavbe je že
izdano gradbeno dovoljenje za načrtovano gospodarsko javno
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infrastrukturo, razen individualnih čistilnih naprav, ki se izvajajo
v sklopu gradnje posameznih stavb.
XII. DOPUSTNA ODSTOPANJA
OD NAČRTOVANIH REŠITEV
24. člen

28. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3505-28/2009
Braslovče, dne 21. oktobra 2009

(velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih
in tehničnih rešitev)
(1) Pri nadaljnjem načrtovanju objektov je dovoljeno
zmanjšanje ali povečanje tlorisnih gabaritov objektov, pri čemer se pri seštevku površin vseh objektov ne sme presegati
naslednjih faktorjev izkoriščenosti parcele namenjene gradnji:
Fi (faktor izrabe)= 1,2
Fz (faktor zazidanosti) = 0,6.
Ravno tako je dovoljena tlorisna in višinska razgibanost
objekta ter delitev objekta na več medsebojno povezanih volumnov.
(2) Dovoljena so tudi manjša odstopanja od lege posameznih objektov ter ostalih ureditev, vendar je potrebno upoštevati
minimalne odmike od sosednjih parcel. Objekte je dovoljeno
postavljati tudi bližje sosednjim parcelam, razen javnim cestam,
vendar zgolj ob soglasju lastnikov le-teh.
(3) Meje parcel namenjenih za gradnjo so določene okvirno, možne so tudi korekcije, vendar pod pogojem, da ne vplivajo na izvedbo OPPN.
(4) Dovoljeno je združevanje hkrati največ dveh parcel,
namenjenih gradnji, vendar zgolj v smeri vzhod – zahod. Združevanje pa ni dovoljeno med parcelama stavb A3 in A4.
(5) Ravno tako so dopustna odstopanja od posameznih
tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem podrobnejšem načrtovanju poiščejo primernejše rešitve, ki pa ne smejo vplivati na
izvedbo podrobnega načrta in ne smejo poslabšati prostorskih
in okoljskih razmer.
(6) Dovoljena so odstopanja od tras vodov gospodarske
infrastrukture, v kolikor to zahteva prilagoditev terenu, obstoječim trasam vodov in naprav in sami tehnologiji izvedbe.
(7) Odstopanja od rešitev, določenih s tem odlokom, ne
smejo biti v nasprotju z javnim interesom. Z odstopanji morajo
soglašati organi in organizacije, ki jih le-ta zadevajo.
XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
25. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju
veljavnosti OPPN)
OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom
odloči Občina Braslovče. Na območju OPPN po prenehanju
njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila
in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje
OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo
merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.
XIV. KONČNE DOLOČBE
26. člen
(dostopnost)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih
službah Občine Braslovče in na Upravni enoti na Oddelku za
okolje in prostor Žalec.
27. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.

Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

CERKNO
3822.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za ureditveno območje »P7 – Prod«

Na podlagi 55. do 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 8/03) in 16. člena Statuta
Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet
Občine Cerkno na 21. seji dne 24. 9. 2009 sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za ureditveno območje »P7 – Prod«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski
načrt za ureditveno območje »P7 – Prod« v Občini Cerkno.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju:
OPPN) določa prostorske ureditve znotraj ureditvenega območja OPPN.
(3) Območje OPPN je na območju Občine Cerkno določeno z Odlokom o prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Cerkno za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin
družbenega plana Občine Cerkno za obdobje 1986–1990 –
uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 102/03, v nadaljevanju: prostorski plan).
2. člen
(vsebina odloka)
Odlok o OPPN za ureditveno območje »P7 – Prod« (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa:
– ureditveno območje OPPN,
– opis prostorskih ureditev,
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– rešitve načrtovanih objektov in površin ter pogoje in
usmeritve za projektiranje in gradnjo,
– zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave
in trajnostno rabo naravnih dobrin,
– rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
– etapnost izvedbe prostorskih ureditev,
– velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev,
– ter usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN.
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6. člen

3. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)

(program dejavnosti po ureditvenih enotah)

(1) OPPN je sestavljen iz tega odloka, grafičnega dela
in prilog.
(2) Grafični del OPPN obsega:
– izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela prostorskega plana s prikazom lege prostorske ureditve na širšem
območju,
– območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim
stanjem,
– prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji,
– zazidalna oziroma ureditvena situacija,
– prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro,
– prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih
virov in ohranjanje narave,
– prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami,
– načrt parcelacije.
(3) Priloge OPPN so:
– strokovne podlage na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta,
– smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,
– obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta,
– povzetek za javnost.

(1) Program dejavnosti v ureditvenem območju OPPN je
usklajen s predpisanimi dejavnostmi za podrobnejšo namensko
rabo območij stavbnih zemljišč za proizvodne dejavnosti oziroma za gospodarske cone v skladu s Pravilnikom o vsebini,
obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter
pogojih za določitev območij sanacije razpršene gradnje in
območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07).
(2) Program dejavnosti razporejen znotraj manjših območij urejanja (ureditvenih enotah) je:
Ureditvena
enota (UE)
Ue1
Ue2
Ue3
Ue4
Ue5
Ue6
Ue7

II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg območja)
(1) Ureditveno območje OPPN meri 2,42 ha stavbnih
zemljišč in posega na parcele št.: 247.S, 658, 659, 662, 664,
666/2, 666/3, 681/4, 681/8, 681/9, 681/16, 681/17, 683, 684,
705/1, 705/2, 705/3, 705/6, vse k.o. Cerkno, kot je razvidno iz
grafičnega dela OPPN, list številka 2.1. »Območje podrobnega
načrta z obstoječim parcelnim stanjem«.
(2) Parcelacija se izvede na podlagi načrta parcelacije, ki
je prikazan v grafičnem delu OPPN.
(3) V primeru odstopanja navedenih parcel in stanja glede
na grafični prikaz velja prikaz v grafičnem delu OPPN.
III. OPIS PROSTORSKIH UREDITEV
5. člen
(prostorske ureditve na ureditvenem območju)
Na ureditvenem območju OPPN so predvidene sledeče
ureditve:
– Ureditev dostopa, manipulativnih in parkirnih površin za
zaposlene ter obiskovalce. Območje OPPN meji na državno
cesto R1 210 Cerkno–Želin, ki neposredno vpliva na ureditev
končnega stanja oziroma prometnih navezav ter mirujočega
prometa.
– Rekonstrukcijski posegi na obstoječih objektih oziroma prenova ter vzdrževalna dela na obstoječih objektih in
površinah ter morebitne spremembe namembnosti obstoječih
objektov.
– Novogradnje na nezazidanih stavbnih zemljiščih za
potrebe proizvodnih programov.
– Na delno pozidanih območjih urejanja je možna rušitev
obstoječih posamičnih funkcionalno neustreznih objektov in
dograditev z novimi proizvodnimi, skladiščnimi in ostalimi poslovnimi stavbami in objekti.
– Komunalna, energetska in prometna ureditev območja
se nanaša na rekonstrukcijo in dograditev objektov in naprav
infrastrukture glede na predvideno ureditev območja in potrebe
po izgradnji dodatnih infrastrukturnih kapacitet.

Opis ureditvene enote
območje obstoječe pozidave
območje namenjeno proizvodnim dejavnostim
in skladiščem
območje namenjeno proizvodnim dejavnostim
in skladiščem
območje obstoječe pozidave
območje namenjeno zelenim površinam ter
protierozijskim ukrepom in komunalni infrastrukturi
območje namenjeno zelenim površinam ter
protierozijskim ukrepom in komunalni infrastrukturi
območje namenjeno zelenim površinam ter
protierozijskim ukrepom in komunalni infrastrukturi

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR
7. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednji območji)
(1) Ureditveno območje OPPN se priključuje na javno
cestno omrežje v sosednjih območjih s tremi priključki:
– ureditveni enoti Ue2 in Ue3 se priključujeta preko skupnega na novo urejenega križišča na državno cesto R1 210
Cerkno–Želin,
– ureditveni enoti Ue4 in Ue5 se priključujeta preko obstoječega skupnega hišnega priključka na državno cesto R1 210
Cerkno–Želin,
– ureditvena enota Ue6 se priključuje preko obstoječega
hišnega priključka na državno cesto R1 210 Cerkno–Želin.
(2) Ureditveno območje OPPN je priključeno na obstoječe omrežje gospodarske javne infrastrukture v sosednjih
območjih:
– na kanalizacijski zbiralnik C v ureditveni enoti P2,
– na meteorni kanal v ureditveni enoti P2, ki se zliva v
Cerknico.
(3) Posegi izven ureditvenega območja OPPN so dovoljeni za potrebe izgradnje, prestavitve, rekonstrukcije komunalne,
energetske in prometne infrastrukture, za potrebe priključevanja objektov, ki so znotraj območja urejanja OPPN, kakor tudi
za postavitev opornih zidov in ograj ter ureditev interventnih poti
s soglasjem upravljavca infrastrukture na meji obravnavanega
ureditvenega območja s sosednjimi ureditvenimi območji.
8. člen
(umestitev javnih in drugih skupnih površin)
Na območju OPPN ni javnih površin. Skupne površine
predstavljajo parkirne površine neposredno v nadaljevanju novega uvoza za ureditveni enoti Ue2 in Ue3.
9. člen
(umestitev stavb in objektov po ureditvenih enotah)
V ureditvenem območju OPPN je v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov po ureditvenih enotah dovoljena gradnja:
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Stavbe in objekti

Ue1

Ue2

Ue3

Ue4

obrtno-proizvodne

12510

*

*

*

*

poslovne

12202
12203

*

*

*

*

skladiščenje

12520

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

interne poti
ceste
gospodarska
infrastruktura

21110
2120
javna

22210
22221
22231
22240

*

Ue5

Ue6

Ue7

*

*

*

*

*

*

*

*

V. REŠITVE NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN POVRŠIN
TER POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
10. člen
(skupni pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Merila za določanje parcel, namenjenih gradnji:
Parcele, namenjene gradnji znotraj ureditvenih enot, se
lahko združujejo oziroma delijo v skladu z lokacijskimi pogoji
za posamezno ureditveno enoto.
(2) Pogoji in usmeritve za urejanje skupnih površin:
Manjše zelene površine v območju cestnih koridorjev
so humuzirane in v največji meri zasajene s pokrovnimi rast
linami.
V območju zelenic izven komunalnih vodov se izvede
zasaditev površin z visoko drevesno vegetacijo, v območju
komunalnih vodov pa so primerne grmovne pokrovnice. Drevje
za zasaditev obcestnih drevoredov naj se izbira iz avtohtonih
vrst primernih za urbana območja. Zelenice pri parkirnih mestih
ter ob vozišču in pločniku se lahko mestoma tlakujejo s travnatimi betonskimi ploščami (prehodi preko travnatih površin
za pešce).
(3) Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo objektov
in njihove okolice:
Pri določanju števila parkirnih mest za osebne avtomobile
je potrebno upoštevati predvidene dejavnosti in neto uporabno
površino objektov na gradbeni parceli.

Dejavnosti
prodajni prostori
obrtno proizvodna dejavnost
skladišča
pisarniški in upravni prostori

Število PM/neto uporabno površino
(ne manj kot je zaposlenih)

Od tega za obiskovalce v %
(vendar ne manj kot 1 PM)

1PM/ 45 m2

75%

1PM/ 70–85 m2

20%

1PM/ 100m2

-

1PM/ 5–10 sedežev

90%

Parkiranje tovornih vozil je dovoljeno le na v ta namen posebej urejenih delih parcel, kar se podrobneje določi v projektu
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Usmeritve za ureditev okolice stavb na parceli, namenjeni gradnji v obsegu funkcionalnega zemljišča:
Višina zemljišča mora biti prilagojena najbližjim sosednim
zemljiščem, če to dopušča oblika parcele.
Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna
druga zavarovanja brežin.
Posestne meje je dovoljeno pregrajevati z živimi mejami
ali ograjami.
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Ob prometnicah se mora višina ograj in živih mej prilagoditi varnosti prometa (preglednost) ter upoštevati veljavne
občinske odloke.
Znotraj parcele namenjene gradnji je potrebno ograje iz
živih mej umakniti od roba javnih cest in poti v skladu s pogoji
upravljavcev na zahtevan odmik, da bo s tem omogočena nemotena raba prometnih površin.
Vse nezahtevne in enostavne objekte, ki funkcionalno
niso vezani na ulični pas, je potrebno locirati v notranjost parcele namenjene gradnji.
Parkirne površine morajo biti razmeščene tako, da ne
motijo delovnega okolja, ter urejena v skladu z veljavnimi
predpisi.
(5) Usmeritve in pogoji za posege na obstoječih objektih:
Možne so rušitve, novogradnje in prizidave k obstoječim
objektom v okviru funkcionalnih zemljišč oziroma mej parcel,
namenjenih gradnji in v okviru pogojev tega prostorskega
akta.
(6) Pogoji gradnje v varovalnih pasovih parcel za gradnjo,
za katere niso posebej podane rešitve v OPPN, se gradijo v
skladu s smernicami pristojnega nosilca urejanja prostora.
(7) Usmeritve in pogoji za podkletitev objektov:
Podkletitev objektov je možna ob predhodnih geotehničinih raziskavah, ki so sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja; pri tem se upoštevajo ukrepi za zavarovanje
sosednjih že zgrajenih objektov.
Preprečen mora biti vdor vod iz zunanjih površin v kletno
etažo.
Morebitne odpadne vode v kletni etaži se morajo prečrpavati v kanalizacijo ureditvene enote.
(8) Lega objektov na zemljišču:
Stavbe je možno postaviti znotraj gradbene meje. Gradbena meja (GM) je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani
objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od
nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
(9) Odmiki objektov od parcelnih mej:
Najmanjši medsebojni odmik prostostoječih stavb ter odmik od parcelne meje se določi glede na dejavnost v skladu s
sanitarno tehničnimi, požarnovarnostnimi in obrambnimi predpisi.
Najmanjši medsebojni odmik prostostoječih stavb mora
biti tolikšen, da novi objekti ne vplivajo škodljivo na rabo sosednjih parcel.
Novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje
min. 1,5 m. Manjši odmik od predpisanega je dovoljen, če
to dopuščajo sanitarni in požarnovarstveni predpisi ter ostali
pogoji in pri tem ni motena sosednja posest. Investitor novega
objekta je v takem primeru dolžan ustrezno preprečiti negativne vplive na parcelo ali objekt mejaša.
Objekti so lahko grajeni tudi tako, da se celotna ali del
fasade stika s sosednjim objektom.
(10) Dopustne višine objektov so podane po ureditvenih
enotah. Etažnost poslovnih delov industrijskih stavb je prilagojena dopustni višini objekta.
(11) Zakoličba objektov:
Lega objektov na parcelah, namenjenih gradnji, je določena v državnem koordinatnem sistemu z natančno lokacijo
gradbenih meja od osi cest oziroma roba cest, razvidno iz –
»Ureditvena situacija« (list št 3, merilo 1:1000).
(12) Oblikovna zasnova objektov:
Na območju OPPN naj bodo objekti oblikovani skladno z
zasnovo celotne ureditve.
Velikosti objektov (menjava višin in tlorisnih površin) sledi
namenu in parcelaciji znotraj ureditvenih enot. Materiali fasadnih oblog naj bodo čim bolj poenoteni. Infrastrukturni objekti
ter urbana oprema na celotnem območju gospodarske cone
se enotno oblikujejo.
Ceste je možno graditi le v skladu z zasnovo prikazano na
grafičnem listu št. 4. Višinski gabariti novih cest se prilagodijo
obstoječim. Površine parkirišč in manipulacijske površine se
višinsko prilagodijo obstoječim in novim cestam.
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(13) Oblikovanje zahtevnih in manj zahtevnih nestanovanjskih objektov:
Strehe poslovnih in industrijskih stavb so praviloma ravne
ali v blagih naklonih, razen v primerih, ko se vgradijo naprave
za izkoriščanje sončne energije, so strehe lahko tudi dvokapne
s prilagojenimi nakloni.
Fasade objektov naj bodo obložene s fasadnimi elementi,
ki so proizvedeni za industrijske ali poslovne objekte, vendar
barvno usklajene.
Vhodni deli stavb naj bodo ustrezno poudarjeni oziroma
primerno oblikovani.
Prizidave, nadzidave ali adaptacije obstoječih objektov
naj sledijo oblikovnim zahtevam obstoječega objekta, ki se mu
dograjujejo.
Pri zahtevnih objektih z večjim volumnom je treba poiskati
ustrezne oblikovalske rešitve; členitve za vizualno razbremenitev stavbnega kompleksa ali pa poudariti volumen v ustrezni
oblikovalski kvaliteti.
(14) Gradnja enostavnih in nezahtevnih nestanovanjskih
objektov:
Dopustna je gradnja enostavnih nestanovanjskih objektov; nadstreškov, ograj, pomožnih infrastrukturnih objektov,
začasnih objektov namenjenih skladiščenju, urbane opreme,
pomožnih cestnih, energetskih in komunalnih objektov ter telekomunikacijskih anten in oddajnikov. Objekti morajo biti oblikovno in funkcionalno usklajeni z osnovnim objektom.
Dopustna je gradnja nezahtevnih objektov kot so: ograje,
nižje od 2,2 m, škarpe in podporni zidovi, če njihova višina ne
presega 1,5 m in pomožni infrastrukturni objekti.
Naštete enostavne in nezahtevne nestanovanjske objekte
se gradi pod pogoji, kot jih določa Uredba o vrstah objektov
glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).
11. člen
(način, vrsta in namen prenove obstoječih objektov
in površin ter pogoji in usmeritve za rekonstrukcijo
in gradnjo znotraj ureditvenih enot)
(1) Ureditvena enota – Ue1: 2.825 m2
1. Prometne površine:
Prometno območje je območje preko »hišnega« priključka
navezano na državno cesto R1 210 Cerkno–Želin.
2. Usmeritve za lociranje dejavnosti:
V območju so možne spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe poslovno obrtne oziroma skladiščne
dejavnosti.
3. Merila in pogoji za načrtovanje objektov:
V enoti stojijo obstoječi objekti. Dovoljene so rekonstrukcije ter redna vzdrževalna dela in spremembe namembnosti
v poslovno in skladiščno dejavnost. Na prostih površinah je
možna postavitev novih nezahtevnih in enostavnih objektov
znotraj prikazanih gradbenih meja. Novogradnje naj se praviloma gradijo montažno s slemenom, vzporednim s plastnicami.
Gradnja enostavnih objektov mora biti oblikovno in funkcionalno usklajena z osnovnim objektom.
Maksimalni faktor zazidanosti v ureditveni enoti je 0,50
ter je pogojen z deležem zelenih površin in s potrebnimi odmiki
objektov zaradi požarne varnosti in potrebnimi manipulacijskimi
površinami.
Maksimalna višina objektov v ureditveni enoti je 11 m.
4. Zelene površine:
Zelene površine z drevjem in zelenicami se načrtujejo
predvsem ob obodu območja v okviru zunanje in hortikulturne
ureditve. Znotraj območja se predvidi prosta zasaditev.
Minimalni delež zelenih površin v ureditveni enoti je
15%.
(2) Ureditvena enota – Ue2: 3.748 m2
1. Usmeritve za prometno urejanje:
Za prometno navezavo se uredi nov priključek na državno cesto R1 210, ki hkrati zagotavlja prometno navezavo tudi
sosednjega območja Ue3. Potrebne manipulativne in interven-
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tne površine je potrebno zagotoviti znotraj ureditvene enote z
ozirom na predvideno pozidavo.
2. Usmeritve za lociranje dejavnosti:
Ue2 je namenjena za proizvodne in skladiščne dejavnosti.
Gradbene meje oziroma območja pozidave bodo v skladu s
potrebami umeščene nove skladiščne in proizvodne dejavnosti,
ter bodo prilagojene usmeritvam tega OPPN.
3. Merila in pogoji za načrtovanje objektov:
Lega objektov v enoti je določena z regulacijskimi črtami:
gradbenimi mejami, ki izhajajo iz potreb prometnih ureditev
ter gradbene linije, ki zagotavlja zadostni odmik od državne
ceste.
Znotraj gradbene meje je dovoljena gradnja vseh vrst
objektov, podolžne oblike s slemenom vzporednim s plastnicami.
Maksimalni faktor zazidanosti v ureditveni enoti je 0,45
ter je pogojen z deležem zelenih površin in z potrebnimi odmiki
objektov zaradi požarne varnosti ter potrebnimi manipulacijskimi in prometnimi površinami.
Maksimalna višina stavb v ureditveni enoti je 13 m.
4. Zelene površine:
Zelene površine z drevjem in zelenicami se načrtujejo
predvsem ob obodu območja v okviru zunanje in hortikulturne
ureditve ter pri ureditvi parkirnih površin.
Minimalni delež zelenih površin v ureditveni enoti je
15%.
(3) Ureditvena enota – Ue3: 4.669 m2
1. Usmeritve za prometno urejanje:
Območje Ue3 se prometno navezuje preko območja Ue2
na državno cesto R1 210. Potrebne manipulativne in intervent
ne površine je potrebno zagotoviti znotraj ureditvene enote z
ozirom na predvideno pozidavo.
2. Usmeritve za lociranje dejavnosti:
Ue3 je namenjena za proizvodne in skladiščne dejavnosti.
Gradbene meje oziroma območja pozidave bodo v skladu s
potrebami umeščene nove skladiščne in proizvodne dejavnosti,
ter bodo prilagojene usmeritvam tega OPPN.
3. Merila in pogoji za načrtovanje objektov:
Lega objektov v enoti je določena z regulacijskimi črtami;
gradbenimi mejami, ki izhajajo iz potreb prometnih ureditev
ter gradbene linije, ki zagotavlja zadostni odmik od državne
ceste.
Znotraj gradbene meje je dovoljena gradnja vseh vrst
objektov, podolžne oblike s slemenom, vzporednim s plastnicami.
Maksimalni faktor zazidanosti v ureditveni enoti je 0,50
ter je pogojen z deležem zelenih površin in z potrebnimi odmiki
objektov zaradi požarne varnosti ter potrebnimi manipulacijskimi in prometnimi površinami.
Maksimalna višina stavb v ureditveni enoti je 13 m.
4. Zelene površine:
Zelene površine z drevjem in zelenicami se načrtujejo
predvsem ob obodu območja v okviru zunanje in hortikulturne
ureditve, ter pri ureditvi parkirnih površin.
Minimalni delež zelenih površin v ureditveni enoti je
15%.
(4) Ureditvena enota – Ue4: 2.467 m2.
1. Prometne površine:
Prometno je območje preko »hišnega« priključka navezano na državno cesto R1 210 Cerkno–Želin.
2. Usmeritve za lociranje dejavnosti:
V območju so možne spremembe namembnosti obstoječih objektov za potrebe poslovno obrtne oziroma skladiščne
dejavnosti.
3. Merila in pogoji za načrtovanje objektov:
V enoti stojijo obstoječi objekti. Dovoljene so rekonstrukcije ter redna vzdrževalna dela in spremembe namembnosti
v poslovno in skladiščno dejavnost. Na prostih površinah je
možna postavitev novih nezahtevnih in enostavnih objektov
znotraj prikazanih gradbenih meja. Novogradnje naj se praviloma gradijo montažno s slemenom vzporednim s plastnicami.
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Gradnja enostavnih objektov mora biti oblikovno in funkcionalno usklajena z osnovnim objektom.
Maksimalni faktor zazidanosti v ureditveni enoti 0,55 ter
je pogojen z deležem zelenih površin in s potrebnimi odmiki
objektov zaradi požarne varnosti in potrebnimi manipulacijskimi
površinami.
Maksimalna višina objektov v ureditveni enoti je 11 m.
4. Zelene površine:
Zelene površine z drevjem in zelenicami se načrtujejo
predvsem ob obodu območja v okviru zunanje in hortikulturne
ureditve. Znotraj območja se predvidi prosta zasaditev.
Minimalni delež zelenih površin v ureditveni enoti je 15%.
(5) Ureditvena enota – Ue5: 866 m2.
1. Prometne površine:
Prometno se območje navezuje na Ue4, ki je preko »hišnega« priključka navezano na državno cesto R1 210 Cerk
no–Želin.
2. Ureditve:
Na območju niso predvideni gradbeni posegi, razen potrebni protierozijski ukrepi ter ukrepi za ureditev komunalne
infrastrukture.
(6) Ureditvena enota – Ue6: 4.236 m2.
1. Prometne povezave:
Območje se prometno navezuje na Ue1.
2. Ureditve:
Na območju niso predvideni gradbeni posegi, razen potrebni protierozijski ukrepi ter ukrepi za ureditev komunalne
infrastrukture.
(7) Ureditvena enota – Ue7: 5.424 m2.
1. Prometne površine:
Prometno območje ni urejeno ter se ne navezuje na sistem javnih cest.
2. Ureditve:
Na območju niso predvideni gradbeni posegi razen potrebni protierozijski ukrepi ter ukrepi za ureditev komunalne
infrastrukture.
VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO
JAVNO INFRASTRUKTURO
IN GRAJENO JAVNO DOBRO
12. člen
(skupne določbe)
(1) Za nemoteno delovanje v ureditvenem območju OPPN
je potrebno zagotoviti opremljenost zemljišč za gradnjo v območju z dostopi na javno cestno omrežje in komunalnimi priključki ter zagotoviti priključitev celotnega omrežja komunalne in
energetske infrastrukture proizvodnega kompleksa na omrežje
gospodarske javne infrastrukture izven kompleksa.
(2) Proizvodni kompleks je opremljen s komunalno infrastrukturo z navezavo internega omrežja kompleksa na javno
cesto. Izvedeno je vodovodno, kanalizacijsko, električno in
telefonsko omrežje.
(3) Obstoječe stanje in rešitve so razvidne iz grafičnega
dela osnutka OPPN, list številka 4.0 »Prikaz ureditev glede
poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro«.
13. člen
(prometne ureditve)
(1) Priključevanje na javno cestno omrežje:
Območja Ue1, Ue4 in Ue5 so prometno priključena na
javno cesto preko »hišnih« priključkov, za območji Ue2 in Ue3
se uredi nov skupni priključek na javno cestno omrežje (R1
210), urejen v štirikrako križišče.
(2) Ceste v ureditvenem območju:
Vse ureditvene enote znotraj območja se prometno povežejo oziroma uredijo vsaj z interventnimi potmi. Z inter-
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nim cestnim omrežjem ustrezne širine in z ustreznimi radiji
je zagotovljen nemoten dostop do proizvodnih in skladiščnih
kapacitet kakor tudi prometne poti za evakuacijo ter dostop
intervencijskih vozil.
Hodniki za pešce niso zajeti v sklopu internega cestnega
omrežja.
(3) Rekonstrukcija obstoječih cestnih odsekov:
Ob ureditvi in posegih na območju P7 – Prod se ob celotni vzhodni meji območja oziroma na odseku obstoječe ceste
R1 210 izvede koridor za pešce in kolesarje.
(4) Razmestitev javnih in drugih skupnih površin:
Znotraj območja OPPN ni javnih površin.
14. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Območje se bo napajalo preko na novo zgrajene elek
tro-kabelske kanalizacije, ki bo potekala vzporedno z državno
cesto v koridorju komunalne infrastrukture ter je prikazana
na listu številka 4.0 »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in
priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter
grajeno javno dobro«.
(2) Za napajanje objektov sta predvideni dve novi transformatorski postaji TP1 v Ue3 za severni del cone ter TP2 v Ue2
za napajanje južnega dela cone.
(3) Nizkonapetostno napajanje posameznih objektov se
zagotavlja s kablovodi. Obstoječe nizkonapetostno napajanje
se postopoma v celoti preuredi v kablovodni sistem, predvsem
če predstavlja oviro pri izgradnji ostalih komunalno-tehnoloških
vodov oziroma ga je potrebno nadomestiti z novimi zaradi
zastarelosti.
(4) Pri pripravi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja se upoštevajo smernice ter idejna zasnova kabelske kanalizacije, ki jo je izdelala Elektro Primorska d.d., DE Tolmin.
15. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Javni telekomunikacijski vod, na katerega se priključuje območje, poteka vzdolž državne ceste R1 210.
(2) Telekomunikacijsko omrežje v območju OPPN se izvede v kabelski izvedbi v cestnih koridorjih.
(3) Kanalizacija se izvede iz PVC cevi Ф 110 mm. Število
cevi je odvisno od potrebnega števila kablov, kar se določi v
projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na mestih odcepov kablov ali spojk kablov se izvedejo tipski betonski jaški
različnih velikosti:
– pomožni jaški velikosti 120 x 120 x 120 cm,
– jaški velikosti do 150 x 180 x 190 cm.
16. člen
(vodovod)
Ob obravnavanem območju je zgrajen javni vodovod,
na katerega se priključujejo predvideni cevovodi za napajanje
območja. Vzpostaviti je potrebno napajanje vseh objektov in
krožne povezave cevovodov. Potek obstoječih in predvidenih
cevovodov ter lokacije hidrantov so prikazani na listu številka
3.3 »Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno
dobro«.
17. člen
(kanalizacija)
(1) Na območju se vzpostavi ločen sistem odvajanja padavinskih in odpadnih vod. Kanali potekajo praviloma po utrjenih površinah.
(2) Meteorna voda se vodi v kanalizacijsko omrežje meteornih vod ter kontrolirano odvaja v vodotok, ki je južno od
območja obravnave.
(3) Padavinske vode iz utrjenih površin se preko lovilcev
olj poveže na sistem meteornega kanalizacijskega omrežje.
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(4) Za izvedbo meteorne kanalizacije se predvideva
uporaba vodotesnih cevi in tipskih revizijskih jaškov. Sistem
čiščenja meteornih vod s cest in utrjenih površin je lahko
centralen (z zadrževalnikom) ali s posameznimi lovilci olj. V
vsakem primeru morajo biti lovilci olj skladni s standardom
SIST EN 858-2.
(5) Odpadne vode iz objektov na območju se navezujejo
na načrtovani zbirni kanal odpadnih vod, ki bo potekal ob
južnem robu območja ter se bo navezoval na kanalizacijski
zbiralnik C, ki se zaključuje z obstoječo čistilno napravo.
(6) Profili kanalizacijskih cevi so odvisni od količine odpadne vode v kanalu ter vzdolžnega padca kanala.
(7) Pri rekonstrukcijah, širitvah oziroma novogradnji
omrežja kanalizacije se predvideva uporaba vodotesnih PE cevi
in tipskih revizijskih jaškov.
18. člen
(zunanja razsvetljava)
Zunanja razsvetljava se razporedi ob vseh internih cestah
oziroma transportnih komunikacijah, parkirnih površinah in po
obodu kompleksa. Napaja se iz nizkonapetostne zanke, ki je
vodena v ali tik ob cestnih koridorjih. Stebri višine 10 m bodo
opremljeni z modernimi svetlobnimi telesi. Napajanje bo regulirano preko sistema, ki omogoča večstopenjsko intenzivnost
osvetlitve, kar omogoča prihranke pri porabi električne energije,
posebej izražene v zimskem času.
19. člen
(ogrevanje)
Objekti znotraj posamezne podenote se ogrevajo preko
skupne kotlovnice znotraj podenote na lahko kurilno olje ali plin
oziroma biomaso.
20. člen
(odstranjevanje odpadkov)
Na vsaki parceli namenjeni gradnji se zagotovi odjemna mesta za komunalne odpadke dostopna komunalnemu
vozilu. Za dejavnosti, za katere je v skladu z veljavnimi
predpisi posebej zahtevano ločeno zbiranje odpadkov, se
le to zagotovi na posamezni parceli namenjeni gradnji tega
investitorja.
21. člen
(obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za gradnjo)
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba pridobiti tudi soglasja in dovoljenja za vso
potrebno komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo,
ki je potrebna za priključevanje posameznih objektov v uredit
venih enotah.
(2) V postopku priprave projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja je potrebno, od pristojnega soglasodajalca pridobiti
projektne pogoje, k projektnim rešitvam pa soglasje za ureditev
priključka na državno cesto R1 210 Cerkno–Želin.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE IN TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN
22. člen
(rešitve in ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine)
Območje prostorske ureditve se ne nahaja v območju
kulturne dediščine ali v njenem vplivnem območju.
23. člen
(rešitve in ukrepi za varovanje okolja in ohranjanje narave)
Območje prostorske ureditve se ne nahaja v območju
varstva narave ali v njenem vplivnem območju.
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24. člen
(zrak)

(1) Kljub temu, da ne pričakujemo prekomernih koncentracij snovi iz prometa in potencialne proizvodnje v okolju, je
potrebno po pričetku obratovanja cone upoštevati omilitvene
ukrepe, ki ščitijo okolje pred negativnimi učinki onesnaženega
zraka s strani prometa.
(2) V času gradnje je treba izvajati naslednje omilitvene
ukrepe:
– vlaženje in škropljenje tistih površin, ki bi lahko povzročale emisije prahu v okolje (npr. transportne poti, druge
odkrite površine, gradbeni materiali, ravnanje z odpadki),
– pokrivanje tovornjakov pri odvozu gradbenih odpadkov,
– čiščenje tovornih vozil in gradbene mehanizacije preden zapustijo območje gradbišča, tako da ne bo prihajalo do
depozicije materiala na javne ceste,
– zmanjšati je treba kakršno koli odmetavanje materiala
z večjih višin, nastalega pri gradnji,
– uporabljati premakljive in demontažne protiprašne ovire proti najbližjim sosednjim objektom (npr. zavese),
– gradbena dela se ne smejo izvajati v vetrovnem vremenu (pri hitrosti vetra večji od 4 m/s),
– prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov
na gradbišču,
– potrebno je redno vzdrževanje in zagotavljanje pravilnega delovanja gradbene mehanizacije.
(3) Med obratovanjem je potrebno upoštevati omilitvene
ukrepe, ki ščitijo okolje pred negativnimi učinki onesnaženega
zraka kljub temu, da ne pričakujemo prekomernih emisij snovi
v zrak iz prometa in obratovanja objektov:
– redni pregled in čiščenje kurilnih naprav in dimnovod
nih tuljav dimnika v predpisanih rokih,
– redno vzdrževanje in pravilno delovanje kurilne naprave,
– zasaditev vegetacije med parkirišči in najbližjimi stanovanjskimi objekti.
25. člen
(tla in podzemne vode)
(1) Med običajnim obratovanjem na območju ob ustrezni
ureditvi tal območja in posamezne dejavnosti ne bo pomembnih vplivov na tla.
(2) V času gradnje in obratovanja je na področju varstva tal in podtalnice potrebno izvajati naslednje omilitvene
ukrepe:
– preprečiti raztresanje oziroma razlivanje gradbenih
materialov,
– preprečiti spiranje gradbenih materialov v tla,
– vzdrževanje gradbene mehanizacije in transportnih
vozil mora potekati tako, da ne pride do razlitja in iztekanja
motornega olja in drugih nevarnih snovi.
(3) Omilitveni ukrep v času obratovanja je zagotovitev tal
parkirnih površin, ki so neprepustna za vodo, olja in gorivo.
(4) Spremljanje vplivov na okolje – monitoring je potreben samo med gradnjo:
– spremljanje nepredvidenih dogodkov na gradbišču v
gradbenem dnevniku (razlitja snovi, okvare strojev) in poročilo
o ukrepih,
– nadzor nad uporabo goriv in olj v delovnih strojih in
drugih napravah (kraj polnjenja rezervoarjev), vodenje evidence odpadne embalaže hidroizolacijskih snovi.
26. člen
(hrup)
(1) Za varstvo pred hrupom v času gradnje je potrebno
izvajati omilitvene ukrepe:
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– na manipulativnih površinah se ne smejo zadrževati
tovorna vozila s prižganimi motorji,
– gradbena dela se izvajajo le v dnevnem času
(6.–18. ure),
– omejiti zelo hrupna opravila na najkrajši možni čas,
– razmestiti hrupno gradbeno opremo (kompresorji in
generatorji) na tak način, da bo čim bolj oddaljena od najbližjih
sosednjih stanovanjskih objektov (tam, kjer je to možno),
– postaviti hrupno gradbeno opremo tako, da bodo deli,
ki povzročajo hrup, obrnjeni proč od sosednjih stanovanjskih
objektov,
– redno vzdrževati gradbeno opremo in mehanizacijo,
– pri delu uporabljati atestirano opremo,
– za pogon opreme uporabljati električni tok iz omrežja,
kjer je to mogoče,
– uporabljati gradbeno opremo, tovorna vozila in gradbeno mehanizacijo s čim manjšo emisijo hrupa,
– upoštevati je treba Pravilnik o emisiji strojev, ki se
uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05 in
49/06).
(2) Za varstvo pred hrupom v času obratovanja je potrebno izvajati omilitvene ukrepe:
– obratovanje proizvodnih dejavnost (kovinsko-predelovalna dejavnost, skladiščenje v objektih) samo v dnevnem
času,
– delo mora potekati za zaprtimi okni in vrati,
– na manipulativnih površinah se ne smejo zadrževati
tovorna vozila s prižganimi motorji,
– na manipulacijskih površinah se ne smejo izvajati hrupna dela (npr. hrupna popravila).
27. člen
(odpadki)
Glede ravnanja z odpadki je treba izvajati naslednje
omilitvene ukrepe:
– investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del
gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja,
– investitor mora zagotoviti med seboj ločeno zbiranje
gradbenih odpadkov,
– investitor mora zagotoviti, da nevarne gradbene odpadke odstranjujejo za to pooblaščena podjetja,
– investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del
gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,
– investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del.
28. člen
(svetloba)
(1) V času gradnje je za potrebe varstva pred svetlobnim onesnaževanjem potrebno izvajati naslednje omilitvene
ukrepe:
– nepokrite površine gradbišč in druge nepokrite površine iz prejšnjega odstavka morajo biti 30 minut po prenehanju
izvajanja gradbenih, vzdrževalnih ali drugih obnovitvenih del
osvetljene samo svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve iz 4. člena
Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 81/07 in 109/07).
(2) V času obratovanja je za potrebe varstva pred svetlobnim onesnaževanjem potrebno izvajati naslednje omilitvene ukrepe:
– uporabljale se bodo svetilke, katerih delež svetlobnega
toka, ki seva navzgor, je enak 0%;
– uporabljale se bodo svetilke, katerih povprečna elek
trična moč za razsvetljavo proizvodnega objekta, vključno
z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane
površine stavb proizvodnega objekta in osvetljene nepokrite
zazidane površine gradbenih inženirskih objektov, ki so na-
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menjeni proizvodnemu procesu na območju proizvodnega
objekta, ne bo presegati mejne vrednosti 0,090 W/m2 med
izvajanjem proizvodnega procesa ter 30 minut pred začetkom
in po koncu obratovalnega časa ter 0,015 W/m2 zunaj časa za
izvajanje proizvodnega procesa;
– pri izračunu povprečne električne moči svetilk bo, za
razsvetljavo proizvodnega objekta in poslovnih stavb, upoštevana tudi električno moč svetilk za osvetljevanje fasad in streh
stavb, v katerih se izvaja proizvodnja;
– ne glede na izračun povprečne električne moči se lahko za razsvetljavo proizvodnega objekta in poslovne stavbe
uporabi ena ali več svetilk, katerih celotna električna moč presega 300 W za proizvodni objekt 180 W za poslovne stavbe;
– upravljavec razsvetljave proizvodnega objekta, v katerem se izvajajo dela na prostem, bo zagotovil, da povprečna
osvetljenost površin delovnih mest na prostem ne bo presegala standardne osvetljenosti delovnega mesta na prostem
za več kot 10%, razen v primeru, če bo ugotovil, da za opravljanje delovnega procesa na delovnih mestih potrebna višja
raven osvetljenosti;
– povprečna električna moč svetilk razsvetljavo poslovne
stavbe, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na
vsoto zazidane površine stavb za dejavnosti in osvetljene
izvajanje poslovne nepokrite zazidane površine gradbenih
inženirskih objektov ob poslovni stavbi, ki so namenjeni prometu blaga in ljudi ali izvajanju poslovne dejavnosti, ne bo
presegala mejne vrednosti 0,075 W/m2 v obratovalnem času
za izvajanje dejavnosti ter 30 minut pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter 0,015 W/m2 zunaj obratovalnega
časa za izvajanje dejavnosti;
– upravljavec razsvetljave fasade bo zagotovil, da svetlost osvetljenega dela fasade, izračunana kot povprečna
vrednost celotne površine osvetljenega dela fasade, ne presega 1 cd/m2;
– razsvetljava bo nameščena tako, da osvetljenost, ki
jo povzroča na oknih varovanih prostorov, ne presega mejnih
vrednosti iz Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07).
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
29. člen
(požarna varnost)
(1) Predvidena pozidava mora zagotavljati pogoje za
varen umik ljudi in premoženja, zadostne prometne in delovne
površine za intervencijska vozila ter zadostne vire za oskrbo
z vodo za gašenje. Zagotovljeni morajo biti potrebni odmiki
med objekti in parcelnimi mejami oziroma ustrezna ločitev
objektov, s čimer bodo zagotovljeni pogoji za omejevanje širjenja ognja ob požaru. Za preprečevanje nastanka požara je
pomembno, da se odstranijo ali pa vsaj zmanjšajo na najmanjšo možno mero vsi vzroki za požar in se usposobi lastnike in
najemnike za preventivno delovanje pred požarom in varno
evakuacijo iz objekta.
(2) Za dele objekta oziroma za celoto mora biti priprav
ljen požarni red in usklajen z intervencijskimi enotami. Za
posamezni objekt oziroma za celoto mora biti zagotovljeno
redno vzdrževanje in kontrola požarnovarnostnih naprav in
opreme. Za potrebe hidrantnega omrežja mora biti zagotovljena stalna kontrola nad delovanjem kot tudi vzdrževanje
le-tega.
(3) Celotno ureditveno območje se na novo opremi s
hidrantnim omrežjem, ki bo zagotavljalo zadostno oskrbo z
vodo za gašenje. Na dovoznih poteh je potrebno urediti postavitvena mesta za gasilska vozila. Ureditev dovozov, dostopov
in delovnih površin je potrebno urediti v skladu s standardom
DIN 14090. Za kompleks mora biti zagotovljen dostop do naj-
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manj dveh stranic stavbe ter najmanj dve delovni površini za
intervencijo, ki morata biti urejeni ob različnih stranicah.
(4) Javno cestno omrežje in interne poti bodo služilo tudi
intervencijskim potem. Intervencijske poti bodo istočasno namenjene za umik ljudi in premoženja. Za objekte je potrebno
zagotoviti zadostno nosilnost konstrukcij za določen čas v
primeru požara.
(5) Pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna
izdelava študija požarne varnosti, pred vložitvijo vloge za
izdajo gradbenega dovoljenja, ter pridobiti požarno soglasje k
projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.
30. člen
(protierozijski ukrepi)
(1) Obstoječi in načrtovani objekti so v erozijsko ogroženem območju. Pri projektiranju je potrebno upoštevati nevarnosti erozij.
(2) Na erozijsko ogroženih območjih so posegi možni
samo v skladu s predpisi, ki ureja to področje, ter je pri načrtovanju potrebno izdelati in upoštevati geomehansko oziroma
geotehnično poročilo.
(3) Pred pričetkom gradnje je v projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja potrebno vključiti vse potrebne ukrepe
za preprečitev morebitnih erozijskih vplivov, ter upoštevati
geomehanske izračun.
31. člen
(protipotresni ukrepi)
Objekti morajo biti grajeni potresno varno. Pri projektiranju je treba upoštevati, da je projektni pospešek tal 0,225 g
po EMS lestvici.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKIH UREDITEV
TER DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE
32. člen
(etapnost in dodatni pogoji za pripravo projektne
dokumentacije)
Gradnja objektov znotraj ureditvenega območja OPPN in
znotraj posameznih ureditvenih enot je možna v eni sami ali
v več med seboj neodvisnih fazah. Posamezna faza predstavlja gradnjo objekta z zunanjo ureditvijo in vsemi potrebnimi
priključki na komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo, vendar objektov ni možno pričeti uporabljati, dokler
tudi infrastruktura nima predpisanih dovoljenj za posamezno
območje.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV
32. člen
(velikosti dopustnih odstopanj)
(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od
rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer ter pri projektiranju objektov in ureditev
poiščejo rešitve, ki so primernejše z gradbeno tehničnega,
oblikovalskega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se
ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere na območju OPPN.
(2) Dopustna odstopanja lokacij infrastrukturnih vodov
na območju prostorskega akta so ±5,0 m.
(3) Višinski gabariti načrtovanih stavb smejo presegati dimenzije določene v besedilu za posamezne ureditvene
enote do +1,0 m.
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XI. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV
PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OBČINSKEGA
PODROBNEGA NAČRTA
33. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskega akta)
Prenehanje veljavnosti OPPN je možno kadar so:
– vse predvidene komunalne, energetske naprave in prometne površine dograjene,
– kadar je večina predvidenih stavb znotraj ureditvenih
enot zgrajenih.
XII. KONČNE DOLOČBE
34. člen
(hramba in vpogled)
no.

OPPN skupaj s prilogami je na vpogled na Občini Cerk
35. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2008
Cerkno, dne 24. septembra 2009
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

GORENJA VAS - POLJANE
3823.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Gorenja
vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99, Uradni list
RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane
na 16. redni seji dne 17. 6. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1.
Zemljišče parc. št. 981/8, pot v izmeri 83 m2, vpisano v z.
k. vl. št. 345, k.o. Podvrh kot javno dobro, preneha biti javno
dobro v splošni rabi.
2.
Dovoljuje se, da se zemljišče, navedeno v 1. točki tega
sklepa, odpiše iz z. k. vl. št. 345, k.o. Podvrh. Vpiše se v nov
vložek iste k.o. in pri njem se vknjiži lastninska pravica za Občino Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja
vas, matična številka: 5883261.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/2009-045
Gorenja vas, dne 17. junija 2009
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.
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KRANJ
3824.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Kranj

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl.
US), 18. ter 75. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 33/07) in v skladu z določili Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08) je Svet Mestne
občine Kranj na 30. seji dne 7. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Mestne občine Kranj
1. člen
V prvem odstavku 7. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Kranj (Uradni list
RS, št. 49/07 in 35/08, v nadaljevanju: odlok) se deseta alineja
spremeni tako, da se po novem glasi:
»Skupna služba notranje revizije Kranj.«
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Medobčinski inšpektorat Kranj kot organ skupne občinske uprave opravlja upravne in prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju občin
ustanoviteljic skladno z odlokom o ustanovitvi organa skupne
občinske uprave.«
V 7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»– Skupna služba notranje revizije Kranj kot organ skupne
občinske uprave opravlja naloge vzpostavitve in učinkovitega
izvajanja funkcije notranjega revidiranja občin ustanoviteljic
ter njihovih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov skladno z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske
uprave.«
Dosedanji četrti odstavek 7. člena postane peti odstavek.
2. člen
15. člen odloka se spremeni tako da se po novem glasi:
»Naloge zaščite ter reševanja se izvajajo v okviru Službe
za zaščito in reševanje.
Služba za zaščito in reševanje opravlja naslednjo nalogo:
– načrtuje, organizira, izvaja in spremlja naloge s področja
zaščite in reševanja ter obrambnih priprav.
Služba je za zakonitost in kvaliteto svojega dela odgovorna neposredno županu.«
3. člen
16. člen (Medobčinski inšpektorat Kranj) odloka se spremeni tako da se po novem glasi:
»Medobčinski inšpektorat Kranj (v nadaljevanju: inšpektorat) kot upravni in prekrškovni organ opravlja naslednje naloge:
– opravlja nadzor nad izvajanjem državnih in občinskih
predpisov, s katerimi občine ustanoviteljice urejajo zadeve iz
izvirne pristojnosti in zadeve iz prenesene pristojnosti z države
na občino;
– spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje
stanja na področjih, ki jih nadzira;
– pripravlja strokovne podlage in razpisne dokumentacije
za javna naročila s področja inšpektorata;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega
delovnega področja.
Delovno področje in naloge medobčinskega redarstva
kot službe v sestavi inšpektorata določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis. Medobčinsko redarstvo je
pristojno:
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– nadzorovati in zagotavljati pogoje za varen in neoviran
cestni promet v naseljih;
– varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah
zunaj naselij;
– skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah;
– varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino;
– vzdrževati javni red in mir;
– spremljati, analizirati in podajati predloge za izboljšanje
stanja na področjih, ki jih nadzira;
– opravljati druge upravne in strokovne naloge s svojega
delovnega področja.«
4. člen
17. člen (Skupna služba notranje revizije Kranj) odloka se
spremeni tako da se po novem glasi:
»Skupna služba notranje revizije Kranj (v nadaljevanju:
služba notranje revizije) opravlja naslednje naloge:
– izvaja stalni in celoviti nadzor nad pravilnostjo in smotrnostjo poslovanja občine kot celote, neposrednih in posrednih
uporabnikov proračuna ter institucij, v katerih ima občina delež
ali jim daje pomoč;
– svetuje na področju obvladovanja tveganj, notranjih
kontrol in postopkov poslovodenja;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega
delovnega področja.
Podrobnejše naloge, način dela in pristojnosti se opredelijo v pravilniku o delovanju službe notranje revizije, ki ga sprejmejo vsi župani občin ustanoviteljic. Služba notranje revizije je
za zakonitost in kvaliteto svojega dela odgovorna neposredno
županom občin ustanoviteljic.«
5. člen
Črta se 18. člena odloka.
6. člen
V tretjem odstavku 22. člena se črta besedilo »vodja službe notranje revizije ter«. Glagol »odgovarjata« se spremeni v
edninsko obliko »odgovarja«.
Doda se nov peti odstavek 22. člena, ki se glasi:
»Vodja službe notranje revizije, ki predstavlja in zastopa
službo notranje revizije, odgovarja županu za izvrševanje nalog, ki spadajo v pristojnost Mestne občine Kranj.«
Dosedanji peti odstavek 22. člena postane nov šesti odstavek istega člena.
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Sklep o sprejemu občinskega programa
varnosti v Mestni občini Kranj

1.
Svet Mestne občine Kranj sprejema Občinski program
varnosti v Mestni občini Kranj.
2.
Občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljni strateško-varnostni dokument, s katerim so opredeljena izhodišča in usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter
varnega in kakovostnega življenja prebivalcev in obiskovalcev
občine. Namen OPV je določiti enotna merila za zagotavljanje
javne varnosti v občini in opredeliti ukrepe ter ravnanja pristojnih, ki zagotavljajo javno varnost in javni red na območju
občine.
3.
V OPV so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnosti
v lokalni skupnosti, zaželeni cilji, ukrepi in nosilci za doseganje
ciljev, izhodišča za izdelavo ocene varnostnih razmer v lokalni
skupnosti, izhodišča za organizacijo in delovanje redarske
službe, izvajanje nadzora nad izvajanjem občinskega programa
varnosti ter ocena finančnih posledic.
4.
Občinski program varnosti Mestne občine Kranj je priloga
tega sklepa.
5.
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 430-6/08-44/04
Kranj, dne 23. septembra 2009
Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Igor Velov l.r.

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

zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.
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SKLEP
o sprejemu občinskega programa varnosti
v Mestni občini Kranj

7. člen
V roku 1 meseca od uveljavitve odlokov o ustanovitvi
organov skupne občinske uprave iz 7. člena odloka župan
sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi
Mestne občine Kranj.

Župan
Mestne občine Kranj
Damijan Perne

Stran

Na podlagi prvega odstavka 6. člena Zakona o občinskem
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) in je Svet Mestne
občine Kranj na 29. seji dne 23. 9. 2009 sprejel

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Št. 032-0031/2008-5-(43/11)
Kranj, dne 12. oktobra 2009
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MEDVODE
3826.

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje
obvezne občinske gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih cest na območju
Občine Medvode

Na podlagi 8. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 33/06 – UPB1 in 45/08), 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), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), 3., 4., 5. in 10. člena
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Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/96), Odloka o izvajanju gospodarskih javnih
služb s podelitvijo koncesije (Uradni list RS, št. 55/96) ter
17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode
na 20. seji dne 20. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne
občinske gospodarske javne službe vzdrževanja
občinskih cest na območju Občine Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Medvode (v nadaljevanju: koncedent) določa predmet, pogoje in
postopek za oddajo koncesije za izvajanje obvezne občinske
gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Medvode (v nadaljevanju: javna služba) ter ureja
druga vprašanja v zvezi s koncesijo za izvajanje javne službe.
2. člen
Javno službo iz 1. člena tega odloka izvaja gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik ali samostojna
podjetnica posameznica, ki se ji v skladu z zakonom, ki ureja
izvajanje gospodarskih javnih služb in zakonom, ki ureja javno
zasebno partnerstvo, podeli koncesijo (v nadaljevanju: koncesionar, izvajalec) v obsegu in pod pogoji določenimi s tem
odlokom.
Koncesija gospodarske javne službe po tem odloku je javnonaročniška oblika javno-zasebnega partnerstva po zakonu,
ki ureja javno-zasebno partnerstvo.
3. člen
Odlok določa:
1. dejavnosti, ki so predmet javne službe,
2. območje izvajanja in uporabnike storitev javne službe
ter razmerja do uporabnikov,
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe
(koncesionar),
4. javna pooblastila koncesionarja,
5. splošne pogoje za izvajanje javne službe,
6. vrsto in obseg monopola,
7. začetek in čas trajanja koncesije,
8. način podelitve koncesije,
9. vire financiranja javne službe,
10. način plačila koncesionarja,
11. nadzor nad izvajanjem javne službe,
12. prenehanje koncesijskega razmerja,
13. druge pogoje za izvajanje javne službe.
II. DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET JAVNE SLUŽBE
4. člen
Predmet javne službe je vzdrževanje občinskih cest na
območju Občine Medvode ter izvajanje drugih storitev, potrebnih za nemoteno opravljanje javne službe.
Javno cesto sestavljajo:
– cestno telo,
– cestni objekti,
– naprave za odvodnjavanje ceste,
– brežine ceste,
– cestni svet,
– zračni svet nad voziščem v višini 7 metrov,
– prometne površine zunaj vozišča, kot so: počivališča,
parkirišča, avtobusna postajališča in obračališča, prostori in
objekti za tehtanje in nadzor prometa,
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– površine za pešce in kolesarje na cestišču ceste,
– priključki na cesto v širini cestnega sveta,
– prometna signalizacija in prometna oprema,
– cestne naprave in druge ureditve, namenjene varnosti
prometa, zaščiti ceste ter zemljišč in objektov vzdolž ceste pred
vplivi prometa na njej,
– naprave za evidentiranje prometa.
Občinske ceste so opredeljene v Odloku o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 01/05).
Skladno z navedenim odlokom je predmet javne službe vzdrževanje lokalnih cest, lokalnih zbirnih cest, lokalnih krajevnih
cest, ter vseh javnih poti, razen javnih poti krajevnih in vaških
skupnosti.
Seznam občinskih cest se objavi v razpisni dokumentaciji
javnega razpisa po tem odloku.
5. člen
Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega vzdrževalna dela za njihovo ohranjanje
v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti, nadzor nad njihovim stanjem in stanjem njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev njihovih prevoznosti ob naravnih
in drugih nesrečah. (v nadaljnjem besedilu: redno vzdrževanje
občinskih cest).
Dela rednega vzdrževanja so:
1. pregledniška služba;
2. redno vzdrževanje prometnih površin;
3. redno vzdrževanje bankin;
4. redno vzdrževanje odvodnjavanja;
5. redno vzdrževanje brežin;
6. redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme;
7. redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev;
8. redno vzdrževanje vegetacije;
9. zagotavljanje preglednosti;
10. čiščenje cest;
11. redno vzdrževanje cestnih objektov;
12. intervencijski ukrepi;
13. izvajanje zimske službe;
14. druga dela in storitve, ki po veljavni zakonodaji štejejo
med vzdrževanje cest.
Obseg in način izvajanja del se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.

dela:

6. člen
V izvajanje zimske službe sodijo naslednja vzdrževalna

1. zagotavljanje in postavljanje potrebnega števila snežnih kolov;
2. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice;
3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega iz javnih
prometnih površin in javnih parkirišč;
4. pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih površinah,
otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej, ki ogrožajo varnost ljudi in
stvari;
5. odvoz snega iz avtobusnih površin in križišč;
6. čiščenje objektov in naprav, zgrajenih za intervencije
in požarno varnost;
7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge;
8. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
9. obveščanje javnosti o stanju cest;
10. druge naloge, katere omogočajo v zimskem času
nemoten promet na javnih prometnih površinah.
Izvedbeni program zimske službe pripravi izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest in ga predloži v sprejem oddelku
za gospodarske javne službe občinske uprave najkasneje do
15. oktobra tekočega leta. Pred sprejemom izvedbenega programa zimske službe oddelek za gospodarske javne službe
izvedbeni program zimske službe predloži odboru za komu-
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nalne dejavnosti občinskega sveta, da ga obravnava in poda
nanj mnenje pripombe.
Izvedbeni program zimske službe obsega popis vseh
površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba.
Z izvedbenim programom zimske službe se določi prioriteta pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest, poti in
ostalih javnih površin in čiščenja odtokov cestnih požiralnikov,
odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor
in nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Zimska služba se izvaja praviloma od 15. novembra do
15. marca. Izvedbeni program zimske službe mora vsebovati
tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem
terminu. Obseg in način izvajanja del se podrobneje uredi v
koncesijski pogodbi.
III. OBMOČJE IZVAJANJA IN UPORABNIKI STORITEV
JAVNE SLUŽBE TER RAZMERJA DO UPORABNIKOV
IN KONCEDENTA
7. člen
Območje izvajanja javne službe je območje celotne Občine Medvode.
8. člen
Uporabniki storitev javne službe so vse pravne osebe in
fizične osebe, ki uporabljajo javne ceste, ki so predmet izvajanja gospodarske javne službe po tem odloku.
9. člen
Storitve, ki so predmet javne službe, so kot javne dobrine
zagotovljene vsakomur pod enakimi pogoji. Uporaba storitev
javne službe je za uporabnike brezplačna.
10. člen
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
javne službe;
– 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;
– skrbeti za tekoče obveščanje javnosti o dogodkih v
zvezi z izvajanjem koncesije;
– pravočasno odgovoriti uporabnikom na njihove pobude
in/ali pritožbe;
– obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti
uvedeni s predpisom;
– pripravljati projekte za pridobivanje finančnih sredstev
iz drugih virov;
– vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo in
izvajanjem koncesije, usklajenih z občinskimi evidencami;
– ažurno in strokovno voditi poslovne knjige;
– pripraviti predloge poslovnih načrtov, letnih programov
in dolgoročnih planov javne službe in jih predložiti županu in
oddelku za gospodarske javne službe v potrditev, pripravljati
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;
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– obveščati druge pristojne organe (inšpekcije …) o
kršitvah.
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.
11. člen
V zvezi z rednim vzdrževanjem je koncesionar dolžan
to izvajati v skladu s potrjenim planom vzdrževanja. Koncesionar v okviru pregledniške službe izvaja stalen pregled cest.
Koncesionar podaja predlog mesečnega plana vzdrževanja,
ki se izvaja v obsegu dela vzdrževanja, kot ga potrdi koncedent. Koncesionar rednega vzdrževanja je dolžan o svojem
delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno, kdaj in
katera dela so bila opravljena, obseg in trajanja teh del,
potrošnja materialov, uporabljena delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna
vzdrževalna se praviloma opravljajo v času manjše prometne
obremenitve in v kolikor je mogoče brez omejitev prometa.
Glede ostalih del rednega vzdrževanja in 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 veljavnih predpisih.
12. člen
Dolžnosti koncesionarja v zvezi z izvajanjem zimske
službe so, da:
1. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko službo;
2. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega
materiala in soli;
3. izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
4. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj,
ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma
cestnih odsekih, za katere je v izvedbenem programu zimske
službe predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že
ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
5. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg,
ko ga zapade 10 cm na cestiščih. Višino snega ugotavlja
koncesionar;
6. do konca maja v tekočem letu izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje;
7. v predlogu izvedbenega programa zimske službe
opredeli, na katerih cestah bo zimsko službo izvajal sam in
na katerih cestah bodo zimsko službo izvajali podizvajalci,
in navede firmo oziroma ime podizvajalca;
8. upošteva dobro prakso pri izvajanju zimske službe.
13. člen
Za izvajanje gospodarske javne službe je odgovoren
koncesionar. Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren
tudi za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z upravljanjem
gospodarske javne službe povzročijo pri njem zaposleni
ljudje ali pogodbeni (pod)izvajalci koncedentu, uporabnikom
ali tretjim osebam.
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 koncesijsko pogodbo – zavarovanje dejavnosti (za škodo, ki jo povzroči občini
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z nerednim ali nevestnim opravljanjem gospodarske javne
službe in za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z oprav
ljanjem (storitvijo ali opustitvijo) gospodarske javne službe
povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim
osebam).
14. člen
Koncesionar je dolžan za kvalitetno opravljanje del
koncedentu izstaviti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančna garancija se glasi na znesek
najmanj 10% letne proračunske postavke za vzdrževanje
cest in zimsko službo. Bančna garancija je vnovčljiva na prvi
poziv in je brezpogojna.
Če bi se po uporabi izdelka oziroma predmeta te pogodbe izkazalo, da je imel napake, tedaj je koncesionar
odgovoren po določbah zakona o obligacijskih razmerjih,
zakonu o graditvi objektov in posebnih gradbenih uzancah.
15. člen
Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na opravljanje javne službe.
Koncesionar mora za vsako 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.
Koncesionar, ki opravlja dejavnost gospodarske javne
službe, mora imeti revidirane letne računovodske izkaze v
skladu z zakonom.
16. 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.
17. člen
Uporabniki imajo od koncesionarja zlasti pravico:
– do trajnega, rednega in nemotenega zagotavljanja
storitev koncesionarja,
– 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 nanj,
– uporabljati storitve javne službe pod pogoji, določenimi z zakonom, s tem odlokom in z drugimi predpisi,
– da so obveščeni o tem, na katerih javnih cestah izvaja
zimsko službo koncesionar in na katerih njegovi podizvajalci
ter da so obveščeni o firmi oziroma imenu podizvajalca na
posamezni javni cesti.
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.
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18. člen
Uporabniki imajo do koncesionarja zlasti dolžnost:
– upoštevati navodila koncesionarja in omogočiti neovirano opravljanje storitev javne službe,
– prijaviti vsa dejstva, pomembna za izvajanje javne
službe oziroma sporočiti koncesionarju vsako spremembo,
– nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje
katastra – obveznih zbirk podatkov.
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.
Inšpektor iz prejšnjega odstavka lahko na pobudo koncesionarja odredi uporabniku storitev, da zagotovi vse, kar
je potrebno za izvedbo storitev javne službe.
IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
KONCESIONAR
19. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba.
Ponudbo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več
oseb, ki morajo ponudbi 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.
Vsaka oseba (v nadaljevanju: ponudnik) lahko vloži le
eno vlogo (ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti
ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni
(skupni) ponudbi.
20. člen
V ponudbi za pridobitev koncesije (ponudbi na javni
razpis) mora ponudnik dokazati, da izpolnjuje naslednje
pogoje:
1. je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javne službe;
2. ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje javne
službe, če so ta zahtevana z zakonom;
3. ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor
gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku
42. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-2,
Uradni list RS, št. 128/06, 16/08);
4. ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
5. ima poravnane davke, prispevke in druge zakonsko
določene dajatve;
6. ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja;
7. ima poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
roka za oddajo ponudb;
8. v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega poslovnega računa;
9. potrdi, da ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na odločitev koncedenta;
10. potrdi, da sprejema vse obveznosti določene s
tem aktom, razpisno dokumentacijo in vzorcem koncesijske
pogodbe;
11. ima povprečni letni promet v višini najmanj
300.000,00 EUR brez DDV v preteklih treh letih (2006, 2007,
2008). V primeru partnerske ponudbe se seštevek letnih prometov vseh partnerjev pomnoži s faktorjem 0,85 in upošteva
tako dobljen rezultat povprečnega letnega prometa;
12. zaposluje najmanj eno osebo s petimi leti delovnih
izkušenj pri dejavnosti vzdrževanje cest in zimska služba,
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ki ima najmanj visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo gradbene smeri;
13. ima ustrezne reference, ki se nanašajo na predmet
gospodarske javne službe: ponudnik je v preteklih petih letih
za poljubno število naročnikov opravljal storitve, ki po vsebini
ustrezajo predmetu koncesije, najmanj v skupni vrednosti
500.000,00 EUR brez DDV;
14. potrdi, da razpolaga z zadostnim številom delavcev
z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami
na področju izvajanja koncesije;
15. potrdi, 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 dokaže, da lahko tudi sicer nemoteno
opravlja dejavnost;
16. potrdi, da je sposoben zagotavljati izvajanje storitev
na kontinuiran in kvaliteten način ob upoštevanju tega odloka, predpisov, normativov in standardov;
17. potrdi, da zagotavlja interventno izvajanje javne
službe ob vsakem času;
18. se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, koncedentu ali tretji osebi.
V primeru skupne ponudbe mora pogoje od 1 do 10
izpolnjevati vsak od partnerjev v skupni ponudbi, pogoj 11 se
ugotavlja na način, kot je naveden, ostale pogoje pa morajo
dokazati partnerji skupno.
V. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
21. člen
Koncedent bo koncesionarju podelil zlasti naslednja
javna pooblastila:
– da izvaja javno službo v skladu s predpisi Republike
Slovenije in Občine Medvode ter koncesijsko pogodbo;
– 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.
VI. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
22. člen
Izvajanje javne službe zagotavlja koncesionar z opremo, objekti in napravami, ki so njegova last, jih ima v najemu, posesti ali jih kakorkoli drugače zagotovi. Koncesionar
izvaja javno službo v svojem imenu in za svoj račun.
23. člen
Določene dejavnosti javne službe lahko koncesionar,
ob soglasju koncedenta, zagotavlja s podizvajalci.
Koncesionar mora tudi v primeru delnega izvajanja storitev preko pogodbe s podizvajalcem v razmerju do koncedenta in uporabnikov ter tretjih oseb v zvezi s tem nastopati
v svojem imenu in za svoj račun.
VII. VRSTA IN OBSEG MONOPOLA
24. člen
Javno službo izvaja koncesionar na podlagi podeljene
koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe, v kateri se določijo pravice ter obveznosti koncedenta in koncesionarja.
25. člen
Koncesionar je po pooblastilu koncedenta edini in izključni izvajalec koncesionirane javne službe na celotnem
območju Občine Medvode.
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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 koncesijskem območju.
26. člen
Koncesionar je pristojen pri izvajanju predmetne dejavnosti izdajati dovoljenja in druge akte, ki so predpisani z
zakonom ali drugimi predpisi.
VIII. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
27. člen
Koncesijsko razmerje za dejavnost iz 1. člena tega odloka nastane, koncesionar pa pridobi pravice in dolžnosti iz
koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
28. člen
Koncesijsko razmerje traja 10 let.
Koncesijska pogodba se lahko po njenem izteku podaljša zgolj iz razlogov in pod pogoji določenimi v zakonu, največ do izbire novega koncesionarja ali izvajalca za področje
predmeta javne službe.
Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesionar mora pričeti izvajati koncesijo najkasneje v 30 dneh po sklenitvi koncesijske pogodbe.
Koncesijsko obdobje ne teče v času, ko zaradi višje sile
(nastopa izrednih okoliščin, ki jih ni bilo mogoče pričakovati
niti se jim izogniti ali jih odvrniti) ali razlogov na strani koncedenta, koncesionar ne more izvrševati bistvenega dela tega
koncesijskega razmerja.
Koncesijska pogodba mora biti z novim koncesionarjem
sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena
prejšnja koncesija, začne pa učinkovati ob izteku navedenega roka.
IX. NAČIN PODELITVE KONCESIJE
29. člen
Koncedent izbere koncesionarja z enotnim javnim razpisom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na
Portalu javnih naročil RS in EU.
Javni razpis se lahko objavi tudi v drugih medijih, vendar ne pred dnem posredovanja v objave iz prejšnjega
odstavka.
Koncesionar mora izpolnjevati pogoje po zakonu, predpisih Občine Medvode, javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.
30. člen
Sklep o javnem razpisu sprejme župan. V razpisnih
pogojih župan ne sme določati novih pogojev za opravljanje
dejavnosti kot tistih (pogojev za koncesionarja), ki so določeni s tem odlokom.
31. člen
Javni razpis se objavi po določbah tega odloka, v skladu z zakonom, ki ureja področje gospodarskih javnih služb
in ob smiselni uporabi zakona, ki ureja področje javnega
naročanja, kot odprti postopek.
Javni razpis določa zlasti:
1. navedbo in sedež koncedenta,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet, naravo ter obseg koncesije,
4. območje izvajanja predmeta koncesije,
5. začetek in predviden čas trajanja koncesije,
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6. postopek izbire koncesionarja,
7. merila za izbor koncesionarja,
8. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar za izvajanje predmeta koncesije,
9. način dokazovanja izpolnjevanja pogojev in usposobljenosti za izvajanje koncesije,
10. druge obvezne sestavine ponudbe, jezik, v katerem
morajo biti ponudbe napisane, in drugo potrebno dokumentacijo (pogoji za predložitev skupne ponudbe …),
11. način zavarovanja resnosti ponudbe,
12. kraj in rok za predložitev ponudb ter pogoje za
njihovo predložitev,
13. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja
ponudb,
14. druge podatke, pomembne za izvedbo javnega
razpisa.
Javni razpis lahko vključuje tudi druge podatke, mora
pa jih vključevati, če to zahteva zakon ali na njegovi podlagi
izdan predpis.
32. člen
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in
transparentna merila za izbor koncesionarja. Koncedent
mora izbrati ekonomsko najugodnejšo ponudbo z uporabo
naslednjih meril za izbiro:
– 75% najnižja skupna cena izvajanih storitev v obsegu,
kot ga na podlagi preteklega povprečnega obsega posameznih naročenih istovrstnih del in storitev opredeli koncedent
v javnem razpisu;
– 15% reference – kvalitetno opravljanje storitev, ki po
vsebini ustrezajo predmetu koncesije;
– 10% opremljenost z zadostnim obsegom opreme in
naprav oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga
s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma na drugačen način dokaže, da lahko tudi sicer nemoteno opravlja
dejavnost.
33. člen
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.
34. člen
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
deset dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
V istem roku sme koncedent dopolniti razpisno dokumentacijo in ustrezno podaljšati rok za oddajo ponudb.
35. člen
Ponudba mora vsebovati vse z razpisom in razpisno
dokumentacijo zahtevane podatke. Ponudba mora biti podana v zaprti ovojnici s pripisom, ne odpiraj, javni razpis
– koncesija.«
Ponudba se vloži neposredno pri koncedentu ali se mu
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 ponudbe se neodprte vrnejo vlagatelju.
36. člen
Rok za ponudbe na javni razpis za izvajanje javne službe mora omogočiti ponudnikom pripravo popolne ponudbe
in ne sme biti krajši od štiridesetih dni.
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37. člen
Javni razpis je uspešen, če je koncedent prejel vsaj
dve popolni ponudbi. Če koncedent ne pridobi dveh popolnih
ponudb, se javni razpis ponovi.
Javni razpis se ponovi tudi, če koncesionar ni bil izbran
ali če s ponudnikom, ki je bil izbran za koncesionarja, v predpisanem roku ni bila sklenjena koncesijska pogodba.
Ponovljen javni razpis je uspešen, če je koncedent
prejel vsaj eno popolno ponudbo.
38. člen
V postopku vrednotenja ponudb se sme od ponudnikov
zahtevati zgolj takšna pojasnila ali dopolnitve, ki nikakor ne
vplivajo na ocenjevanje skladno s postavljenimi merili za
izbor koncesionarja oziroma na drugačno razvrstitev njihovih
ponudb glede na ostale ponudbe.
Če koncedent oziroma z njegove strani imenovana
strokovna komisija ugotovi, da dokumentacija ponudnika
formalno ni popolna, pozove ponudnika, da jo dopolni in mu
določi rok za dopolnitev dokumentacije. Rok za dopolnitev
ne sme biti daljši od osem dni.
Če ponudba v določenem roku odpravi pomanjkljivosti,
se šteje, da je popolna, v nasprotnem primeru pa je nepopolna in se kot taka zavrne.
39. člen
Odpiranje ponudb, 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 ponudnikom, njegovim
zastopnikom, članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem v poslovnem razmerju ali kako drugače interesno
povezani ali v sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v
stranski vrsti do 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 ponudniku ali so kako drugače delali
za ponudnika, 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 kandidati, ampak le posredno preko koncedenta. Izločenega člana strokovne komisije
nadomesti nadomestni član strokovne komisije.
40. člen
Po končanem javnem odpiranju, ki ga vodi strokovna
komisija, ta pregleda ponudbe in ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Po končanem pregledu in vrednotenju komisija
sestavi poročilo ter navede, katere ponudbe izpolnjujejo
razpisne zahteve, ter razvrsti te ponudbe 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) občinski upravi, ki vodi postopek izbire
koncesionarja.
Po končanem postopku oblikuje občinska uprava predlog za izbor in odloči o izboru koncesionarja z odločbo.
O izboru župan obvesti občinski svet.
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41. člen
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.
42. člen
Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
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
podpisa obeh pogodbenih strank.
Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu Občine Medvode sklene njen župan.
43. člen
Koncesionar izvaja koncesijo v svojem imenu in za
svoj račun.
Koncesionar nosi celotno tveganje potreb po storitvah
javne službe in druga tržna tveganja koncesije.
Koncesionar ni upravičen do nobenih garancij ali plačil
koncedenta zaradi tega, ker prihodki iz koncesije ne dosegajo načrtovanih.
Koncesionar ni upravičen do poplačila katerihkoli vlaganj v objekte in naprave koncesije od koncedenta, razen
v primeru predčasnega prenehanja koncesije skladno s tem
odlokom in koncesijsko pogodbo.
44. 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.
45. člen
S koncesijsko pogodbo koncedent in koncesionar uredita vsa vprašanja koncesijskega razmerja, in sicer:
– obliko in namen koncesije;
– medsebojne obveznosti v zvezi z uporabo in vzdrževanjem naprav ter objektov koncesije;
– spremembe v družbi koncesionarja, o katerih mora ta
pridobiti soglasje koncedenta;
– možnosti vstopa v koncesijsko razmerje namesto
dosedanjega koncesionarja;
– pogodbene kazni ter razloge za odpoved, razvezo
in razdrtje pogodbe ter pravice in obveznosti pogodbenih
strank v takih primerih;
– pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja v
zvezi z izvajanjem javne službe;
– pogoje za oddajo poslov podizvajalcem;
– dolžnost koncesionarja poročati koncedentu o vseh
dejstvih in pojavih, ki utegnejo vplivati na izvajanje javne
službe na način in pod pogoji, določenimi v koncesijskem
aktu;
– način finančnega in strokovnega nadzora s strani
koncedenta;
– pogodbene sankcije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja javne službe;
– medsebojna razmerja v zvezi z morebitno škodo,
povzročeno z izvajanjem ali neizvajanjem javne službe;
– razmerja ob spremenjenih in nepredvidljivih okoliščinah;
– način spreminjanja koncesijske pogodbe;
– prenehanje koncesijske pogodbe in njegove posledice ter njeno morebitno podaljšanje;
– posledice spremenjenih okoliščin, višje sile in aktov
javne oblasti koncedenta.
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X. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
46. člen
Koncesionar si zagotavlja plačilo za opravljene storitve javne službe z zaračunavanjem opravljenih storitev
koncedentu, storitve pa se financirajo iz proračuna Občine
Medvode ter drugih virov.
47. člen
Cenik storitev in način usklajevanja cen je sestavni del
koncesijske pogodbe.
XI. NAČIN PLAČILA KONCESIONARJA
48. člen
Plačilo za izvajanje gospodarske javne službe je mesečno in se obračunava skladno s cenikom storitev za pretekli mesec na podlagi potrjenih izvedenih del. Način plačila
je urejen s koncesijsko pogodbo.
XII. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
49. člen
Nadzor nad izvajanjem podeljene koncesije izvaja oddelek za gospodarske javne službe občinske uprave v okviru
zakonskih pooblastil. Nadzor zajema vse okoliščine v zvezi
z izvajanjem javne službe, zlasti pa zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
Oddelek za gospodarske javne službe pri opravljanju
nadzora ob ugotovitvi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno
obveznosti iz koncesijskega razmerja, izdaja odločbe ter
odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje
določb tega koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
50. člen
Nadzor nad izvajanjem pogodbe lahko opravlja tudi
notranja revizija, zunanja revizija in Nadzorni odbor občine.
Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga
opravila v zvezi z nadzorom pooblasti ustrezno strokovno
službo, zavod oziroma drugo ustrezno institucijo.
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.
51. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi
občinska inšpekcija.
52. člen
Finančni nadzor nad poslovanjem koncesionarja izvaja
pristojni občinski organ – oddelek za proračun in finance.
Medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem strokovnega
in finančnega nadzora uredita koncedent in koncesionar s
koncesijsko pogodbo.
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.
Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan, potekati
pa mora tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom
koncedenta.
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O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov
pooblaščenec.
53. 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.
XIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
54. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom javne službe v režijo.
55. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z (enostranskim) koncedentovim razdrtjem,
– z odstopom od koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo.
56. člen
Koncesijska pogodba preneha s pretekom časa, za
katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.
57. člen
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,
– če koncesionar koncedentu ne omogoča nadzora v
skladu z določbami tega odloka.
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.
Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če
koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske
pogodbe, tako da to koncesionarju onemogoča izvajanje
koncesijske pogodbe.
Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno
v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in
nepremagljivih okoliščin.
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Ob razdoru koncesijske pogodbe je koncedent dolžan
koncesionarju v enem letu zagotoviti povrnitev morebitnih
revaloriziranih neamortiziranih vlaganj, ki jih ni mogoče ali ni
upravičeno brez posledic vrniti koncesionarju v naravi.
58. člen
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.
Ne šteje se za kršitev koncesijske pogodbe akt ali dejanje koncedenta v javnem interesu, ki je opredeljen v zakonu
ali na zakonu temelječem predpisu, ki se neposredno in posebej nanaša na koncesionarja in je sorazmeren s posegom
v koncesionarjeve pravice.
59. člen
Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.
Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali sistemskega značaja oziroma
drugih enakovredno ocenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali nemogoče.
60. člen
Koncesijsko razmerje preneha v primeru prenehanja
koncesionarja.
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.
61. člen
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.
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.
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.
V primeru odvzema iz druge točke prvega odstavka je
koncedent dolžan koncesionarju povrniti tudi odškodnino po
splošnih pravilih odškodninskega prava.
V primeru odvzema koncesije ali drugega prenehanja
po določbah tega odloka lahko koncedent prevzame konce
sionirano gospodarsko javno službo v režijo ali ga odda na
drug način, določen z zakonom in Odlokom o gospodarskih
javnih službah v Občini Medvode.
62. člen
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 službe. Od-
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kup koncesije se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi
v razumnem roku, ki pa ne sme trajati več kot štiri mesece.
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.
63. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar nepretrgoma opravljati javno službo do
dneva, ko le-to prevzame drug izvajalec.
XIV. DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
64. člen
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, 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.
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.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane javne službe v nepredvidljivih
okoliščinah.
V primeru višje sile in drugih nepredvidljivih 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.
65. člen
Stavka delavcev koncesionarja ne šteje za razloge višje
sile. V primeru stavke delavcev mora koncesionar zagotoviti
izvajanje gospodarske javne službe najmanj v obsegu, kot je
za tovrstni primer predvideno v veljavni zakonodaji.
66. člen
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.
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.
67. člen
Koncesija je prenosljiva le s soglasjem koncedenta.
Akt o prenosu koncesije se izda v enaki obliki, kot je
bila koncesija podeljena. Novi koncesionar sklene s koncedentom novo koncesijsko pogodbo.
Posledica prenosa koncesijskega razmerja je vstop
prevzemnika koncesije v pogodbena razmerja odstopnika.
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68. člen
Za vsa razmerja med koncedentom in koncesionarjem
ter koncesionarjem in uporabniki storitev javne službe se
uporablja izključno pravni red Republike Slovenije.
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
Republike Slovenije.
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).
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
69. člen
Postopek za podelitev koncesije po tem odloku prične
župan z objavo javnega razpisa najkasneje v 60 dneh po
uveljavitvi odloka.
70. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-102/09-2
Medvode, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

3827.

Odlok o spremembi Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Medvode

Na podlagi 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),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB2), 3., 4., 5. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/96), ter
17. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 –
uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode
na 20. seji dne 20. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Medvode
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah V Občini Medvode (Uradni list RS, št. 55/96) se spremeni četrti odstavek
6. člena, tako da se glasi:
»Po končanem postopku oblikuje občinska uprava predlog za izbor in odloči o izboru koncesionarja z odločbo. O
izboru župan obvesti občinski svet.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-3/09-3
Medvode, dne 22. oktobra 2009
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.
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3828.

Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi
hiše na Cesti bratstva in enotnosti 43 v Metliki
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Na podlagi 12. in 13. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) ter 12. in
19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09)
je Občinski svet Občine Metlika na 21. redni seji dne 16. 10.
2009 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o razglasitvi hiše
na Cesti bratstva in enotnosti 43 v Metliki
za kulturni spomenik lokalnega pomena
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o razglasitvi hiše na
Cesti bratstva in enotnosti 43 v Metliki za kulturni spomenik
lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 63/09).
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se besedilo »Metlika – hiša
Cesta bratstva in enotnosti 43 (EDŠ 2088) spremeni tako, da
se po novem glasi »Metlika – hiša Cesta bratstva in enotnosti
43 (EDŠ 20088)«.
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se besedilo »na parcelni
št. *1/5 del« spremeni tako, da se po novem glasi »na parcelni
št. 1/5, in sicer zgolj na delu te parcele, stavbišču – poslovni
stavbi št. 471«.
4. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da se po novem
glasi:
»Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08)
pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški
knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v
2. členu odloka.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 622-1/2009
Metlika, dne 16. oktobra 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

RADEČE
3829.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za poslovno-trgovski center v Radečah

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 18. člena Statuta Občine Radeče
(Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1) je Občinski svet Občine
Radeče na 19. redni seji dne 19. 10. 2009 sprejel
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ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za poslovno-trgovski center v Radečah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01), sprejme
Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno‑trgovski center
v Radečah (v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Določbe tega odloka dopolnjujejo:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
3. člen
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je ureditveno območje v Radečah, med regionalno cesto
R3‑665/1191 Velika Reka–Radeče in javno potjo ter travnikom
in stanovanjsko pozidavo Pot na brod.
Velikost območja prostorske ureditve znaša cca
6179,00m2.
Občinski podrobni prostorski načrt se pripravi za območje,
ki sega na del zemljišča k.o. Radeče, parc. št. 174/15, 174/14,
177/6, 176/3, 177/3.
Izven območja OPPN poteka rekonstrukcija regionalne
ceste in javne poti, izvedba priključitve območja na električno,
kanalizacijsko, vodovodno, telefonsko in optično omrežje. Območje rekonstrukcije, priključevanja, dograjevanja obstoječega
omrežja poteka po parcelah št.: 557, 178/16, 177/8, 177/5,
178/18, 178/3, 179/3, 177/9, 174/57, 174/59, 174/61, 174/63,
174/65, 174/67, 174/69, 174/71, 174/73, 174/75, 174/78,
174/79, 174/27, 174/100, 555/23, 173/8, 173/48, k.o. Radeče.
III. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
4. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– terciarne dejavnosti (po tem odloku so promet, trgovine,
gostinstvo, storitve, obrt, servis, in ostale poslovne dejavnosti).
Obremenitev okolja s hrupom ne sme presegati mejne vrednosti kazalcev hrupa.
5. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj,
oziroma drugih del:
– gradnja novih objektov,
– redna investicijska in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– spremembe namembnosti.
6. člen
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede na namen:
– nestanovanjski objekti,
– poslovni objekti,

Uradni list Republike Slovenije
– gradbeni in inženirski objekti (prometna, komunalna,
energetska in telekomunikacijska infrastruktura),
– oporni zidovi,
– nezahtevni in enostavni objekti na podlagi Uredbe o
vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08,
99/08).
7. člen
Objekti:
– lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene
so tolerance v smeri sever‑jug in vzhod‑zahod, pod pogojem,
da se ne posega v cono preglednosti, da so zagotovljeni določeni odmiki od sosednjih zemljišč in upravljavcev prometnega
omrežja,
– horizontalni gabariti: okvirni gabariti po geodetski zazidalni situaciji. Ker vsebina posameznih predvidenih lokalov ni
natančno definirana, so možna večja odstopanja (v »+« ali v
»‑«) od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah
pod pogojem, da se ne preseže faktor zazidanosti in faktor
izrabe parcele, ter da je zagotovljena požarna varnost objekta
in ustrezno število parkirnih mest.
– Osnovnemu tlorisu lokalov in trgovskem objektu je
možno dodajati in odvzemati manjše svobodno oblikovane
arhitektonske dodatke, maksimalno do 1/3 tlorisne površine
osnovnega objekta,
– vertikalni gabariti: Objekti bodo višine do max. 7,50 m
(etažnost P, ali P+1). Višina etaž mora biti prilagojena tehnološkemu načrtu, zato etažnost pri teh objektih ni omejena, dovoljena je izvedba medetaž oziroma je lahko objekt zasnovan
iz več etaž pod pogojem, da ne presega maksimalno določeno
višino 7,50 m,
– konstrukcija: montažna, betonska, jeklena in klasična
zidana,
– kota pritličja: 193.75 absolutne višine,
– streha: ravna, minimalnega naklona, skrita za masko,
– kritina: pločevina,
– fasada: obložena delno s fasadnimi prefabriciranimi elementi iz vlaknasto cementnih plošč in stekla, delno z barvno jekleno pločevino. Možna pa je tudi izvedba klasičnega ometa,
– oblikovanje odprtin: svobodno,
– zunanja ureditev parcele: parkirišča so lahko izvedena
iz travnatih tlakovcev, tlakovana ali v asfaltni izvedbi, manipulativne površine se asfaltirajo. Ostali del parcele se hortikulturno
uredi,
– faznost gradnje objekta: objekti (lokali) znotraj parcele
se lahko gradijo fazno, s tem da je ena faza konstrukcijska in
funkcionalna celota.
8. člen
Gradbeno inženirski objekti:
Gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo (ceste, pešpoti, parkirišča, ekološki otok, oporni zid in
podobno), postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje,
prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in naprave zvez in
telekomunikacij.
Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov je svobodno,
če s tem odlokom ni določeno drugače:
– ceste v območju so asfaltirane, manipulativne površine,
parkirišča in pešpoti so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovana
ali asfaltirana,
– oporni zidovi so višine do 5,50m. Dovoljena je izvedba
opornih zidov na parcelno mejo, razen ob cesti, kjer zid ne sme
posegati v polje preglednosti in je za gradnjo opornega zidu
potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste,
– trafo postaje so tipske izvedbe,
– reklamne table in napise s komercialnim namenom je
dovoljeno postaviti na lastnem zemljišču,
– osvetlitev reklamnih tabel mora biti izvedena skladno z
veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega
onesnaževanja okolja.
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IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO
UREJANJE OBMOČJA
9. člen
Prometno omrežje:
Zaradi nove pozidave je predvidena rekonstrukcija javne
poti in regionalne ceste R3‑665/1191 Velika Reka–Radeče z
izvedbo levega zavijalnega pasu.
Z rekonstruirane javne poti je predvidena izvedba novega
cestnega priključka za območje urejanja. Predvidena je izvedba
novega hodnika za pešce širine 1,55 m od novega uvoza ob
javni poti do obstoječega hodnika za pešce ob regionalni cesti.
Preko javne ceste se talno označi prehod za pešce, ki bo od
roba vozišča regionalne ceste odmaknjen za 5,0 m.
Za potrebe območja urejanja je predvidena izvedba
83 parkirnih mest.
Vsa prometna infrastruktura (cestni priključki, manipulativne površine parkirišča) se označijo s horizontalno in vertikalno
prometno signalizacijo.
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati naslednje smernice:
– območje poslovno‑trgovskega centra v Radečah se
bo prometno navezovalo na regionalno cesto preko na novo
predvidenega trikrakega križišča z levim zavijalnim pasom na
regionalno cesto,
– minimalni odmiki parkirnih in manipulacijskih površin
od zunanjega roba pločnika bodoče rekonstruirane regionalne
ceste mora znašati 5,00 m,
– obveščanje in oglaševanje v preglednem trikotniku
križišč in cestnih priključkov je prepovedano. Ob tem je potrebno upoštevati določila Zakona o javnih cestah (Uradni list
RS, št. 33/06), Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS,
št. 91/05) in Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06),
– na obravnavanem območju je potrebno predvideti zadostno število parkirnih mest, in sicer:
– 1 PM na 20 m2 prodajnih prostorov,
– 1 PM na 4 sedeže v restavraciji,
– 1 PM na 40 m2 upravne stavbe,
– 5% od predvidenih parkirnih mest mora biti rezervirano za invalide.
– morebitna prečkanja komunalnih vodov preko regionalne ceste se morajo izvesti s prevrtanjem pravokotno (±15°) na
os regionalne ceste izven območja križišča (minimalni odmik
5,00 m) v minimalni globini 1,20 m (teme zaščitne cevi), zaščitna cev pa mora segati minimalno 5,00 m od roba asfalta
regionalne ceste,
– trase komunalnih vodov morajo potekati izven vozišča
regionalne ceste. Odmiki osi tras komunalnih vodov morajo znašati min. 2,00 m od zunanjega roba pločnika oziroma
5,00 m od roba asfalta regionalne ceste,
– meteorne in druge odpadne vode s predmetnega območja ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste
in cestnega telesa,
– Direkcija RS za ceste ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za predmetno območje, kot
tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so posledica
obratovanja regonalne ceste (tresenje, pluženje, izpuhi, sol,
sneg in podobno),
– za ureditev križišča na regionalni cesti si mora investitor
pridobiti soglasje k PGD‚ PZI projektni dokumentaciji izdelani
na osnovi predhodno pridobljenih projektnih pogojev Direkcije
RS za ceste,
– investitor je dolžan pridobiti v skladu s 34. členom Zakona o prostorskem načrtovanju mnenje k OPPN za poslovno
trgovski center,
– pred začetkom izvajanja del v cestnem svetu, cestnem
telesu, ali na parceli državne ceste so si dolžni investitor oziroma upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki se
bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo
ali parcelo državne ceste, na podlagi tretjega odstavka 2. člena
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Zakona o javnih cestah pridobiti služnostne pravice na podlagi
sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti, ki jo pripravi
Direkcija RS za ceste, Služba za pravne in splošne zadeve,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana. Vlogo za ustanovitev služnostne
pravice je investitor ali upravljavec dolžan vložiti na navedeni
naslov v 3 delovnih dneh po vročitvi soglasja in dovoljenja Direkcije RS za ceste. Ustanovitev služnostne pravice je na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS, št. 14/07, v nadaljevanju: ZSPDPO) in Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanje s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03) odplačna,
in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca. Investitor
oziroma upravljavec komunalnega voda je dolžan v projektni
dokumentaciji, s katero bo zaprosil Direkcijo RS za ceste za
izdajo soglasja in dovoljenja, predložiti tudi izpolnjeno priloženo
tabelo in v njej navesti vse predvidene posege v cestnem svetu,
cestnem telesu, ali na parceli državne ceste. Podatki o stacionažah državnih cest, zemljiškoknjižni podatki in drugi podatki,
ki bodo predloženi z vlogo za pridobitev soglasja in dovoljenja,
morajo biti identični s podatki, ki bodo predložen v tabeli.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca ceste za priključevanje
in gradnjo v varstvenem pasu regionalne ceste in javne poti.
10. člen
Kanalizacijsko omrežje:
Na obravnavanem območju je predvidena izvedba ločenega kanalizacijskega sistema v vodotesni izvedbi.
Za fekalne vode objekta je predvidena izvedba lastne
čistilne naprave »BIJON« za 40–50 obremenilnih enot.
Priključevanje fekalne kanalizacije na obstoječo fekalno
kanalizacijo se izvede v soglasju z upravljavcem JP Komunala
Radeče d.o.o..
Meteorne vode z obravnavanega območja se preko predvidenih peskolovov, lovilcev olj, in predvidene meteorne kanalizacije speljejo v obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka ob
javni cesti.
Vgrajeni lovilec olja mora ustrezati standardom EN
858‑2.
V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS,
št. 35/96, 29/00, 106/01).
Odvajanje odpadnih voda iz obravnavanega območja naj
se izvede v skladu s predpisano zakonodajo po pogojih, ki
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05), občinski Odlok o odvajanju odpadne in padavinske
vode (Uradni list RS, št. 86/01) in Pravilnik o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list
RS, št. 105/02).
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji upravljavca za priključek in gradnjo v
varstvenem pasu kanalizacijskega omrežja.
Trase obstoječega in predvidenega kanalizacijskega
omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5/1.
11. člen
Vodovodno omrežje:
Za oskrbo požarne in pitne vode je v soglasju z upravljavcem JP Komunala Radeče d.o.o. predvidena dograditev
obstoječega vodovodnega omrežja.
Na predvidenem vodovodu se postavijo nadzemni hidranti.
Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda. Praviloma se nahaja na nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen
upravljavcu vodovoda.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
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projektni dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja
za priključek.
Trase obstoječega in predvidenega vodovodnega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5/1.
12. člen
Električno omrežje:
Energija za napajanje objektov v območju urejanja bo zagotovljena iz nove transformatorske postaje. Nova transformatorska postaja bo preko novega SN kablovoda priključena na
obstoječo transformatorsko postajo 10(20)/0,4kV Črpališče.
Od predvidene transformatorske postaje pa do posameznih objektov, oziroma elektro omaric se izvede priključni NN
električni kabel.
Izvede se osvetlitev območja urejanja s svetilkami na
drogovih in reflektorji, ki se montirajo na fasado objektov.
V primeru izpada električne energije je ob objektu predviden diesel agregat, ki se vključi avtomatsko ob izpadu mrežne
napetosti.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca Ljubljana d.d., DE Trbovlje, za priključek in gradnjo v varstvenem pasu.
Trase obstoječega in predvidenega energetskega omrežja so razvidne iz grafične priloge št. 5/1, 5/2.
13. člen
Plinovodno omrežje:
Na samem območju prostorske ureditve ni plinovodnega omrežja. Najbližji plinovodni razvod poteka po Kolenovem
grabnu.
V soglasju z upravljavcem Adriaplin d.o.o. je možno priključevanje objektov na obstoječe plinovodno omrežje. V ta
namen je predvidena izvedba novega plinovodnega omrežja
od obstoječe trase, ki poteka po Kolenovem grabnu.
Pri izgradnji plinskega omrežja je potrebno upoštevati
„Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom 16 bar“.
Za pridobitev soglasja k gradnji je potrebno predložiti projekt komunalne ureditve območja, z vrisanimi ukrepi za zaščito
plinovoda v varovalnem pasu 2+2 m.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca Adriaplin d.o.o., za priključek na plinovodno omrežje.
Trase obstoječega in predvidenega plinovodnega omrežja
so razvidne iz grafične priloge št. 5/1.
14. člen
Optično in TK omrežje:
Na samem območju prostorske ureditve ni optičnega in
TK omrežja. Najbližja trasa optičnega kabla poteka po javni
cesti.
V soglasju z upravljavci Gratel d.o.o. in Telekom Slovenije
d.d. je možnost priključitve objektov na optični komunikacijski
sistem (OKS) in TK omrežje.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca za priključek na optično
in TK omrežje.
Trase obstoječega in predvidenega optičnega omrežja so
razvidne iz grafične priloge št. 5/1.
15. člen
Odpadki:
Komunalne odpadke je potrebno odvažati na odlagališče
komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Ob trgovskem objektu je predviden ekološki otok za ločeno zbiranje odpadkov. Ekološki otok se ogradi z žično ograjo.
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Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni
ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine
Radeče.
16. člen
Ogrevanje objektov:
– priključek na plinovodno omrežje v soglasju z upravljavcem,
– na območju urejanja je za ogrevanja objektov dovoljeno
postaviti rezervoar za kurilo olje ali utekočinjeni naftni plin,
– dovoljenje so drugi alternativni viri ogrevanja (biomasa,
toplotna črpalka …).
V. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA NARAVNIH VIROV
IN OHRANJANJE NARAVE
17. člen
Ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, je izdalo odločbo št. 35409‑176/2009 z dne 27. 7. 2009, da
za pripravo OPPN za poslovno trgovski center v Radečah ni
potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje.
Območje predvidenih posegov leži izven območij, ki so
z veljavnimi planskimi in prostorsko izvedbenimi akti Občine
Radeče zavarovani kot kulturni spomenik oziroma kulturna
dediščina. Ker pa gre za pretežno še nepozidano območje ob
reki Savi, ki se nahaja v vizurah na staro mestno jedro Radeč
in ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst
in njeno vlogo v širšem prostoru se priporoča:
– da se tlorisni in višinski gabariti objektov in njihovo oblikovanje prilagodijo značaju in merilu širšega prostora,
– da se območje okoli načrtovanih objektov v čim večji
meri zasadi z avtohtonimi listopadnimi drevesi in tako vsaj
delno omili negativni vizualni stik med načrtovanimi objekti in
širšim obrečnim prostorom.
Varstvo arheoloških ostalin:
Na območjih prostorskih aktov, ki so podlaga za posege
v prostor in za katere predhodne arheološke raziskave še niso
bile opravljene, je priporočljivo pred pripravo projektne dokumentacije izvesti predhodne arheološke raziskave – predhodno
oceno arheološkega potenciala.
Predhodna ocena arheološkega potenciala je namenjena
pridobivanju informacij o ranljivosti oziroma primernosti prostora glede na predlagano namensko rabo oziroma prostorsko
ureditev. Rezultati raziskav omogočajo ustreznejše opredelitve
prostorskih ureditev z vidika varstva arheološke dediščine in
ustreznejše določitve rešitev in ukrepov za celostno ohranjanje
kulturne dediščine. Z izvedbo predhodnih arheoloških raziskav se občutno zmanjša možnost naknadnih naključnih najdb
arheoloških ostalin ob posegih v prostor.
Čas, ki je potreben za izvedbo predhodnih raziskav za
sprostitev zemljišča, obremenitev investicij(‑e) s stroški raziskav (izkopavanje in poizkopavalni postopki), kot tudi možnost
zahteve po spremembi izvedbenih načrtov in prezentiranju
odkrite arheološke dediščine in situ so dovolj tehtni razlogi, da
je tudi investitorju v interesu, da se predhodne arheološke raziskave (ocena arheološkega potenciala) izvedejo pred pripravo
projektne dokumentacije.
V skladu z določili 31. člena ZVKD‑ 1 je za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke
dediščine pristojen minister za kulturo Republike Slovenije.
Kolikor predhodne arheološke raziskave kljub temu niso
opravljene pred začetkom izvedbe zemeljskih del, je zaradi varstva arheoloških ostalin potrebno Zavodu za varstvo kulturne
dediščine Slovenije skladno s 55. členom ZVKD‑1 omogočiti
dostop do zemljišč, kjer se bode izvajala zemeljska dela in
opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. V tem primeru
je potrebno, da lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja o
dinamiki gradbenih del pisno obvesti ZVKDS OE Celje vsaj
10 dni pred pričetkom zemeljskih del.
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Skladno z določilom 26. člena ZVKD‑1 je ob vseh posegih v zemeljske plasti obvezujoč splošni arheološki varstveni
režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega
vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje
nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki
situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
18. člen
Varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05), uvršča
v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.
S predvidenim posegom menimo, da ne bodo presegane
kritične vrednosti kazalcev hrupa Ldvn za III. stopnje varstva
pred hrupom.
Omilitveni in zaščitni ukrepi v času gradnje se nanašajo
predvsem na izbiro in vzdrževanje strojev in mehanizacije.
V smislu monitoringa hrupa je potrebno:
– meritve hrupa je potrebno izvesti v času intenzivnih
gradbenih del na območju najbližjega stanovanjskega objekta.
Če bi meritve pokazale preseganje dovoljenih ravni hrupa, je
potrebno zagotoviti ustrezne dodatne zaščite,
– skladno z 82. členom ZVO‑1 je potrebno pred začetkom
obratovanja pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za naprave iz
14. člena Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 105/05),
– upravljavec mora zagotoviti izvedbo prvih meritev in
obratovalnega monitoringa hrupa v skladu s Pravilnikom o prvih
meritvah in obratovalnim monitornigom hrupa za vire hrupa ter
o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 45/02),
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni
list RS, št. 105/05) in Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa
v okolju (Uradni list RS, št. 121/04). V primeru, da se pri prvih
meritvah ugotovi, da je objekt nepomemben vir hrupa, nadaljnji
obratovalni monitoring ni potreben.
19. člen
Varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati
mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07,
70/08, 61/09) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v
navedeni uredbi.
20. člen
Varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda iz območja urejanja mora biti
urejeno s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 47/05) in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS,
št. 105/02, 50/04).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo čistilne naprave,
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih
površin se vodijo preko lovilca olj in goriv v javno kanalizacijo.
21. člen
Urejanje voda:
V neposredni bližini območja, oziroma na vzhodni strani
je reka Sava.
Vsi načrtovani objekti (razen gospodarske javne infrastrukture) na območju urejanja bodo od parcelne meje reke
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Save oziroma od zgornjega roba brežine oddaljeni več kot
15.00 m.
Pri načrtovanju območja sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se upoštevajo naslednji pogoji in usmeritve
MOP, Agencije RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Sektor za vodno območje Donave, Oddelek Spodnje Save:
– vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo, morajo biti, skladno
s 14. členom in 37. členom ZV‑1, odmaknjeni od meje vodnega
zemljišča, to je od zgornjega roba brežine vodotoka, 5 m pri
vodotokih 2. reda in 15m pri vodotokih 1. reda. Pas priobalnega zemljišča v območju ureditve je treba v PGD označiti in
kotirati,
– pri predmetnem OPPN za poslovno‑trgovski center v
Radečah je potrebno izkazati skladnost z Uredbo o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območju, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/09), ki med drugim v
11. členu določa, da se pogoji in omejitve iz te uredbe v prostorskih aktih upoštevajo kot smernice k načrtovanim prostorskim
ureditvam v skladu s predpisi o prostorskem načrtovanju,
– vse odpadne komunalne vode morajo biti obvezno
priključene na javni kanalizacijski sistem, če le‑ta obstaja pod
pogoji upravljavca. Odpadne vode se pred priključitvijo na obstoječo kanalizacijo prečistijo na lastni mali čistilni napravi,
– projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07), Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih
naprav (Uradni list RS, št. 103/2) in Pravilnikom o nalogah, ki se
izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 109/07),
– projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list
RS, št. 47/05) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS,
št. 47/05, 45/07),
– odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom ZV‑1 in sicer, na
tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok
padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni
bazeni, suhi zadrževalniki,
– padavinske vode iz obravnavanega območja (iz streh,
parkirišč, cest in ostalih utrjenih površin) morajo biti priključene na obstoječo javno kanalizacijo pod pogoji upravljavca.
Padavinske odpadne vode iz cest, parkirišč in ostalih utrjenih
povoznih površin je treba pred izpusti v javno kanalizacijsko
omrežje predhodno očistiti na lovilcih olj. Iz PGD mora biti
razvidno, da je predvidena vgradnja standardnih lovilcev olj
(SIST EN 852‑2),
– tehnološke odpadne vode iz objektov in naprav morajo
biti pred iztokom očiščene do predpisane stopnje,
– v primeru servisnih dejavnosti mora biti projektna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz servisnih objektov
usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih
voda iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za
vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna
vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04). Iz PGD mora biti razvidno, da je predvidena vgradnja standardnih lovilcev olj (SIST
EN 852‑2),
– v PGD projektni dokumentaciji mora biti podana projektna rešitev celotnega poslovnega kompleksa v primeru, da je
predvidena fazna gradnja, posamezne faze morajo biti jasno
definirane in opredeljene kot funkcionalno zaključene celote
upoštevajoče tako faznost gradnje, ki ne bo imela negativnih
vplivov na okolje,

Uradni list Republike Slovenije
– v vseh prostorih, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih
snovi, morajo biti tla ustrezno kemično odporna in ustrezno
tesnjena,
– pretakalne ploščadi za surovine potrebne v proizvodnem
procesu morajo biti zgrajene tesnjeno, z dvignjenim betonskim
robom zaradi preprečitve razlivanja in brez direktnega odtoka
v tla. Navedeno je potrebno upoštevati tudi pri pretakalnih ploščadih za pretakanje proizvodnih produktov,
– vse zunanje povozne in manipulativne površine morajo
biti utrjene, omejene z dvignjenimi robniki in nagnjene proti
lovilcem olj (standardizirani lovilci olj, ki obratujejo skladno s
SIST EN‑2),
– v projektni dokumentaciji (PGD) mora biti tekstualno in
grafično ustrezno obdelana in prikazana tudi zunanja ureditev
na situaciji v ustreznem merilu iz katere bo razvidna dispozicija objektov, vsa obstoječa in nova komunalna infrastruktura,
potek vodov za tehnološko in požarno vodo ter predvidena
rešitev odvoda vseh vrst odpadnih voda s priloženimi detajli in
definiranimi tipi posameznih elementov in merskimi mesti za
odvzem vzorcev očiščene odpadne vode pred iztokom. Ustreznost izbranih elementov in karakterističnih vodnih količin mora
biti računsko dokazana in razvidna iz POD projekta,
– v projektu je treba prikazati oziroma opisati mesto deponije viškov zemeljskega in drugega materiala. Materiala ni
dovoljeno odlagati v struge, na brežine ali priobalna zemljišča
vodotoka in nekontrolirano po terenu,
– pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije, mora
investitor pridobiti od Ministrstva za okolje in prostor, Agencije
RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja
spodnje Save informacijo o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na
vodni režim ali stanje voda in vodno soglasje k izdelani projektni dokumentaciji.
22. člen
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih
površin:
Kot ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z
urbanih površin je predvidena izvedba manipulativnih površin
iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode
v podtalje.
23. člen
Ohranjanje narave:
Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja narave
(zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, območje Natura 2000), kot to določa Zakon o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, v nadaljevanju:
ZON‑UPB), zato pridobivanje naravovarstvenih smernic in
mnenja ni potrebno.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
24. člen
Požar:
Predvideni objekti so od sosednjih parcelnih mej oddaljeni
skladno s predpisi RS, Ministrstva za obrambo, Uprava RS za
zaščito in reševanje.
Za zagotovitev požarne varnosti bo zgrajeno hidrantno
omrežje. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni
možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med
prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo
biti le‑te izdelane iz ognjeodpornega materiala.
V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom
neposredno do objektov.
Za gradnjo objektov v območju OPPN za poslovno trgovski center v Radečah, morajo biti upoštevane naslednje
smernice:
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– upoštevati je potrebno naravne omejitve (poplavnost
in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in temu
primerno predvideti tehnične rešitve gradnje,
– upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in
temu primerno predvideti način gradnje,
– upoštevati je potrebno požarno ogroženost naravnega
okolja in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno
predvideti način gradnje,
– zagotoviti je treba ukrepe varstva pred požarom (22. člen
Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo),
– potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za
gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
za gašenje požarov; Uradni list SFRJ, št. 30/91, ter 6., 7. ali
8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; (Uradni list RS,
št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07),
– potrebno je zagotoviti odmike med objekti ali potrebne
protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v
stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07),
– potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč
(68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 57/06 – uradno prečiščeno besedilo) in Uredba
o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96).
Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge 1
iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji
požarne varnosti (Uradni list RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne
varnosti, morajo pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja, pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od
Uprave RS za zaščito in reševanje.
Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
za potresno odporno gradnjo EC8.
Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti
dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega-geotehničinega poročilo.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in
drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Obramba in zaščita:
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti zaklonišč,
zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi dejstvovanji.
Elektromagnetno sevanje:
Pri postavitvi in obratovanju transformatorskih postaj se
mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96, 41/04
– ZVO‑1) ter Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).
25. člen
Način ravnanja s plodno zemljo:
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno
zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic.
26. člen
Arhitektonske ovire:
Upoštevati je potrebno pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Uradni list RS, št. 92/99).
Na vseh javnih komunikacijah in dostopih do objektov in
v objekte je potrebno izvesti rampo za dostop in funkcionalno
oviranje ljudi naklona 1:15.
VII. ETAPE IZVAJANJA
27. člen
I. etapa:
– izgradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture za potrebe načrtovanih objektov (cesta, kanalizacija,
vodovod in elektrika).
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II. etapa:
– zgraditi objekte,
– hortikulturna ureditev okolice objekta.
Na območju urejanja se stavbe (lokali) lahko gradijo v več
etapah, ki so med seboj časovno neodvisne.
VIII. NOVA PARCELACIJA
28. člen
Nova parcelacija je prikazana na grafični prilogi št. 7.
Dovoljen odmik stavb od sosednjih parcelnih mej znaša 4,00 m. Kolikor niso poslabšane bivalne razmere, so ob
soglasju lastnika sosednjega zemljišča in z upoštevanjem
požarno‑varstvenih in obrambnih predpisov dovoljeni manjši
odmiki.
Gradnja gradbeno inženirskih objektov (parkirišča, manipulacija, ograja, oporni zid, vodovod, kanalizacija, elektrika,
plinovod, TK kabel) je dovoljen do parcelne meje, razen odmika od cestnega sveta regionalne ceste, kjer najmanjši odmik
znaša 2,00 m.
V skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni
list RS, št. 122/04; 91. člen – stopnja izkoriščenosti zemljišč
za gradnjo nad terenom) je za mešano območje predlagan
naslednji kriterij za določanje stopnje izkoriščenosti zemljišč
za gradnjo:
Namenska raba parcele
za gradnjo
Mešano območje

Faktor zazidanosti Faktor izrabe
(z)
(i)
0,6
1,2

Faktor zazidanosti parcele za gradnjo (z) se določi kot
razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele
za gradnjo.
Faktor izrabe parcele za gradnjo (i) se določi kot razmerje
med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino parcele
za gradnjo, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna
površina vseh etaž objekta, ki so nad terenom in pod njim,
samo nad terenom ali samo pod njim.
Obodna parcelacija obravnavanega območja ni v naravi
zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog katastrskega
načrta v merilu 1 : 1000, zato lahko pride do odstopanj v izmeri
in legi novih parcel za gradnjo.
IX. TOLERANCE
29. člen
Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objekta: načrtovani objekt se lahko gradi na novi
parceli po načrtu parcelacije z večjim odmikom kot je določeno
v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen odmik od sosednjih parcel in varstveni pas regionalne ceste.
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekt se lahko gradijo večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih
prilogah, pod pogojem, da se ne preseže faktor zazidanosti
in faktor izrabe parcele. Nov objekt se lahko gradi manjšega
tlorisa, pri čemer ni omejitev v »‑«,
– za koto tal pritličja objekta je toleranca do +80c m, kote
manipulativnih površin se prilagajajo vozišču ceste. Kota pritličja objekta ne sme biti nižja od kote gladine 100‑letne visoke
vode Save, ki znaša 193,75 absolutne višine,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali
uvozov na parcelo za gradnjo, pod pogojem, da je zagotovljena
preglednost na cesti in varnost prometa,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne
projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob
pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta
izvedbenega načrta,
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– dovoljena je sprememba zasnove parkirišč za osebna
vozila,
– dovoljena je delitev parcele,
– pri načrtu parcelacije je možno odstopanje, kolikor se
pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč in se nova
parcelacija določi v projektni dokumentaciji za posamezni
objekt.
X. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE NAČRTA
30. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in
pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor in
izvajalec:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno
deponirati,
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte ter odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču,
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne
infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji,
– investitor mora pred tehničnim pregledom objekta, predložiti Savskim elektrarnam Ljubljana d.d. (koncesionarju HE
Vrhovo), izjavo o vodotesni izvedbi fekalne in meteorne kanalizacije, zapisnik pooblaščene organizacije o preizkusu vodotesnosti ter oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave
za čistilno napravo (»BIJON« 4O‑5O PE) – 7. člen Uredbe o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih
čistilnih naprav, (Uradni list RS, št. 98/07).
XI. KONČNE DOLOČBE
31. člen
OPPN je stalno na vpogled na sedežu Občine Radeče.
32. člen
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena uradna oseba.
33. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 350-3/2009/6
Radeče, dne 19. oktobra 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

3830.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za mestno središče
v Radečah

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 18. člena Statuta Občine Radeče
(Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1) je Občinski svet Občine
Radeče na 19. redni seji dne 19. 10. 2009 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvenem načrtu za mestno središče
v Radečah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo »Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za mestno središče v Radečah« (v
nadaljevanju: SDUN 2009), ki jih je izdelal AR projekt d.o.o.,
Sevnica, pod št. SDUN09/09 in so sestavni del tega odloka.
Spremembe in dopolnitve UN 2009 so v skladu s prostorskimi
sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za Občino Radeče (Uradni list RS, št. 80/01).
2. člen
V 1. členu Odloka o ureditvenem načrtu za mestno središče v Radečah (Uradni list RS, št. 66/93, 111/06, 66/08) se za
prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta
(št. 8006/061 IBT Ljubljana p.o.) se spremenijo in dopolnijo po
izvedbenem prostorskem načrtu, ki ga je pod št. SDUN09/09
izdelal AR projekt d.o.o., Sevnica«.
3. člen
Za 1. členom odloka se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»1.a člen
Spremembe in dopolnitve UN 2009 vsebujejo naslednje
sestavine:
I. TEKSTUALNI DEL
II. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
III. PRILOGE
IV. GRAFIČNE PRILOGE«.
II. MEJA OBMOČJA UREJANJA
4. člen
Meja SDUN 2009 meji na severovzhodni strani s potokom
Sopota in Reko Savo na severozahodni strani z območjem črpališča in regionalno cesto RIII‑665/1191 Velika Reka–Radeče,
na jugovzhodni strani pa zeleno površino.
Velikost območja sprememb in dopolnitev zazidalnega
načrta znaša: cca 3.851,00 m2.
Območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se
pripravi za del zemljišča s parc. št.: 175, 174/1, 174/94, 174/92
d, 174/93 d, 566/2 d, 174/75 d., k.o. Radeče.
d – pomeni delno.
Izven območja sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta poteka izvedba priključitve območja na električno, kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, telefonsko in optično
omrežje. Območje priključevanja, dograjevanja obstoječega omrežja poteka po parcelah št.: 174/54, 174/78, 174/79,
174/99, 174/27, 174/101, 174/102, 555/23, 173/48, 174/46,
173/8, 174/53, 174/33, 555/5, k.o. Radeče.
III. POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE
IN GRADNJO
5. člen
V 5. členu odloka se na koncu besedila črta pika in vstavi
vejica ter doda nova alineja, ki se glasi:
»– Turistično‑rekreacijski center Savus«.

Uradni list Republike Slovenije
6. člen
V 6. členu odloka se na koncu 7. točke besedila doda
nova 8. točka, ki glasi:
»Na območju SDUN 2009 znotraj meje ureditvenega območja je dovoljena gradnja Turistično rekreacijskega centra Savus.
Programsko je na tem območju zelo živahna dejavnost –
splavarjenje. Zaenkrat le‑ta funkcionira z zasilnim plavajočim
pomolom, ki bi ga bilo potrebno ustrezno nadomestiti. Poleg
utrjenega pomola za privez splava in veslaškega pomola, se
kompleks programsko dopolni z manjšo restavracijo, prostorom
Turistično informacijskega centra (TIC), ter prostorom za shranjevanje splavarske opreme. Objekt se umesti v prostor med
vrhom brežine servisne ceste in regionalne ceste, tik nad že
formiranim zalivom. Raven plato se ob reki terasasto spusti do
gladine reke, oziroma do obstoječe servisne ceste tik ob reki s
čimer je omogočen lažji dostop. Višinske razlike se prevladujejo
z brežinami, stopnicami in klančinami.
Obstoječe in nove brežine se zasadijo z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami, pri čemer je potrebno zagotoviti
naravni izgled in ne linijsko parkovno ureditev.
Uporaba objektov na območju urejanja bo delno omejena
zaradi obratovanja HE Vrhovo, vzdrževalnih del na nabrežju
reke Save ter v betonskem koritu reke Sopote. Obratovanje
HE Vrhovo dopušča izredno denivelacijo – 4,0 m ter normalno
denivelacijo ‑1 m (na koto 190,0 m.n.m.).
Objekti:
Sama zasnova sledi konfiguraciji terena, tlorisno se prilagaja konveksni konturi brežine, sledi pa tudi terasasto spuščajočemu se terenu proti vodi.
Splavarski in veslaški pomol se umesti na rob obstoječe
brežine. S terenom je predvidena povezava preko komunikacijskega platoja, ki bo rahlo dvignjen in bi z eno osjo slonel na
terenu (nivo obstoječe servisne ceste), z drugo pa bi že posegal v spuščajoč se teren v samo strugo reke. V nadaljevanju
se nanj navezujejo manjši veslaški in večji splavarski pomol, ki
bosta v celoti nad gladino reke Save v smislu lažjega dostopa
na splav oziroma čolne.
Objekt »TRC Savus« z restavracijo, turistično informacijski center (TIC) in splavarnico se locira na rob ravnega platoja
tik nad brežino servisne ceste. Volumensko je sestavljen iz
dveh radialno (radij je povzet po obstoječem zalivu) zavitih
paviljonsko zasnovanih objektov. V južnem delu gostinskega
objekta se uredi manjša restavracija s pripadajočimi prostori
(kuhinjo, sanitarijami za zaposlene in skladiščem). Pred njim
bi bila večja lesena terasa, ki bi služila kot letni vrt. V drugem,
krajšem volumnu s podobno, a bolj zaprto zasnovo, se uredi pisarna TIC in prostor za skladiščenje opreme za splavarjenje.
Zasnovan objekt »TRC Savus« bo od vodnega zemljišča
odmaknjen za širino pešpoti, ki poteka neprekinjeno od mostu
čez Savo do izliva Sopote v Savo, kjer bi se v naslednji fazi
prek lesene brvi nadaljevala ob strugi Save navzgor.
Posodobitev pomola s čolnarno bi omogočala tudi razširitev dejavnosti s kanuji in kajaki, saj prav rečni prostor na tem
mestu nudi dobre pogoje za tovrsten šport.
Na območju SDUN 2009 znotraj meje ureditvenega območja so dovoljene naslednje vrste dejavnosti:
– terciarne dejavnosti, ki so po tem odloku: turizem, gostinstvo, trgovina, rekreacija, promet, in storitve.
Na območju SDUN 2009 znotraj meje ureditvenega območja so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:
– gradnja novih objektov,
– redna investicijska in vzdrževalna dela,
– rušitve in nadomestne gradnje,
– dozidave in nadzidave objektov,
– rekonstrukcije objektov,
– spremembe namembnosti.
Na območju SDUN 2009 znotraj meje ureditvenega območja so dovoljene naslednje vrste dopustnih objektov glede
na namen:
– nestanovanjski objekti,
– poslovni objekti,
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– gradbeni in inženirski objekti (prometna, komunalna,
energetska in telekomunikacijska infrastruktura),
– nezahtevni in enostavni objekti na podlagi Uredbe o
vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08,
99/08).
– zelene, parkovne in rekreacijske površine«.
7. člen
Za 10. členom odloka se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Za območje sprememb in dopolnitev UN2009 je predvidena nova parcelacija, ki je prikazana v grafični prilogi št. 7.
Dovoljen odmik objekta »TRC Savus« od obodnih parcelnih mej je 4.00 m, znotraj območja sprememb in dopolnitev UN
je dovoljena gradnja objekta do nove parcele meje po načrtu
parcelacije.
Gradbeno inženirski objekti (prometna, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura) se gradijo do parcelne meje.
Dovoljena je graditev objektov brez predhodne parcelacije
v primeru:
– da se zakoličba objekta izvede po pogojih SDUN
2009,
– da se s postavitvijo tega objekta ne ruši koncept SDUN
2009.
Obodna parcelacija SDUN 2009 v naravi ni v celoti zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog katastrskega načrta v
merilu 1 : 1000, zato lahko pride do odstopanj v izmeri in legi
nove parcele.
V skladu z Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni
list RS, št. 122/04; 91. člen – stopnja izkoriščenosti zemljišč
za gradnjo nad terenom) je za mešana območja predlagan
naslednji kriterij za določanje stopnje izkoriščenosti zemljišč
za gradnjo:
Namenska raba parcele
za gradnjo
Mešano območje

Faktor zazidanosti Faktor izrabe
(z)
(i)
0,6
1,2

Faktor zazidanosti parcele za gradnjo (z) se določi kot
razmerje med zazidano površino in celotno površino parcele
za gradnjo.
Faktor izrabe gradbene parcele (i) se določi kot razmerje
med bruto tlorisno površino objekta in celotno površino parcele
za gradnjo, pri čemer je bruto tlorisna površina objekta skupna
površina vseh etaž objekta, ki so nad terenom in pod njim,
samo nad terenom ali samo pod njim.«
8. člen
Za 19. členom odloka se doda novi 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
»Na območju SDUN 2009 so pogoji za urbanistično in
krajinsko oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje
objektov in naprav naslednji:
a) za objekt »TRC Savus«:
– lega objektov: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljene
so tolerance v smeri sever-jug in vzhod‑zahod, ob upoštevanju
varovalnih pasov regionalne ceste, vodnega sveta in določenega odmika od sosednjih zemljišč,
– horizontalni gabariti: po geodetski zazidalni situaciji,
dovoljene so tolerance do ± 20%,
– vertikalni gabarit: P,
– konstrukcija: montažna, lahko pa je klasična – zidana
ali kombinacija klasične in montažne,
– kota pritličja: ± 0,00 = 193,75 absolutne višine,
– streha: ravna naklona 1.5%, prekrita s pločevino,
– oblikovanje odprtin: svobodno,
– fasada: lesena in steklena, dovoljena je tudi izvedba
drugih fasadnih oblog,
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– zunanja ureditev parcele: manipulacijske površine in
parkirišča so lahko izvedene iz travnatih tlakovcev, tlakovane ali
v asfaltni izvedbi, dovoljena pa je tudi kombinacija navedenih
izvedb.
b) za gradbeno inženirske objekte:
Gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno energetsko infrastrukturo (ceste, pešpoti, parkirišča, ekološki otok in podobno),
postavitev cestne in ostale urbane opreme (ograje, prometna
signalizacija, svetilke) ter objekte in naprave zvez in telekomunikacij.
Posebnega pomena za območje so pešpoti, ki poleg
dostopa do posameznih programov, nudijo tudi ambientalno
pestrost in v kombinaciji z raznimi igrišči tvorijo pester rekreacijski prostor. Glavna peš os se vije z 5,0 m odmikom od vodnega
zemljišča. Ob njej pa se zasadi drevored z avtohtonimi vrstami
oziroma enake avtohtone vrste kot so v okolici. Ob peš poti
se na posameznih mestih namestijo klopi. Na severozahodni
strani peš pot vodi do območja otroških igrišč. V drugi fazi je
predvidena izvedba pešpoti preko nove lesene brvi čez betonsko strugo Sopote. Z glavne peš poti je možen dostop na
spodnji nivo po stopnicah.
Oblikovanje infrastrukturnih objektov je svobodno, če s
tem odlokom ni določeno drugače:
– ceste v območju sprememb in dopolnitev UN so asfaltirane, manipulativne površine, parkirišča in pešpoti so lahko
izvedene iz travnatih tlakovcev, tlakovane ali asfaltirane.«
IV. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO
UREJANJE OBMOČJA
9. člen
Za 28. členom odloka se dodata nova 28.a in 28.b člena,
ki glasita:
»28.a člen
Na območju SDUN 2009 veljajo za ureditev prometnega
omrežja naslednji pogoji:
– za območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se, v km 27,475 regionalne ceste RIII‑665/1191 Velika
Reka–Radeče, obstoječi cestni priključek rekonstruira na širino
vozišča 6.50 m z radiji kriv r = 5,00 m in r = 8,00 m. Rekonstruirani cestni priključek bo namenjen uvozu in izvozu na parkirišče
ob objektu kompleksa ter dovozu čolnov v reko Savo. Preko
tega uvoza se bo vršil tudi odvoz smeti. Ob priključku se izvede hodnik za pešce širine 2,0 m. Preko cestnega priključka se
talno označi prehod za pešce, ki bo od roba vozišča regionalne
ceste odmaknjen za 5,0 m. V območju priključka se na vozišča
regionalne ceste označi novi prehod za pešce. Ta prehod je
potrebno ustrezno osvetliti z javno razsvetljavo, ki se postavi
na obeh straneh ceste,
– za potrebe objekta se na zahodni strani objekta uredi
parkirišče za osebna vozila,
– za primere večjih obiskov, v času prireditev se izvede
dodatno parkirišče za osebna vozila ob dovozu na južni strani
območja prostorske ureditve,
– drugi cestni priključek se nahaja zunaj območja sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta v km 27,590 in je
namenjen za dovoz do servisne ceste ob reki Savi, ki je deloma
asfaltiran. Obstoječa servisna cesta služi kot dostop v betonsko
korito potoka Sopote v primeru čiščenja struge. Priključek bo
namenjen uvozu in izvozu k servisni cesti ob reki ter v času
večjih prireditev, kot dostop do travnate površine, ki bo namenjena občasnem parkiranju osebnih vozil in avtobusov. Uvoz
se uredi brez večjih gradbenih posegov,
– prometne površine na obravnavanem kompleksu bodo
opremljene s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo,
– obveščanje in oglaševanje v preglednem trikotniku
križišč in cestnih priključkov je prepovedano. Ob tem je po-
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trebno upoštevati določila Zakona o javnih cestah (Uradni list
RS. št. 33/06), Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS,
št. 91/05) in Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00, 110/06),
– prečkanja komunalnih vodov preko regionalne ceste se
morajo izvesti s prevrtanjem izven območja križišč (minimalni
odmik 5,0 m) v minimalni globini 1,20 m (teme zaščitne cevi),
zaščitna cev pa mora segati minimalno 5,0 m od roba asfalta
regionalne ceste,
– trase komunalnih vodov morajo potekati izven vozišča
regionalne ceste. Odmiki osi tras komunalnih vodov morajo
znašati min. 2,0 m od zunanjega roba pločnika oziroma 5,0 m
od roba asfalta regionalne ceste,
– pred pričetkom izvajanja del v cestnem svetu, cestnem
telesu, ali na parceli državne ceste so si dolžni investitor oziroma upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne vode, ki
se bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno
telo ali parcelo državne ceste, na podlagi tretjega odstavka
2. člena Zakona o javnih cestah pridobiti služnostne pravice
na podlagi sklenjene pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti,
ki jo pripravi Direkcija RS za ceste, Služba za pravne in splošne zadeve, Tržaška 19, 1000 Ljubljana. Vlogo za ustanovitev
služnostne pravice je investitor ali upravljavec dolžan vložiti na
navedeni naslov v 3 delovnih dneh po vročitvi soglasja in dovoljenja Direkcije RS za ceste. Ustanovitev služnostne pravice
je na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin
in občin (Uradni Iist RS, št. 14/07, v nadaljevanju: ZSPDPO) in
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanje s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni Iist RS, št. 12/03) odplačana, in sicer na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca.
Investitor oziroma upravljavec komunalnega voda je dolžan v projektni dokumentaciji, s katero bo zaprosil Direkcijo
RS za ceste za izdajo soglasja in dovoljenja, predložiti tudi
izpolnjeno tabelo in v njej navesti vse predvidene posege v
cestnem svetu, cestnem telesu, ali na parceli državne ceste.
Podatki o stacionažah državnih cest, zemljiškoknjižni podatki in
drugi podatki, ki bodo predloženi z vlogo za pridobitev soglasja
in dovoljenja, morajo biti identični s podatki, ki bodo predloženi
v tabeli,
– meteorne in druge odpadne vode s predmetnega območja ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje ceste
in cestnega telesa,
– Direkcija RS za ceste ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za predmetno območje, kot
tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so posledica
obratovanja regionalne ceste (tresenje, pluženje, izpuhi, sol,
sneg in podobno).
28.b člen
Na območju SDUN 2009 veljajo za gradnjo v varstvenem
pasu železniške proge naslednji pogoji:
– pri izdelavi tehnične dokumentacije PGD, PZI je potrebno upoštevali Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP,
Uradni list RS, št. 61/07) in Pravilnik o pogojih za graditev
gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja
naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob
industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87 in 25/88),
– za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu železniške proge je potrebno predhodno v skladu z navedenim zakonom in pravilniki pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji
s strani upravljavca javne železniške infrastrukture,
– izvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega
upravnega akta (ZGO‑1‑UPB1, Uradni list RS, št. 102/04,
Popravek uradnega prečiščenega besedila Uradni list RS,
št. 14/05) je potrebno dostaviti na naslov Slovenske železnice,
d. o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, sklicujoč se na šifro
zadeve.«
10. člen
Za 34. členom odloka se doda novi 34.a člen, ki glasi:
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»34.a člen
Na območju SDUN 2009 veljajo za ureditev kanalizacijskega omrežja naslednji pogoji:
– na ureditvenem območju sprememb in dopolnitev UN
2009 se izvede ločen kanalizacijski sistem,
– za fekalne vode objekta »Savus« je predvidena izvedba
fekalne kanalizacije s priključkom na obstoječi jašek fekalne
kanalizacije »Sd1«, ki se nahaja v območju črpališča,
– do izgradnje centralne čistilne naprave se fekalne vode
z obravnavanega območja odvajajo preko predvidene lastne
čistilne naprave v javno kanalizacijo,
– priključevanje fekalne kanalizacije na obstoječo fekalno
kanalizacijo se izvede v soglasju z upravljavcem JP Komunala
Radeče d.o.o.,
– meteorne vode iz predvidenih povoznih površin se bodo
preko načrtovane meteorne kanalizacije, peskolovov in lovilca
olj gravitacijsko iztekale v reko Savo. Vgrajeni lovilec olja mora
ustrezati standardom EN 858‑2. Čiste meteorne vode iz strešin
objekta se bodo preko peskolovov priključevale na kanalizacijo
meteornih vod,
– v javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo Pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS,
št. 35/96, 29/00),
– meteorna kanalizacija na obravnavanem območju (kanal M in M3 z drenažo) je v upravljanju in vzdrževanju koncesionarja HE Vrhovo.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca za priključek in gradnjo
v varstvenem koridorju kanalizacijskega omrežja«.
11. člen
Za 38. členom odloka se doda novi 38.a člen, ki se glasi:
»38.a člen
Na območju SDUN 2009 veljajo za ureditev vodovodnega
omrežja naslednji pogoji:
– za oskrbo pitne vode se v soglasju z upravljavcem JP
Komunala Radeče d.o.o. izvede nov vodovodni priključek od
obstoječega javnega vodovodnega omrežje PEDN90 oziroma
obstoječega vodovodnega jaška, ki se nahaja pred obstoječim
črpališčem,
– lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda. Praviloma se nahaja na nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen
upravljavcu vodovoda,
– kolikor se bodo izkazale potrebe po oskrbi s pitno vodo
na več objektih (gostinski lokal, skladišče, TIC, pomoli …), je
potrebno zagotoviti ločene priključke na vodovodno omrežje,
– območje ima zgrajeno hidrantno omrežje, najbližji hidrant je ob obstoječem črpališču.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja
JP Komunala Radeče d.o.o, za priključek in gradnjo v varstvenem pasu«.
12. člen
Za 39. členom odloka se doda novi 39.a člen, ki se glasi:
»39.a člen
Na območju SDUN 2009 veljajo za ureditev električnega
omrežja naslednji pogoji:
– predviden objekt »TRC Savus« se bo v soglasju z
upravljavcem Elektro Ljubljana d.d., DE Trbovlje, priključeval na
obstoječo TP Črpališče 10(20)/04 kV. Novi elektro priključek se
izvede s podzemnim kablom in bo potekal od TP Črpališče do
priključne omarice na fasadi načrtovanega objekta.
Od obstoječe TP Črpališče bo trasa elektro kabla potekala
vzporedno z obstoječim elektro kablom. Za položitev elektro
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kabla v obstoječo kabelsko kanalizacije med TP Črpališče in črpališčem je potrebno pridobiti soglasje Savskih elektrern d.d.,
– prostor ob splavarnici in parkirišče se ustrezno opremi
z javno razsvetljavo«.
Pred pridobitvijo gradbenih dovoljenj za posamezne
objekte si morajo posamezni investitorji pridobiti soglasje k
projektni dokumentaciji od Elektro Ljubljana, d.d., DE Trbovlje
za priključek in gradnjo v varstvenem pasu.
13. člen
Za 41. členom odloka se doda novi 41.a člen, ki glasi:
»41.a člen
Na območju SDUN 2009 veljajo za ureditev plinovodnega
omrežja naslednji pogoji:
– za potrebe načrtovanih objektov je v soglasju z upravljavcem Adriaplin d.o.o. možno priključevanje objektov na obstoječe plinovodno omrežje. V ta namen je predvidena izvedba
novega plinovodnega omrežja od obstoječe trase, ki poteka po
Ulici talcev,
– pri izgradnji plinskega omrežja je potrebno upoštevati
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim delovnim tlakom 16 bar,
– za ogrevanje objektov so dovoljeni tudi drugi alternativni
viri ogrevanja, ki sledijo napredku tehnologije.
V primeru priključitve objekta na plinovodno omrežje, ali
za gradnjo v varstvenem pasu, mora investitor pred pridobitvijo
gradbenih dovoljenj pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji
od upravljavca Adriaplin d.o.o.«.
14. člen
Za 43. členom odloka se dodata nova 43.a in 43.b člena,
ki glasita:
»43.a člen
Na območju SDUN 2009 veljajo za ureditev telefonskega
in TK omrežja naslednji pogoji:
– v soglasju z upravljavcem Telekom Slovenije d.d. je možnost priključitve objektov na obstoječe TK omrežje. Obstoječi
vod poteka od Ulice talcev mimo TP črpališče po kolovozu do
črpališča. Vgrajeni sta dve zaščitni cevi premera 110mm. Ena
cev je zasedena s kabli, druga pa je prosta,
– lokacija možnega mesta priključevanja se nahaja pred
kompleksom črpališča od koder se izvede novi priključni zemeljski kabel v zaščitni PVC cevi premera 110 do telefonske
omarice, ki se vgradi v fasado objekta TRC Savus. Od priključnega mesta do obstoječega jaška na Ulici talcev se v obstoječo
prosto cev uvleče novi kabel.
V primeru priključitve objekta na bakreno ali optično TK
omrežje, ali za gradnjo v varstvenem pasu, mora investitor pred
pridobitvijo gradbenih dovoljenj pridobiti soglasje k projektni
dokumentaciji od upravljavca Telekom Slovenije d.d.
43.b člen
Na območju SDUN 2009 veljajo za ureditev optičnega
omrežja naslednji pogoji:
– v soglasju z upravljavcem Gratel d.o.o. je možno priključevanje objektov na optični komunikacijski sistem (OKS),
– priključevanje predvidenega objekta na obstoječ OKS je
mogoče v jašku pred stanovanjskim blokom številka 5 od koder
se predvidi novi priključek do omarice, ki se vgradi v fasado
objekta TRC Savus. Trasa priključnega optičnega kabla bo
potekala po obstoječem kolovozu, nato bo prečkala regionalno
cesto in naprej potekala po območju sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta do objekta TRC Savus oziroma vzporedno
s predvideno traso plinovoda.
V primeru priključitve objekta na optično omrežje, ali za
gradnjo v varstvenem pasu, mora investitor pred pridobitvijo
gradbenih dovoljenj pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji
od upravljavca Gratel d.o.o..«
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15. člen
Za 48. členom odloka se doda novi 48.a člen, ki glasi:
»48.a člen
Na območju SDUN 2009 veljajo za obstoječo tesnilno
zaveso naslednji pogoji:
Objekt »TRC Savus« je lociran na vrhu tesnilne zavese,
ki sega do kote 193,00 absolutne višine. V primeru poškodbe
tesnilne zavese kot posledica elementarnih nesreč oziroma
višje sile, investitor objekta »TRC Savus« dovoli Savskim elektrarnam Ljubljana d.d. (koncesionarju HE Vrhovo) izvedbo nove
tesnilne zavese med obravnavanim objektom in obstoječim
črpališčem.
Po končani izvedbi tesnilne zavese mora investitor objekta »TRC Savus« teren vzpostaviti v prvotno stanje (parkirišče,
manipulacija).«
V. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE NARAVE
IN KULTURNE DEDIŠČINE TER VARSTVO OKOLJA
16. člen
Za 21. členom odloka se doda novo poglavje »Rešitve
za celostno ohranjanje kulturne dediščine in varstva okolja, ki
se glasi:
Na območju SDUN 2009 veljajo naslednji kulturnovarstveni pogoji:
Na ureditvenim območju izvedbe splavarskega pomola,
veslaškega pomola, otroškega igrišča in objekta s teraso zaradi
močnega delovanja Save in Sopote izvedba predhodnih arheoloških raziskav zaradi debelih nanosov proda in v preteklosti že
preoblikovanje brežine ni smiselna. Kot smernice priporočilne
narave za varstvo nepremične arheološke dediščine pa predlagamo izvedbo kontrolnega potopa na širšem območju Save ob
ureditvenem območju.
Na območju SDUN 2009 veljajo naslednji ukrepi za varstvo pred hrupom:
Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.
Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08)
uvršča v območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.
S predvidenim posegom, menimo, da ne bodo presegane
maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru suma se izvedejo
meritve, na podlagi katerih se izvede protihrupna zaščita.
Na območju SDUN 2009 veljajo naslednji ukrepi za varstvo zraka:
Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati
mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07,
70/08, 61/09) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07, 81/07).
Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej
ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v
navedeni uredbi.
Na območju SDUN 2009 veljajo naslednji ukrepi za varstvo voda:
Odvajanje odpadnih voda iz območja sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta mora biti urejeno s pogoji, določenimi
v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05) in Pravilniku o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske
vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04).
Izboljšanje okolja oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacijskega sistema območja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema.
Končna dispozicija fekalnih vod bo čistilna naprava.
Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih
površin se vodijo preko lovilca olj in goriv v javno kanalizacijo.
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Na območju SDUN 2009 veljajo naslednji ukrepi za varstvo urejanje in varstvo voda:
Pri načrtovanju območja sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se upoštevajo naslednji pogoji in usmeritve
MOP, Agencije RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Sektor za vodno območje Donave, Oddelek Spodnje Save:
– prostor med cesto in reko Savo preplavi visoka voda
reke Save. Kota gladine 100‑letne visoke vode Save na območju Radeč je 193,75 po podatkih HE Vrhovo iz Študije varovalnih ukrepov za varovanje Radeč pred visokimi gladinami Save
v akumulaciji HE Vrhovo. Temu primerno morajo biti vsi kanali
in jaški komunalnih vodov vodotesne izvedbe,
– v pretočnem profilu reke Save se lahko zgradi veslaški
in splavarski pomol. Vse ostale objekte je treba iz pretočnega
profila Save prestaviti na prostor med vrhom brežine reke Save
in mestno obvoznico za Radeče. Prav tako ne sme v pretočni
profil segati pomol glavne sprehajalne poti ob izlivu Sopote. Na
tem mestu mora biti omogočen dostop zaradi čiščenja nanosa
iz struge Sopote,
– z urejanjem servisne ceste se ne sme posegati v pretočni profil Save in poslabšati stabilnostih razmer brežine Save.
Cesta služi za potrebe vzdrževalnih del na reki Savi,
– za ureditev brežin, stopnic in poti se morajo uporabljati
naravni materiali. Pri izdelavi projekta PGD mora biti v prečnem
prerezu prikazan detajl zavarovanja brežine. V območju urejanja se naj ohranja obstoječe ali blažje naklone brežine Save,
– vse odpadne komunalne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski sistem s priključitvijo na čistilno
napravo po pogojih upravljavca,
– projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in
komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena s Pravilnikom o
nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske
javne službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske
odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08), Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vodo in
javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07) in Uredbo
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07),
– v primeru, da se ne bo mogoče izogniti posegom na priobalno zemljišče, je potrebno zagotoviti ustrezne odmike min.
5,0 m od vodnega zemljišča za izvajanje vzdrževalnih del na
vodotokih. Investitor oziroma upravljavec objekta in splavarnice
mora zagotoviti, da na priobalnem zemljišču izvajalcu javne
službe vzdrževanja vodotokov ne bo omejeval vzdrževalnih
in drugih del,
– zaradi zagotavljanja optimalnega varstva pred škodljivim delovanjem voda na vodnem in priobalnem zemljišču
vodotokov ni dovoljeno postavljati kakršnekoli objekte, ki bi
lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen
pretok vode, plavin in plavja, ter onemogočali obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov (84. člen ZV‑l, Uradni
list RS, št. 67/02),
– v primeru, da bodo očiščene padavinske odpadne vode
iz obravnavanega območja speljane v reko Savo, mora biti
izpustna glava na brežini oblikovana tako, da bo utopljena v
brežino in oblikovana v naklonu brežine. Kota dna iztoka naj
bo pod koto stalne zajezbe HE Vrhovo. Detajl obdelave mora
biti prikazan v tehnični dokumentaciji. Obvezno je potrebno
predvideti ustrezno (tako po obsegu, kakor tudi po načinu)
protierozijsko zaščito struge brežine v območju izpusta,
– predvidena brv čez Sopoto ne sme zmanjševati pretočnega profila, ovirati odtok visokih voda ali ovirati del v primeru
vzdrževanja pretočnega profila Sopote,
– padavinske odpadne vode iz cest, parkirišč in vseh
ostalih utrjenih površin predhodno očiščene na lovilcih olj (standardizirani lovilci olj, ki obratujejo skladno s SIST EN‑2) priključiti na ločeno meteorno kanalizacijo,
– na odsekih, kjer trasa komunalnih vodov poteka po
vodnem ali priobalnem zemljišču, je potrebno upoštevati tudi
prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za
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čas uporabe strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske javne službe,
– za vso škodo, ki bi nastala na vodnem režimu zaradi
neustrezne ali nekvalitetne izvedbe gradbenih del ali projekta,
je v celoti odgovoren investitor,
– vse projektne rešitve morajo biti usklajene s koncesionarjem na spodnji Savi za HE Vrhovo, Savske elektrarne
Ljubljana d.o.o., Gorenjska cesta 46, Medvode,
– gradnja jaškov v strugi in v brežinah vodotoka ni dovoljena,
– v projektu je treba prikazati oziroma opisati mesto deponije viška zemeljskega in gradbenega materiala. Z viškom izkopanega materiala ni dovoljeno zasipavati struge, poplavnega
prostora med cesto in strugo Save ter pritokov Save. Začasne
deponije morajo biti locirane in urejene tako, da ni oviran odtok
vode, imeti morajo urejen odtok padavinskih voda in morajo biti
zaščitene pred erozijo in odplavljanjem materiala.
Pogoji pravne narave:
– investitor mora po 125. členu ZV‑1 pred pridobitvijo
dovoljenja za poseg v prostor, skladno s predpisi s področja
urejanja prostora in graditve objektov, za gradnjo pristanišč
ali postavitve plavajoče naprave po predpisih o pomorstvu in
varnosti plovbe po celinskih vodah pridobiti vodno dovoljenje.
Vlogo za pridobitev vodnega dovoljenja se naslovi na Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b,
1000 Ljubljana,
– v primeru posega na vodno zemljišče mora investitor
skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti po določilih Stvarno
pravnega zakonika (Uradni Iist RS, št. 87/02 – SPZ). Pogodba
služi kot dokazilo o pravici gradnje na vodnem in priobalnem
zemljišču, ki je v lasti države, v skladu z Zakonom o vodah
(Uradni Iist RS, št. 67/02 – ZV‑1) in jo je potrebno skleniti z Ministrstvom za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, pred izdajo vodnega soglasja.
Vsi načrtovani objekti (razen gospodarske javne infrastrukture) na območju sprememb in dopolnitev ureditvenega
načrta bodo od parcelne meje vodotoka Sopota, oziroma od
zgornjega roba brežine oddaljeni več kot 5.00 m. Komunikacijski plato, veslaški in splavarski pomol, leseno stopnišče in
meteorna kanalizacij pa so predvideni na vodnem zemljišču,
objekt »TRC Savus« in glavna pešpot bodo locirani na oddaljenosti 5,00 m od vodnega sveta.
Ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih vod z urbanih
površin:
Kot ukrep za zmanjševanje odtoka padavinskih voda z
urbanih površin je predvidena izvedba manipulativnih površin
iz tlaka (travnate plošče), ki bodo prepuščale padavinske vode
v podtalje.
Na območju SDUN 2009 veljajo naslednji ukrepi za varstvo rib:
Na podlagi Zakona o sladkovodnem ribištvu (v nadaljevanju: ZSRib) (Uradni list RS, št. 61/06) in na njegovi podlagi
sprejetih predpisov Zavod za ribištvo Slovenije podaja naslednje smernice in projektne pogoje.
– Zaščita drstišč:
Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih (25. čIen Zakona o sladkovodnem ribištvu – ZSRib). Dela je treba načrtovati
izven varstvene dobe rib od 15. 2. do 30. 9.
– Obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja:
Izvajalec ribiškega upravljanja izvaja ribiško upravljanje v
ribiškem okolišu na podlagi letnega programa, izdelanega na
podlagi ribiškogojitvenega načrta. Izvajalec ribiškega upravljanja mora organizirati ribiškočuvajsko službo, tako da so vse
vode nadzorovane (13. in 60. člen ZSRib).
Naloge ribiškočuvajske službe so med drugim tudi:
– obveščanje centra za obveščanje ob poginih rib,
– spremljanje posegov iz 19. člena ZSRib,
– evidentiranje in obveščanje izvajalca ribiškega upravljanja o nenapovedanih posegih na vodnih in priobalnih zemljiščih
ribiškega okoliša (61. člen ZSRib).
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– Povračilo škode:
Za škodo na ribah, povzročeno zaradi zastrupljanja,
onesnaževanja oziroma čezmernega obremenjevanja voda in
nezakonitega poseganja v vode, je do odškodnine upravičen
izvajalec ribiškega upravljanja (58. člen ZSRib).
Pri pripravi projektne dokumentacije (po 35. členu ZGO‑1)
morajo biti upoštevani naslednji projektni pogoji:
Na odsekih, kjer bodo novo zgrajene dovozne poti prečkale vodne površine, naj bodo dela izvedena tako, da ne
bodo ogrožala ribjih vrst in ostalih vodnih organizmov (19. člen
ZSRib).
Gradnjo je treba načrtovati na sledeč način:
– z gradbenimi stroji naj se ne posega v vodni prostor, oziroma le kolikor je to nujno potrebno. Dela naj bodo načrtovana
in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost
vodnega prostora in s tem možnost prehajanja in razvrščanja
ribjih vrst. V primeru betoniranja, je treba preprečiti, da bi se
betonske odplake izcejale v vodo, ker so za ribe strupene;
načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega
materiala in kakršnihkoli odpadkov na primerno deponijo. Med
gradnjo in obratovanjem mora biti preprečeno izcejanje goriva,
olj, zaščitnih premazov in drugih škodljivih in/ali strupenih snovi
v vodo. Zemeljska dela, izkopavanja v brežino ali strugo je treba tehnično izpeljati tako, da se v čim večji meri zmanjša vpliv
kaljenja vode (19. člen ZSRib),
– kolikor so predvidena kakršnakoli dela ob ali v vodi, je
potrebno vsaj 14 dni pred pričetkom gradnje obvestiti Ribiško
družino Radeče o pričetku gradnje, da izvede ali organizira
izvedbo intervencijskega odlova rib (6. in 28. člen ZSRib) na
predvidenem delu posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še
lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše časovno
obdobje, mora izvajalec obvestiti Ribiško družino Radeče o
vsakem novem posegu v strugo, tako, da se lahko intervencijski odlovi po potrebi opravijo pred vsakim novim posegom
v strugo potoka,
– izvedba podpornih zidov in obrežnih zavarovanj, kjer je
predvidena izvedba kamen v betonu, naj bo izvedena tako, da
na vidni zunanji strani beton ne bo prekrival kamnov oziroma
skal. Na mestih kjer so podporni zidovi in obrežna zavarovanja
pod vodo naj bodo med skalami čim globlje razpoke, ki bodo
služile za skrivališča rib in drugih vodnih organizmov. To velja
tudi za temelje teh objektov. Povsod kjer je to možno naj teh
razpok beton ne zalije,
– utrjeno brežino je treba zgraditi v izrazito neporavnani
obliki, ker se bodo lahko le tako ob bregu ustvarili primerni
prostori, ki bodo služili kot ribja skrivališča,
– čiščenje obrežne vegetacije naj bo izvedeno selektivno.
Ohrani naj se maksimalno število visokodebelnih dreves, ki
senčijo vodotok.
Med obratovanjem objekta:
– mora biti preprečeno onesnaževanje Save in Sopote
s komunalnimi odplakami, meteorno vodo s parkirišč in odpadki,
– s stališča ribištva je sprejemljiva uporaba čolnov, športno veslaških čolnov, raftov in jadralnih desk, ni pa sprejemljiva
uporaba motornih čolnov,
– uporabniki plovil smejo vstopati in izstopati iz reke samo
na za to določenih mestih,
– s stališča ribištva je sprejemljiva plovba v dnevnem
času,
– letni koledar plovbe naj se uskladi z ribiško dejavnostjo
RD Radeče,
– organizator športnih in rekreacijskih prireditev mora
pridobiti mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije.
Na območju SDUN 2009 veljajo naslednji ukrepi za ohranjanje narave:
Na območju Občine Radeče, ki je predmet priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za mestno središče v
Radečah, se nahajajo ekološko pomembno območje Sava od
Radeč do državne meje (ldent. št. 63700).
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Ekološko pomembno območje:
ldent. št.: 63700
Ekološko pomembno območje: Sava od Radeč do državne meje
Značilnosti in ocena stanja: Pod Radečami kanjonski del
Save preide v nekoliko širšo dolino. Tu je reka ujeta v akumulacijsko jezero HE Vrhovo, pod njeno jezovno zgradbo pa v
akumulacijsko jezero HE Boštanj. Na podlagi znanih aktualnih
podatkov z območja akumulacijskega jezera HE Vrhovo je
ugotovljeno, da novo nastala vodna površina privablja številne vrste ptic, ki tu gnezdijo, prezimujejo ali se zadržujejo na
preletu. Ptičjim vrstam, kot so mali ponirek, čopasti ponirek,
zelenonoga tukalica, jezero nudi ugodne gnezditvene in prehranjevalne pogoje. Brežine akumulacijskega jezera HE Vrhovo so
deloma zarasle z gostim grmovjem in nizkim drevjem, ki nudi
zavetje številnim drugim živalskim vrstam. Na delih brežin, kjer
je prisotnost in s tem vpliv človeka manjši, se pojavlja večje
število vrst. Tako so se na nekdaj močno degradiranem območju z ohranjanjem procesov zaraščanja brežin vzpostavili drugotni habitati. Obravnavani del brežine Save je bil ob urejanju
akumulacijskega jezera HE Vrhovo popolnoma preoblikovan v
varovalni nasip.
Konkretne varstvene usmeritve za varstvo ekološko pomembnega območja:
– pri načrtovanju posegov in dejavnosti na obravnavanem
območju je potrebno upoštevati splošne varstvene usmeritve
za ekološko pomembna območja, ki so bile podane v »Naravovarstvenih smernicah za Strategijo prostorskega razvoja
Občine Radeče«, št. 1‑III – 344/7‑O‑05/LS, z dne 7. 4. 2006,
– gradnja stavb vseh vrst ter parkirne površine naj se
izvaja v čim večji oddaljenosti od rečne obale,
– morfologije brežine in dna struge se ne spreminja z
nasipavanjem zemlje, gradbenih odpadkov ipd.,
– pohodne in igralne površine naj bodo v čim večji meri
zatravljene, v kolikor pa bodo potrebne utrditve naj se uporabijo
čim bolj naravni materiali temnejših tonov (prodniki, pesek,
sekanci, les ...),
– na delu obrežja, kjer ni obrežne vegetacije predlagamo
zasaditev z avtohtonimi, rastiščnim pogojem primernimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Pri zasaditvi naj se upošteva čim
bolj naravni izgled in ne linijska parkovna zasaditev,
– omejevanja dostopa do vode z ograjami in živimi mejami se ne izvaja, razen če gre za varnostne naprave (npr. z
ograjami, jarki, drugimi ovirami),
– ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj
in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik, Prehodi v
okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni,
– osvetljevanje naj se omeji le na neposredno bližino
objektov, otroškega igrišča in parkirišč ter tako, da je z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti
tlom in stran od vodne površine,
– osvetlitev predvidene glavne pešpoti, ki se vije po robu
varovalnega nasipa reke ob predvidenem drevoredu in zelenic,
naj se ne izvede.
V postopku pridobitve gradbenega dovoljenja se upošteva
105. člen Zakona o ohranjanju narave.
Na območju sprememb in dopolnitev UN 2009 veljajo za
odlaganje odpadkov naslednji pogoji:
Na skrajni severni strani parkirišča je predviden ekološki
otok za ločeno zbiranje odpadkov. Ekološki otok se ogradi z
leseno ali žično ograjo.
Komunalne odpadke je potrebno odvažati na odlagališče
komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov.
Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni
ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine
Radeče«.
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VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
17. člen
Za 26. členom odloka se doda novo poglavje »Rešitve in
ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom«, ki se glasi:
»Požar:
Predvideni objekti so od sosednjih parcelnih mej oddaljeni
skladno s predpisi in smernicami RS, Ministrstva za obrambo,
Uprava RS za zaščito in reševanje.
Na obravnavanem območju je predvidena gradnja Turistično rekreacijskega centra Savus.
Dostop gasilskim vozilom v primeru eventualnega požara
je omogočen neposredno do objektov.
Območje ima zgrajeno hidrantno omrežje, najbližji hidrant
je od obravnavanega objekta oddaljen 35 m.
Pri pripravi SDUN 2009 za mestno središče v Radečah,
morajo biti upoštevane naslednje smernice:
– upoštevati je potrebno naravne omejitve (poplavnost
in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena) in temu
primerno predvideti tehnične rešitve gradnje,
– upoštevati je potrebno cono potresne ogroženosti in
temu primerno predvideti način gradnje,
– upoštevati je treba požarno ogroženost naravnega okolja in možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno predvideti način gradnje,
– upoštevati je treba ukrepe varstva pred požarom
(22. člen Zakona o varstvu pred požarom; Uradni list RS,
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo),
– potrebno je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za
gašenje (Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje
za gašenje požarov; Uradni list SFRJ, št. 30/91, ter 6., 7. ali
8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; (Uradni list RS,
št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07),
– potrebno je zagotoviti odmike med objekti ali potrebne
protipožarne ločitve (3. člen Pravilnika o požarni varnosti v
stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07),
– potrebno je zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali
ali premoženja pri požaru ter dostopov, dovozov in delovnih
površin za intervencijska vozila (5. in 6. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah; Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05
in 14/07),
– potrebna je ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč
(68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 57/06 – uradno prečiščeno besedilo)
in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS,
št. 57/96).
Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge
1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o študiji
požarne varnosti (Uradni Iist RS, št. 132/06) pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne
varnosti, morajo pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega
dovoljenja, pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od
Uprave RS za zaščito in reševanje.
Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila
za potresno odporno gradnjo EC8.
Vsi posegi v območju SDUN 2009 morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem geološkega‑geotehničnega poročila.
V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in
drenažne vode nekontrolirano po terenu.
Obramba in zaščita:
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) ni potrebno predvideti zaklonišč,
zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi dejstvovanji.«
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VII. ETAPE IZVAJANJA

X. KONČNE DOLOČBE

18. člen
V 50. členu odloka se na koncu doda novi odstavek, ki
glasi:
»I. etapa:
– izgradnja prometne, komunalne in energetske infrastrukture za potrebe načrtovanih objektov (cesta, kanalizacija,
vodovod in elektrika).
II. etapa:
– zgraditi objekte,
– hortikulturna ureditev okolice objekta.«

21. člen
SDUN 2009 so stalno na vpogled na sedežu Občine
Radeče.

VIII. TOLERANCE
19. člen
V 53. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Na območju SDUN 2009 so dovoljene naslednje tolerance:
– za lego objekta: načrtovani objekt se lahko gradi na novi
parceli po načrtu parcelacije z večjim odmikom kot je določeno
v grafičnih prilogah, pod pogojem da se upošteva dovoljen
odmik od sosednjih parcel, varstveni pas regionalne ceste in
varovani pas vodnega sveta,
– za horizontalni gabarit: načrtovani objekt se lahko gradi
večjega tlorisnega gabarita kot je določeno v grafičnih prilogah, pod pogojem, da se ne preseže faktor zazidanosti nove
parcele. Nov objekt se lahko gradi manjšega tlorisa, pri čemer
ni omejitev v »‑«,
– za koto tal pritličja objekta je toleranca do +50 cm, kote
manipulativnih površin se prilagajajo vozišču ceste. Kota pritličja objekta ne sme biti nižja od kote gladine 100‑letne visoke
vode Save, ki znaša 193,75 absolutne višine,
– dovoljena so odstopanja od določitve vhodov v objekt ali
uvozov na parcelo za gradnjo, pod pogojem, da je zagotovljena
preglednost na cesti in varnost prometa,
– pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je
možno odstopanje potekov predvidenih vodov, kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustrezne
projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in ekonomičnejša investicijska vlaganja ob
pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta
izvedbenega načrta,
– pri načrtu parcelacije je možno odstopanje, kolikor se
pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč in se nova
parcelacija določi v projektni dokumentaciji.«
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU OPPN
20. člen
Za 54. členom odloka se doda novi 54.a člen, ki glasi:
»54.a člen
Pri izvajanju posegov v prostor je na obravnavanem območju izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in
pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor in
izvajalec:
– ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno
deponirati,
– po končani gradnji odstraniti začasne objekte ter odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču,
– pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske javne
infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.«

22. člen
Nadzor nad izvajanjem SDUN 2009 izvajajo pristojne
inšpekcijske službe in pooblaščena uradna oseba.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 3221-1/2008/52
Radeče, dne 19. oktobra 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

3831.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS ‑ UPB1 Uradni list RS, št. 100/05, 21/06, 14/07, 60/07,
94/07, 27/08, 76/08, 100/08) in 18. člena Statuta Občine Radeče (UPB1, Uradni list RS, št. 52/06) je Občinski svet Občine
Radeče na 19. seji dne 19. 10. 2009 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Ukine se status javnega dobra pri nepremičninah vpisanih
v z.k. vl. št. 910, k.o. Svibno, to je pri parc. št. 1821/6, pot, v
izmeri 145,00 m2, parc. št. 1821/8, pot v izmeri 106,00, parc.
št. 1821/9, pot v izmeri 435,00 m2 ter parc. št. 1821/10, pot v
izmeri 3237,00 m2 z.k. vl. št. 910, vse k.o. Svibno.
II.
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti
status javnega dobra in postanejo last Občine Radeče, Ulica
Milana Majcna 1, 1433 Radeče.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 478-2/2009
Radeče, dne 19. oktobra 2009
Župan
Občine Radeče
Matjaž Han l.r.

SVETA ANA
3832.

Sklep o podelitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1 in 14/05 – popravek) in 15. člena
Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je
Občinski svet Občine Sveta Ana na 16. redni seji dne 15. 10.
2009 sprejel
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SKLEP

TRNOVSKA VAS
3833.

I.
Spodaj navedenim nepremičninam vpisanim v:
vložek št. 730, k.o. Zg. Ščavnica
1002/1

POT

2456

999/1

CESTA

9464

vložek št. 213, k.o. Kremberk
347/2

POT

3656

347/3

CESTA

1443

355

POT

POT

Na podlagi 148. člena Zakona o varstvu okolja – ZVO
(Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl.
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO in 70/08) in 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas,
št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na 26. redni seji
dne 13. 10. 2009 sprejel

ODLOK
o prenehanju veljavnosti Odloka o dimnikarski
službi na območju Občine Trnovska vas

991

1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
dimnikarski službi na območju Občine Trnovska vas (Uradni
list RS, št. 64/00).

683

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

vložek št. 121, k.o. Krivi Vrh
189/1

vložek št. 471, k.o. Zg. Ročica
1031

CESTA

7893

1023/2

POT

6095

Št. 032 0/26-4/2009-7a-s
Trnovska vas, dne 13. oktobra 2009
Župan
Občine Trnovska vas
Alojz Benko l.r.

vložek št. 129, k.o. Žice
509/5

CESTA

3050

382/4

POT

3872

518

CESTA

1231

424/2

CESTA

2434

vložek št. 326, k.o. Žice
580

VODOTOK

1906

572/15

CESTA

79

572/10

CESTA

245

ki so vknjižene kot družbena lastnina, se podeli status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Na podlagi tega sklepa občinska uprava Občine Sveta
Ana po uradni dolžnosti izda ugotovitveno odločbo o pridobitvi
statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in jo pošlje
pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško
knjigo zaznambo o javnem dobru.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 47801-001/2009
Sv. Ana, dne 15. oktobra 2009
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka
o dimnikarski službi na območju Občine
Trnovska vas

ZREČE
3834.

Sklep o začetku priprave sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Slovenske Konjice za območje Občine Zreče
v letu 2009

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B)
ter 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 95/08 –
UPB‑1) je župan Občine Zreče dne 23. 10. 2009 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Slovenske
Konjice za območje Občine Zreče v letu 2009
I.
Namen sklepa in pravna podlaga
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb
in dopolnitev veljavnih prostorskih sestavin planskih aktov za
območje občine Zreče.
Predmet sprememb in dopolnitev so:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS,
št. 23/87, Uradni list RS, št. 29/98, 64/99, 68/03 in 53/08; v
nadaljevanju: dolgoročni plan) in
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 (Uradni
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list RS, št. 23/87, 29/98, 64/99, 68/03 in 53/08; v nadaljevanju:
srednjeročni plan), obeh za območje Občine Zreče.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov občine v letu 2009 obsegajo ustrezne spremembe in
dopolnitve:
– tekstualnega dela oziroma odloka;
– ustreznih tematskih kart kartografskega dela v merilu
1:25.000;
– kartografske dokumentacije k planu v merilu 1:5.000.
Pravno podlago za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev dolgoročnega in srednjeročnega plana predstavlja 2. odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt;
Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO‑1B).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Občina Zreče je v letu 2003 sprejela obsežnejše spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov za
svoje območje. V njih je med drugim določila tudi zasnovo
razvoja dejavnosti v prostoru in ustrezno namensko rabo prostora, ki je zadovoljila potrebe po prostoru za takrat znane razvojne pobude, takratne strokovne rešitve in takrat predvidene
investicije.
V letu 2008 je dopolnila prostorske sestavine planskih
aktov zaradi vključitve lokacije za centralno čistilno napravo, trenutno pa je v zaključni fazi postopek sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine zaradi
izgradnje doma za starejše občane in oskrbovanih varovanih
stanovanj.
V času po sprejetju zadnjih večjih sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine je prišlo do novih
razvojnih pobud in potreb po zaokrožitvi posameznih območij
za poselitev: oblikovanje novega naselja Osredek – reg. cesta,
širitev ureditvenega območja mesto Zreče, širitev naselja Stranice, Dobrava, Dobrovlje, zaokrožitve za potrebe kmetijstva
in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, širitve naselja za potrebe
poslovno obrtnih objektov, oblikovanje gospodarske cone Sp.
Stranice in ureditev prostora za namene vrtnarije in ureditve
črpališča termalne vode.
Občina vodi tudi postopek priprave občinskega prostorskega načrta, v katerega je načrtovala vključiti tudi izpostavljene razvojne pobude. Zaradi pričakovanega trajanja postopka
priprave in sprejemanja navedenega akta je občina ocenila, da
mora nekatere razvojne pobude rešiti prioritetno v posebnem
postopku, in sicer s spremembami in dopolnitvami veljavnih
planskih aktov za območje občine.
Ker novih razvojnih pobud in projektov ni mogoče uresničiti v okviru sprejetih odločitev o prostorskem razvoju občine in
o namenski rabi prostora, pristopa občina k spremembam in
dopolnitvam sprejetih planskih odločitev, v katerih bo:
– spremenila zasnovo organizacije dejavnosti v prostoru
tako, da bo vključila spremembe v sistemu poselitve;
– spremenila osnovno oziroma podrobno namensko rabo
prostora tako, da bo omogočena izvedba izpostavljenih razvojnih pobud in projektov;
– po potrebi spremenila tudi druge, na navedene spremembe vezane odločitve o prostorskem razvoju občine.
III.
Območje ter predmet sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov
V delu, ki se nanaša na spremembo namenske rabe
prostora, obsega območje sprememb in dopolnitev prostorskih
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sestavin planskih aktov naslednje površine na okvirno naslednjih parcelah ali delih parcel:
– cca 0,50 ha, za potrebe poslovno stanovanjskih objektov: parc. št. 44/1‑del, 50/1‑del, 43/1‑del in 49/4‑del, vse k.o.
Križevec;
– cca 0,32 ha, za potrebe širitve obstoječe dejavnosti
(poslovna objekta s sobami za goste, turističnimi apartmaji in
lokali): parc. št. 91/3, 91/6 in 91/7, vse k.o. Zreče;
– cca 0,29 ha, za potrebe širitve kmetijske dejavnosti, parc. št. 401‑del, 405/1‑del, 398‑del, 399‑del in
397/1‑del, k. o. Škalce;
– cca 0,17 ha za potrebe žage za razrez lesa kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, parc. št. 378/2 in 376, k.o. Gorenje;
– cca 0,33 ha, za potrebe zaokrožitve stanovanjske gradnje naselje Stranice; parc. št. 105/1‑del, 107/1, 108‑del in
86/1, k.o. Stranice;
– cca 1,04 ha; za potrebe poslovno proizvodnega objekta;
parc. št. 632/1 in 635/2‑del, k. o. Loška gora;
– cca 1,10 ha; za potrebe zaokrožitve stanovanjske gradnje naselje Dobrava; parc. št. 281/1, 280‑del, 281/2, 282/2
del, 282/6 in 279;
– cca 0,91 ha, za potrebe zaokrožitve stanovanjske gradnje mesto Zreče; parc. št. 801/1, 797, 798 in 791/1‑del, k.o
Zreče;
– cca 1,42 ha, za potrebe širitve poslovne cone Sp.
Stranice; parc. štev. 417/1, 419/3, 597/1, 597/2, 597/3, 578/11,
597/1, 598‑del in 603‑del, k. o. Stranice;
– cca 0,70 ha, za potrebe prestavitve stanovanjsko gospodarskega objekta izven plazovitega območja; parc. 823/1,
823/2, 823/3 in 823/4, k. o. Gorenje pri Zrečah;
– cca 0,48 ha, za potrebe zaokrožitve stanovanjske gradnje naselje Dobrovlje; parc. št. 105, 106, 107, 127/2, 127/3,
128/1, k. o. Škalce;
– cca 0,95 ha, za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, parc. št. 498‑del, 499/1, 499/2‑del, 500/2, 500/3, 500/4,
500/2‑del, 503/1‑del, 503/2 in 503/3, k. o. Križevec;
– cca 0,45 ha, za potrebe zaokrožitve stanovanjske gradnje mesto Zreče; parc. št. 456/1, 453, 449/1, 1363/1, 1362,
531, 530/1, 450 in 451/1, k. o. Zreče;
– cca 1,32 ha, za potrebe ureditve vrtnarije in črpališča za
termalno vodo, parc. št. 12/5, k. o. Radana vas; c. št. 87, 88/1,
88/27, 88/1, k. o. Zreče;
– cca 0,33 ha, za potrebe skladišča v okviru gospodarske cone Sp. Stranice, parc. št. 406‑del in 403‑del, k.o.
Stranice;
– cca 0,22 ha, za potrebe razširitve obstoječe lesarske dejavnosti; parc. št. 367/1 in 371/5, k.o. Gorenje pri
Zrečah.
Točno bodo območja sprememb in dopolnitev definirana
v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine.
IV.
Strokovne rešitve in način njihove pridobitve
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se uporabijo razpoložljive strokovne rešitve in strokovne podlage, predvsem strokovne podlage za
strategijo prostorskega razvoja in prostorskega reda Občine
Zreče št. projekta 15/07‑SP, 08/07‑SP; 01/07‑SP, 16/06‑SP,
Ap291/2007‑SP, 27/07‑SP, 18/07‑SP, 24/06‑SP, 02/09‑SP,
22/06‑GP/SP, 19/07‑SP, 58/07 – 0115A, 36/07‑SP, Ap
293/2007‑SP, 24/07‑SP, 04/08‑SP.
Po potrebi se izdelajo dodatne strokovne podlage, za
katere se na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov ugotovi, da so pomembne in potrebne za kvalitetno pripravo akta.
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V.

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice
za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov se pridobijo smernice naslednjih nosilcev urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor:
– Direktorat za prostor: za področje poselitve,
– Direktorat za okolje: za področje varstva okolja,
– Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami:
za področje rabe in upravljanja z vodami,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje: za področje
ohranjanja narave,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
– Direktorat za kmetijstvo: za področje kmetijstva,
– Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Sektor za gozdarstvo: za področje gozdarstva,
– Sektor za lovstvo in ribištvo: za področje lovstva in
ribištva,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje: za področje
gozdarstva,
– Zavod za ribištvo Slovenije: za področje ribištva,
– Ministrstvo za gospodarstvo:
– Direktorat za energijo: za področje mineralnih surovin
in za področje energetike,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino
in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje: za
področje varstva kulturne dediščine,
– Ministrstvo za promet:
– Direktorat za ceste: za področje cest,
– Direkcija RS za ceste: za področje državnih cest,
– Uprava RS za pomorstvo: za področje plovbe po
celinskih vodah,
– Ministrstvo za obrambo:
– Direktorat za obrambne zadeve: za področje obrambe,
– Uprava RS za zaščito in reševanje: za področje zaščite in reševanja,
– ELES‑Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana:
za področje prenosa električne energije,
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor; Območna
enota Slovenska Bistrica, Kolodvorska 21a, Slovenska Bistrica:
za področje oskrbe z električno energijo – srednje in nizkonapetostnega elektroenergetskega omrežja,
– Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska cesta 86, Celje: za
področje oskrbe z električno energijo – nizkonapetostnega
elektroenergetskega omrežja,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje: za
področje telekomunikacijskega omrežja,
– Mestni plinovodi Koper d.o.o., Distribucija plina PE Žalec, Ul. Ivanke Uranjek 1, Žalec: za področje oskrbe s plinom,
– Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, Celjska
c. 3, Slovenske Konjice: za področja iz svoje pristojnosti (ravnanje z odpadki),
– Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče: za področje
oskrbe s pitno vodo, ravnanje z odpadnimi vodami, občinskih
cest, javnih površin ter drugih občinskih gospodarskih javnih
služb.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopku izdaje
smernic sporoči tudi, ali je za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine potrebno izvesti celovito
presojo vplivov na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti oziroma da morajo izdati smernice ali drugače
sodelovati tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi subjekti,
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ki niso navedeni v tem sklepu, se smernice pridobi v postopku
oziroma se lahko v postopek vključi tudi druge subjekte oziroma organe in organizacije.
Od nosilcev urejanja prostora, od katerih se pridobijo
smernice, se pridobijo tudi mnenja na predlog sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
VI.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov so predvideni naslednji roki:
Aktivnost

Rok

Sprejem in objava sklepa

oktober 2009

november 2009
Osnutek akta (odlok, kartografski
del,kartografska dokumentacija k planu,
ustrezna obrazložitev)
Posredovanje osnutka akta MOP‑u

december 2009

Pridobitev smernic nosilcev urejanja
prostora (pridobi MOP)

januar 2010

Izdelava dopolnjenega osnutka akta

januar 2010

Javna razgrnitev in javne obravnave
dopolnjenega osnutka akta

februar, marec
2010

Ureditev pripomb ter stališča do pripomb april 2010
iz javne razgrnitve in obravnav
Objava sprejetih stališč do pripomb
iz javne razgrnitve in obravnav

maj 2010

Priprava predloga akta

maj, junij 2010

Posredovanje predloga akta MOP‑u

junij 2010

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora (izvede MOP)

julij 2010

Potrditev predloga akta s sklepom ministra na podlagi petega odst. 51. člena
ZPNačrt

september 2010

Sprejem predloga akta na občinskem
svetu

september 2010

Objava v uradnem glasilu

september 2010
VII.

Druga določila
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov je Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214
Zreče.
Pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
planskih aktov financira Občina Zreče iz proračuna za leto
2009 in leto 2010.
Prostorski načrtovalec bo izbran v skladu s pravili, ki veljajo za javna naročila male vrednosti.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
na spletni strani občine www.zrece.eu in začne veljati naslednji
dan po objavi.
Občina Zreče pošlje sklep Ministrstvu RS za okolje in
prostor in sosednjim občinam.
Št. 35050-0006/2009-2
Zreče, dne 23. oktobra 2009
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.
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MINISTRSTVA
3835.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o načinu zbiranja podatkov in
vodenju zbirke podatkov o obsojencih

Na podlagi 41. člena Zakona o izvrševanju kazenskih
sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 40/09) izdaja minister za pravosodje

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
načinu zbiranja podatkov in vodenju zbirke
podatkov o obsojencih
1. člen
V Pravilniku o načinu zbiranja podatkov in vodenju zbirke
podatkov o obsojencih (Uradni list RS, št. 26/02) se v celotnem
besedilu in v prilogah beseda »upravnik« v različnih sklonih
nadomesti z besedo »direktor« v ustreznem sklonu.
V celotnem besedilu se besedi »direktor uprave« nadomestita z besedama »generalni direktor«.
V celotnem besedilu se besedilo »oseba, kaznovana za
prekršek« v različnih sklonih in številih nadomesti z besedilom
»oseba, ki prestaja uklonilni zapor« v ustreznem sklonu in številu.
V 2., 10., 17. in 18. členu se beseda »uprava« v različnih
sklonih nadomesti z besedama »Generalni urad« v ustreznem
sklonu.
2. člen
V 1. členu se besedilo »kaznovanih v postopku o prekršku«
nadomesti z besedilom »ki prestajajo uklonilni zapor«.
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedilom »(v nadaljnjem
besedilu: osebe na prestajanju kazni)« črta vejica, besedilo »osebah, kaznovanih z zaporom v postopku o prekršku in osebah,
ki jim je bila denarna kazen spremenjena v zapor (v nadaljnjem
besedilu: osebe, kaznovane za prekršek)« pa se nadomesti z
besedilom »ter o osebah, ki prestajajo uklonilni zapor,«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »individualni program tretmaja« nadomesti z besedama »osebni načrt«, beseda
»tretmaju« pa se nadomesti z besedama »osebnem načrtu«.
V drugem odstavku se beseda »tretma« nadomesti z besedama »osebni načrt«.
5. člen
V prvem odstavku 10. člena se za besedo »oseb« črta
vejica in besedi »ki so«.
6. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
Zavodi pošiljajo Generalnemu uradu statistične podatke o
osebah na prestajanju kazni na posebnih statističnih obrazcih,
ki so določeni s tem pravilnikom.
Statistične obrazce morajo izpolnjevati:
1. vsi zavodi statistične podatke o številčnem stanju v posameznem obdobju v obrazcih IK-1 in IK-1a za podatke o polnoletnih osebah ter IK-2 ali IK-2a za podatke o mladoletnikih;
2. vsi zavodi, razen prevzgojnega doma, letne statistične
podatke v obrazcih IK-1, IK-1a, IK-3, IK-5, IK-7, IK-7a, IK-9, IK11, IK-11/1 in IK-12;
3. zavod za prestajanje mladoletniškega zapora letne statistične podatke v obrazcih IK-2, IK-4, IK-6, IK-7, IK-7a, IK-9,
IK-11, IK-11/1 in IK-12;
4. prevzgojni dom letne statistične podatke v obrazcih IK2a, IK-4, IK-6, IK-11, IK-11/1 in IK-12.
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Zavodi morajo Generalnemu uradu vsak dan do 10. ure
poslati dnevne statistične podatke za prejšnji dan do 24. ure.
Statistične podatke za nedelje in dela proste dni morajo zavodi
poslati Generalnemu uradu naslednji delovni dan.
Trimesečne statistične podatke v obrazcih IK-1, IK-1a ter
IK-2 in IK-2a morajo zavodi poslati Generalnemu uradu najkasneje do petnajstega dne v prvem mesecu naslednjega trimesečja.
Letne statistične podatke za preteklo leto v obrazcih IK-1,
IK-1a ter IK-2 in IK-2a morajo zavodi poslati Generalnemu uradu
najkasneje do 15. januarja naslednje leto.
Generalni direktor lahko predpiše tudi druge obrazce za
zbiranje statističnih podatkov o osebah na prestajanju kazni, če
se pokaže potreba po zbiranju, obdelavi, uporabi in posredovanju določenih statističnih podatkov (priprava letnega poročila,
posredovanje podatkov drugim organom, mednarodnim institucijam in podobno).
Generalni direktor lahko določi tudi drugačne roke za dostavo statističnih podatkov Generalnemu uradu.«.
7. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
Obrazca IK-1 in IK-1a
V obrazcu IK-1 pooblaščene osebe navedejo podatke o
obsojencih, ki so pravnomočno obsojeni na kazen zapora, in o
obsojencih, ki so na podlagi sklepa pristojnega sodišča kazen
nastopili pred pravnomočnostjo sodbe.
Rubrike s skupnim napisom »Celotno povečanje« se izpolnjujejo tako, da se v njih izkazujejo podatki o številu, vseh
sprejetih, premeščenih, prerazporejenih, vrnjenih z bega ipd.
oseb v zavod v obdobju, na katero se nanaša poročilo, in sicer
specificirano po naslovih posameznih rubrik.
Obsojencev, ki med prestajanjem kazni zapora ponovno
storijo kaznivo dejanje, zaradi katerega jim je izrečena kazen
zapora po 55. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št.
55/08, 66/08 – popr., 39/09 in 55/09 – odl. US), in prestajajo
kazen v istem zavodu, zavod v tem poročilu ne izkazuje kot
osebe, ponovno sprejete na prestajanje kazni, če ni bil zoper njih
odrejen pripor, zaradi česar so bili izbrisani iz evidence zavoda
v prejšnjem poročevalskem obdobju. Osebe, ki so bile zaradi
izrečene nove enotne kazni prerazporejene v drug zavod, se
evidentira v rubriki »prerazporeditev iz drugega zavoda (IKZ)«.
Osebe, ki kazen zapora nastopijo po prestani prejšnji kazni
zapora in se že nahajajo v zavodu, se zavede v rubriko »Nastop
kazni iz ZPKZ ali PD«.
V rubrikah »Iz prekinitve« in »Iz bega« je treba izkazati le
število tistih oseb, ki so se vrnile z bega oziroma s prekinitve
prestajanja kazni v poročevalskem obdobju.
Rubrike s skupnim napisom »Celotno zmanjšanje« se izpolnijo tako, da se v skladu z naslovom vsake posamezne rubrike izkažejo ustrezni podatki o številu oseb, ki so bile v poročevalskem obdobju odpuščene iz zavoda (bodisi po prestani kazni,
na podlagi akta o amnestiji ali pomilostitvi, odločbi o pogojnem
in predčasnem odpustu) in v podrubrikah rubrike »druga zmanjšanja« podatki o številu oseb, ki so zaradi drugačnih vzrokov
odšle iz zavoda (npr. premestitev v drug zavod, beg, prekinitev
kazni, smrt in v drugih primerih zmanjšanja številčnega stanja)
za obdobje, na katerega se poročilo nanaša.
Obsojence, ki jim je bila z aktom o amnestiji ali pomilostitvi
pravnomočna kazen znižana, je treba v rubriki »Pomiloščeni«
izkazati v poročevalskem obdobju, v katerem so bili odpuščeni.
V rubriki »Drugo« se izkazujejo podatki o osebah, ki so bile
zaradi uvedbe preiskave ali zaradi obnove kazenskega postopka
predane preiskovalnemu sodniku, osebe, ki jim je izvršitev kazni
zapora zastarala, osebe, ki jim je bila kazen zapora z aktom
o amnestiji ali pomilostitvi pogojno odložena, osebe, ki jim je
sodišče dovolilo prestajati nadomestno kazen zapora po 13.
členu zakona in druge primere zmanjšanja številčnega stanja v
zavodu, za katere ni ustreznih rubrik.
V tem obrazcu mora biti seštevek izkazanih podatkov o
številu oseb na prestajanju kazni v začetku poročevalskega
obdobja in celotnega povečanja enak seštevku izkazanih podat-
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kov o celotnem zmanjšanju števila oseb na prestajanju kazni in
podatkov na koncu poročevalskega obdobja.
Za izpolnjevanje obrazca IK-1a, ki se nanaša na statistične
podatke o osebah, ki prestajajo uklonilni zapor, se smiselno
uporablja navodilo za izpolnjevanje obrazca IK-1.

v prevzgojni dom. V vodoravni koloni »Številčno stanje po izobrazbi na dan 31. 12.« se izkazujejo podatki od 1 do 8 za vse,
ki prestajajo vzgojni ukrep po stanju ob konca leta. Ti podatki se
morajo ujemati s podatkom v obrazcu IK-2a v rubriki »Številčno
stanje na koncu obdobja«.

Obrazca IK-2 in IK-2a
Za izpolnjevanje podatkov v teh obrazcih se smiselno
uporablja navodilo o izpolnjevanju obrazca IK-1. Obrazec IK-2
je namenjen zbiranju podatkov o mladoletnikih na prestajanju
mladoletniškega zapora, obrazec IK-2a pa zbiranju podatkov o
mladoletnikih v prevzgojnem domu.

Obrazca IK-11 in IK-11/1
V tem obrazcu se prikazujejo ugodnosti, ki so bile osebam
na prestajanju kazni podeljene v poročevalskem obdobju, in
zlorabe teh ugodnosti. V ustrezno rubriko se vpišejo vse podeljene ugodnosti, tudi če je bila ista oseba deležna več različnih
ugodnosti.
V rubrikah »Vrnili se z zamudo« se vpiše število ugodnosti,
s katerih so se osebe, ki so jih koristile, sicer vrnile nepravočasno, vendar so se vrnile same.
Rubrike »Privedeni« prikazujejo število ugodnosti, s katerih
so bile osebe, ki so jih koristile, v zavod privedene, ne glede na
vzrok privedbe.
V rubrikah »Se niso vrnili v poročevalskem obdobju« se
prikazuje število ugodnosti, s katerih se osebe, ki so jih koristile,
sploh niso vrnile (so še na begu).
V rubrikah »Osumljeni storitve kaznivega dejanja« se prikazuje število ugodnosti, med koriščenjem katerih so osebe, ki so
jih koristile, osumljene, da so storile kaznivo dejanje.
V dodatnem obrazcu IK-11/1 se prikazuje število oseb na
prestajanju kazni, ki so bile deležne posameznih ugodnosti, oziroma število oseb, ki jim te ugodnosti niso bile podeljene.

Obrazec IK-3
V tem obrazcu je treba izkazovati ustrezne podatke le
za osebe, ki so v zavodu začele prestajati kazen v obdobju,
na katero se poročilo nanaša. V tem obrazcu se ne izkazuje
podatkov za:
– obsojence, premeščene iz drugih zavodov, razen za
obsojence, ki so premeščeni iz zavodov v tujini;
– osebe, vrnjene z bega;
– osebe, ki so po preteku prekinitve prestajanja kazni zapora prišle v zavod zaradi nadaljevanja prestajanja kazni zapora.
Podatki, ki jih je treba izkazovati v rubriki »Skupaj sprejetih«, vključujejo tudi podatke, ki jih je treba posebej izkazovati
v rubriki »Preklican pogojni odpust« in »Preklicana pogojna
obsodba«.
Podatki, izkazani v tem obrazcu v stolpcu 1, rubriki »Vsi«
za obsojence, se morajo ujemati s seštevkom v obrazcu IK-1 v
stolpcu 1, rubriki »Skupaj na novo sprejeti«. Podatki, izkazani
na tem obrazcu v stolpcu 4, rubriki »Vsi« za osebe v uklonilnem
zaporu, pa se morajo ujemati s seštevkom v obrazcu IK-1a v
stolpcu 1, rubriki »Skupaj na novo sprejeti«.
Obrazec IK-4
Za izkazovanje podatkov v tem obrazcu se uporabljajo
navodila prvega in tretjega odstavka obrazca IK-3.
Obrazec IK-5
V tem obrazcu je treba izkazovati podatke samo za tiste
osebe, ki so bile odpuščene s prestajanja kazni (rubrika »Skupaj
odpuščeni« iz obrazca IK-1 in IK-1a). V tem obrazcu zavodi ne
izkazujejo podatkov za osebe, ki:
– jim je bilo prestajanje kazni prekinjeno;
– so bili premeščeni v drug zavod, razen za premeščene
v zavod tuje države;
– so pobegnili ali umrli med prestajanjem kazni zapora.
Podatke o obsojencih, ki jim je bila kazen izredno omiljena,
je treba izkazovati v tem obrazcu potem, ko so kazen v celoti ali
delno prestali.
Za izkazovanje podatkov o osebah, ki prestajajo uklonilni
zapor, se smiselno uporablja četrti odstavek navodila za obrazec
IK-3.
Obrazec IK-6
Za izkazovanje podatkov v tem obrazcu se smiselno uporabljata prvi in drugi odstavek navodila za obrazec IK-5.
Obrazci IK-7, IK-7a in IK-8
Pri izpolnjevanju teh obrazcev se je treba ravnati po prejšnjem členu.
Obrazec IK-9
Ta obrazec vsebuje podatke o izobrazbi oseb na prestajanju kazni in o njihovem izobraževanju med prestajanjem kazni.
V vodoravni koloni »Številčno stanje po izobrazbi na dan 31.
12.« se izkazujejo podatki od 1 do 18 za vse, ki prestajajo kazen
zapora po stanju ob koncu leta. Ti podatki se morajo ujemati s
podatkom v obrazcu IK-1 oziroma IK-2 v rubriki »Številčno stanje
na koncu obdobja«.
Obrazec IK-10
Ta obrazec vsebuje podatke o doseženi izobrazbi mladoletnikov med izvrševanjem vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika

Obrazec IK-12
V tem obrazcu se v stolpcu št. 1 vpiše skupno število oseb,
ki jim je bila v poročevalskem obdobju izrečena disciplinska kazen, ne glede na to, ali je bila ista oseba disciplinsko kaznovana
enkrat ali večkrat.
V ustreznih stolpcih se izkaže število posameznih vrst
disciplinskih kazni, izrečenih polnoletnim oziroma mladoletnim
osebam.
V ustreznem stolpcu je treba izkazati vse izrečene disciplinske kazni, tudi če je bila kakšna oseba večkrat kaznovana z
istovrstnimi ali različnimi disciplinskimi kaznimi.
Disciplinske kazni, izrečene polnoletnim osebam na prestajanju kazni, se vpišejo v stolpce 2 do 13.
Disciplinske kazni, izrečene mladoletnim obsojencem, se
vpišejo v stolpce 14 do 23.
Disciplinske kazni, izrečene mladoletnikom v prevzgojnem
domu, se vpišejo v stolpce 24 do 30.«
8. člen
Obrazci iz drugega odstavka 6. člena pravilnika in prvega
odstavka 14. člena pravilnika se nadomestijo z novimi obrazci,
ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika in so objavljeni
skupaj z njim.
Navodilo iz četrtega odstavka 6. člena pravilnika se nadomesti z novim navodilom, ki je kot priloga sestavni del tega
pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
9. člen
Obrazci IK-1 do IK-12 iz 24. člena pravilnika se nadomestijo z novimi obrazci IK-1 do IK-12, ki so kot priloga sestavni del
tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-359/2009
Ljubljana, dne 27. oktobra 2009
EVA 2009-2011-0067
Aleš Zalar l.r.
Minister
za pravosodje
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Matična številka: __________________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
__________________________________________

PRILOGE K OSEBNEMU LISTU OBSOJENCA(-KE) / MLADOLETNIKA(-CE)
Vsebina:
Podatki, ki se zbirajo med izvrševanjem kazni zapora in se uporabljajo za osebni načrt.

Priloga
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NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PODATKOV NA OBRAZCIH IK-1/1 DO IK-1/18
Pri izpolnjevanju podatkov v posameznih obrazcih je treba paziti, da se vpisujejo podatki po vprašanjih in naslovih, ki
se nahajajo na vsakem obrazcu.
1.

Obrazec z naslovom "Priloge k osebnemu listu obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce) (v nadaljevanju: obsojenec)
predstavlja ovitek, v katerega se vlagajo priloge – obrazci od IK-1/1 do IK-1/18. Ta obrazec se na naslovni
strani izpolni z ustreznimi podatki.

2.

Obrazec IK-1/1 je poseben list, na katerega se vpišejo podatki o zdravstvenem stanju in delovni sposobnosti ob
sprejemu v zavod. Pregled mora obsegati: pregled pljuč (če se ugotovi tuberkolozno obolenje), pregled
cirkulatornega aparata (v sumljivih primerih tudi elektrokardiografski izvid), pregled urina in krvi s posebnim
poudarkom na sladkor in registracijo stanja lokomotornega aparata (razširitev ven na nogah, ploske noge itd.).

3.

V obrazec IK ½ se vpišejo osnovne ugotovitve iz socialnega poročila ter morebitni drugi na terenu pridobljeni
podatki.

4.

V obrazec IK-3 se vpisujejo podatki o obsojenčevi ali mladoletnikovi kriminalni dejavnosti in socialnem
statusu, pridobljeni pri razgovoru z obsojencem, in sicer:
a)

kdaj je storil prvo kaznivo dejanje (kot otrok oziroma mladoletnik, ne glede na to ali je bil za to kaznivo
dejanje obsojen);
b) motiv, iz katerega je storil kaznivo dejanje (koristoljubje, maščevanje, itd.);
c) obsojenčev kriminalni razvoj (ali gre za postopno pot ali pot po kakšnem hitrem preobratu v življenju);
d) okoliščine, v katerih je storil posamezna kazniva dejanja (alkohol, ljubosumnost, afekt in podobno,
napeljan po drugih ali pod njihovim vplivom, sam napeljeval druge);
e) način storitve kaznivega dejanja (predrzno, okrutno, brezobzirno, prefinjeno, stereotipno, nespametno) in
udeleženci (sam, v družbi ali kriminalni skupini, njegov položaj v njej);
f) stališče obsojenca do storjenega kaznivega dejanja in kazni.
Na socialnem področju poteka razgovor na podlagi podatkov socialnega poročila in podatkov, ki jih o svojem
preteklem življenju zaupa obsojenec sam.
5.

Obrazec IK-1/4 izpolnjuje psiholog, pri čemer se ravna po strokovni doktrini.

6.

V obrazec IK-1/5 psihiater vpiše podatke o ugotovitvah na psihiatričnem pregledu.

7.

Obrazec IK-1/6 se izpolni na podlagi podatkov, pridobljenih v sprejemnem obdobju.

8.

Na obrazcu IK-1/7 se za obsojenca sestavi okvirni osebni načrt, v katerem se določi skupina, v katero bo
vključen obsojenec, razporeditev na delovno mesto, morebitno splošno in strokovno izobraževanje, vključitev
v posamezne programe ter etapne in končne cilje osebnega načrta.

9.

V obrazec IK-1/8 se vpisujejo podatki o zaposlitvi obsojenca pred nastopom kazni zapora, višini plače ter
podatke o morebitnih drugih virih dohodka. V ta obrazec se vpisujejo tudi podatki o razporeditvi na delo in
delovni oceni.

10. V obrazec IK-1/9 se vpisujejo ugotovitve glede odgovornosti in odnosa do dela, strokovnega usposabljanja,
pridobivanja delovnih navad, kakovosti opravljenega dela, varčevanja z materialom in podobno.
11. Obrazec IK-1/10 se izpolnjuje vsaj vsakih šest mesecev oziroma ob koncu polletja in šolskega leta.
12. Obrazec IK-1/11 se izpolnjuje, če obsojenčevo vedenje odstopa od normalnega vedenja, zlasti če povzroča
nered in izvršuje disciplinske prestopke ter primere zboljšanja vedenja.
13. Obrazec IK-1/12 se izpolnjuje v prvem delu ob nastopu kazni zapora, sproti pa, če pride do sprememb glede
obsojenčevega ekonomskega statusa oziroma odnosov z njegovo družino.
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Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Stran

11681

14. Obrazec IK-1/13 je treba izpolnjevati tako, da se vpiše kratka vsebina vsakega razgovora z obsojencem ter
morebitne uporabljene ukrepe.
15. Obrazec IK-1/14 se izpolnjuje sproti za tiste obsojence, ki so deležni ugodnosti, pohval in drugih bonitet med
prestajanjem kazni zapora.
16. Obrazec IK-1/15 se izpolnjuje sproti za tiste obsojence, ki jim je bila izrečena disciplinska kazen oziroma
zoper katere so bili odrejeni posamezni ukrepi zaradi zagotovitve varnosti ter reda in discipline v zavodu.
17. Obrazec IK-1/16 se izpolnjuje za obsojence, katerim se med prestajanjem kazni zapora oziroma ob odpustu s
prestajanja kazni ureja potrebno za socialno vključevanje in življenje na prostosti.
18. Obrazec IK-1/17 se izpolni ob odpustu obsojenca s prestajanja kazni zapora.
19. Obrazec IK-1/18 je namenjen za sestavo poročila o doseženih ciljih iz osebnega načrta ob odpustu s prestajanja
kazni zapora.

Stran

11682 /

Št.
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Obrazec IK-1/1

Matična št. ______________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

1. Zdravnikovo poročilo o pregledu in zdravstvenem stanju
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Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Matična št. ______________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

2. Kratek izvleček iz socialnega poročila, če je bilo pridobljeno

Stran

11683

Obrazec IK-1/2

Stran

11684 /

Št.

86 / 30. 10. 2009

Uradni list Republike Slovenije

Matična št. ______________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

3. Podatki o prvih razgovorih z obsojencem(-ko) / mladoletnikom(-co)

Obrazec IK-1/3
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Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Matična št. ______________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

4. Psihološke ugotovitve o obsojencu(-ki) / mladoletniku(-ci)

Stran

11685

Obrazec IK-1/4

Stran

11686 /

Št.

86 / 30. 10. 2009
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Matična št. ______________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

5. Psihiatrične ugotovitve o obsojencu(-ki) / mladoletniku(-ci)

Obrazec IK-1/5
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Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Matična št. ______________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

6. Ugotovitve strokovne skupine med trajanjem sprejemnega obdobja

Stran

11687

Obrazec IK-1/6

Stran

11688 /

Št.

86 / 30. 10. 2009

Matična št. ______________
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Obrazec IK-1/7

Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

7. Okvirni osebni načrt in sklenjeni dogovori z obsojencem(-ko) / mladoletnikom(-co) ter ukrepi
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Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Stran

11689

Obrazec IK-1/8

Matična št. ______________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

8. Podatki o dosedanjih zaposlitvah na prostosti ter o razporeditvi na delo med prestajanjem kazni

Doba zaposlitve

Kraj, delovno mesto in
vrsta zaposlitve

Nezaposlen
(razlogi)

Višina mesečne plače

Razporeditve na delo, sprememba delovnega mesta, druge ugotovitve
Datum razporeditve

Delovno mesto

Druge ugotovitve

Viri preživljanja

Stran

11690 /

Št.

86 / 30. 10. 2009
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Obrazec IK-1/9

Matična št. ______________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

9. Vedenje obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce) med delom

Odnos do dela, prizadevnost, občutek odgovornosti pri opravljanju dolžnosti, dajanje pobud, dejavnost,
strokovno usposabljanje, kakovost dela, varčnost z materialom ipd.
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Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Matična št. ______________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

10. Podatki o izobrazbi in pridobljenih znanjih ter drugih aktivnostih

Splošno in strokovno izobraževanje, sodelovanje pri kulturnih, športnih in drugih aktivnostih.

Stran

11691

Obrazec IK-1/10

Stran

11692 /

Št.

86 / 30. 10. 2009
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Obrazec IK-1/11

Matična št. ______________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

11. Vedenje v zavodu

Odnos do drugih obsojencev in do drugih oseb, rednost v odnosu do sebe in prostora, v katerem biva, morebitni
pobegi in poizkusi pobegov iz zavoda, odrekanje poslušnosti, grožnje, izzivanje neredov ipd.
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Matična št. ______________

Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Stran

11693

Obrazec IK-1/12

Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

12. Podatki o socialnem in ekonomskem statusu obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce) pred nastopom kazni
zapora, medsebojni odnosi obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce) do družine

Viri dohodkov, premoženje, lastništvo nepremičnin, obveznosti do preživljanja, stanovanjske in bivalne razmere.
S kom si dopisuje, kdo ga obiskuje in kolikokrat, kdo mu pošilja denar in druge pošiljke, stanje v družini
nasploh, vpliv družine nanj in podrobno. Dopisovanje z drugimi, ki niso ožji družinski člani in obiski teh oseb.

Stran

11694 /

Št.

86 / 30. 10. 2009

Matična št. ______________
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Obrazec IK-1/13

Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

13. Razgovori in posvetovanja strokovnih delavcev z obsojencem (-ko) / mladoletnikom(-co)
med prestajanjem kazni

Uradni list Republike Slovenije

Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Matična št. ______________

Stran

Obrazec IK-1/14

Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

14. Ugodnosti, ki jih uživa, posebne nagrade in pohvale, izraba letnega počitka v ZPKZ
ali zunaj zavoda

Vrsta ugodnosti, datum dodelitve, razlogi in datum za že odvzete ugodnosti.

11695

Stran

11696 /

Št.

86 / 30. 10. 2009
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Obrazec IK-1/15

Matična št. ______________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

15. Disciplinske kazni in ukrepi osamitve

Datum storitve disciplinskega prestopka, vrsta prestopka, datum izrečene kazni, vrsta kazni, začetek, trajanje in
datum izvršene disciplinske kazni.
Ukrepi osamitve, namestitve v strožji režim prestajanja kazni ter razloge za odreditev teh ukrepov, številko in
datum odločbe, s katero je bil ukrep odrejen ter čas trajanja.
Podatki o storitvi morebitnega kaznivega dejanja med prestajanjem kazni (vrsta in člen KZ-1), številko in datum
sodbe.
Morebitna povzročena škoda, ki jo je dolžan poravnati, številka odločbe ali sodbe in znesek.

Uradni list Republike Slovenije

Matična št. ______________

Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Stran

11697

Obrazec IK-1/16

Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

16. Podatki o potrebah, ukrepih in dosežkih na področju socialnega vključevanja po prestani kazni

Stran

11698 /

Št.

86 / 30. 10. 2009

Matična št. ______________
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Obrazec IK-1/17

Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

17. Odpust obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce): po izteku kazni, pomilostitvi, izredni omilitvi kazni, amnestiji,
pogojni odpust, pogojni odpust z varstvenim nadzorstvom in predčasni odpust po 106. in 108. členu ZIKS-1

Uradni list Republike Slovenije

Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Matična št. ______________
Ime in priimek obsojenca(-ke) / mladoletnika(-ce):
_________________________________________

18. Podatki o realizaciji osebnega načrta med prestajanjem kazni zapora

Stran

11699

Obrazec IK-1/18

Stran

11700 /

Št.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
Mat.št. _______________
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
Zavod za prestajanje kazni zapora ___________________________________

Osebni list

ZA OSEBO, KI PRESTAJA UKLONILNI ZAPOR

______________________________________________________________________
(priimek in ime osebe, ki prestaja uklonilni zapor)

I.

PODATKI O IDENTITETI OSEBE, KI PRESTAJA UKLONILNI ZAPOR

EMŠO:

Državljanstvo

Rojstni kraj, občina
in država

Prebivališče

Rojstni datum

II.

PODATKI O ODLOČBI, KI JO JE TREBA IZVRŠITI

Sodišče, ki je določilo uklonilni zapor,
ter številka in datum izdaje odločbe
Vrsta prekrška, ki ga je storila oseba

III.

PODATKI O SPREJEMU IN ODPUSTU S PRESTAJANJA UKLONILNEGA ZAPORA

Datum nastopa
Datum izteka
Pravna podlaga in datum odpusta
s prestajanja
Zdravstveno stanje
a) ob sprejemu

b)

ob odpustu

Uradni list Republike Slovenije
IV.

Št.

86 / 30. 10. 2009 /

PODATKI O DELU, KI GA OPRAVLJA OSEBA, KI PRESTAJA UKLONILNI ZAPOR

Vrsta dela, ki ga opravlja

Delovno mesto, na katerega je razporejena oseba

Trajanje dela

Invalidsko zavarovanje

Odsotnosti z dela

Stran

11701

Stran

11702 /
V.

Št.

86 / 30. 10. 2009
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PODATKI O OBNAŠANJU OSEBE, KI PRESTAJA UKLONILNI ZAPOR, O DISCIPLINSKIH UKREPIH IN
O PODELJENIH UGODNOSTIH

Poročila in zabeležke o obnašanju (priloge)

Vrsta disciplinskega prestopka

Vrsta in čas trajanja disciplinske kazni

Podeljene ugodnosti

VI.

OPOMBE
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Št.

86 / 30. 10. 2009 /

Zavod:

Stran

11703

obrazec IK-1

STATISTIČNO POROČILO O POLNOLETNIH OBSOJENCIH V ZPKZ
OBSOJENCI

moški

ženske

skupaj

številčno stanje na začetku obdobja

CELOTNO POVEČANJE

s prostosti

prišli sami
privedeni
iz pripora

NASTOP KAZNI
od drugod

iz hišnega pripora
iz ZPKZ ali PD
iz zavodov drugih držav

SKUPAJ NA NOVO SPREJETI
premestitev
DRUGA POVEČANJA

zavod
UIKS

iz prekinitve
iz bega
prezazporeditev iz drugega zavoda (IKZ)
ostalo

SKUPAJ DRUGA POVEČANJA
SKUPAJ CELOTEN PRILIV
prestali kazen v celoti
predčasno (108. čl. ZIKS)

CELOTNO ZMANJŠANJE

pogojno (105. čl. ZIKS)
pomiloščeni
amnestirani
v zavode drugih držav
umrli
ostalo

SKUPAJ ODPUŠČENI
premestitev

zavod
UIKS

DRUGA ZMANJŠANJA prekinitev
beg
prerazporeditev v drug zavod (IKZ)
drugo
SKUPAJ DRUGA ZMANJŠANJA

SKUPAJ CELOTNO ZMANJŠANJE
številčno stanje na koncu obdobja
Datum

Poročilo sestavil

MP

Direktor

Stran

11704 /

Št.
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Zavod:

obrazec IK-1a

STATISTIČNO POROČILO O OSEBAH, KI PRESTAJAJO UKLONILNI ZAPOR
OSEBE V UKLONILNEM ZAPORU

moški

ženske

skupaj

CELOTNO POVEČANJE

številčno stanje na začetku obdobja
s prostosti

NASTOP

prišli sami
privedeni
ostalo

SKUPAJ NA NOVO SPREJETI
premestitev

DRUGA POVEČANJA

ostalo

SKUPAJ DRUGA POVEČANJA
SKUPAJ CELOTEN PRILIV
CELOTNO ZMANJŠANJE

prestali v celoti
ODPUST

plačali globo
umrli
ostalo

SKUPAJ ODPUŠČENI
premestitev
DRUGA ZMANJŠANJA

beg
ostalo
drugo

SKUPAJ DRUGA ZMANJŠANJA
SKUPAJ CELOTNO ZMANJŠANJE
številčno stanje na koncu obdobja
Datum

Poročilo sestavil

MP

Direktor
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Št.

Zavod:

86 / 30. 10. 2009 /

Stran

11705

obrazec IK-2

STATISTIČNO POROČILO O MLADOLETNIKIH V ZPKZ
MLADOLETNI OBSOJENCI

moški

ženske

skupaj

številčno stanje na začetku obdobja

CELOTEN PRILIV

s prostosti

prišli sami
privedeni
iz pripora

NASTOP KAZNI
od drugod

iz hišnega pripora
iz ZPKZ ali PD
iz zavodov drugih držav

SKUPAJ NA NOVO SPREJETI
premestitev

zavod
UIKS

DRUGA POVEČANJA iz prekinitve
iz bega
ostalo

SKUPAJ DRUGA POVEČANJA
SKUPAJ CELOTEN PRILIV
prestali kazen v celoti
predčasno (108. čl. ZIKS)
pogojno (105. čl. ZIKS)
pomiloščeni
amnestirani
v zavode drugih držav
umrli
ostalo

SKUPAJ ODPUŠČENI
premestitev

zavod
UIKS

DRUGA ZMANJŠANJA prekinitev
beg
ostalo
SKUPAJ DRUGA ZMANJŠANJA

SKUPAJ CELOTNO ZMANJŠANJE
številčno stanje na koncu obdobja
Datum

Poročilo sestavil

MP

Direktor

Stran

11706 /
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Zavod:

obrazec IK-2a

STATISTIČNO POROČILO O MLADOLETNIKIH V PD
MLADOLETNIKI V PREVZGOJNEM DOMU

moški

ženske

skupaj

številčno stanje na začetku obdobja
CELOTEN PRILIV

s prostosti
NASTOP UKREPA

prišli sami
privedeni
iz pripora

od drugod ponovni ukrep
ostalo

SKUPAJ NASTOP UKREPA
iz prekinitve
DRUGA POVEČANJA

iz bega
iz pripora

CELOTNO ZMANJŠANJE

SKUPAJ DRUGA POVEČANJA
SKUPAJ CELOTEN PRILIV
prestali ukrep v celoti
pogojno (82. čl. KZ)
ODPUST

nadomestni ukrep
v ZPKZ
umrli
ostalo

SKUPAJ ODPUST
prekinitev
DRUGA ZMANJŠANJA

beg
pripor

SKUPAJ DRUGA ZMANJŠANJA
SKUPAJ CELOTNO ZMANJŠANJE
številčno stanje na koncu obdobja
Datum

Poročilo sestavil

MP

Direktor
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Zavod:

Stran

11707

obrazec IK-3

STATISTIČNO POROČILO
O POLNOLETNIH IN MLADOLETNIH OBSOJENCIH, SPREJETIH NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA,
IN OSEBAH, SPREJETIH NA PRESTAJANJE UKLONILNEGA ZAPORA V LETU ____________

2

3

4

ženske

skupaj

moški

vsi

prvič

vsi
1

uklonilnI zapor

povratniki

obsojenci

starost kaznovanih
vrsta in višina izrečene kazni
preklic pogojnega odpusta
preklic pogojne obsodbe

5

6

skupaj sprejetih
16 do 18 let
nad 18 do 23 let
nad 23 do 27 let
STARI

nad 27 do 39 let
nad 39 do 49 let
nad 49 do 59 let
nad 59 let
skupaj
do 1 meseca
nad 1 do 3 mesece
nad 3 do 6 mesecev

VRSTA

nad 6 mesecev do 1 leta

IN

nad 1 do 2 let

VIŠINA

nad 2 do 3 leta

KAZNI

nad 3 do 5 let
nad 5 do 10 let
nad 10 do 15 let
nad 15 do 20 let
30 let
dosmrtna

PREKLICAN POGOJNI ODPUST
PREKLICANA POGOJNA OBSODBA

Datum

Poročilo sestavil

MP

Direktor

7

Stran

11708 /
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Zavod:

obrazec IK-4

STATISTIČNO POROČILO
N
O MLADOLETNIH OSEBAH, SPREJETIH NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IN
VZGOJNEGA UKREPA ODDAJE V PREVZGOJNI DOM V LETU ____________

2

3

4

5

6

7

skupaj sprejetih
14 do 16 let
STARI

nad 16 do 18 let
nad 18 do 23 let

VRSTA

do 2 let

IN

nad 2 do 3 let

VIŠINA

nad 3 do 5 let

KAZNI

nad 5 do 8 let

nad 8 do 10 let
VZGOJNI UKREP ODDAJE
V PREVZGOJNI DOM
Datum

Poročilo sestavil

MP

Direktor

povratniki

prvič

vsi

prvič

vsi

povratniki

prvič

vsi
1

v prevzgojnem
domu
povratniki

v zavodu
za prestajanje
kazni zapora

skupaj

starost mladoletnikov
vrsta in višina izrečene sankcije

8

9
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Zavod:

Stran

11709

obrazec IK-5

STATISTIČNO POROČILO
O POLNOLETNIH OSEBAH, ODPUŠČENIH
S PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA V LETU ____________

2

3

vsi

prvič

vsi
1

povratniki

vrsta in čas prestane kazni

4

skupaj

ženske

osebe, ki prestajajo
uklonilni zapor

moški

obsojenci

5

6

skupaj odpuščenih
skupaj
do 1 meseca
nad 1 do 3 mes.
nad 3 do 6 mes.

V CELOTI 6 mes. do 1 leta
PRESTALI nad 1 do 2 let
KAZEN

nad 2 do 3 leta
nad 3 do 5 let
nad 5 do 10 let
nad 10 do 15 let
nad 15 do 20 let
30 let
skupaj
do 1 meseca
nad 1 do 3 mes.
nad 3 do 6 mes.

DELNO

6 mes. do 1 leta

PRESTALI nad 1 do 2 let
KAZEN

nad 2 do 3 leta
nad 3 do 5 let
nad 5 do 10 let
nad 10 do 15 let
nad 15 do 20 let
30 let
dosmrtno

Datum

Poročilo sestavil

MP

Direktor

7

Stran

11710 /

Št.
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Zavod:

obrazec IK-6

STATISTIČNO POROČILO
O MLADOLETNIH OSEBAH, ODPUŠČENIH S PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA IN
N
VZGOJNEGA UKREPA ODDAJE V PREVZGOJNI DOM V LETU ____________

1

2

3

4

5

skupaj odpuščenih

nad 2 do 3 leta

c

nad 5 do 8 let

v

nad 8 do 10 let

o

do 2 let

n

nad 2 do 3 leta

l

nad 3 do 5 let

nad 3 do 5 let

e

KAZEN

do 2 let

nad 5 do 8 let

d

el ot i

skupaj

PRESTALI

nad 8 do 10 let

PRESTALI

skupaj

VZGOJNI

od 1 do 2 let

UKREP

nad 2 do 3 leta

Datum

Poročilo sestavil

MP

povratniki

prvič

vsi

prvič

vsi

vrsta in čas prestane sankcije

v prevzgojnem
domu
povratniki

v zavodu
za prestajanje
kazni zapora

Direktor

6
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obrazec IK-7

STATISTIČNO POROČILO
O VSEH POGOJNO ODPUŠČENIH S PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA PO ODLOČBI KOMISIJE V LETU ___________

moški

vsi

vrsta in višina izrečene
ter del prestane kazni

1

2

ženske

vsi pogojno odpuščeni pred pretekom izrečene kazni
(trajanje pogojnega odpusta)

kategorija obsojencev

3

do 30 nad 1 m nad 3 m nad 6 m nad 1 l nad 2 l
dni
do 3 m do 6 m do 1 l
do 2 l
do 3 l
4

5

6

7

8

9

G.

skupaj

E

skupaj

prvič kaznovani

povratniki

enkrat
dvakrat

K

A

T

vsi

večkrat
skupaj

N
E

nad 1 do 3 m

Z

nad 3 do 6 m
nad 6 m do 1 l

K

do 1 m

A

vsi

zapor

nad 1 do 2 l

A

nad 3 do 5 l

N

nad 5 do 10 l

E

nad 2 do 3 l

nad 10 do 15 l

Č
E

dosmrtni

R

vsi
do 2 l

I

30 l

Z

nad 15 do 20 l

mladol. nad 2 do 3 l
zapor

nad 3 do 5 l
nad 5 do 8 l

nad 8 do 10 l
PRESTALI MANJ KOT
POLOVICO KAZNI
Datum

Poročilo sestavil

MP

Direktor

nad 3 l
do 5 l
10

nad 5 l
11

Stran
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obrazec IK-7a

STATISTIČNO POROČILO
O POGOJNO ODPUŠČENIH S PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA Z VARSTVENIM NADZORSTVOM
M
PO ODLOČBI KOMISIJE V LETU __________

moški

vsi

vrsta in višina izrečene
ter del prestane kazni

1

2

ženske

pogojno odpuščeni z varstvenim nadzorstvom
(trajanje pogojnega odpusta)

kategorija obsojencev

3

do 30 nad 1 m nad 3 m nad 6 m nad 1 l nad 2 l
dni
do 3 m do 6 m do 1 l
do 2 l
do 3 l
4

5

6

7

8

9

G.

skupaj

E

skupaj

prvič kaznovani

povratniki

enkrat
dvakrat

K

A

T

vsi

večkrat
skupaj

N
E

nad 1 do 3 m

Z

nad 3 do 6 m
nad 6 m do 1 l

K

do 1 m

A

vsi

zapor

nad 1 do 2 l

A

nad 3 do 5 l

N

nad 5 do 10 l

E

nad 2 do 3 l

nad 10 do 15 l

Č
E

dosmrtni

R

vsi
do 2 l

I

30 l

Z

nad 15 do 20 l

mladol. nad 2 do 3 l
zapor

nad 3 do 5 l
nad 5 do 8 l

nad 8 do 10 l
PRESTALI MANJ KOT
POLOVICO KAZNI
Datum

Poročilo sestavil

MP

Direktor

nad 3 l
do 5 l
10

nad 5 l
11

Poročilo sestavil

mladoletniški zapor

kazni

2

3

MP

4

5

nad 10 do
20 dni

6

nad 20
dni

Direktor

7

8

9

1 mesec nad 1 mes nad 2 mes
do 2 mes

86 / 30. 10. 2009 /

Datum

zapor

skupaj

povratniki

prvič kaznovani

1

do 10
dni

Št.

vrsta izrečene

obsojenci

skupaj

vrsta izrečene kazni

obrazec IK-8

predčasno odpuščeni pred pretekom izrečene kazni (trajanje predčasnega odpusta)
moški

kategorija obsojencev

vsi

STATISTIČNO POROČILO
A
O PREDČASNO ODPUŠČENIH S PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA
PO ODLOČBI DIREKTORJA V LETU ___________

ženske

Zavod:
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obrazec IK-9

STATISTIČNO POROČILO
O IZOBRAZBI IN IZOBRAŽEVANJU OBSOJENCEV NA PRESTAJANJU KAZNI ZAPORA V LETU ____________
izobrazba vseh oseb na prestajanju kazni zapora ob koncu leta
nedokončana osnovna šola

dokončana osnovna šola

nedokončana poklicna šola

9

10

11

12

13

14

vsi (11-17)

brez šolske izobrazbe

8

dokončana gimnazija

vsi (1-9)

7

dokončana sr. pokl. šola

visoka šola oz. fakulteta

6

dokončana nižja pokl. šola

višja šola

5

ali gimnazija

dokončana gimnazija

4

dokončana sr. pokl. šola

3

mladoletni

dokončana nižja pokl. šola

2

ali gimnazija

dokončana osnovna šola

1

nedokončana poklicna šola

nedokončana osnovna šola

med letom obiskovalo oz.
končalo

brez šolske izobrazbe

polnoletni

15

16

17

18

št. stanje po izobrazbi na dan 31.12.

1. - 4. obiskovalo
raz.
OSNOVNA
ŠOLA

končalo
prekinilo

5. - 8. obiskovalo
raz.

končalo
prekinilo

POKLICNI

obiskovalo

TEČAJI

končalo

mojsterski izpit

prekinilo

NIŽJA

obiskovalo

POKLICNA

končalo

ŠOLA

prekinilo

SREDNJA

obiskovalo

POKLICNA

končalo

ŠOLA

prekinilo

srednja strokovna obiskovalo
šola, GIMNAZIJA končalo
prekinilo
obiskovalo
VIŠJA ŠOLA

končalo
prekinilo

VISOKA

obiskovalo

ŠOLA oz.

končalo

FAKULTETA

prekinilo

vseh tečajev
TEČAJI

obiskovalcev
končali
prekinili

Datum

Poročilo sestavil

MP

Direktor
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obrazec IK-10

STATISTIČNO POROČILO
O IZOBRAŽEVANJU MLADOLETNIKOV MED IZVRŠEVANJEM
VZGOJNEGA UKREPA ODDAJE V PREVZGOJNI DOM V LETU ______________
izobrazba vseh oseb na prestajanju vzgojnega ukrepa

dokončana gimnazija

vsi (1-7)

4

dokončana sr. pokl. šola

3

dokončana nižja pokl. šola

2

ali gimnazija

dokončana osnovna šola

1

nedokončana poklicna šola

nedokončana osnovna šola

med letom obiskovalo oz. končalo

brez šolske izobrazbe

ob koncu leta

5

6

7

8

št. stanje po izobrazbi na dan 31.12.

1. do 4. obiskovalo
razred končalo
OSNOVNA
ŠOLA

prekinilo
5. do 8. obiskovalo
razred končalo
prekinilo

POKLICNI

obiskovalo

TEČAJI

končalo

mojsterski izpit

prekinilo

NIŽJA

obiskovalo

POKLICNA

končalo

ŠOLA

prekinilo

SREDNJA

obiskovalo

POKLICNA

končalo

ŠOLA

prekinilo

srednja strokovna

obiskovalo

šola, GIMNAZIJA

končalo
prekinilo
vseh tečajev

TEČAJI

obiskovalcev
končali
prekinili

Datum

Poročilo sestavil

MP

Direktor
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Zavod:

obrazec IK-11

STATISTIČNO POROČILO
O UGODNOSTIH V ZPKZ IN PD V LETU ____________

ZUNAJ ZAVODSKE UGODNOSTI

vrsta ugodnosti
LETNI

1

POČITEK

2

popolnoma zunaj zavoda

3

delno zunaj zavoda

4

pravočasno

VRNITEV

5

z zamudo

Z LETNEGA

6

privedeni

POČITKA

7

se niso vrnili v poročevalskem obdobju

8

osumljeni storitve KD

9

SKUPAJ

V ZPKZ

V PD

skupaj

skupaj podeljenih

DODATNI

10 vrnili se pravočasno

LETNI

11 vrnili se z zamudo

POČITEK

12 privedeni

DO 7 DNI

13 se niso vrnili v poročevalskem obdobju
14 osumljeni storitve KD
15

skupaj

16 prost izhod
17 izhod iz zavoda s PUO
18 nenadzorovani obisk zunaj zavoda

PROST

19 izhod, razen v okolje KD

IZHOD IZ

20 vrnili se pravočasno

ZAVODA

21 vrnili se z zamudo
22 privedeni
23 se niso vrnili v poročevalskem obdobju
24 osumljeni storitve KD
25 pravočasno

VRNITEV Z

26 z zamudo

NENADZ. OBISKA

27 privedeni

ZUNAJ ZAVODA

28 se niso vrnili v poročevalskem obdobju
29 osumljeni storitve KD

ZAVODSKE UGODNOSTI

Stran

PODALJŠAN OBISK

skupaj

OBISKI

30

skupaj

BREZ

31 v zavodu v skupnem prostoru

NADZORA

32 v zavodu v posebnem prostoru
33

skupaj

DRUGE

34 pohvale in nagrade (PD)

UGODNOSTI

35 posebne denarne nagrade (PD)
36 obiskovanje sor. in drugih oseb (CE)

Datum

Poročilo sestavil

MP

Direktor

ženske

obsojenci in mladoletniki

OSEB

v zavodih *

Datum

vse zavodske ugodnosti

ugodnosti koristile tudi zunajzavodske

št. oseb, ki so poleg zavodskih

ugodnosti

št. oseb, ki niso koristile

ugodnosti niso koristile zavodskih ug.

št. oseb, ki poleg zunajzavodskih

Poročilo sestavil

MP

Direktor

obs. in ml.
uklonilno zaprti obs. in ml.
uklonilno zaprti obs. in ml.
uklonilno zaprti obs. in ml.
uklonilno zaprti obs. in ml.
uklonilno zaprti
moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske moški ženske
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ugodnosti koristile tudi zavodske

ugodnosti

obrazec IK-11/1

Št.

vse zunajzavodske ugodnosti

ugodnosti

št. oseb, ki so poleg zunajzavodskih

št. oseb, ki so koristile

* v gornji tabeli je potrebno prikazati stanje oseb 1.1. skupaj s številom oseb, ki so bile sprejete med letom (IK-1, IK-1a oz. IK-2. IK-2a)

na prestajanju uklonilnega zapora

moški

ŠT.

skupaj

STATISTIČNO POROČILO
O ŠTEVILU OSEB, KI SO KORISTILE RAZLIČNE UGODNOSTI, IN
ŠTEVILO TISTIH, KI JIH NISO KORISTILE V LETU __________

Zavod:

Uradni list Republike Slovenije
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*
**
***
= 4+5+6+8+9+10+11
= 16+17+18+20+21
= 25+26+27+28

4
5
6
8
9

Poročilo sestavil

7
10
11
12
13
14
15

MP

16
17
18
19
20
21
22
23

Direktor

24
25
26
28
29

poseben prostor

27

mladoletniki v PD

30

Št.

3

oddaja v samico

mladoletni obsojenci

K A Z N I
obrazec IK-12

11718 /

Datum

2

1

oddaja v samico

polnoletni obsojenci
I Z R E Č E N E

STATISTIČNO POROČILO
O OSEBAH, ZOPER KATERE SO BILE V ZPKZ IN PD UPORABLJENE/IZREČENE
DISCIPLINSKE KAZNI V LETU ___________

skupaj vseh kaznovanih

Zavod:

*skupaj disciplinske kazni
pogojno
javni pomin
razporeditev na drugo delo
omejitev pod. ugodnosti
pogojno
do 7 dni
nad 7 do 15 dni
nad 15 do 21 dni
30 dni
s pravico do dela
brez pravice do dela
**skupaj
pogojno
javni opomin
razporeditev na drugo delo
omejitev pod. ugodnosti
pogojno
do 4 dni
nad 4 do 7 dni
s pravico do dela
brez pravice do dela
***skupaj
opomin
prepoved izhoda
do 4 dni
nad 4 do 7 dni
s pravico do dela
brez pravice do dela
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3836.

Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
Sklada dela Prekmurje, ustanova za izvajanje
aktivne politike zaposlovanja

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izdaja na
podlagi prvega odstavka 3. člena in 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo
in 91/05 – popr.) v upravni zadevi

ODLOČBO
o soglasju k Aktu o ustanovitvi Sklada dela
Prekmurje, ustanova za izvajanje aktivne
politike zaposlovanja
1. S to odločbo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi Sklada dela Prekmurje, ustanove za izvajanje aktivne politike zaposlovanja, s
katerim je ustanovitelj:
– MOJE DELO d.o.o., Litostrojska 44c, 1000 Ljubljana,
ustanovil Sklad dela Prekmurje, ustanova za izvajanje aktivne
politike zaposlovanja s sedežem Ljubljana, Litostrojska 44c, o
čemer je notarka Nevenka Tory, Ljubljana, Beethovnova ulica
14, dne 5. 8. 2009 izdala notarski zapis, opr. št.: SV 770/09.
2. Ustanovo upravlja tričlanska uprava oziroma programski svet v sestavi:
Aleš Zaletel, Blato 24, Trebnje,
Tomaž Dimnik, Polje 13, Ljubljana,
Daša Vrečič, Jakičeva 5, Ljubljana.
3. Skladno z 12. členom Zakona o ustanovah stroške
objave soglasja v Uradnem listu Republike Slovenije nosi sklad
dela. V postopku niso nastali drugi stroški.
Št. 1104-15/2009/7
Ljubljana, dne 20. oktobra 2009
EVA 2009-2611-0084
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3837.

Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo
in 70/08), 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev
omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov
za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št.
131/04), drugega odstavka 9. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za prenosno omrežje
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 131/04 in 132/04 – popr.)
ter soglasja Javne agencije RS za energijo št. 21-5/2009/S-15 z
dne 26. 10. 2009, Geoplin plinovodi d.o.o., kot izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega
plina, izdaja

AKT
o spremembi Akta o določitvi omrežnine
za prenosno omrežje zemeljskega plina
1. člen
V Aktu o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 77/08, 85/08, 91/08, 103/08,

Št.
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112/08, 126/08, 8/09, 14/09, 21/09, 33/09, 40/09, 49/09, 61/09
in 68/09) se zadnji odstavek 2. člena spremeni tako, da glasi:
»Cena zemeljskega plina za lastno rabo, izravnavo
količinskih odstopanj in posebnih sistemskih storitev (CB):
0,1960 EUR/Sm3.«.
2. člen
Ta akt začne veljati 1. novembra 2009.
Št. 15/2008
Ljubljana, dne 26. oktobra 2009
EVA 2009-2111-0275
Geoplin plinovodi d.o.o.
Direktor
Marjan Eberlinc l.r.

3838.

Pravila za delovanje Centra za podpore

Na podlagi tretje alineje tretjega odstavka 24. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 70/08) in 46. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št. 8/09) ter s soglasjem Vlade Republike Slovenije,
podanim s sklepom št. 00731-7/2009 z dne 22. oktobra 2009,
izdaja Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. v
okviru izvajanja dejavnosti Centra za podpore naslednja

PRAVILA
za delovanje Centra za podpore
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
Ta pravila podrobneje urejajo način izvajanja nalog gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo
v delu, ki se nanaša na:
– izvajanje dejavnosti Centra za podpore,
– zbiranje in objavo podatkov za zagotavljanje preglednosti delovanja Centra za podpore in
– izvajanje obračuna in finančne poravnave v zvezi z
dejavnostjo Centra za podpore.
2. člen
(pomen uporabljenih izrazov)
(1) Izrazi uporabljeni v teh pravilih imajo naslednji pomen:
– deklaracija: je deklaracija za proizvodno napravo, ki jo
izda Javna Agencija Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija za energijo);
– eko skupina: je bilančna skupina oziroma podskupina s
posebnim statusom, ki jo Center za podpore ustanovi v skladu
s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno
energijo, za namene ureditve izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter prodaje električne energije,
prevzete od udeležencev podporne sheme, ki so upravičeni do
zagotovljenega odkupa;
– izravnava razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo: pomeni finančno izravnavo razlik, ki nastanejo zaradi
odstopanj dejanske proizvodnje od napovedane;
– odločba: je odločba o dodelitvi podpore, ki jo izda
Agencija za energijo;
– PAN: so pravila avkcij za neposredno prodajo električne
energije;
– PAP: so pravila avkcij za prenos eko skupine;

Stran
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– pogodba PE-CP: je pogodba o prodaji električne energije preko Centra za podpore za stare proizvodne naprave;
– pogodba o izravnavi eko skupine: je pogodba, ki ureja medsebojna razmerja med Centrom za podpore in članom
bilančne sheme, na katerega se prenese eko skupina;
– pogodba OP-OVE: je pogodba o zagotavljanju podpore
kot obratovalne podpore električni energiji proizvedeni v proizvodnih napravah, ki uporabljajo obnovljive vire energije;
– pogodba OP-SPTE: je pogodba o zagotavljanju podpore kot obratovalne podpore električni energiji, proizvedeni
v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom;
– pogodba ZO-OVE: je pogodba o zagotavljanju podpore
kot zagotovljenega odkupa električne energije proizvedene v
proizvodnih napravah, ki uporabljajo obnovljive vire energije;
– pogodba ZO-SPTE: je pogodba o zagotavljanju podpore kot zagotovljenega odkupa električne energije proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim
izkoristkom;
– poračun: je proces, v katerem Center za podpore za
preteklo obdobje, definirano v poračunu, na podlagi končnih
podatkov popravi vmesne obračune z izstavitvijo ustreznih
dokumentov;
– stare proizvodne naprave: so proizvajalci električne energije iz mikro soproizvodnje in male soproizvodnje ter
proizvajalci z napravami za proizvodnjo električne energije iz
obnovljivih virov, katerih nazivna električna moč ne presega
5 MW, ki prejemajo potrdila o izvoru, vendar zaradi starosti
proizvodnih naprav niso več upravičeni do podpor, vendar v
skladu z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi
predpisi lahko od Centra za podpore zahtevajo odkup vse proizvedene električne energije, ki jo oddajo v javno omrežje, po
ceni, po kateri jo Center za podpore prodaja sam, zmanjšani
za stroške Centra za podpore za ureditev izravnave razlik med
napovedano in realizirano proizvodnjo ter za stroške povezane
s prodajo električne energije;
– TISOT: je tehnično informacijski sistem Centra za podpore, ki omogoča izmenjavo podatkov s Centrom za podpore.
(2) Izrazi, ki s temi pravili niso posebej opredeljeni, imajo
pomen, kot ga določa Energetski zakon in na njegovi podlagi
izdani podzakonski predpisi.
(3) Kjer ni posebej opredeljeno, se dan šteje kot koledarski dan.
(4) Za začetek teka rokov po teh pravilih velja datum
prejema ali oddaje s strani Centra za podpore.
(5) Če rok zapade na nedelovni dan, velja naslednji delovni dan, razen če je v pravilih izrecno drugače določeno.
(6) Če s temi pravili ali sklepom Centra za podpore ni
izrecno določeno drugače, začnejo vsi pristopi k Centru za
podpore, spremembe vrste podpore, spremembe glede izdajanja računov ter druge spremembe veljati s prvim dnem
koledarskega meseca, ki sledi.
(7) Če s temi pravili ni določeno drugače, se za javno
objavo šteje objava na spletni strani Centra za podpore.
3. člen
(objava podatkov)
Center za podpore podatke v zvezi z izvajanjem podporne sheme, na primer agregirane podatke o cenah, podatke o
potrdilih o izvoru in podatke o izplačanih podporah, objavlja na
svoji spletni strani.
4. člen
(register udeležencev podporne sheme)
(1) Center za podpore vodi register vseh udeležencev podporne sheme (v nadaljnjem besedilu: register udeležencev).
(2) V registru udeležencev se ločeno vodijo proizvodne
naprave, ki prejemajo podporo v skladu z 42. členom Zakona
o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni
list RS, št. 70/08).
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(3) Register udeležencev se vodi v elektronski obliki.
(4) Podatke iz registra udeležencev lahko Center za podpore posreduje pristojnim organom v okviru predpisanih poročanj in jih objavlja na svoji spletni strani.
5. člen
(kategorije udeležencev podporne sheme)
(1) Center za podpore udeležence podporne sheme glede
na vrsto podpore razvršča v naslednji kategoriji:
– udeleženci, ki so vključeni v sistem zagotovljenega
odkupa električne energije, in
– udeleženci, ki prejemajo obratovalne podpore.
(2) Znotraj posamezne kategorije iz prejšnjega odstavka
tega člena se udeleženci podporne sheme razvrščajo v naslednji podkategoriji:
– udeleženci, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije, in
– udeleženci, ki proizvajajo električno energijo v soproizvodnji z visokim izkoristkom.
6. člen
(tehnično-informacijski sistem Centra za podpore)
(1) TISOT je računalniško podprt tehnično informacijski
sistem Centra za podpore, ki omogoča izmenjavo podatkov s
Centrom za podpore v skladu s predpisi in temi pravili.
(2) Dostop do TISOT in njegova uporaba sta omogočena
z osebnimi identifikacijskimi elementi, ki omogočajo uporabo v
okviru pooblastil. Osebne identifikacijske elemente lahko uporabljajo le njihovi imetniki, katerim so bili izdani, ki jih morajo
varovati pred dostopom tretjih oseb oziroma jim jih nikakor ne
smejo razkriti. Morebitne kršitve je potrebno takoj javiti Centru
za podpore.
(3) Za zlorabe zaradi neustreznega varovanja osebnih
identifikacijskih elementov je odgovoren imetnik, katerega
osebni identifikacijski element je zlorabljen, oziroma uslužbenec Centra za podpore, če je soodgovoren za zlorabo.
(4) Morebitne napake, tehnične težave ali težave pri delu
s TISOT udeleženci Centru za podpore sporočajo preko telefona, faksa ali elektronske pošte. Opis morebitnih napak in tehničnih težav so udeleženci dolžni čim prej dostaviti na zahtevo
Centra za podpore tudi v pisni obliki.
(5) Center za podpore vzdržuje in hkrati modernizira TISOT na stopnjo, ki vključuje najnovejše tehnološke dosežke.
Center za podpore mora o tovrstnih spremembah obvestiti
udeležence najmanj en mesec pred uveljavitvijo.
(6) Udeleženci so odgovorni za delovanje in vzdrževanje
svojega informacijskega sistema oziroma strojne in programske in komunikacijske opreme na ravni, ki omogoča ustrezno
komunikacijo s TISOT.
(7) Center za podpore vzdržuje skupno aplikacijsko podporo za registre, ki so potrebni za izvajanje sistema podpor
proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v
soproizvodnji z visokim izkoristkom.
II. PRISTOP K CENTRU ZA PODPORE
7. člen
(pogodba o zagotavljanju podpore)
(1) Center za podpore sklene s proizvajalcem električne
energije iz obnovljivih virov ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom, ki je v skladu z Energetskim zakonom upravičen do
zagotovljenega odkupa električne energije ali do prejemanja
obratovalnih podpor, standardizirano pogodbo o zagotavljanju
podpore glede na vrsto proizvodnje in vrsto podpore, s katero
se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z udeležbo v
podporni shemi.
(2) Za namene teh Pravil se vse standardizirane pogodbe o zagotavljanju podpore imenuje s skupnim izrazom
»pogodba«.
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(3) S pogodbo proizvajalci električne energije iz prvega
odstavka pridobijo status udeleženca podporne sheme (v nadaljnjem besedilu: udeleženec).
(4) Pogodba se sklene na podlagi dokončne odločbe
Agencije za energijo o dodelitvi podpore z upravičencem, ki je
določen v odločbi.
(5) Če ima proizvajalec električne energije, ki s Centrom
za podpore sklepa pogodbo, več proizvodnih naprav, se pogodba sklene za vsako napravo posebej.
(6) Glede na kategorijo in podkategorijo udeležbe proizvajalci električne energije sklepajo naslednje pogodbe:
– Pogodba o zagotavljanju podpore kot zagotovljeni odkup električne energije proizvedene v proizvodnih napravah, ki
uporabljajo obnovljive vire energije (v nadaljevanju: pogodba
ZO-OVE), katere obrazec je določen v Prilogi I, ki je sestavni
del teh pravil,
– Pogodba o zagotavljanju podpore kot zagotovljeni odkup električne energije proizvedene v soproizvodnji toplote
in električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljevanju:
pogodba ZO-SPTE), katere obrazec je določen v Prilogi II, ki
je sestavni del teh pravil,
– Pogodba o zagotavljanju podpore kot obratovalna podpora električni energiji proizvedeni v proizvodnih napravah, ki
uporabljajo obnovljive vire energije (v nadaljevanju: pogodba
OP-OVE), katere obrazec je določen v Prilogi III, ki je sestavni
del teh pravil,
– Pogodba o zagotavljanju podpore kot obratovalna podpora električni energiji proizvedeni v soproizvodnji toplote in
električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljevanju: pogodba OP-SPTE), katere obrazec je določen v Prilogi IV, ki je
sestavni del teh pravil.
(7) Proizvajalci električne energije, ki sklepajo pogodbo
kot zagotovljeni odkup, morajo sami in na lastne stroške poskrbeti, da s trenutkom pristopa k Centru za podpore odprta
pogodba, ki jim je določala pripadnost v bilančni shemi (tržna
pogodba za prodajo električne energije), preneha veljati. Morebitne stroške zaradi nepravočasnih prekinitev odprtih pogodb
nosijo udeleženci sami.
8. člen
(spremembe in dopolnitve pogodb)
(1) Udeleženci so dolžni na poziv Centra za podpore
skleniti aneks k pogodbi v naslednjih primerih:
– če se spremenijo cene električne energije v zagotovljenem odkupu,
– če se spremeni višina obratovalnih podpor,
– v primeru neskladja pogodbe z odločbo, ki je podlaga za
sklenitev pogodbe, in ni potrebna sklenitev nove pogodbe,
– za določitev načrtovanih mesečnih količin proizvodnje
električne energije za naslednje koledarsko leto in drugih podatkov, potrebnih za izvajanje pogodbe,
– v drugih primerih določenih z zakonom ali podzakonskimi akti.
(2) Če udeleženec tudi po ponovnem pozivu Centra za
podpore v petih delovnih dneh ne sklene aneksa k pogodbi,
lahko Center za podpore razdre pogodbo.
(3) V primeru razdrtja pogodbe veljajo glede izplačil, prevzema energije, potrdil o izvoru ter izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo določila teh pravil glede
odpovedi pogodbe.
9. člen
(prenehanje veljavnosti pogodbe)
Pogodba preneha veljati v naslednjih primerih:
– s potekom roka, ki je določen v pogodbi,
– z odpovedjo pogodbe s strani ene izmed pogodbenih
strank,
– z razdrtjem pogodbe,
– z začetkom izvajanja nove pogodbe,
– z razveljavitvijo odločbe o dodelitvi podpore, ki je bila
podlaga za sklenitev pogodbe,
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– s prenehanjem veljavnosti odločbe o dodelitvi podpore,
ki je bila podlaga za sklenitev pogodbe,
– s prenehanjem veljavnosti deklaracije za proizvodno
napravo,
– če preneha obstajati udeleženec ali Center za podpore,
s trenutkom prenehanja obstoja in
– v drugih primerih določenih z zakonom.
10. člen
(zahteva za pristop k Centru za podpore)
(1) Zahteva za pristop k Centru za podpore se vloži pisno
po pošti na Center za podpore nemudoma po dokončnosti
odločbe o dodelitvi podpore za vsako proizvodno napravo
posebej.
(2) Obrazec zahteve za pristop Center za podpore objavi
na svoji spletni strani.
(3) Zahtevi za pristop morajo biti priloženi na obrazcu
zahteve za pristop navedeni dokumenti.
(4) Center za podpore lahko od vlagatelja zahteva posredovanje dodatnih podatkov ali dokumentacije, iz katerih izhaja
utemeljenost zahteve za pristop.
(5) Ob vložitvi popolne zahteve za pristop sklene Center
za podpore pogodbo v roku petnajstih dni od dokončnosti odločbe o dodelitvi podpor. Če zahteva za pristop ni popolna ali
ni bila vložena nemudoma po dokončnosti odločbe o dodelitvi
podpor, Center za podpore sklene pogodbo v roku petnajstih
dni od prejema popolne zahteve za pristop.
11. člen
(odpoved pogodbe)
(1) Udeleženec in Center za podpore lahko odpovesta
pogodbo v skladu z določbami pogodbe in temi pravili.
(2) Udeleženec in Center za podpore z odpovedjo pogodbe nista prosta obveznosti, ki so nastale oziroma nastanejo v
zvezi z obdobjem veljavnosti pogodbe.
(3) Udeležencem v sistemu zagotovljenega odkupa z
začetkom veljavnosti odpovedi pogodbe preneha bilančna pripadnost eko skupini, ki jo vodi Center za podpore. Z dnem
veljavnosti odpovedi pogodbe Center za podpore bilančno
ne prevzema več električne energije. Udeleženci v sistemu
zagotovljenega odkupa, ki po odpovedi pogodbe nadaljujejo s
poslovanjem na organiziranem trgu, si morajo pravočasno in
na lastne stroške urediti pripadnost v bilančni shemi v skladu
s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno
energijo.
(4) Z začetkom veljavnosti odpovedi pogodbe Center
za podpore od udeleženca ne prevzema več potrdil o izvoru,
razen če se ta ne nanašajo na obdobje ali električno energijo,
proizvedeno v obdobju veljavnosti pogodbe.
12. člen
(odpoved pogodbe s strani udeleženca)
(1) Udeleženec odpoved pogodbe vloži pisno po pošti na
Center za podpore.
(2) Odpoved pogodbe udeležencev v sistemu zagotovljenega odkupa začne veljati z začetkom koledarskega leta, ki
sledi letu, v katerem je bila podana odpoved, če je bila odpoved podana do konca meseca septembra. Če je bila odpoved
podana kasneje, začne veljati z začetkom koledarskega leta,
ki sledi koledarskemu letu, ko bi odpoved začela veljati, če bi
bila vložena pravočasno.
(3) Odpoved pogodbe udeležencev podporne sheme, ki
prejemajo obratovalne podpore, začne veljati:
– če jo Center za podpore prejme do desetega dne v
mesecu, s prvim dnem naslednjega meseca,
– če jo Center za podpore prejme po desetem dnevu v
mesecu, s prvim dnem meseca, ki sledi naslednjemu mesecu.
(4) Center za podpore v primeru odpovedi najprej preveri,
ali je udeleženec izpolnil vse svoje obveznosti. Če je udeleženec izpolnil vse svoje obveznosti, Center za podpore s pisnim
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sklepom potrdi odpoved pogodbe in določi datum začetka
veljavnosti odpovedi.
(5) Če udeleženec ni izpolnil vseh svojih pogodbenih
obveznosti, ga Center za podpore pisno pozove k izpolnitvi. V
tem primeru lahko Center za podpore določi, da se za datum
vložitve odpovedi, upošteva datum, ko udeleženec izpolni vse
svoje obveznosti.
13. člen
(odpoved pogodbe s strani Centra za podpore)
(1) Center za podpore lahko odpove pogodbo v naslednjih
primerih:
– če preneha veljati odločba o dodelitvi podpore,
– če preneha veljati deklaracija za proizvodno napravo,
– v drugih primerih določenih s pogodbo in z zakonom.
(2) Center za podpore odpove pogodbo s pisnim sklepom.
(3) O odpovedi pogodbe Center za podpore obvesti Agencijo za energijo in ministrstvo, pristojno za energijo.
(4) Odpoved pogodbe začne veljati z dnem, določenim
v sklepu.
14. člen
(menjava vrste podpore)
(1) Če želi udeleženec zamenjati vrsto podpore, mora
pridobiti spremembo odločbe v delu, ki določa način prejemanja podpor.
(2) Na podlagi dokončne odločbe o dodelitvi podpore
udeleženec vloži pisno zahtevo za menjavo vrste podpore pri
Centru za podpore.
(3) Menjava vrste podpore se izvede s sklenitvijo nove
pogodbe. Stara pogodba preneha veljati z dnem začetka zagotavljanja podpore po novi pogodbi.
(4) Če je zahteva za menjavo vrste podpore na podlagi
pridobljene spremenjene odločbe o dodelitvi podpore vložena
pri Centru za podpore do konca meseca septembra tekočega
koledarskega leta, začne menjava vrste podpore veljati z začetkom naslednjega koledarskega leta ali kasneje, če Center
za podpore ne more začeti zagotavljati podpore, ker ima udeleženec sklenjeno tržno odprto pogodbo za prodajo električne
energije in je ne prekine. Če je zahteva vložena kasneje, lahko
Center za podpore določi drugi datum začetka zagotavljanja
podpore. Menjava lahko začne veljati najkasneje z začetkom
koledarskega leta, ki sledi koledarskemu letu, ko bi menjava
začela veljati, če bi bila zahteva vložena do septembra tekočega koledarskega leta. Dokler menjava ne začne veljati prejema
udeleženec obstoječo podporo.
(5) Če zahteva za menjavo vrste podpore ni popolna, se
šteje, da je bila vložena z dnem, ko je bila na poziv Centra za
podpore ustrezno dopolnjena.
(6) Za postopek menjave vrste podpore se smiselno uporabljajo določbe teh pravil, ki veljajo za pristop k Centru za
podpore.
(7) Udeležencem, ki prehajajo iz zagotovljenega odkupa na obratovalne podpore, s trenutkom veljavnosti prehoda
preneha bilančna pripadnost eko skupini, ki jo vodi Center za
podpore, zato si morajo pravočasno in na lastne stroške urediti bilančno pripadnost v skladu s pravili, ki urejajo delovanje
organiziranega trga z električno energijo.
(8) Udeleženci, ki prehajajo iz obratovalnih podpor na
zagotovljen odkup, se z začetkom veljavnosti prehoda uvrstijo
v eko skupino, ki jo vodi Center za podpore, zato morajo pravočasno in v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega
trga z električno energijo, prekiniti odprto pogodbo, ki jim je določala pripadnost v bilančni shemi (»tržna pogodba za prodajo
električne energije«). Morebitne stroške zaradi nepravočasnih
prekinitev pogodb nosi udeleženec.
(9) Pri vstopu v podporno shemo in menjavi vrste podpore se v zvezi z začetkom veljavnosti vstopa oziroma prehoda
uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo menjavo dobavitelja.
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15. člen
(ponovni pristop po odpovedi pogodbe)
(1) Če želi udeleženec po odpovedi pogodbe ponovno
pridobiti status udeleženca podporne sheme, mora vložiti novo
zahtevo za pristop pri Centru za podpore.
(2) Če udeleženec nima veljavne odločbe o dodelitvi podpore, mora pred vložitvijo zahteve pridobiti novo odločbo.
(3) Pri ponovnem pristopu se za trajanje podpore upošteva čas veljavnosti odločbe, na podlagi katere je bila sklenjena
prva pogodba, razen če udeleženec pridobi novo odločbo.
(4) Center za podpore lahko zavrne ponovni pristop v
skladu z 19. členom Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09,
53/09, 68/09 in 76/09) in 17. členom Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne
energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09,
68/09 in 76/09).
16. člen
(spremembe lastništva proizvodne naprave oziroma
upravičenca do podpore)
(1) Če pride v času veljavnosti pogodbe do spremembe
lastništva ali upravljanja proizvodne naprave oziroma spremembe upravičenca do podpore, ki vpliva na upravičenost
do podpore oziroma na izplačevanje podpor, je udeleženec
dolžan Center za podpore o tem takoj pisno obvestiti in hkrati
pri Agenciji za energijo vložiti zahtevo za spremembo odločbe
o dodelitvi podpore v delu, ki se nanaša na upravičenca.
(2) Na podlagi nove odločbe se sklene nova pogodba,
stara pogodba pa preneha veljati z dnem začetka zagotavljanja
podpore po novi pogodbi.
(3) Kršitev določbe prvega odstavka tega člena se šteje
za hujšo kršitev pravil.
17. člen
(obnovljene proizvodne naprave)
V primeru obnovitve ali rekonstrukcije proizvodne naprave v skladu z veljavnimi predpisi se na podlagi nove odločbe
sklene nova pogodba, stara pogodba pa preneha veljati z dnem
začetka zagotavljanja podpore po novi pogodbi.
18. člen
(solastništvo)
(1) Če upravičenec ni lastnik oziroma ni edini lastnik
proizvodne naprave, Center za podpore sklene pogodbo o
zagotavljanju podpore za proizvodno napravo kot celoto z
upravičencem, ki je v postopku pridobitve odločbe o dodelitvi
podpore predložil pooblastilo lastnika oziroma preostalih solastnikov ali skupnih lastnikov.
(2) Za eno proizvodno napravo se lahko sklene le ena
pogodba o zagotavljanju podpore.
(3) Za eno proizvodno napravo se lahko sklene le ena
odprta pogodba za oddajo električne energije v omrežje sistemskega operaterja.
(4) Pri spremembah solastništva se postopa v skladu s
16. členom teh pravil.
III. UREDITEV BILANČNE PRIPADNOSTI
UDELEŽENCEV
19. člen
(eko skupina)
(1) Center za podpore za namene ureditve bilančne pripadnosti udeležencev in izravnave razlik med napovedano in
realizirano proizvodnjo v bilančni shemi oblikuje eno ali več
eko skupin v skladu s temi pravili in pravili, ki urejajo delovanje
organiziranega trga z električno energijo.
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(2) Eko skupina se v bilančno shemo uvrsti kot bilančna
skupina ali podskupina.
(3) Če Center za podpore oblikuje več kot eno eko skupino, razporeja pripadnost udeležencev eko skupinam po lastni
presoji.
(4) Eko skupina se ustanovi in preneha na podlagi sklepa
Centra za podpore.
(5) Eko skupina ima poseben status v skladu s pravili, ki
urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo.
20. člen
(pripadnost eko skupini)
(1) Udeleženci v sistemu zagotovljenega odkupa, katerih
električna energija se prodaja preko Centra za podpore, pripadajo eni od eko skupin.
(2) Pogodbi ZO-SPTE in ZO-OVE se v skladu s pravili,
ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo
štejeta za odprti pogodbi (pogodbi o dobavi) in določata bilančno pripadnost merilnih mest (prevzemno predajnih mest),
določenih v pogodbi.
(3) Udeleženci, ki so vključeni v eno od eko skupin, ne
smejo sklepati drugih odprtih pogodb za oddajo električne
energije v javno omrežje sistemskega operaterja.
(4) Udeleženci, ki so vključeni v eno od eko skupin, niso
člani bilančne sheme in ne smejo sklepati zaprtih pogodb.
(5) Udeleženci, ki imajo sklenjene odprte pogodbe z drugimi člani bilančne sheme in se njihova proizvedena električna
energija ne prodaja preko Centra za podpore, niso uvrščeni
v eko skupino in si morajo bilančno pripadnost urediti sami
v skladu s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z
električno energijo.
(6) Šteje se, da je udeleženec vključen v eko skupino, ko
sklene ustrezno pogodbo s Centrom za podpore in se podpora
začne zagotavljati. Če je ustanovljenih več eko skupin, udeleženca v eno izmed eko skupin razporedi Center za podpore.
(7) Bilančna pripadnost eko skupini preneha, ko preneha
veljati pogodba.
(8) Center za podpore ali odgovorni bilančne skupine
ali podskupine, v čigar skupino ali podskupino je uvrščena
eko skupina, deluje kot odgovorni bilančne skupine v skladu
s pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno
energijo.
21. člen
(prenos eko skupine v drugo bilančno skupino
ali podskupino)
(1) Center za podpore lahko eko skupino prenese kot
podskupino v drugo bilančno skupino ali podskupino.
(2) Prenos eko skupine v drugo bilančno skupino ali
podskupino se izvede s sklenitvijo pogodbe o izravnavi eko
skupine, ki poleg obveznih sestavin v skladu s pravili, ki urejajo
delovanje organiziranega trga z električno energijo, vsebuje
tudi določbe o:
– obveznosti hierarhično nadrejenega odgovornega bilančne skupine ali podskupine za prijavo obratovalne napovedi
za prevzemno predajna mesta, ki pripadajo Centru za podpore
in prijavo sklenjenih zaprtih pogodb eko skupine,
– pravici oziroma obveznosti prijave zaprte pogodbe z eko
skupino, ki je predmet pogodbe,
– vključitvi ali izključitvi udeležencev iz eko skupine tekom
veljavnosti pogodbe o izravnavi eko skupine,
– obveznostih povezanih s posredovanjem podatkov,
– obveznostih povezanih z bilančnim obračunom,
– finančni poravnavi medsebojnih terjatev in obveznosti.
(3) Prenos eko skupine se izvede na najboljšega ponudnika, ki se ga izbere na avkciji, ki jo organizira Center za podpore
v skladu s PAP.
(4) PAP objavi Center za podpore na svoji spletni strani.
(5) Pogodba o izravnavi eko skupine je sestavni del
PAP.
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22. člen
(posebni status eko skupine)
(1) Eko skupina ima poseben status v skladu s pravili, ki
urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo in
temi Pravili.
(2) Poseben status zajema predvsem izjeme glede:
– enolične umestitve subjektov v bilančno shemo,
– evidentiranja zaprtih pogodb ter prijave obratovalnih
napovedi,
– količinskega in finančnega vidika bilančnega obračuna.
(3) Poseben status se natančneje uredi s PAP.
(4) V primeru, da ne pride do prenosa eko skupine, se
posebni status uvede s sklepom Centra za podpore.
23. člen
(operativno izvajanje nalog znotraj eko skupine)
(1) Udeleženci so dolžni na poziv Centra za podpore posredovati vse zahtevane podatke na način, kot je določeno z
Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi,
s temi pravili ter s pogodbo.
(2) Za prijavo obratovalne napovedi in zaprtih pogodb
med eko skupino ter drugimi subjekti je odgovoren Center za
podpore ali v primeru prenosa drugi subjekt, kot je določeno v
pogodbi o izravnavi eko skupine.
IV. PREVZEM IN PRODAJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
24. člen
(prevzem in prodaja električne energije udeležencev)
Center za podpore prevzema in prodaja električno energijo udeležencev v sistemu zagotovljenega odkupa, ki so umeščeni v eko skupino.
25. člen
(prevzem električne energije)
(1) Udeleženci v sistemu zagotovljenega odkupa so na
podlagi pogodbe uvrščeni v eko skupino, ki jo vodi Center za
podpore, kar je temelj za bilančni prevzem električne energije
in ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano
proizvodnjo.
(2) Od udeležencev, ki prejemajo obratovalne podpore,
Center za podpore električne energije ne prevzema, niti ne
ureja izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo. Tak udeleženec ni umeščen v eko skupino. Udeleženec
mora samostojno in na lastne stroške urediti izravnavo razlik
med napovedano in realizirano proizvodnjo v skladu s pravili, ki
urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo.
(3) Center za podpore prevzema neto proizvedeno električno energijo v količini, ki je oddana v javno omrežje. Ta
količina se upošteva tudi v bilanci Centra za podpore.
(4) Točka prevzema je merilno mesto (prevzemno predajno mesto) na omrežju sistemskega operaterja omrežja, ki je
določeno v odločbi in pogodbi.
(5) Udeleženci v sistemu zagotovljenega odkupa so dolžni vso neto proizvedeno električno energijo predati in prodati
izključno Centru za podpore.
26. člen
(prodaja električne energije)
(1) Center za podpore prodaja električno energijo na
enega od naslednjih načinov:
– neposredno z ločeno ureditvijo izravnave razlik med
napovedano in realizirano proizvodnjo,
– posredno z vključeno ureditvijo izravnave razlik med
napovedano in realizirano proizvodnjo kot prenos eko skupine
oziroma uvrstitvijo eko skupine kot bilančne podskupine v bilančni skupini ali podskupini drugega člana bilančne sheme.
(2) Center za podpore lahko za isto obdobje proizvodnje
električne energije uporablja tudi oba načina hkrati.
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27. člen

(neposredna prodaja električne energije)
(1) Neposredno prodajo električne energije izvaja Center
za podpore ali po pooblastilu Centra za podpore drugi subjekt.
(2) Neposredna prodaja električne energije se izvede na
avkciji, ki jo v skladu s PAN organizira Center za podpore, ali
kot prodaja na energetski borzi.
(3) PAN objavi Center za podpore na svoji spletni strani.
(4) Kupec ima pravico in dolžnost, da v višini kupljene
električne energije prijavi zaprto pogodbo, kjer je eko skupina
prodajalec. Če se prodaja izvrši na energetski borzi, se prijava
izvede preko energetske borze, razen če Center za podpore
določi drugače.
(5) V primeru neposredne prodaje električne energije se
izravnava razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo
izvede posebej. Izvaja jo Center za podpore.
(6) Center za podpore je odgovoren za prijavo obratovalnih napovedi, zaprtih pogodb ter količinski in finančni vidik
bilančnega obračuna v skladu s pravili, ki urejajo za delovanje
organiziranega trga z električno energijo, temi pravili in PAP
oziroma PAN.
28. člen
(posredna prodaja električne energije)
(1) Prodaja električne energije kot prenos eko skupine se
izvede na način, določen s temi pravili in PAP.
(2) Kupec na avkciji za prenos eko skupine dobi pravico
in dolžnost, da v višini, kot jo opredeljuje PAP, prijavi zaprto pogodbo, kjer je eko skupina prodajalec. Izbrani kupec je dolžan s
Centrom za podpore skleniti pogodbo o izravnavi eko skupine,
ki je sestavni del PAP.
(3) Kupec ne sme prenesti eko skupine na tretje osebe,
razen s pisnim soglasjem Centra za podpore.
(4) Kupec dobi tudi dolžnost prijave zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi ter operativno izvaja in nosi stroške izravnave
razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo vključno s
količinskim in finančnim vidikom bilančnega obračuna.
(5) Na avkciji lahko sodelujejo kupci, ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v PAP.
(6) Posebni statusi eko skupine so opredeljeni v pogodbi
o izravnavi eko skupine, ki je sestavni del PAP.
(7) V primeru, da kupec preneha obstajati ali da bi zaradi
odpovedi bilančne ali izravnalne pogodbe lahko prišlo do uvedbe zasilne oskrbe, se prenos razveljavi. Kupec mora o nastopu
takih okoliščin nemudoma pisno obvestiti Center za podpore.
Prenos se lahko razveljavi tudi ob neizpolnjevanju obveznosti
kupca, kot določeno s PAP. V takih primerih Center za podpore
lahko izvede ponovno avkcijo v okviru PAP ali PAN.
29. člen
(prijava zaprtih pogodb, obratovalnih napovedi
in obračun odstopanj pri prenosu eko skupine)
(1) Če s PAP ni določeno drugače, se glede prijav zaprtih
pogodb in obratovalnih napovedi ter glede bilančnega obračuna uporabljajo določbe teh pravil in pravil, ki urejajo delovanje
organiziranega trga z električno energijo.
(2) Član bilančne sheme, na katerega je bil izveden prenos eko skupine, prijavi obratovalno napoved za proizvodne
naprave, vključene v eko skupino.
(3) Član bilančne sheme prijavi zaprto pogodbo med lastno bilančno skupino ali podskupino ter eko skupino v okvirih,
ki so opredeljeni v pogodbi o izravnavi eko skupine. Količine se
morajo v vsakem obračunskem intervalu ujemati s količinami iz
obratovalne napovedi.
(4) Cena v zaprti pogodbi se določi na avkciji in je opredeljena v pogodbi o izravnavi eko skupine.
(5) Če realizacija proizvodnje električne energije presega
napovedane količine, odgovorni bilančne skupine ali podskupine doplača razliko Centru za podpore.
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(6) Če je realizacija proizvodnje električne energije manjša od napovedane količine, Center za podpore odgovornemu
bilančne skupine ali podskupine vrne razliko.
(7) Center za podpore v PAP lahko določi omejitve cen za
poravnavo razlik med napovedanimi količinami in realizacijo.
(8) Ne glede na prejšnje odstavke lahko Center za podpore v PAP določi, da se po ceni določeni na avkciji obračunavajo
realizirane količine.
30. člen
(preračun obračunskih podatkov realizacije)
Če posebni status eko skupine ali PAP ne določata drugače, se za preračun obračunskih podatkov realizacije, če je
ta potreben, upoštevajo določbe pravil, ki urejajo delovanje
organiziranega trga z električno energijo.
V. NAČRTOVANA PROIZVODNJA
IN DRUGE KOLIČINE
31. člen
(načrtovane mesečne količine proizvodnje)
(1) Udeleženci so Centru za podpore najkasneje do konca
meseca septembra dolžni v obliki aneksa k pogodbi sporočiti
načrtovane mesečne količine proizvodnje električne energije
za naslednje koledarsko leto in druge podatke, potrebne za
izvajanje pogodbe, kot določeno s pogodbo. Ob izdaji prve
odločbe o dodelitvi podpore za določeno proizvodno napravo
udeleženci v postopku sklepanja pogodbe sporočijo količine
do izteka tekočega koledarskega leta. Če je odločba izdana
v mesecu juliju ali kasneje, udeleženci sporočijo tudi količine
za naslednje koledarsko leto, ki jih lahko do konca meseca
septembra popravijo oziroma spremenijo.
(2) V skladu z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi
izdanimi predpisi se pri načrtovanju mesečne količine proizvodnje električne energije upošteva:
– absolutne količinske omejitve za določene vrste naprav,
– obveznosti Centra za podpore glede izplačil za količine,
ki presegajo načrtovane količine,
– posledice odstopanj realiziranih količin od načrtovanih.
(3) Dovoljeno odstopanje od načrtovanih količin električne
energije znaša +/- 15 odstotkov na letni ravni.
(4) Za proizvodne enote do 50 kW nazivne moči (»mikro
enote«) dovoljeno odstopanje iz tretjega odstavka ni omejeno,
če udeleženec sporoči načrtovane količine proizvodnje. Če
udeleženec ne sporoči načrtovanih količin proizvodnje skladno
s pogodbo in Pravili, se dovoljeno odstopanje upošteva, in sicer
glede na zadnje pravilno sporočene načrtovane količine. Če teh
količin ni, jih določi Center za podpore.
(5) Center za podpore lahko s sklepom določi višje oziroma nižje dovoljeno odstopanje glede na vrsto, razred nazivne
moči in tehnologijo proizvodnih enot. Center za podpore sklep
objavi na svoji spletni strani.
(6) Če proizvodna naprava preseže načrtovano količino,
vključno z dovoljenim odstopanjem, lahko Center za podpore,
če oceni, da ne razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi, zavrne izplačilo obratovalne podpore oziroma pri zagotovljenem
odkupu plača le ceno, po kateri prodaja električno energijo
iz svoje bilančne skupine. Če ta cena v trenutku obračuna ni
znana, se upošteva veljavna letna referenčna tržna cena električne energije, ki jo objavi Agencija za energijo, pomnožena
s faktorjem 0.9, razen če Center za podpore s sklepom, ki ga
objavi na svoji spletni strani, določi drugo obračunsko ceno.
Količine morajo biti pokrite s potrdili o izvoru.
(7) Za električno energijo, za katero udeleženec ni pridobil potrdil o izvoru, se obratovalna podpora ne izplačuje, pri
zagotovljenem odkupu pa se upošteva cena, po kateri Center
za podpore prodaja električno energijo iz svoje bilančne skupine, zmanjšana za stroške Centra za podpore za ureditev
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izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo
ter za stroške povezane s prodajo električne energije. Če ta
cena v trenutku obračuna ni znana, se upošteva veljavna letna
referenčna tržna cena električne energije, ki jo objavi Agencija
za energijo, pomnožena s faktorjem 0.8, razen če Center za
podpore s Sklepom, ki ga objavi na svoji spletni strani, določi
drugo obračunsko ceno.
(8) Oceno o nezadostnih finančnih sredstvih za izplačila
podpor nad dovoljenim odstopanjem Center za podpore potrdi
s sklepom, ki ga objavi na svoji spletni strani. Od datuma, ki
je določen v sklepu, do konca koledarskega leta Center za
podpore izplačuje podporo le v okviru letnih načrtovanih količin
vključno z dovoljenimi odstopanji. Sklep velja za vse proizvodne enote, vključene v sistem podpor. V skladu s sklepom se:
– napravam, ki so do datuma, ko začne veljati sklep, že
izpolnile navedeno količinsko kvoto, obratovalna podpora do
konca koledarskega leta ne izplačuje oziroma se jim v okviru
zagotovljenega odkupa plačuje le cena iz šestega odstavka
tega člena ter
– napravam, ki še niso izpolnile navedene kvote, podpora
izplačuje do izpolnitve kvote.
(9) Če je ustanovljenih več bilančnih skupin ali podskupin
Centra za podpore, lahko Center za podpore pri določanju cen
iz šestega in sedmega odstavka tega člena upošteva povprečne vrednosti.
(10) Če proizvodna naprava ne doseže načrtovane količine,
vključno z dovoljenim odstopanjem, lahko Center za podpore določi, da se za naslednje obdobje kot največje možne načrtovane
količine upoštevajo dejansko realizirane količine iz predhodnega
obdobja, razen če je to posledica nepredvidljivih dogodkov, kot so
izpadi, okvare, neugodne vremenske razmere in podobno.
(11) Če udeleženci ne sporočijo načrtovanih mesečnih
količin, ali jih ne sporočijo pravočasno, se za naslednje koledarsko leto lahko uporabijo največ iste vrednosti, kot za tekoče
leto. Vrednosti določi Center za podpore. Če pretekle vrednosti
niso dostopne, vrednosti določi Center za podpore.
(12) Udeleženci lahko tudi v teku leta proizvodnje zaprosijo Center za podpore za določitev novih načrtovanih količin
proizvodnje za preostanek tekočega leta oziroma za naslednje
koledarsko leto. Center za podpore lahko vlogo zavrne, če
oceni, da bi z določitvijo novih količin presegli razpoložljiva
sredstva ali če bi sprememba načrtovanih količin vplivala na
prodajo električne energije s strani Centra za podpore. Vloga
mora biti vložena pisno pri Centru za podpore najkasneje do
petega dne v mesecu za količine iz naslednjega meseca ter
preostanka leta oziroma naslednjega koledarskega leta.
(13) Če Center za podpore oceni, da realizacija proizvodnje odstopa od načrtov, lahko pozove udeleženca k določitvi
novih vrednosti.
32. člen
(sporočanje drugih načrtovanih količin)
(1) Udeleženci so dolžni sporočati tudi druge načrtovane
količine, če je tako določeno s pogodbo ali z Energetskim zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
(2) Če udeleženci količin ne sporočijo pravočasno, vrednosti določi Center za podpore.
VI. POTRDILA O IZVORU
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Center za podpore, ne glede na to, ali se izdajajo za bruto ali
neto proizvedeno električno energijo.
(3) Center za podpore prevzema potrdila o izvoru v obsegu celotne izdaje.
(4) Za namene ugotavljanja pokritja s potrdili o izvoru pri
prejemanju podpor in drugih izplačil se lahko upošteva le delež
potrdil o izvoru, ki ustreza količini neto proizvedene električne
energije.
(5) Če količina potrdil o izvoru, prenesenih na Center za
podpore, ne ustreza količini izplačane podpore, mora udeleženec:
– ki prejema obratovalno podporo vrniti preveč prejeto
obratovalno podporo,
– ki je vključen v zagotovljeni odkup vrniti razliko v ceni
med ceno zagotovljenega odkupa po sklenjeni pogodbi in ceno,
po kateri Center za podpore prodaja električno energijo iz svoje
bilančne skupine, zmanjšano za stroške Centra za podpore
za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano
proizvodnjo ter za stroške povezane s prodajo električne energije. Če ta cena v trenutku obračuna ni znana, se upošteva
veljavna letna referenčna tržna cena električne energije, ki jo
objavi Agencija za energijo, pomnožena s faktorjem 0.8, razen
če Center za podpore s sklepom, ki ga objavi na svoji spletni
strani, določi drugo obračunsko ceno.
(6) Center za podpore lahko v dogovoru z izdajateljem
potrdil o izvoru določi, da se postopki izdaje, prenosa in unovčenja potrdil o izvoru vršijo avtomatično.
(7) Izdaja potrdil o izvoru ter prenos na Center za podpore
mora biti izvršen najmanj na letni ravni.
(8) Podrobnejše postopke upravljanje s potrdili o izvoru
Center za podpore objavi na svoji spletni strani.
VII. POSREDOVANJE PODATKOV IN OBVEŠČANJE
34. člen
(posredovanje podatkov)
(1) Udeleženci, Agencija za energijo, sistemski operaterji
omrežij, na katerih omrežje so proizvodne naprave udeležencev priključene, ter druge osebe, ki za Center za podpore
zbirajo relevantne podatke, v skladu z Energetskim zakonom
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi pravočasno posredujejo
Centru za podpore vse podatke, ki jih ta potrebuje za nemoteno
izvajanje svojih nalog.
(2) Center za podpore poda posebno zahtevo za posredovanje podatkov v pisni obliki, po elektronski pošti ali preko
TISOT.
(3) Center za podpore lahko objavi natančnejše postopke
posredovanja podatkov na svoji spletni strani.
(4) Center za podpore lahko podatke objavi na svoji
spletni strani.
(5) V okviru izvajanja nalog lahko Center za podpore, brez
nadomestila morebitnim imetnikom pravic, podatke v neagregirani
obliki posreduje tudi tretjim osebam. Posredovane podatke lahko
tretje osebe uporabijo le za namene, za katere so bili posredovani. Prejemnik podatkov ne sme posredovati naprej, niti jih ne
sme shranjevati v kakršnikoli obliki ali predelovati, brez pisnega
soglasja Centra za podpore. Posredovani podatki se smatrajo za
poslovno skrivnost. Ko je namen posredovanja podatkov dosežen, mora prejemnik podatke nemudoma trajno izbrisati.

33. člen

35. člen

(potrdila o izvoru)

(posredovanje podatkov s strani sistemskih
operaterjev omrežij)

(1) Potrdila o izvoru so pogoj za prejem podpor in drugih
izplačil na podlagi veljavnih pogodb.
(2) Ne glede na vrsto pogodbe morajo udeleženci za
obdobje, v katerem prejemajo podpore oziroma prodajajo električno energijo preko Centra za podpore, z izdajateljem potrdil
o izvoru urediti izdajo potrdil o izvoru v celotnem obsegu, do
katerega so upravičeni, ter prenos vseh potrdil o izvoru na
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(1) Sistemski operaterji omrežij posredujejo Centru za
podpore najmanj naslednje podatke:
– podatke o merilnem mestu in načinu merjenja,
– merilne in obračunske podatke,
– podatke o pričakovanih priklopih za naprave, ki čakajo
na priključitev ali ponovno priključitev na omrežje,
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– podatke o odklopih proizvodnih naprav iz omrežja,
podatke o načrtovanih odklopih, remontih in drugih prekinitvah
redne proizvodnje ter podatke o izpadih proizvodnih enot za namene preverjanja podatkov sporočenih s strani udeležencev,
– podatke glede števila in vsote obračunske moči prevzemno-predajnih mest skladno z razvrstitvijo relevantno za
obračunavanje prispevkov, ki jih zbira Center za podpore.
(2) Za namene načrtovanja posredujejo sistemski operaterji omrežij vsaj četrtletno Agenciji za energijo in Centru za
podpore zbirne podatke o prejetih vlogah za priklop in odklop,
izdanih soglasjih za priključitev ter podatke o spremembah glede priključitve proizvodnih enot, ki so v pristojnosti sistemskega
operaterja omrežja.
36. člen
(posredovanje podatkov s strani Agencije za energijo)
(1) Agencija za energijo posreduje Centru za podpore
najmanj naslednje podatke:
– podatke o prejetih zahtevkih za izdajo odločb in deklaracij in statusu obdelave teh zahtevkov,
– podatke o razveljavitvi odločb in deklaracij,
– podatke o zahtevkih ter izdaji potrdil o izvoru,
– podatke o postopkih za spremembo podatkov, ki so relevantni za izplačila Centra za podpore, kar med drugim vključuje
ocene tržnih cen in druge podatke relevantne za spremembo
cen zagotovljenega odkupa in obratovalnih podpor,
– podatke o izpolnjevanju zahtev določenih v odločbi (na
primer: doseganje števila obratovalnih ur, predpisanih izkoristkov),
– kontrolne podatke za izplačila (znotraj obdobja poročanja: akontativna količina električne energije, ki je upravičena
do potrdil o izvoru, akontativna količina električne energije, ki
je upravičena do podpor, količina električne energije oddana
v omrežje sistemskega operaterja; ob koncu obdobja poročanja: količina električne energije, ki je upravičena do potrdil o
izvoru, količina električne energije, ki je upravičena do podpor,
količina električne energije oddana v omrežje sistemskega
operaterja).
(2) Relevantni podatki za namene obračuna podpor so
podatki, ki jih sporoči Agencija za energijo.
(3) Za udeležence v sistemu zagotovljenega odkupa se
izjemoma upoštevajo podatki sistemskih operaterjev omrežij,
če se v okviru izvajanja bilančnega obračuna ali na podlagi s
strani sistemskih operaterjev omrežij prejetih podatkov ugotovi,
da podatki sporočeni s strani Agencije za energijo količinsko
presegajo podatke potrjene s strani sistemskih operaterjev
omrežij.
(4) Center za podpore ima pravico vpogleda v register
deklaracij za proizvodne naprave.
(5) Agencija za energijo podatke iz prve, druge, pete in
šeste alineje prvega odstavka tega člena posreduje Centru za
podpore nemudoma, ko so razpoložljivi.
(6) Agencija za energijo ob posredovanju odločbe Centru
za podpore sporoči tudi podatke, ki so potrebni za sklenitev
pogodbe o zagotavljanju podpore, če ti niso izrecno navedeni
v odločbi.
(7) Agencija za energijo se glede postopkov, ki so navedeni v četrti alineji prvega odstavka tega člena, predhodno uskladi
s Centrom za podpore.
37. člen
(posredovanje podatkov s strani udeležencev)
(1) Udeleženci so dolžni Centru za podpore posredovati
najmanj naslednje podatke:
– podatke o načrtovani proizvodnji,
– podatke o dejanski proizvodnji,
– podatke o lastni rabi in lastnem odjemu,
– podatke o načrtovanih odklopih, remontih in drugih
prekinitvah redne proizvodnje,
– podatke o izpadih,

Uradni list Republike Slovenije
– podatke o dobavitelju,
– vse podatke ali spremembe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na veljavnost deklaracije, odločbe ali pogodbe,
– podatke o pravno-organizacijskem in davčnem statusu,
ki vplivajo na izplačila podpor (na primer: spremembe glede
statusa zavezanca za davek na dodano vrednost, način ugotavljanja davčne osnove).
(2) Udeleženci so dolžni v skladu z Energetskim zakonom
in na njegovi podlagi izdanimi predpisi namestiti ustrezne merilne naprave, ki omogočajo zbiranje in posredovanje podatkov, ki
so potrebni za merjenje in obračun bruto proizvedene električne
energije, neto proizvedene električne energije ter proizvedene
električne energije oddane v javno omrežje.
(3) Če se podatki o dejanski mesečni proizvodnji odčitujejo ročno, je udeleženec dolžan odčitek opraviti najkasneje do
petega dne v mesecu, razen če je z akti Agencije za energijo
določen krajši rok.
(4) Udeleženci so dolžni z ustreznim sporočanjem podatkov s Centrom za podpore sodelovati pri minimiziranju razlik
med napovedano in realizirano proizvodnjo.
38. člen
(posredovanje podatkov s strani ministrstva,
pristojnega za energijo)
Za namene načrtovanja ministrstvo, pristojno za energijo,
najmanj na letni ravni posreduje Agenciji za energijo in Centru
za podpore zbirne podatke o prejetih vlogah in izdanih energetskih dovoljenjih.
VIII. STARE PROIZVODNE NAPRAVE
39. člen
(prodaja električne energije starih proizvodnih naprav preko
Centra za podpore)
(1) Za stare proizvodne naprave se smiselno uporabljajo
določbe teh pravil, ki veljajo za udeležence v sistemu zagotovljenega odkupa, razen v kolikor ni v pravilih ali pogodbi PE-CP
izrecno drugače določeno.
(2) Stare proizvodne naprave so upravičene do prodaje
električne energije preko Centra za podpore na podlagi sklenitve standardizirane pogodbe PE-CP. Vzorec pogodbe PE-CP
Center za podpore objavi na svoji spletni strani.
(3) Stare proizvodne naprave so vključene v eko skupino.
(4) Stare proizvodne naprave morajo pred sklenitvijo pogodbe PE-CP same in na lastne stroške poskrbeti, da na dan
pristopa k Centru za podpore ni več veljavna odprta pogodba,
ki jim je določala pripadnost v bilančni shemi (tržna pogodba
za prodajo električne energije). Morebitne stroške zaradi nepravočasnih prekinitev pogodb nosijo stare proizvodne naprave
same.
(5) Če Center za podpore odpove pogodbo PE-CP zaradi
kršitve predpisov, še posebej pa pravil, ki urejajo delovanje organiziranega trga z električno energijo ali teh pravil in pogodbe
PE-CP, lahko zavrne zahtevo za ponovno sklenitev pogodbe s
strani stare proizvodne naprave.
(6) Stare proizvodne naprave morajo izdati oziroma zahtevati izdajo potrdil o izvoru v celotnem obsegu proizvodnje
električne energije, za katero se izdajajo potrdila o izvoru, in
potrdila o izvoru v celoti prenesti oziroma dovoliti prenos na
Center za podpore.
(7) Center za podpore električno energijo odkupuje po
ceni, po kateri jo prodaja sam, zmanjšani za stroške Centra za
podpore za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter za stroške povezane s prodajo električne
energije. Če je ustanovljenih več bilančnih skupin ali podskupin
Centra za podpore, lahko Center za podpore pri določanju cene
upošteva povprečne vrednosti.
(8) Če cena, po kateri Center za podpore prodaja električno energijo iz svoje bilančne skupine, ali drugi podatki v trenut-

Uradni list Republike Slovenije
ku obračuna niso znani, se upošteva veljavna letna referenčna
tržna cena električne energije, ki jo objavi Agencija za energijo,
pomnožena s faktorjem, ki je določen v pogodbi PE-CP.
(9) Stroški, ki jih nosijo stare proizvodne naprave, so v
sorazmerju s količino odkupljene električne energije in vrsto
proizvodnje.
(10) Način prerazdelitve stroškov se določi v pogodbi
PE-CP, pri čemer se lahko upošteva tudi razmerje med neto
proizvedeno električno energijo in električno energijo, ki je
predana Centru za podpore.
(11) Če udeležencu preneha status udeleženca podporne
sheme in po vložitvi vloge na Center za podpore pridobi status
stare proizvodne naprave, se s trenutkom veljavnosti prehoda
uvrsti v eko skupino, ki jo vodi Center za podpore, če je prej
imel drugo bilančno pripadnost. Če želi udeleženec po prenehanju statusa neposredno pridobiti status stare proizvodne
naprave, mora vložiti vlogo pri Centru za podpore do konca
meseca septembra tekočega koledarskega leta, če mu status
udeleženca podporne sheme preneha v koledarskem letu, ki
sledi. Če vlogo vloži kasneje, Center za podpore ne jamči, da
bo prehod izveden avtomatično. V tem primeru stara proizvodna naprava nosi tudi vse stroške, ki bi lahko nastali, vključno
s stroški menjave bilančne pripadnosti.
(12) Center za podpore vodi podatke o starih proizvodnih
napravah ločeno.
IX. OBRAČUN IN FINANČNA PORAVNAVA
40. člen
(obračun in finančna poravnava)
(1) Center za podpore izvaja obračun podpor in finančno
poravnavo vplačil in izplačil Centra za podpore.
(2) Center za podpore ima odprt poseben transakcijski
račun, na katerem se vodijo vplačila in izplačila Centra za
podpore.
(3) Obračun in finančna poravnava se izvajata mesečno.
(4) Center za podpore lahko udeležencu ponudi možnost
trimesečnega obračuna. V primeru, da je možna izbira, lahko
udeleženec časovni način obračuna spremeni največ enkrat
letno.
(5) V primeru, da rok plačila zapade na nedelovni dan, se
finančna poravnava izvrši prvi naslednji delovni dan.
(6) Center za podpore lahko določi predpisano obliko in
vsebino računa za podpore.
(7) Center za podpore lahko pisno odredi, da se postopki
izdaje računov, dobropisov in bremepisov vršijo avtomatično s
strani Centra za podpore.
(8) Odredba iz prejšnjega odstavka zavezuje vse udeležence, na podlagi katere so udeleženci dolžni s Centrom za
podpore podpisati dogovor o načinu izdaje računov v imenu
in za račun udeleženca v skladu z zakonom, ki ureja davek na
dodano vrednost. V tem primeru Center za podpore izstavlja račune, dobropise in bremepise v imenu in za račun udeleženca.
Tak dogovor udeležencev ne odvezuje posredovanja podatkov.
Prav tako ostanejo v veljavi predpisani pogoji za izvedbo plačila. Kršitve tega odstavka se štejejo za hujšo kršitev pravil.
(9) Center za podpore lahko natančnejše postopke obračuna in finančne poravnave objavi na svoji spletni strani.
41. člen
(obračun podpor in drugih izplačil udeležencem)
(1) Obračun podpore se izvede na podlagi pogodbe,
izplačilo pa na podlagi s strani udeleženca izdanega računa
Centru za podpore.
(2) Izplačila in računi morajo biti usklajeni s prenesenimi
potrdili o izvoru najmanj na letni osnovi v skladu s temi pravili.
(3) Relevantna količina za obračun podpor je količina,
ki jo Centru za podpore in udeležencu sporoči Agencija za
energijo.
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(4) Za udeležence v sistemu zagotovljenega odkupa
je relevantna količina za obračun podpore proizvedena neto
električna energija predana v javno omrežje na prevzemno
predajnem mestu, ki je določeno v pogodbi, kot sporočena s
strani Agencije za energijo. Izjemoma se upoštevajo podatki
sistemskih operaterjev omrežij, če se v okviru izvajanja bilančnega obračuna ali na podlagi s strani sistemskih operaterjev
omrežij prejetih podatkov ugotovi, da podatki sporočeni s strani
Agencije za energijo količinsko presegajo podatke potrjene s
strani sistemskih operaterjev omrežij.
42. člen
(pogoji za izstavitev računa)
(1) Pogoji za izstavitev računa in izvedbo plačila za relevantni mesec oziroma obračunsko obdobje so:
– znana akontativna količina električne energije, ki je
upravičena do potrdil o izvoru, in
– znana akontativna količina električne energije, ki je
upravičena do podpor.
(2) Akontativno količino električne energije, ki je upravičena do potrdil o izvoru, in akontativno količino električne
energije, ki je upravičena do podpor, udeležencu in Centru za
podpore sporoči Agencija za energijo.
(3) Na podlagi podatkov o akontativni količini električne
energije, ki je upravičena do podpor, udeleženec izstavi Centru
za podpore račun, ki vključuje vse zahtevane podatke, z rokom
plačila trideset dni od datuma izdaje računa.
43. člen
(obvezne sestavine računa)
(1) Poleg podatkov, določenih z zakonom, ki ureja davek
na dodano vrednost, morajo biti na računu ali prilogi računa
navedeni še naslednji podatki:
– podatki, ki se štejejo kot pogoj za izvedbo,
– cena oziroma obratovalna podpora, kot je določena s
pogodbo oziroma zadnjim aneksom k pogodbi,
– relevantna količina, ki se pomnoži s ceno oziroma obratovalno podporo,
– ime in naslov proizvodne naprave,
– sistemski operater omrežja, na čigar omrežje je naprava
priključena,
– drugi podatki, če je tako določeno na obrazcu računa,
ki ga določi Center za podpore.
(2) V primeru, da je udeleženec upravičenec do podpore
za več proizvodnih naprav, lahko izstavi en račun za vse naprave, pri čemer morajo biti iz računa razvidni podatki iz prejšnjega
odstavka za vsako proizvodno napravo posebej.
(3) Za udeležence, ki prejemajo obratovalne podpore, mora
biti na računu ločeno evidentirana morebitna količina, ki presega
načrtovano proizvodnjo, povečano za tolerančno mejo.
(4) Za udeležence v sistemu zagotovljenega odkupa mora
biti na računu ločeno evidentirana morebitna količina, ki presega načrtovano proizvodnjo, povečano za tolerančno mejo. Prav
tako mora biti ločeno evidentirana količina, ki ni pokrita s potrdili
o izvoru. Količine, ki niso pokrite s potrdili o izvoru ter količine,
ki presegajo načrtovano proizvodnjo, povečano za tolerančno
mejo, morajo biti obračunane v skladu s Pravili in pogodbo.
(5) Davek na dodano vrednost mora biti obračunan in na
računu naveden v skladu z veljavnimi predpisi.
44. člen
(zavrnitev računa)
(1) Center za podpore lahko zavrne račun, če:
– ni izdan skladno z zakonom, ki ureja davek na dodano
vrednost,
– ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov,
– se količine in cene oziroma višine podpor ne ujemajo s
podatki, ki jih Center za podpore prejme od Agencije za energijo oziroma sistemskih operaterjev omrežij,
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– se količine obračunane proizvodnje električne energije
ne ujemajo z nazivno močjo naprave, ki je določena v deklaraciji, odločbi oziroma pogodbi,
– količine, ki niso pokrite s potrdili o izvoru ter količine,
ki presegajo načrtovano proizvodnjo, povečano za tolerančno mejo, niso ločeno evidentirane in obračunane skladno s
pogodbo,
– Center za podpore prejme račun kasneje kot dvajseti
dan v mesecu za preteklo obračunsko obdobje,
– račun ni izdan v predpisani obliki, če je ta določena.
(2) Če udeleženec računov ne izstavlja mesečno (Center
za podpore prejme račun najkasneje dvajseti dan v mesecu
za pretekli mesec) oziroma trimesečno (Center za podpore
prejme račun najkasneje dvajseti dan v mesecu za preteklo
trimesečno obdobje), če je tako pisno dogovorjeno med udeležencem in Centrom za podpore, jih Center za podpore ni
dolžan poravnati.
(3) Če Center za podpore račun zavrne, mora udeleženec
izstaviti nov račun, od katerega teče nov rok za plačilo s strani
Centra za podpore.
(4) Če Center za podpore ne more preveriti količin ali
drugih podatkov na računu zaradi nedostopnosti podatkov,
lahko od udeleženca zahteva popravke na računu za naslednje
obračunsko obdobje. Če popravki niso upoštevani na računu
za naslednje obračunsko obdobje, lahko Center za podpore
zavrne račun.
(5) Če je bil račun zavrnjen zaradi prepoznega prejema,
lahko Center za podpore plačilo izvede v okviru poračuna.
45. člen
(poračun podpor)
(1) Center za podpore lahko izvede poračun enkrat ali
večkrat letno za preteklo koledarsko leto ali krajše obračunsko
obdobje. Poračun se izvede na podlagi dokončnih količin električne energije, ki je upravičena do potrdil o izvoru, in količin
električne energije, ki je upravičena do podpor, ki jih udeležencu in Centru za podpore sporoči Agencija za energijo, ter na
podlagi podatkov sistemskih operaterjev omrežij.
(2) V primeru, da se pri poračunu izplačil na podlagi
ocenjenih vrednosti izkaže, da je udeleženec prejel preveliko
ali premajhno plačilo na podlagi izstavljenih računov, je udeleženec dolžan Centru za podpore na podlagi obvestila Centra
za podpore izstaviti dobropis ali bremepis v višini in v roku, ki
ga določi Center za podpore. Dobropis in bremepis se izdata z
rokom plačila trideset dni od datuma izdaje.
(3) V primerih, ko Center za podpore vrši izplačila na
podlagi akontativnih vrednosti, se poračun ne šteje kot zamuda
pri plačilu in Center za podpore ne plačuje zakonskih zamudnih
obresti.
(4) V primerih, ko se v poračunu ugotovi, da je Center za
podpore izvedel preplačilo, udeleženec vrne preveč plačana
sredstva. Če je tako določeno s pogodbo, temi pravili oziroma
veljavnimi predpisi, mora udeleženec za preveč prejeto podporo plačati tudi zakonske zamudne obresti.
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46. člen
(plačila Centru za podpore za prodano
električno energijo)
(1) Center za podpore izstavlja račune za prodano električno energijo v skladu z določbami PAP in PAN.
(2) Način izstavitve računov je opredeljen v PAP in PAN.
Če ni določeno drugače, se obračun in izdaja računov vrši
mesečno.
(3) Center za podpore ne deluje kot dobavitelj končnim
odjemalcem, zato se šteje, da je električna energija, ki jo prodaja Center za podpore, namenjena za nadaljnjo prodajo.
(4) Center za podpore izvede poračun po potrebi, vendar
najmanj enkrat letno.
(5) V PAP in PAN se lahko določijo finančna kritja, ki jih
morajo za zavarovanje plačil predložiti kupci. Prav tako se
lahko določijo tudi garancije za resnost ponudbe ter povračila
za posredovanje podatkov, ki so temelj za sodelovanje na
avkcijah.
(6) Računi za bilančni obračun se izdajajo v skladu s
temi pravili in pravili, ki urejajo delovanje organiziranega trga z
električno energijo.
X. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
47. člen
(prehod v nov sistem podpor)
(1) Ta pravila se smiselno uporabljajo za udeležence, ki so
pristopili k Centru za podpore na podlagi 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št.
70/08) in 52. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne
službe organiziranja trga z električno energijo (Uradni list RS, št.
8/09) in so upravičeni, da prejemajo podpore na podlagi sklepa
Centra za podpore najkasneje do 31. decembra 2011.
(2) Udeležencem, pri katerih ob prehodu v nov sistem
podpor, urejen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 70/08), Center za podpore
ne more začeti izvajati podpore, ker imajo sklenjene tržne odprte pogodbe za prodajo električne energije in jih ne prekinejo, se
čas od dneva, ko bi Center za podpore lahko začel zagotavljati
podporo v skladu z odločbo o dodelitvi podpore po novi ureditvi,
do dneva, ko Center za podpore začne zagotavljati podporo,
všteje v trajanje podpore.
48. člen
(uveljavitev pravil)
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2009/SORR/CP-Pr/30092009
Ljubljana, dne 30. septembra 2009
EVA 2009-2111-0235
mag. Damjan Stanek l.r.
v.d. direktorja
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PRILOGA I: VZOREC POGODBE »ZO-OVE«
_______________________________ [naziv prejemnika podpore]
_______________________________ [naslov prejemnika]
Matična številka:
Davčna številka:
TRR:
ki ga zastopa: __________________
(v nadaljnjem besedilu: Prejemnik)
in
Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o.
Dunajska 128a, 1000 Ljubljana,
Matična številka: 1613383
ID za DDV: SI 27799468
ki ga zastopa: __________________
(v nadaljnjem besedilu: Center za podpore),
skleneta
POGODBO O ZAGOTAVLJANJU PODPORE
KOT ZAGOTOVLJENI ODKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE,
PROIZVEDENE IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (ZO-OVE)
V PROIZVODNI NAPRAVI __________________________ [ime, naslov proizvodne
naprave, moč]
št. ___________________ [številka pogodbe]
I.

UVODNA DOLOČBA
1. člen

Na podlagi poslovnega interesa Prejemnika in obvez Centra za podpore, ki izhajajo iz 64n.
člena in prvega odstavka 64p. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 70/08), Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09; v nadaljnjem
besedilu: Uredba) ter Odločbe o dodelitvi podpore Javne agencije Republike Slovenije za
energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija za energijo) št. ______________ z
dne_________________ pogodbeni stranki sklepata to pogodbo, s katero uredita vsa
medsebojna razmerja v zvezi z udeležbo Prejemnika v podporni shemi.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bo podpora izvajala kot zagotovljeni odkup električne
energije, proizvedene iz obnovljivih virov električne energije v proizvodni napravi
_____________________________________________________ [ime proizvodne naprave,
naslov, moč] (v nadaljnjem besedilu: proizvodna naprava), za katero Prejemnik pridobi
potrdila o izvoru na podlagi proizvodnje v proizvodni napravi.
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Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata:
− da je bila Prejemniku izdana Odločba o dodelitvi podpore Agencije za energijo št.
____________ z dne ________________, ki je dne _____________ postala dokončna.
Prejemnik izjavlja:
− da ima s sistemskim operaterjem _____________________ [distribucijskega /
prenosnega] omrežja __________________________ [naziv operaterja] (v nadaljnjem
besedilu: sistemski operater) sklenjeno pogodbo o priključitvi in pogodbo o dostopu do
omrežja oziroma urejeno pravico do rednega obratovanja;
− da mu z dnem _______________ [datum ali »ni relevantno«, če ni sklenjene pogodbe]
preneha veljati pogodba o dobavi električne energije (»tržna pogodba za prodajo
električne energije«) oziroma da nima sklenjene take odprte pogodbe;
− da je v postopku pridobivanja Odločbe o dodelitvi podpore Agenciji za energijo predložil
pooblastilo lastnika oziroma preostalih solastnikov ali skupnih lastnikov za vložitev vloge
za Odločbo za dodelitev podpore in posledično sklenitev te pogodbe za proizvodno
napravo kot celoto, če sam ni edini lastnik proizvodne naprave.
Prejemnik pridobi status udeleženca podporne sheme s sklenitvijo te pogodbe, podpora pa se,
skladno s predpisi, ki urejajo menjavo dobavitelja, začne zagotavljati z dnem
_______________ [datum začetka zagotavljanja podpore; določi Center za podpore]. Center
za podpore bi lahko, če Prejemnik ne bi imel sklenjene tržne pogodbe za prodajo električne
energije, podporo začel zagotavljati z dnem _______________ [datum, ko bi se pogodba
lahko začela zagotavljati, če udeleženec ne bi imel sklenjene tržne pogodbe; če pogodba ni
sklenjena, enak datumu začetka zagotavljanja podpore; določi Center za podpore].
Podpora se zagotavlja do _______________ [trajanje podpore določeno v odločbi; če
Prejemnik prejema podporo v obdobju med datumom, ko bi se ta pogodba lahko začela
izvajati, in datumom, ko se začne izvajati, se to obdobje upošteva pri trajanju podpore].
II.

PREDMET POGODBE
2. člen

Zagotovljeni odkup električne energije
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da bo Prejemnik predal v javno omrežje
sistemskega operaterja in prodal, Center za podpore pa prevzel v javnem omrežju sistemskega
operaterja in kupil neto električno energijo, proizvedeno v proizvodni napravi, za katero je
Prejemnik prejel potrdila o izvoru na podlagi obratovanja proizvodne naprave.
Center za podpore je dolžan od Prejemnika odkupiti le vso na začetku leta načrtovano
količino neto proizvedene električne energije in nenačrtovano količino v okviru dovoljenih
odstopanj, ki so opredeljena z veljavnimi Pravili za delovanje Centra za podpore (v
nadaljnjem besedilu: Pravila).
Center za podpore je dolžan odkupiti tudi količino neto proizvedene električne energije, ki
presega vsoto količin iz prejšnjega odstavka, če je Prejemnik zanjo prejel potrdila o izvoru. V
kolikor Center za podpore oceni, da ne razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi za
subvencioniranje proizvedene električne energije, ki presega vsoto količin iz prejšnjega
odstavka, je dolžan Prejemniku zanjo plačati ceno, po kateri Center za podpore kot odgovorni
bilančne skupine oziroma podskupine (v nadaljnjem besedilu: Eko skupina) prodaja
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električno energijo iz Eko skupine na organiziranem trgu z električno energijo. Ceno, ki se
uporablja za obračun električne energije iz tega odstavka, določi Center za podpore.
Če električna energija ni pokrita s potrdili o izvoru, se upošteva cena, po kateri Center za
podpore prodaja električno energijo iz Eko skupine, zmanjšana za stroške Centra za podpore
za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter za stroške
povezane s prodajo električne energije. Ceno, ki se uporablja za obračun energije iz tega
odstavka, določi Center za podpore.
Prejemnik podpore se obvezuje, da bo neto proizvedeno električno energijo oddal v javno
elektroenergetsko omrežje in predal ter prodal izključno Centru za podpore.
Neto proizvedena električna energija bo oddana v javno elektroenergetsko omrežje na
merilnem mestu ali mestih, določenih v 5. členu te pogodbe.
Prejemnik s to pogodbo nepreklicno soglaša, da izdajatelj potrdil o izvoru na Center za
podpore prenese vsa potrdila o izvoru, ki jih je na podlagi svojega obratovanja prejel za
električno energijo, proizvedeno na sponkah generatorja proizvodne naprave (bruto
proizvedena električna energija), oziroma za neto proizvedeno električno energijo, če se
potrdila o izvoru za napravo iz te pogodbe izdajajo za neto proizvedeno električno energijo.
Izdaja potrdil o izvoru in prenos na Center za podpore morata biti izvršena najmanj na letni
ravni.
3. člen
Količina električne energije
Načrtovana neto količina električne energije od začetka zagotavljanja podpore, določenega v
1. členu te pogodbe, do konca tekočega koledarskega leta po koledarskih mesecih, za katero
bo Prejemnik prejel potrdila o izvoru in jo predal Centru za podpore, je določena v Prilogi I,
ki je sestavni del te pogodbe.
Za vsako naslednje leto zagotavljanja podpore bodo načrtovane količine določene z aneksom
k tej pogodbi.
Prejemnik podpore mora načrtovane količine iz Priloge I za naslednje koledarsko leto
sporočiti Centru za podpore najpozneje do konca meseca septembra tekočega leta. Če
Prejemnik ne sporoči načrtovanih količin pravočasno, jih določi Center za podpore skladno s
Pravili. Če Prejemnik presega ali ne dosega načrtovanih količin, vključno z dovoljenimi
odstopanji, se načrtovane količine za naslednje obdobje določijo oziroma popravijo skladno s
Pravili.
4. člen
Višina cene zagotovljenega odkupa
Cena zagotovljenega odkupa za načrtovano neto proizvedeno električno energijo je določena
na podlagi Odločbe o dodelitvi podpore in znaša
__________ €/kWh [cena zagotovljenega odkupa v €/kWh, zaokrožena na 5 decimalnih
mest].
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Cena se spreminja skladno z veljavnimi predpisi s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Aneks
pripravi Center za podpore. Če do roka iz zadnjega odstavka 3. člena te pogodbe Center za
podpore ne prejme novih načrtovanih količin, Center za podpore v aneksu določi količine
skladno s Pravili. Prejemnik mora podpisati in vrniti aneks Centru za podpore najpozneje v
enem (1) mesecu. Če Prejemnik kljub ponovnemu pisnemu pozivu Centra za podpore v petih
(5) delovnih dneh ne sklene pripravljenega aneksa in ga pošlje Centru za podpore, ta pogodba
preneha veljati. Center za podpore v aneksu določi tudi datum začetka zagotavljanja podpore
po tem aneksu.
Če količine presegajo načrtovane količine vključno z dovoljenimi odstopanji oziroma če
električna energija ni pokrita s potrdili o izvoru, se namesto cene iz tega člena uporabljajo
določila tretjega oziroma četrtega odstavka 2. člena te pogodbe.
III.

OBRAČUN
5. člen

Merilno mesto in meritve
Prejemnik bo meril in registriral količine električne energije po tej pogodbi na merilnih
mestih, ki so določena z Odločbo o dodelitvi podpore, ter o tem sporočal podatke Agenciji za
energijo in Centru za podpore, skladno s Pravili in akti Agencije za energijo.
Prejemnik podpore bo za merilna mesta iz prejšnjega odstavka hranil podatke registracije
meritev proizvedene in predane električne energije na merilnem mestu ter vse podatke in
registracije meritev iz deklaracije za proizvodne naprave, na podlagi katere so mu bile
določene količine prejetih potrdil o izvoru za električno energijo, najmanj tri (3) leta.
Merilna mesto oziroma merilna mesta, relevantna za obračun po tej pogodbi, ki so navedena v
Odločbi o dodelitvi podpore so:
________________________ [oznaka ali oznake MM]
Obračun podpore se vrši na podlagi podatkov, ki jih Prejemniku in Centru za podpore, pošilja
Agencija za energijo.
Pogodbeni stranki se strinjata, da poleg Prejemnika merjenja izvaja tudi sistemski operater
oziroma oseba, ki jo sistemski operater pooblasti.
IV.

ZARAČUNAVANJE IN PLAČILNI POGOJI
6. člen

Podpora se zaračunava in plačuje v evrih. Cena iz 4. člena te pogodbe ne vključuje davka na
dodano vrednost. Ta se obračuna v skladu z zakonom.
Pogodbeni stranki se dogovorita za mesečno izvajanje obračunov in izdajanje računov, razen
če s Pravili ni predvidena druga možnost in je to pisno dogovorjeno med Prejemnikom in
Centrom za podpore. Končni obračun se izvede na podlagi dokončnih podatkov, ki jih
posreduje Agencija za energijo. Če Prejemnik računov ne izstavlja mesečno (Center za
podpore prejme račun najkasneje 20. dan v mesecu za pretekli mesec) oziroma trimesečno
(Center za podpore prejme račun najkasneje 20. dan v mesecu za preteklo trimesečno
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(Center za podpore prejme račun najkasneje 20. dan v mesecu za preteklo trimesečno
obdobje), če je tako pisno dogovorjeno med Prejemnikom in Centrom za podpore, jih Center
za podpore ni dolžan poravnati.
Če Center za podpore v okviru izvajanja bilančnega obračuna ali na podlagi s strani
sistemskih operaterjev prejetih podatkov ugotovi, da podatki, ki jih sporoči Agencija za
energijo, količinsko presegajo podatke potrjene s strani sistemskih operaterjev, se upoštevajo
podatki sistemskih operaterjev.
Način izdaje računov, obvezni podatki na računu in obličnost računa so podrobneje
opredeljeni s Pravili.
Center za podpore se zavezuje, da bo Prejemniku izplačal podporo v tridesetih (30) dneh od
datuma izstavitve nespornega računa. Če Center za podpore račun skladno s Pravili zavrne,
začne rok plačila teči od datuma izstavitve novega računa.
V primeru zamude Prejemnik lahko zaračuna Centru za podpore zakonske zamudne obresti
od dneva zapadlosti računa do dneva plačila računa.
Prejemnik podpore mora sam skrbeti, da se akontativna količina potrdil o izvoru ujema s
količino potrdil o izvoru za obdobje poročanja in da se akontativna količina električne
energije ujema s količino končnega obračuna. Prav tako mora izdajati račune, ki bodo skladni
z akontativno količino električne energije, ki je upravičena do podpore, ter z akontativno
količino potrdil o izvoru, ki ju Prejemniku in Centru za podpore sporoči Agencija za energijo.
Če je Prejemnik podpore prejel preveč ali premalo sredstev, je dolžan Centru za podpore na
podlagi obvestila Centra za podpore izstaviti dobropis ali bremepis v višini in v roku, ki ga
določi Center za podpore. Dobropis in bremepis se izdata z rokom plačila 30 dni od datuma
izdaje. Poračun se ne šteje kot zamuda pri plačilu in Center za podpore ne plačuje zakonskih
zamudnih obresti. V primerih, ko se v poračunu ugotovi, da je Center za podpore izvedel
preplačilo, Prejemnik vrne preveč plačana sredstva. Če je tako določeno z veljavnimi predpisi,
mora Prejemnik za preveč prejeta sredstva plačati tudi zakonske zamudne obresti.
Če je Prejemnik s sporočanjem napačnih ali pomanjkljivih podatkov privedel Center za
podpore oziroma Agencijo za energijo neposredno ali posredno v zmoto ter pri tem prejel
finančna sredstva, do katerih ni upravičen, jih mora skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
nemudoma vrniti Centru za podpore, ta pogodba pa se razdre. Tak Prejemnik ne more več
pridobiti statusa udeleženca podporne sheme.
Center za podpore lahko začasno ustavi izplačila ali zavrne račune skladno z Energetskim
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi.
Center za podpore kljub začasni zaustavitvi izplačil prevzema električno energijo ter ureja
izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo.
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DOSTOP DO OMREŽJA IN BILANČNA PRIPADNOST
7. člen
Dostop do omrežja

Prejemnik se zavezuje, da bo o kakršni koli spremembi na merilnih mestih iz Odločbe o
dodelitvi podpore ali Deklaracije za proizvodno napravo takoj obvestil Agencijo za energijo
in Center za podpore.
Prejemnik izrecno izjavlja, da so za mesta, ki so navedena v Deklaraciji za proizvodno
napravo, Odločbi o dodelitvi podpore in v tej pogodbi, izdana soglasja za priključitev,
sklenjene pogodbe o priključitvi in pogodbe o dostopu do omrežja.
8. člen
Bilančna pripadnost
Merilno mesto oziroma mesta (prevzemno predajna mesta), ki so predmet te pogodbe, se z
začetkom zagotavljanja podpore, ki je opredeljen v predzadnjem odstavku 1. člena, uvrstijo v
Eko skupino in ves čas zagotavljanja podpore po tej pogodbi bilančno pripadajo Eko skupini
Centra za podpore.
Prejemnik soglaša, da lahko Center za podpore kadar koli poljubno zamenja, prenese ali
ustanovi novo bilančno skupino ali podskupino, v katero lahko prenese mesta iz prejšnjega
odstavka.
Prejemnik izrecno pooblašča Center za podpore, da v njegovem imenu in za njegov račun
izvede vse potrebne postopke za uvrstitev merilnih mest prejemnika v Eko skupino Centra za
podpore. Center za podpore bo zamenjavo opravil brezplačno. Prejemnik izjavlja, da nima
neporavnanih obveznosti z dosedanjim dobaviteljem.
Bilančna odgovornost Centra za podpore med drugim pomeni, da Center za podpore uredi
prijavo obratovalne napovedi in izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo
za merilno mesto Prejemnika.
Bilančna pripadnost Eko skupini preneha s prenehanjem veljavnosti te pogodbe. Prejemnik
mora po prenehanju veljavnosti te pogodbe prijavo obratovalne napovedi in izravnavo razlik
med napovedano in realizirano proizvodnjo, vključno z bilančno pripadnostjo, urediti sam in
na svoje stroške.
Ta pogodba se v skladu s Pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo šteje
za odprto pogodbo. Prejemnik za to mesto oziroma mesta ne sme sklepati nobenih drugih
odprtih pogodb za oddajo električne energije v omrežje sistemskega operaterja.
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DRUGE DOLOČBE
9. člen
Višja sila

Kot višja sila se po tej pogodbi štejejo nepričakovani naravni dogodki, kot so naravne nesreče
(povodenj, potres, požar itd.), in drugi dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti
in imajo za posledico poškodbe na napravah elektroenergetskega omrežja.
Med dogodke višje sile se šteje tudi nenačrtovan izpad proizvodnje v proizvodni napravi
Prejemnika, ki ni posledica človeške malomarnosti oziroma nerednega vzdrževanja
proizvodne naprave.
Če pogodbena stranka zaradi okoliščin višje sile v celoti ali delno ne more izpolniti svojih
obveznosti dobave ali prevzema, se šteje, da ni kršila pogodbenih obveznosti. Med trajanjem
višje sile velja razrešitev obveznosti dobave ali prevzema v obsegu, v katerem višja sila
preprečuje njihovo izpolnitev.
Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, mora o tem najpozneje v 3 (treh) delovnih
dneh obvestiti drugo pogodbeno stranko in ji sporočiti pravno neobvezujočo oceno obsega in
pričakovanega trajanja posledic višje sile, če je v tistem trenutku to mogoče.
Ko za Prejemnika podpore preneha obveznost dobave zaradi okoliščin višje sile, preneha v
istem trenutku in obsegu obveznost prevzema in plačila iste električne energije tudi za Center
za podpore. Velja tudi nasprotno: če je zaradi okoliščin višje sile obveznosti prevzema in
plačila prost Center za podpore, je tudi Prejemnik podpore prost obveznosti dobave električne
energije in prenosa potrdil o izvoru.
10. člen
Omejitev odgovornosti
Pogodbeni stranki, vključno z njunimi vodilnimi uslužbenci, sodelavci, pogodbenimi izvajalci
oziroma podizvajalci, druga drugi ne odgovarjata za izgubo, stroške, odhodke ali škode, ki bi
jih povzročili po tej pogodbi ali v zvezi z njo, razen škod, ki so posledica namerne kršitve ali
prevare.
Da bi se izognili dvomu, pogodbeni stranki soglašata glede obveznosti zmanjšanja škode in se
dogovorita, da si bosta s skrbnostjo dobrega gospodarja prizadevali čim bolj zmanjšati škodo,
ki bi lahko nastala po tej pogodbi ali v zvezi z njo.
Center za podpore ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube, ki nastanejo zaradi izvajanja
kakršnihkoli dejanj ali opustitev, ki so urejene s predpisi, pod pogojem, da ni deloval namerno
oziroma z veliko malomarnostjo.
Center za podpore v nobenem primeru ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube zaradi
dogodkov, ki so posledica spremembe veljavnih predpisov oziroma dejanj pristojnih organov,
ter vseh drugih dogodkov, ki niso pod realnim nadzorom Centra za podpore.
Center za podpore ima pravico omejiti, začasno prekiniti ali ustaviti izvajanje dejavnosti
Centra za podpore v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. V teh primerih Center za
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podpore ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube, ki bi jim nastale zaradi omejitve,
prekinitve ali ustavitve poslovanja.
Center za podpore do kateregakoli subjekta ne nosi odgovornosti za škodo, vključno z vsemi
posrednimi ali posledičnimi škodami, tudi izgubo koristi ali zamudo, ki je nastala zaradi
okoliščin ali dogodkov, naštetih v tem členu.
11. člen
Obveščanje
Prejemnik se obvezuje, da bo Center za podpore redno obveščal o morebitnih spremembah pri
proizvodnji električne energije iz proizvodne naprave, še posebej ob nenačrtovanih izpadih in
načrtovanih ustavitvah.
Obenem se Prejemnik obvezuje, da bo Centru za podpore sporočal spremembe podatkov
glede pravno-organizacijskega in davčnega statusa ter ostale podatke, ki bi lahko vplivali na
veljavnost deklaracije za proizvodno napravo, Odločbe o dodelitvi podpore ali te pogodbe ter
na izplačevanje podpore.
Pogodbeni stranki se bosta medsebojno obveščali po spodaj navedenih kontaktnih podatkih in
skladno z določili Pravil.
Kontaktni podatki so:
• za Prejemnika:
o Odgovorna oseba:
_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________
o Tehnična vprašanja:
_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________
o Finančna vprašanja:
_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________
• za Center za podpore: Telefonska številka Centra za podpore je _________________;
podrobnejši kontaktni podatki so objavljeni na spletni strani Centra za podpore.
Pojasnila, dana po telefonu ali GSM, se štejejo za informativna in niso pravno zavezujoča,
zato morajo biti potrjena po telefaksu ali po pošti.
Prejemnik mora spremembo podatkov za obveščanje nemudoma sporočiti Centru za podpore.
12. člen
Pravila za delovanje Centra za podpore
Prejemnik izjavlja, da je seznanjen z vsebino Pravil, da jih sprejema brez zadržkov in v celoti
ter jih bo upošteval in izvajal v vsakokratni veljavni različici ves čas izvajanja te pogodbe.
Prejemnik se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo spoštoval podrobnejša navodila za
izvajanje Pravil, ki jih Center za podpore objavi na svoji spletni strani.
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Prejemnik se strinja, da se njegovi podatki skupaj s podatki o prejetih podporah uporabljajo v
poročilih ministrstvu, pristojnemu za državne pomoči, o prejetih državnih pomočeh in na
spletni strani Centra za podpore.
13. člen
Sprememba lastništva
Če se spremeni lastništvo ali upravljanje proizvodne naprave, ki bi lahko vplivalo na
izplačevanje podpor, je Prejemnik dolžan Center za podpore o tem takoj pisno obvestiti in
ravnati v skladu s Pravili.

VII.

KONČNE DOLOČBE
14. člen

Veljavnost in prenehanje pogodbe
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba preneha s potekom časa, za katerega je sklenjena in je določen v 1. členu te pogodbe
na podlagi Odločbe o dodelitvi podpore.
Pogodba se razdre, če Agencija za energijo proizvodni napravi odvzame deklaracijo za
proizvodno napravo ali razveljavi Odločbo o dodelitvi podpore.
Center za podpore lahko odpove pogodbo, če Prejemnik niti v petih (5) delovnih dneh po
pisnem opominu ne sklene aneksa k pogodbi, kadar je to potrebno v skladu s to pogodbo,
Pravili ali Uredbo.
Center za podpore lahko odpove pogodbo tudi zaradi drugih razlogov navedenih v Uredbi
oziroma Pravilih oziroma tej pogodbi.
V primeru neskladja med Odločbo o dodelitvi podpore in to pogodbo velja Odločba.
Prejemnik lahko zahteva razveljavitev te pogodbe in sklenitev nove z drugo vrsto podpore na
podlagi nove Odločbe o dodelitvi podpore v skladu z Uredbo in Pravili.
V primeru odpovedi ali razdrtja pogodbe v skladu s Pravili preneha pripadnost merilnih mest
(prevzemno predajnih mest) iz te pogodbe Eko skupini Centra za podpore. Center za podpore
ne prevzema več električne energije.
15. člen
Sprememba predpisov
Pogodbeni stranki soglašata, da bo ob spremembi predpisov, ki urejajo to pogodbeno
razmerje, Center za podpore, če bo to potrebno, pripravil aneks k pogodbi in ga predložil
Prejemniku v podpis.
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Če bodo na podlagi predpisov Evropske unije ali aktov Evropske komisije spremenjeni
predpisi, ki urejajo zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov
energije, zaradi katerih se bo spremenila Odločba o dodelitvi podpore, bosta pogodbeni
stranki v skladu s spremenjeno Odločbo o dodelitvi podpore sklenili aneks k tej pogodbi.
Aneks k pogodbi pripravi Center za podpore in ga predloži Prejemniku v podpis.
Če Prejemnik kljub ponovnemu pisnemu pozivu Centra za podpore v petih (5) delovnih dneh
ne sklene pripravljenega aneksa, Center za podpore odpove pogodbo.
16. člen
Izvršitev pogodbe in reševanje sporov
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe
in da bosta ravnali kot dobra strokovnjaka.
Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki poskušali rešiti po mirni poti, če pa to
ne bo mogoče, sta stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te
pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
Končna določba
Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po
enega, enega pa Agencija za energijo.
Ljubljana, dne ____________

___________ [kraj], dne

____________
Center za podpore

Prejemnik
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PRILOGA I – ZO / OVE
Načrtovane količine za leto ________
Prejemnik: _______________________________________; Številka pogodbe:
___________________
Naziv proizvodne naprave: __________________________
Električna energija*
Neto električna energija s potrdili o izvoru, ki bo predana CP v javnem omrežju
(kWh)
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Avg.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.

SKUPAJ
* Upoštevajo se le količine od začetka zagotavljanja podpore dalje.

Lesna biomasa, ki se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije, ki prejema
podpore, razdeljena po virih*
Vrsta**

Delež v gorivu (v %)

Lesna biomasa s certifikati skladno z 12. členom Uredbe
Les iz gozdov in nasadov
Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne industrije
Odslužen les

SKUPAJ
* Izpolnijo le proizvodne naprave na lesno biomaso, upravičene do dodatkov iz 12. člena Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni
iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09).
** Opis vrst lesne biomase je naveden v Prilogi V Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni
list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09).

____________________________________________

(žig in podpis prejemnika podpore)
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PRILOGA II: VZOREC POGODBE »ZO-SPTE«
_______________________________ [naziv prejemnika podpore]
_______________________________ [naslov prejemnika]
Matična številka:
Davčna številka:
TRR:
ki ga zastopa: __________________
(v nadaljnjem besedilu: Prejemnik)
in
Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o.
Dunajska 128a, 1000 Ljubljana,
Matična številka: 1613383
ID za DDV: SI 27799468
ki ga zastopa: __________________
(v nadaljnjem besedilu: Center za podpore),
skleneta
POGODBO O ZAGOTAVLJANJU PODPORE
KOT ZAGOTOVLJENI ODKUP ELEKTRIČNE ENERGIJE,
PROIZVEDENE V SOPROIZVODNJI TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE Z
VISOKIM IZKORISTKOM (ZO-SPTE)
V PROIZVODNI NAPRAVI __________________________ [ime, naslov proizvodne
naprave, moč]
št. ___________________ [številka pogodbe]
I.

UVODNA DOLOČBA
1. člen

Na podlagi poslovnega interesa Prejemnika in obvez Centra za podpore, ki izhajajo iz 64n.
člena in prvega odstavka 64p. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 70/08), Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v
soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09,
53/09, 68/09 in 76/09; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter Odločbe o dodelitvi podpore Javne
agencije Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencija za energijo) št.
______________ z dne_________________ pogodbeni stranki sklepata to pogodbo, s katero
uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi z udeležbo Prejemnika v podporni shemi.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bo podpora izvajala kot zagotovljeni odkup električne
energije, proizvedene v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (v
nadaljnjem
besedilu:
soproizvodnja)
v
proizvodni
napravi
_____________________________________________________ [ime proizvodne naprave,
naslov, moč] (v nadaljnjem besedilu: proizvodna naprava), za katero Prejemnik pridobi
potrdila o izvoru na podlagi proizvodnje v proizvodni napravi.
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Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata:
− da je bila Prejemniku izdana Odločba o dodelitvi podpore Agencije za energijo št.
____________ z dne ________________, ki je dne _____________ postala dokončna.
Prejemnik izjavlja:
− da ima s sistemskim operaterjem _____________________ [distribucijskega /
prenosnega] omrežja __________________________ [naziv operaterja] (v nadaljnjem
besedilu: sistemski operater) sklenjeno pogodbo o priključitvi in pogodbo o dostopu do
omrežja oziroma urejeno pravico do rednega obratovanja;
− da mu z dnem _______________ [datum ali »ni relevantno«, če ni sklenjene pogodbe]
preneha veljati pogodba o dobavi električne energije (»tržna pogodba za prodajo
električne energije«) oziroma da nima sklenjene take odprte pogodbe;
− da je v postopku pridobivanja Odločbe o dodelitvi podpore Agenciji za energijo predložil
pooblastilo lastnika oziroma preostalih solastnikov ali skupnih lastnikov za vložitev vloge
za Odločbo za dodelitev podpore in posledično sklenitev te pogodbe za proizvodno
napravo kot celoto, če sam ni edini lastnik proizvodne naprave.
Prejemnik pridobi status udeleženca podporne sheme s sklenitvijo te pogodbe, podpora pa se,
skladno s predpisi, ki urejajo menjavo dobavitelja, začne zagotavljati z dnem
_______________ [datum začetka zagotavljanja podpore; določi Center za podpore]. Center
za podpore bi lahko, če Prejemnik ne bi imel sklenjene tržne pogodbe za prodajo električne
energije, podporo začel zagotavljati z dnem _______________ [datum, ko bi se podpora
lahko začela zagotavljati, če udeleženec ne bi imel sklenjene tržne pogodbe; če pogodba ni
sklenjena, enak datumu začetka zagotavljanja podpore; določi Center za podpore].
Podpora se zagotavlja do _______________ [trajanje podpore določeno v odločbi; če
Prejemnik prejema podporo v obdobju med datumom, ko bi se ta podpora lahko začela
zagotavljati, in datumom, ko se začne zagotavljati, se to obdobje upošteva pri trajanju
podpore].
II.

PREDMET POGODBE
2. člen

Zagotovljeni odkup električne energije
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da bo Prejemnik predal v javno omrežje
sistemskega operaterja in prodal, Center za podpore pa prevzel v javnem omrežju sistemskega
operaterja in kupil neto električno energijo, proizvedeno v proizvodni napravi, za katero je
Prejemnik prejel potrdila o izvoru na podlagi obratovanja proizvodne naprave.
Center za podpore je dolžan od Prejemnika odkupiti le vso na začetku leta načrtovano
količino neto proizvedene električne energije in nenačrtovano količino v okviru dovoljenih
odstopanj, ki so opredeljena z veljavnimi Pravili za delovanje Centra za podpore (v
nadaljnjem besedilu: Pravila).
Center za podpore je dolžan odkupiti tudi količino neto proizvedene električne energije, ki
presega vsoto količin iz prejšnjega odstavka, če je Prejemnik zanjo prejel potrdila o izvoru. V
kolikor Center za podpore oceni, da ne razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi za
subvencioniranje proizvedene električne energije, ki presega vsoto količin iz prejšnjega
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odstavka, je dolžan Prejemniku zanjo plačati ceno, po kateri Center za podpore kot odgovorni
bilančne skupine oziroma podskupine (v nadaljnjem besedilu: Eko skupina) prodaja
električno energijo iz Eko skupine na organiziranem trgu z električno energijo. Ceno, ki se
uporablja za obračun električne energije iz tega odstavka, določi Center za podpore.
Če električna energija ni pokrita s potrdili o izvoru, se upošteva cena, po kateri Center za
podpore prodaja električno energijo iz Eko skupine, zmanjšana za stroške Centra za podpore
za ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo ter za stroške
povezane s prodajo električne energije. Ceno, ki se uporablja za obračun energije iz tega
odstavka, določi Center za podpore.
Prejemnik podpore se obvezuje, da bo neto proizvedeno električno energijo oddal v javno
elektroenergetsko omrežje in predal ter prodal izključno Centru za podpore.
Neto proizvedena električna energija bo oddana v javno elektroenergetsko omrežje na
merilnem mestu ali mestih, določenih v 5. členu te pogodbe.
Prejemnik s to pogodbo nepreklicno soglaša, da izdajatelj potrdil o izvoru na Center za
podpore prenese vsa potrdila o izvoru, ki jih je na podlagi svojega obratovanja prejel za
električno energijo, proizvedeno na sponkah generatorja proizvodne naprave (bruto
proizvedena električna energija), oziroma za neto proizvedeno električno energijo, če se
potrdila o izvoru za napravo iz te pogodbe izdajajo za neto proizvedeno električno energijo.
Izdaja potrdil o izvoru in prenos na Center za podpore morata biti izvršena najmanj na letni
ravni.
3. člen
Količina električne energije
Načrtovana neto količina električne energije od začetka izvajanja podpore, določenega v 1.
členu te pogodbe, do konca tekočega koledarskega leta po koledarskih mesecih, za katero bo
Prejemnik prejel potrdila o izvoru in jo predal Centru za podpore, je določena v Prilogi I, ki je
sestavni del te pogodbe.
Za namene izplačila podpore količina električne energije za proizvodne naprave, razvrščene v
prvo skupino obratovanja iz 5. člena Uredbe nikakor ne sme preseči količine električne
energije, določene z enačbo:
nazivna električna moč proizvodne naprave x 4000 ur,
ki v primeru proizvodne naprave iz te pogodbe znaša ____________________ [količina
električne energije v kWh ali »ni relevantno«, če naprava ni razvrščena v to skupino].
Morebitni presežki nad količino iz prejšnjega odstavka se obračunajo po ceni iz četrtega
odstavka 2. člena, kot če ne bi bili pokriti s potrdili o izvoru.
Za vsako naslednje leto zagotavljanja podpore bodo načrtovane količine določene z aneksom
k tej pogodbi.
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Prejemnik podpore mora načrtovane količine iz Priloge I za naslednje koledarsko leto
sporočiti Centru za podpore najpozneje do konca meseca septembra tekočega leta. Če
Prejemnik ne sporoči načrtovanih količin pravočasno, jih določi Center za podpore skladno s
Pravili. Če Prejemnik presega ali ne dosega načrtovanih količin, vključno z dovoljenimi
odstopanji, se načrtovane količine za naslednje obdobje določijo oziroma popravijo skladno s
Pravili.
4. člen
Višina cene zagotovljenega odkupa
Cena zagotovljenega odkupa za načrtovano neto proizvedeno električno energijo je določena
na podlagi Odločbe o dodelitvi podpore in znaša
__________ €/kWh [cena zagotovljenega odkupa v €/kWh, zaokrožena na 5 decimalnih
mest].
Cena se spreminja skladno z veljavnimi predpisi s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Aneks
pripravi Center za podpore. Če do roka iz zadnjega odstavka 3. člena te pogodbe Center za
podpore ne prejme novih načrtovanih količin, Center za podpore v aneksu določi količine
skladno s Pravili. Prejemnik mora podpisati in vrniti aneks Centru za podpore najpozneje v
enem (1) mesecu. Če Prejemnik kljub ponovnemu pisnemu pozivu Centra za podpore v petih
(5) delovnih dneh ne sklene pripravljenega aneksa in ga pošlje Centru za podpore, ta pogodba
preneha veljati. Center za podpore v aneksu določi tudi datum začetka zagotavljanja podpore
po tem aneksu.
Če količine presegajo načrtovane količine vključno z dovoljenimi odstopanji oziroma če
električna energija ni pokrita s potrdili o izvoru, se namesto cene iz tega člena uporabljajo
določila tretjega oziroma četrtega odstavka 2. člena te pogodbe.
III.

OBRAČUN
5. člen

Merilno mesto in meritve
Prejemnik bo meril in registriral količine električne energije po tej pogodbi na merilnih
mestih, ki so določena z Odločbo o dodelitvi podpore, ter o tem sporočal podatke Agenciji za
energijo in Centru za podpore, skladno s Pravili in akti Agencije za energijo.
Prejemnik podpore bo za merilna mesta iz prejšnjega odstavka hranil podatke registracije
meritev proizvedene in predane električne energije na merilnem mestu ter vse podatke in
registracije meritev iz deklaracije za proizvodne naprave, na podlagi katere so mu bile
določene količine prejetih potrdil o izvoru za električno energijo, najmanj tri (3) leta.
Merilna mesto oziroma merilna mesta, relevantna za obračun po tej pogodbi, ki so navedena v
Odločbi o dodelitvi podpore so:
________________________ [oznaka ali oznake MM]
Obračun podpore se vrši na podlagi podatkov, ki jih Prejemniku in Centru za podpore, pošilja
Agencija za energijo.
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Pogodbeni stranki se strinjata, da poleg Prejemnika merjenja izvaja tudi sistemski operater
oziroma oseba, ki jo sistemski operater pooblasti.
IV.

ZARAČUNAVANJE IN PLAČILNI POGOJI
6. člen

Podpora se zaračunava in plačuje v evrih. Cena iz 4. člena te pogodbe ne vključuje davka na
dodano vrednost. Ta se obračuna v skladu z zakonom.
Pogodbeni stranki se dogovorita za mesečno izvajanje obračunov in izdajanje računov, razen
če s Pravili ni predvidena druga možnost in je to pisno dogovorjeno med Prejemnikom in
Centrom za podpore. Končni obračun se izvede na podlagi dokončnih podatkov, ki jih
posreduje Agencija za energijo. Če Prejemnik računov ne izstavlja mesečno (Center za
podpore prejme račun najkasneje 20. dan v mesecu za pretekli mesec) oziroma trimesečno
(Center za podpore prejme račun najkasneje 20. dan v mesecu za preteklo trimesečno
obdobje), če je tako pisno dogovorjeno med Prejemnikom in Centrom za podpore, jih Center
za podpore ni dolžan poravnati.
Če Center za podpore v okviru izvajanja bilančnega obračuna ali na podlagi s strani
sistemskih operaterjev prejetih podatkov ugotovi, da podatki, ki jih sporoči Agencija za
energijo, količinsko presegajo podatke potrjene s strani sistemskih operaterjev, se upoštevajo
podatki sistemskih operaterjev.
Način izdaje računov, obvezni podatki na računu in obličnost računa so podrobneje
opredeljeni s Pravili.
Center za podpore se zavezuje, da bo Prejemniku izplačal podporo v tridesetih (30) dneh od
datuma izstavitve nespornega računa. Če Center za podpore račun skladno s Pravili zavrne,
začne rok plačila teči od datuma izstavitve novega računa.
V primeru zamude Prejemnik lahko zaračuna Centru za podpore zakonske zamudne obresti
od dneva zapadlosti računa do dneva plačila računa.
Prejemnik podpore mora sam skrbeti, da se akontativna količina potrdil o izvoru ujema s
količino potrdil o izvoru za obdobje poročanja in da se akontativna količina električne
energije ujema s količino končnega obračuna. Prav tako mora izdajati račune, ki bodo skladni
z akontativno količino električne energije, ki je upravičena do podpore, ter z akontativno
količino potrdil o izvoru, ki ju Prejemniku in Centru za podpore sporoči Agencija za energijo.
Če je Prejemnik podpore prejel preveč ali premalo sredstev, je dolžan Centru za podpore na
podlagi obvestila Centra za podpore izstaviti dobropis ali bremepis v višini in v roku, ki ga
določi Center za podpore. Dobropis in bremepis se izdata z rokom plačila 30 dni od datuma
izdaje. Poračun se ne šteje kot zamuda pri plačilu in Center za podpore ne plačuje zakonskih
zamudnih obresti. V primerih, ko se v poračunu ugotovi, da je Center za podpore izvedel
preplačilo, Prejemnik vrne preveč plačana sredstva. Če je tako določeno z veljavnimi predpisi,
mora Prejemnik za preveč prejeta sredstva plačati tudi zakonske zamudne obresti.
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Če je Prejemnik s sporočanjem napačnih ali pomanjkljivih podatkov privedel Center za
podpore oziroma Agencijo za energijo neposredno ali posredno v zmoto ter pri tem prejel
finančna sredstva, do katerih ni upravičen, jih mora skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
nemudoma vrniti Centru za podpore, ta pogodba pa se razdre. Tak Prejemnik ne more več
pridobiti statusa udeleženca podporne sheme.
Center za podpore lahko začasno ustavi izplačila ali zavrne račune skladno z Energetskim
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi..
Center za podpore kljub začasni zaustavitvi izplačil prevzema električno energijo ter ureja
izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo.
V.

DOSTOP DO OMREŽJA IN BILANČNA PRIPADNOST
7. člen
Dostop do omrežja

Prejemnik se zavezuje, da bo o kakršni koli spremembi na merilnih mestih (prevzemno
predajnih mestih) iz Odločbe o dodelitvi podpore ali Deklaracije za proizvodno napravo takoj
obvestil Agencijo za energijo in Center za podpore.
Prejemnik izrecno izjavlja, da so za mesta, ki so navedena v Deklaraciji za proizvodno
napravo, Odločbi o dodelitvi podpore in v tej pogodbi, izdana soglasja za priključitev,
sklenjene pogodbe o priključitvi in pogodbe o dostopu do omrežja.
8. člen
Bilančna pripadnost
Merilno mesto oziroma mesta, ki so predmet te pogodbe, se z začetkom zagotavljanja
podpore, ki je opredeljen v predzadnjem odstavku 1. člena, uvrstijo v Eko skupino in ves čas
veljavnosti te pogodbe bilančno pripadajo Eko skupini Centra za podpore.
Prejemnik soglaša, da lahko Center za podpore kadar koli poljubno zamenja, prenese ali
ustanovi novo bilančno skupino ali podskupino, v katero lahko prenese merilna mesta iz
prejšnjega odstavka.
Prejemnik izrecno pooblašča Center za podpore, da v njegovem imenu in za njegov račun
izvede vse potrebne postopke za uvrstitev merilnih mest prejemnika v Eko skupino Centra za
podpore. Center za podpore bo zamenjavo opravil brezplačno. Prejemnik izjavlja, da nima
neporavnanih obveznosti z dosedanjim dobaviteljem.
Bilančna odgovornost Centra za podpore med drugim pomeni, da Center za podpore uredi
prijavo obratovalne napovedi in izravnavo razlik med napovedano in realizirano proizvodnjo
za prevzemno predajno mesto Prejemnika.
Bilančna pripadnost Eko skupini preneha s prenehanjem veljavnosti te pogodbe. Prejemnik
mora po prenehanju veljavnosti te pogodbe prijavo obratovalne napovedi in izravnavo razlik
med napovedano in realizirano proizvodnjo, vključno z bilančno pripadnostjo, urediti sam in
na svoje stroške.
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Ta pogodba se v skladu s Pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo šteje
za odprto pogodbo. Prejemnik za to mesto oziroma mesta ne sme sklepati nobenih drugih
odprtih pogodb za oddajo električne energije v omrežje sistemskega operaterja.
VI.

DRUGE DOLOČBE
9. člen
Višja sila

Kot višja sila se po tej pogodbi štejejo nepričakovani naravni dogodki, kot so naravne nesreče
(povodenj, potres, požar itd.), in drugi dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti
in imajo za posledico poškodbe na napravah elektroenergetskega omrežja.
Med dogodke višje sile se šteje tudi nenačrtovan izpad proizvodnje v proizvodni napravi
Prejemnika, ki ni posledica človeške malomarnosti oziroma nerednega vzdrževanja
proizvodne naprave.
Če pogodbena stranka zaradi okoliščin višje sile v celoti ali delno ne more izpolniti svojih
obveznosti dobave ali prevzema, se šteje, da ni kršila pogodbenih obveznosti. Med trajanjem
višje sile velja razrešitev obveznosti dobave ali prevzema v obsegu, v katerem višja sila
preprečuje njihovo izpolnitev.
Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, mora o tem najpozneje v 3 (treh) delovnih
dneh obvestiti drugo pogodbeno stranko in ji sporočiti pravno neobvezujočo oceno obsega in
pričakovanega trajanja posledic višje sile, če je v tistem trenutku to mogoče.
Ko za Prejemnika podpore preneha obveznost dobave zaradi okoliščin višje sile, preneha v
istem trenutku in obsegu obveznost prevzema in plačila iste električne energije tudi za Center
za podpore. Velja tudi nasprotno: če je zaradi okoliščin višje sile obveznosti prevzema in
plačila prost Center za podpore, je tudi Prejemnik podpore prost obveznosti dobave električne
energije in prenosa potrdil o izvoru.
10. člen
Omejitev odgovornosti
Pogodbeni stranki, vključno z njunimi vodilnimi uslužbenci, sodelavci, pogodbenimi izvajalci
oziroma podizvajalci, druga drugi ne odgovarjata za izgubo, stroške, odhodke ali škode, ki bi
jih povzročili po tej pogodbi ali v zvezi z njo, razen škod, ki so posledica namerne kršitve ali
prevare.
Da bi se izognili dvomu, pogodbeni stranki soglašata glede obveznosti zmanjšanja škode in se
dogovorita, da si bosta s skrbnostjo dobrega gospodarja prizadevali čim bolj zmanjšati škodo,
ki bi lahko nastala po tej pogodbi ali v zvezi z njo.
Center za podpore ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube, ki nastanejo zaradi izvajanja
kakršnihkoli dejanj ali opustitev, ki so urejene s predpisi, pod pogojem, da ni deloval namerno
oziroma z veliko malomarnostjo.
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Center za podpore v nobenem primeru ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube zaradi
dogodkov, ki so posledica spremembe veljavnih predpisov oziroma dejanj pristojnih organov,
ter vseh drugih dogodkov, ki niso pod realnim nadzorom Centra za podpore.
Center za podpore ima pravico omejiti, začasno prekiniti ali ustaviti izvajanje dejavnosti
Centra za podpore v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. V teh primerih Center za
podpore ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube, ki bi jim nastale zaradi omejitve,
prekinitve ali ustavitve poslovanja.
Center za podpore do kateregakoli subjekta ne nosi odgovornosti za škodo, vključno z vsemi
posrednimi ali posledičnimi škodami, tudi izgubo koristi ali zamudo, ki je nastala zaradi
okoliščin ali dogodkov, naštetih v tem členu.
11. člen
Obveščanje
Prejemnik se obvezuje, da bo Center za podpore redno obveščal o morebitnih spremembah pri
proizvodnji električne energije iz proizvodne naprave, še posebej ob nenačrtovanih izpadih in
načrtovanih ustavitvah.
Obenem se Prejemnik obvezuje, da bo Centru za podpore sporočal spremembe podatkov
glede pravno-organizacijskega in davčnega statusa ter ostale podatke, ki bi lahko vplivali na
veljavnost deklaracije za proizvodno napravo, Odločbe o dodelitvi podpore ali te pogodbe ter
na izplačevanje podpore.
Pogodbeni stranki se bosta medsebojno obveščali po spodaj navedenih kontaktnih podatkih in
skladno z določili Pravil.
Kontaktni podatki so:
• za Prejemnika:
o Odgovorna oseba:
_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________
o Tehnična vprašanja:
_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________
o Finančna vprašanja:
_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________
• za Center za podpore: Telefonska številka Centra za podpore je _________________;
podrobnejši kontaktni podatki so objavljeni na spletni strani Centra za podpore.
Pojasnila, dana po telefonu ali GSM, se štejejo za informativna in niso pravno zavezujoča,
zato morajo biti potrjena po telefaksu ali po pošti.
Prejemnik mora spremembo podatkov za obveščanje nemudoma sporočiti Centru za podpore.
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12. člen
Pravila za delovanje Centra za podpore
Prejemnik izjavlja, da je seznanjen z vsebino Pravil, da jih sprejema brez zadržkov in v celoti
ter jih bo upošteval in izvajal v vsakokratni veljavni različici ves čas izvajanja te pogodbe.
Prejemnik se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo spoštoval podrobnejša navodila za
izvajanje Pravil, ki jih Center za podpore objavi na svoji spletni strani.
Prejemnik se strinja, da se njegovi podatki skupaj s podatki o prejetih podporah uporabljajo v
poročilih ministrstvu, pristojnemu za državne pomoči, o prejetih državnih pomočeh in na
spletni strani Centra za podpore.
13. člen
Sprememba lastništva
Če se spremeni lastništvo ali upravljanje proizvodne naprave, ki bi lahko vplivalo na
izplačevanje podpor, je Prejemnik dolžan Center za podpore o tem takoj pisno obvestiti in
ravnati v skladu s Pravili.

VII.

KONČNE DOLOČBE
14. člen

Veljavnost in prenehanje pogodbe
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba preneha s potekom časa, za katerega je sklenjena in je določen v 1. členu te pogodbe
na podlagi Odločbe o dodelitvi podpore.
Pogodba se razdre, če Agencija za energijo proizvodni napravi odvzame deklaracijo za
proizvodno napravo ali razveljavi Odločbo o dodelitvi podpore.
Center za podpore lahko odpove pogodbo, če Prejemnik niti v petih (5) delovnih dneh po
pisnem opominu ne sklene aneksa k pogodbi, kadar je to potrebno v skladu s to pogodbo,
Pravili ali Uredbo.
Center za podpore lahko odpove pogodbo tudi zaradi drugih razlogov navedenih v Uredbi,
Pravilih oziroma tej pogodbi.
V primeru neskladja med Odločbo o dodelitvi podpore in to pogodbo velja Odločba.
Prejemnik lahko zahteva razveljavitev te pogodbe in sklenitev nove z drugo vrsto podpore na
podlagi nove Odločbe o dodelitvi podpore v skladu z Uredbo in Pravili.
V primeru odpovedi ali razdrtja pogodbe v skladu s Pravili preneha pripadnost merilnih mest
(prevzemno predajnih mest) iz te pogodbe Eko skupini Centra za podpore. Center za podpore
ne prevzema več električne energije.
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15. člen
Sprememba predpisov
Pogodbeni stranki soglašata, da bo ob spremembi predpisov, ki urejajo to pogodbeno
razmerje, Center za podpore, če bo to potrebno, pripravil aneks k pogodbi in ga predložil
Prejemniku v podpis.
Če bodo na podlagi predpisov Evropske unije ali aktov Evropske komisije spremenjeni
predpisi, ki urejajo zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije v soproizvodnji,
zaradi katerih se bo spremenila Odločba o dodelitvi podpore, bosta pogodbeni stranki v
skladu s spremenjeno Odločbo o dodelitvi podpore sklenili aneks k tej pogodbi. Aneks k
pogodbi pripravi Center za podpore in ga predloži Prejemniku v podpis.
Če Prejemnik kljub ponovnemu pisnemu pozivu Centra za podpore v petih (5) delovnih dneh
ne sklene pripravljenega aneksa, ta pogodba preneha veljati.
16. člen
Izvršitev pogodbe in reševanje sporov
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe
in da bosta ravnali kot dobra strokovnjaka.
Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki poskušali rešiti po mirni poti, če pa to
ne bo mogoče, sta stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te
pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
Končna določba
Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po
enega, enega pa Agencija za energijo.

Ljubljana, dne ____________

___________ [kraj], dne

____________
Center za podpore

Prejemnik
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PRILOGA I – ZO / SPTE
Načrtovane količine za leto ________
Prejemnik: _______________________________________; Številka pogodbe:
___________________
Naziv proizvodne naprave: __________________________
Električna energija*
Neto električna energija s potrdili o izvoru, ki bo predana CP v javnem omrežju
(kWh)
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Avg.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.

SKUPAJ
* Upoštevajo se le količine od začetka zagotavljanja podpore dalje.

Lesna biomasa, ki se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije, ki prejema
podpore, razdeljena po virih*
Vrsta**

Delež v gorivu (v %)

Lesna biomasa s certifikati skladno z 12. členom Uredbe
Les iz gozdov in nasadov
Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne industrije
Odslužen les

SKUPAJ
* Izpolnijo le proizvodne naprave na lesno biomaso, upravičene do dodatkov iz 12. člena Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni
v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09).
** Opis vrst lesne biomase je naveden v Prilogi V Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne
energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09).

____________________________________________

(žig in podpis prejemnika podpore)
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PRILOGA III: VZOREC POGODBE »OP-OVE«
_______________________________ [naziv prejemnika podpore]
_______________________________ [naslov prejemnika]
Matična številka:
Davčna številka:
TRR:
ki ga zastopa:
(v nadaljnjem besedilu: Prejemnik)
in
Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o.
Dunajska 128a, 1000 Ljubljana,
Matična številka: 1613383
ID za DDV: SI 27799468
ki ga zastopa:
(v nadaljnjem besedilu: Center za podpore),
skleneta
POGODBO O ZAGOTAVLJANJU PODPORE
KOT OBRATOVALNO PODPORO ELEKTRIČNI ENERGIJI,
PROIZVEDENI IZ OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE (OP-OVE)
V PROIZVODNI NAPRAVI __________________________ [ime, naslov proizvodne
naprave, moč]
št. ___________________ [številka pogodbe]
I.

UVODNA DOLOČBA
1. člen

Na podlagi poslovnega interesa Prejemnika in obvez Centra za podpore, ki izhajajo iz 64n.
člena in prvega odstavka 64p. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 70/08), Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/2009, 53/09, 68/09 in 76/09; v nadaljnjem
besedilu: Uredba) ter Odločbe o dodelitvi podpore Javne agencije Republike Slovenije za
energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencije za energijo) št. ______________ z dne
_________________ pogodbeni stranki sklepata to pogodbo, s katero uredita vsa medsebojna
razmerja v zvezi z udeležbo Prejemnika v podporni shemi.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bo podpora izvajala kot obratovalna podpora električni
energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije v proizvodni napravi
_____________________________________________________ [ime proizvodne naprave,
naslov, moč] (v nadaljnjem besedilu: proizvodna naprava), za katero Prejemnik pridobi
potrdila o izvoru na podlagi proizvodnje v proizvodni napravi.
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Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata:
− da je bila Prejemniku izdana Odločba o dodelitvi podpore Agencije za energijo št.
____________ z dne ________________, ki je dne _____________ postala dokončna.
Prejemnik izjavlja:
− da ima s sistemskim operaterjem _____________________ [distribucijskega /
prenosnega] omrežja __________________________ [naziv operaterja] (v nadaljnjem
besedilu: sistemski operater) sklenjeno pogodbo o priključitvi in pogodbo o dostopu do
omrežja oziroma urejeno pravico do rednega obratovanja;
− da je v postopku pridobivanja Odločbe o dodelitvi podpore Agenciji za energijo predložil
pooblastilo lastnika oziroma preostalih solastnikov ali skupnih lastnikov za vložitev vloge
za Odločbo za dodelitev podpore in posledično sklenitev te pogodbe za proizvodno
napravo kot celoto, če sam ni edini lastnik proizvodne naprave;
− da je oziroma bo v primeru, da se ta pogodba sklepa zaradi menjave vrste podpore iz
zagotovljenega odkupa v obratovalno podporo, oziroma v primeru, da je bila proizvodna
enota iz te pogodbe uvrščena v bilančno skupino Centra za podpore (»Eko skupina«),
sklenil tržno pogodbo za prodajo električne energije, ki se ne bo začela izvajati prej, kot je
datum začetka zagotavljanja podpore po tej pogodbi.
Prejemnik pridobi status udeleženca podporne sheme s sklenitvijo te pogodbe, podpora pa se
začne zagotavljati z dnem _______________ [datum začetka izvajanja / uporabe pogodbe].
Podpora se zagotavlja do _______________ [trajanje podpore določeno v odločbi].
II.

PREDMET POGODBE
2. člen
Obratovalna podpora

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da bo Prejemnik od Centra za podpore
prejemal obratovalno podporo za vso neto proizvedeno električno energijo v proizvodni
napravi, za katero je Prejemnik pridobil potrdila o izvoru na podlagi obratovanja proizvodne
naprave. Neto električna energija, proizvedena v proizvodni napravi, je vsa neto proizvedena
električna energija, ne glede na to, ali se porabi kot lastni odjem ali se dobavlja v javno
elektroenergetsko omrežje.
Center za podpore je dolžan zagotavljati obratovalno podporo za načrtovano količino neto
proizvedene električne energije in nenačrtovano količino neto proizvedene električne energije
v okviru dovoljenih odstopanj, ki so opredeljena z veljavnimi Pravili za delovanje Centra za
podpore (v nadaljnjem besedilu: Pravila).
Center za podpore lahko zagotovi obratovalno podporo tudi proizvedeni električni energiji, ki
presega vsoto količin iz prejšnjega odstavka, če je Prejemnik zanjo prejel potrdila o izvoru in
Center za podpore oceni, da razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi za subvencioniranje
proizvedene električne energije, ki presega vsoto količin iz prejšnjega odstavka.
Prejemnik podpore si samostojno in na svoje stroške uredi bilančno pripadnost v skladu s
Pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo, kar zajema tudi ureditev prijave
obratovalnih napovedi in ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano
proizvodnjo.
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Prejemnik s to pogodbo nepreklicno soglaša, da izdajatelj potrdil o izvoru na Center za
podpore prenese vsa potrdila o izvoru, ki jih je na podlagi svojega obratovanja prejel za
električno energijo, proizvedeno na sponkah generatorja proizvodne naprave (bruto
proizvedena električna energija), oziroma za neto proizvedeno električno energijo, če se
potrdila o izvoru za napravo iz te pogodbe izdajajo za neto proizvedeno električno energijo.
Izdaja potrdil o izvoru in prenos na Center za podpore morata biti izvršena najmanj na letni
ravni.
3. člen
Količina električne energije
Načrtovana neto količina električne energije od začetka zagotavljanja obratovalne podpore,
določenega v 1. členu te pogodbe, do konca tekočega koledarskega leta po koledarskih
mesecih, za katero bo Prejemnik prejel potrdila o izvoru, je določena v Prilogi I, ki je sestavni
del te pogodbe.
Za vsako naslednje leto zagotavljanja podpore bodo načrtovane količine določene z aneksom
k tej pogodbi.
Prejemnik podpore mora načrtovane količine iz Priloge I za naslednje koledarsko leto
sporočiti Centru za podpore najpozneje do konca meseca septembra tekočega leta. Če
Prejemnik ne sporoči načrtovanih količin pravočasno, jih določi Center za podpore skladno s
Pravili. Če Prejemnik presega ali ne dosega načrtovanih količin, vključno z dovoljenimi
odstopanji, se načrtovane količine za naslednje obdobje določijo oziroma popravijo skladno s
Pravili.
4. člen
Višina obratovalnih podpor
Obratovalna podpora za načrtovano neto proizvedeno električno energijo je določena na
podlagi Odločbe o dodelitvi podpore in znaša
__________ €/kWh [obratovalna podpora v €/kWh, zaokrožena na 5 decimalnih mest].
Višina obratovalne podpore se spreminja skladno z veljavnimi predpisi s sklenitvijo aneksa k
tej pogodbi. Aneks pripravi Center za podpore. Če do roka iz zadnjega odstavka 3. člena te
pogodbe Center za podpore ne prejme novih načrtovanih količin, Center za podpore v aneksu
določi količine skladno s Pravili. Prejemnik mora podpisati in vrniti aneks Centru za podpore
najpozneje v enem (1) mesecu. Če Prejemnik kljub ponovnemu pisnemu pozivu Centra za
podpore v petih (5) delovnih dneh ne sklene pripravljenega aneksa in ga pošlje Centru za
podpore, ta pogodba preneha veljati. Center za podpore v aneksu določi tudi datum začetka
zagotavljanja podpore po tem aneksu.
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III.

OBRAČUN
5. člen

Merilno mesto in meritve
Prejemnik bo meril in registriral količine električne energije po tej pogodbi na merilnih
mestih, ki so določena z Odločbo o dodelitvi podpore, ter o tem sporočal podatke Agenciji za
energijo in Centru za podpore, skladno s Pravili in akti Agencije za energijo.
Prejemnik podpore bo za merilna mesta iz prejšnjega odstavka hranil podatke registracije
meritev proizvedene in predane električne energije na merilnem mestu ter vse podatke in
registracije meritev iz deklaracije za proizvodne naprave, na podlagi katere so mu bile
določene količine prejetih potrdil o izvoru za električno energijo, najmanj tri (3) leta.
Merilna mesto oziroma merilna mesta, relevantna za obračun po tej pogodbi, ki so navedena v
Odločbi o dodelitvi podpore so:
________________________ [oznaka ali oznake MM]
Obračun podpore se vrši na podlagi podatkov, ki jih Prejemniku in Centru za podpore, pošilja
Agencija za energijo.
Pogodbeni stranki se strinjata, da poleg Prejemnika merjenja izvaja tudi sistemski operater
oziroma oseba, ki jo sistemski operater pooblasti.
IV.

ZARAČUNAVANJE IN PLAČILNI POGOJI
6. člen

Obratovalna podpora se zaračunava in plačuje v evrih. Obratovalna podpora iz 4. člena te
pogodbe ne vključuje davka na dodano vrednost. Ta se obračuna v skladu z zakonom.
Pogodbeni stranki se dogovorita za mesečno izvajanje obračunov in izdajanje računov, razen
če s Pravili ni predvidena druga možnost in je to pisno dogovorjeno med Prejemnikom in
Centrom za podpore. Končni obračun se izvede na podlagi dokončnih podatkov, ki jih
posreduje Agencija za energijo. Če Prejemnik računov ne izstavlja mesečno (Center za
podpore prejme račun najkasneje 20. dan v mesecu za pretekli mesec) oziroma trimesečno
(Center za podpore prejme račun najkasneje 20. dan v mesecu za preteklo trimesečno
obdobje), če je tako pisno dogovorjeno med Prejemnikom in Centrom za podpore, jih Center
za podpore ni dolžan poravnati.
Način izdaje računov, obvezni podatki na računu in obličnost računa so podrobneje
opredeljeni s Pravili.
Center za podpore se zavezuje, da bo Prejemniku izplačal obratovalno podporo v tridesetih
(30) dneh od datuma izstavitve nespornega računa. Če Center za podpore račun skladno s
Pravili zavrne, začne rok plačila teči od datuma izstavitve novega računa.
V primeru zamude Prejemnik lahko zaračuna Centru za podpore zakonske zamudne obresti
od dneva zapadlosti računa do dneva plačila računa.
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Prejemnik podpore mora sam skrbeti, da se akontativna količina potrdil o izvoru ujema s
količino potrdil o izvoru za obdobje poročanja in da se akontativna količina električne
energije ujema s količino končnega obračuna. Prav tako mora izdajati račune, ki bodo skladni
z akontativno količino električne energije, ki je upravičena do podpore, ter z akontativno
količino potrdil o izvoru, ki ju Prejemniku in Centru za podpore sporoči Agencija za energijo.
Če je Prejemnik podpore prejel preveč ali premalo sredstev, je dolžan Centru za podpore na
podlagi obvestila Centra za podpore izstaviti dobropis ali bremepis v višini in v roku, ki ga
določi Center za podpore. Dobropis in bremepis se izdata z rokom plačila 30 dni od datuma
izdaje. Poračun ne šteje kot zamuda pri plačilu in Center za podpore ne plačuje zakonskih
zamudnih obresti. V primerih, ko se v poračunu ugotovi, da je Center za podpore izvedel
preplačilo, Prejemnik vrne preveč plačana sredstva. Če je tako določeno z veljavnimi predpisi,
mora Prejemnik za preveč prejeto podporo plačati tudi zakonske zamudne obresti.
Če je Prejemnik s sporočanjem napačnih ali pomanjkljivih podatkov privedel Center za
podpore oziroma Agencijo za energijo neposredno ali posredno v zmoto ter pri tem prejel
finančna sredstva, do katerih ni upravičen, jih mora skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
nemudoma vrniti Centru za podpore, ta pogodba pa se razdre. Tak Prejemnik ne more več
pridobiti statusa udeleženca podporne sheme.
Center za podpore lahko začasno ustavi izplačila ali zavrne račune skladno z Energetskim
zakonom in njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.
V.

DOSTOP DO OMREŽJA IN BILANČNA PRIPADNOST
7. člen
Dostop do omrežja

Prejemnik se zavezuje, da bo o kakršni koli spremembi na merilnih mestih (prevzemno
predajnih mestih) iz Odločbe o dodelitvi podpore ali Deklaracije za proizvodno napravo takoj
obvestil Agencijo za energijo in Center za podpore.
Prejemnik izrecno izjavlja, da so za merilna mesta, ki so navedena v Deklaraciji za
proizvodno napravo, Odločbi o dodelitvi podpore in v tej pogodbi, izdana soglasja za
priključitev, sklenjene pogodbe o priključitvi in pogodbe o dostopu do omrežja.
8. člen
Bilančna pripadnost
Na podlagi te pogodbe Center za podpore nima nikakršnih obveznosti glede ureditve bilančne
pripadnosti mest, ki so predmet te pogodbe, niti ne odgovarja za kakršne koli posledice zaradi
obratovanja proizvodne naprave Prejemnika.
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VI.

DRUGE DOLOČBE
9. člen
Višja sila

Kot višja sila se po tej pogodbi štejejo nepričakovani naravni dogodki, kot so naravne nesreče
(povodenj, potres, požar itd.), in drugi dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti
in imajo za posledico poškodbe na napravah elektroenergetskega omrežja.
Če pogodbena stranka zaradi okoliščin višje sile v celoti ali delno ne more izpolniti svojih
obveznosti, se šteje, da ni kršila pogodbenih obveznosti. Med trajanjem višje sile velja
razrešitev obveznosti glede izpolnjevana medsebojnih obveznosti v obsegu, v katerem višja
sila preprečuje njihovo izpolnitev.
Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, mora o tem najpozneje v 3 (treh) delovnih
dneh obvestiti drugo pogodbeno stranko in ji sporočiti pravno neobvezujočo oceno obsega in
pričakovanega trajanja posledic višje sile, če je v tistem trenutku to mogoče.
Ko za Prejemnika podpore prenehajo obveznosti zaradi okoliščin višje sile, preneha v istem
trenutku in obsegu obveznost dodeljevanja podpor tudi za Center za podpore. Velja tudi
nasprotno: če je zaradi okoliščin višje sile obveznosti dodeljevanja podpor razrešen Center za
podpore, je tudi Prejemnik podpore razrešen obveznosti prenašanja potrdil o izvoru na Center
za podpore.
10. člen
Omejitev odgovornosti
Pogodbeni stranki, vključno z njunimi vodilnimi uslužbenci, sodelavci, pogodbenimi izvajalci
oziroma podizvajalci, druga drugi ne odgovarjata za izgubo, stroške, odhodke ali škode, ki bi
jih povzročili po tej pogodbi ali v zvezi z njo, razen škod, ki so posledica namerne kršitve ali
prevare.
Da bi se izognili dvomu, pogodbeni stranki soglašata glede obveznosti zmanjšanja škode in se
dogovorita, da si bosta s skrbnostjo dobrega gospodarja prizadevali čim bolj zmanjšati škodo,
ki bi lahko nastala po tej pogodbi ali v zvezi z njo.
Center za podpore ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube, ki nastanejo zaradi izvajanja
kakršnihkoli dejanj ali opustitev, ki so urejene s predpisi, pod pogojem, da ni deloval namerno
oziroma z veliko malomarnostjo.
Center za podpore v nobenem primeru ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube zaradi
dogodkov, ki so posledica spremembe veljavnih predpisov oziroma dejanj pristojnih organov,
ter vseh drugih dogodkov, ki niso pod realnim nadzorom Centra za podpore.
Center za podpore ima pravico omejiti, začasno prekiniti ali ustaviti izvajanje dejavnosti
Centra za podpore v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. V teh primerih Center za
podpore ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube, ki bi jim nastale zaradi omejitve,
prekinitve ali ustavitve poslovanja.
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Center za podpore do kateregakoli subjekta ne nosi odgovornosti za škodo, vključno z vsemi
posrednimi ali posledičnimi škodami, tudi izgubo koristi ali zamudo, ki je nastala zaradi
okoliščin ali dogodkov, naštetih v tem členu.
11. člen
Obveščanje
Prejemnik se obvezuje, da bo Center za podpore redno obveščal o morebitnih spremembah pri
proizvodnji električne energije iz proizvodne naprave, še posebej ob nenačrtovanih izpadih in
načrtovanih ustavitvah.
Obenem se Prejemnik obvezuje, da bo Centru za podpore sporočal spremembe podatkov
glede dobavitelja, pravno-organizacijskega in davčnega statusa ter ostale podatke, ki bi lahko
vplivali na veljavnost deklaracije za proizvodno napravo, Odločbe o dodelitvi podpore ali te
pogodbe ter na izplačevanje podpore.
Pogodbeni stranki se bosta medsebojno obveščali po spodaj navedenih kontaktnih podatkih in
skladno z določili Pravil.
Kontaktni podatki so:
• za Prejemnika:
o Odgovorna oseba:
_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________
o Tehnična vprašanja:
_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________
o Finančna vprašanja:
_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________
• za Center za podpore: Telefonska številka Centra za podpore je _________________;
podrobnejši kontaktni podatki so objavljeni na spletni strani Centra za podpore.
Pojasnila, dana po telefonu ali GSM, se štejejo za informativna in niso pravno zavezujoča,
zato morajo biti potrjena po telefaksu ali po pošti.
Prejemnik mora spremembo podatkov za obveščanje nemudoma sporočiti Centru za podpore.
12. člen
Pravila za delovanje Centra za podpore
Prejemnik izjavlja, da je seznanjen z vsebino Pravil, da jih sprejema brez zadržkov in v celoti
ter jih bo upošteval in izvajal v vsakokratni veljavni različici ves čas izvajanja te pogodbe.
Prejemnik se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo spoštoval podrobnejša navodila za
izvajanje Pravil, ki jih Center za podpore objavi na svoji spletni strani.
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Prejemnik se strinja, da se njegovi podatki skupaj s podatki o prejetih podporah uporabljajo v
poročilih ministrstvu, pristojnemu za državne pomoči, o prejetih državnih pomočeh in na
spletni strani Centra za podpore.
13. člen
Sprememba lastništva
Če se spremeni lastništvo ali upravljanje proizvodne naprave, ki bi lahko vplivalo na
izplačevanje podpor, je Prejemnik dolžan Center za podpore o tem takoj pisno obvestiti in
ravnati v skladu s Pravili.

VII.

KONČNE DOLOČBE
14. člen

Veljavnost in prenehanje pogodbe
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba preneha s potekom časa, za katerega je sklenjena in je določen v 1. členu te pogodbe
na podlagi Odločbe o dodelitvi podpore.
Pogodba se razdre, če Agencija za energijo proizvodni napravi odvzame deklaracijo za
proizvodno napravo ali razveljavi Odločbo o dodelitvi podpore.
Center za podpore lahko odpove pogodbo, če Prejemnik niti v petih (5) delovnih dneh po
pisnem opominu ne sklene aneksa k pogodbi, kadar je to potrebno v skladu s to pogodbo,
Pravili ali Uredbo.
Center za podpore lahko odpove pogodbo tudi zaradi drugih razlogov navedenih v Uredbi,
Pravilih oziroma tej pogodbi.
V primeru neskladja med Odločbo o dodelitvi podpore in to pogodbo velja Odločba.
Prejemnik lahko zahteva razveljavitev te pogodbe in sklenitev nove z drugo vrsto podpore na
podlagi nove Odločbe o dodelitvi podpore v skladu z Uredbo in Pravili.
15. člen
Sprememba predpisov
Pogodbeni stranki soglašata, da bo ob spremembi predpisov, ki urejajo to pogodbeno
razmerje, Center za podpore, če bo to potrebno, pripravil aneks k pogodbi in ga predložil
Prejemniku v podpis.
Če bodo na podlagi predpisov Evropske unije ali aktov Evropske komisije spremenjeni
predpisi, ki urejajo zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov
energije, zaradi katerih se bo spremenila Odločba o dodelitvi podpore, bosta pogodbeni
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stranki v skladu s spremenjeno Odločbo o dodelitvi podpore sklenili aneks k tej pogodbi.
Aneks k pogodbi pripravi Center za podpore in ga predloži Prejemniku v podpis.
Če Prejemnik kljub ponovnemu pisnemu pozivu Centra za podpore v petih (5) delovnih dneh
ne sklene pripravljenega aneksa, Center za podpore odpove pogodbo.
16. člen
Izvršitev pogodbe in reševanje sporov
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe
in da bosta ravnali kot dobra strokovnjaka.
Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki poskušali rešiti po mirni poti, če pa to
ne bo mogoče, sta stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te
pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
Končna določba
Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po
enega, enega pa Agencija za energijo.

Ljubljana, dne ____________

___________ [kraj], dne

____________
Center za podpore

Prejemnik
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PRILOGA I – OP / OVE
Načrtovane količine za leto ________
Prejemnik: _______________________________________; Številka pogodbe:
___________________
Naziv proizvodne naprave: __________________________
Električna energija*
Celotna proizvodnja neto električne energije s potrdili o izvoru (kWh)
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Avg.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.

SKUPAJ
* Upoštevajo se le količine od začetka zagotavljanja podpore dalje.

Lesna biomasa, ki se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije, ki prejema
podpore, razdeljena po virih*
Vrsta**

Delež v gorivu (v %)

Lesna biomasa s certifikati skladno z 12. členom Uredbe
Les iz gozdov in nasadov
Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne industrije
Odslužen les

SKUPAJ
* Izpolnijo le proizvodne naprave na lesno biomaso, upravičene do dodatkov iz 12. člena Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni
iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09).
** Opis vrst lesne biomase je naveden v Prilogi V Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Uradni
list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09).

____________________________________________

(žig in podpis prejemnika podpore)
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PRILOGA IV: VZOREC POGODBE »OP-SPTE«
_______________________________ [naziv prejemnika podpore]
_______________________________ [naslov prejemnika]
Matična številka:
Davčna številka:
TRR:
ki ga zastopa:
(v nadaljnjem besedilu: Prejemnik)
in
Borzen, organizator trga z električno energijo, d. o. o.
Dunajska 128a, 1000 Ljubljana,
Matična številka: 1613383
ID za DDV: SI 27799468
ki ga zastopa:
(v nadaljnjem besedilu: Center za podpore),
skleneta
POGODBO O ZAGOTAVLJANJU PODPORE
KOT OBRATOVALNO PODPORO ELEKTRIČNI ENERGIJI,
PROIZVEDENI V SOPROIZVODNJI TOPLOTE IN ELEKTRIČNE ENERGIJE Z
VISOKIM IZKORISTKOM (OP-SPTE)
V PROIZVODNI NAPRAVI __________________________ [ime, naslov proizvodne
naprave, moč]
št. ___________________ [številka pogodbe]
I.

UVODNA DOLOČBA
1. člen

Na podlagi poslovnega interesa Prejemnika in obvez Centra za podpore, ki izhajajo iz 64n.
člena in prvega odstavka 64p. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 70/08), Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v
soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/2009,
53/09, 68/09 in 76/09; v nadaljnjem besedilu: Uredba) ter Odločbe o dodelitvi podpore Javne
agencije Republike Slovenije za energijo (v nadaljnjem besedilu: Agencije za energijo) št.
______________ z dne _________________ pogodbeni stranki sklepata to pogodbo, s katero
uredita vsa medsebojna razmerja v zvezi z udeležbo Prejemnika v podporni shemi.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da se bo podpora izvajala kot obratovalna podpora električni
energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (v
nadaljnjem
besedilu:
soproizvodnja)
v
proizvodni
napravi
_____________________________________________________ [ime proizvodne naprave,
naslov, moč] (v nadaljnjem besedilu: proizvodna naprava), za katero Prejemnik pridobi
potrdila o izvoru na podlagi proizvodnje v proizvodni napravi.
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Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata:
− da je bila Prejemniku izdana Odločba o dodelitvi podpore Agencije za energijo št.
____________ z dne ________________, ki je dne _____________ postala dokončna.
Prejemnik izjavlja:
− da ima s sistemskim operaterjem _____________________ [distribucijskega /
prenosnega] omrežja __________________________ [naziv operaterja] (v nadaljnjem
besedilu: sistemski operater) sklenjeno pogodbo o priključitvi in pogodbo o dostopu do
omrežja oziroma urejeno pravico do rednega obratovanja;
− da je v postopku pridobivanja Odločbe o dodelitvi podpore Agenciji za energijo predložil
pooblastilo lastnika oziroma preostalih solastnikov ali skupnih lastnikov za vložitev vloge
za Odločbo za dodelitev podpore in posledično sklenitev te pogodbe za proizvodno
napravo kot celoto, če sam ni edini lastnik proizvodne naprave;
− da je oziroma bo v primeru, da se ta pogodba sklepa zaradi menjave vrste podpore iz
»zagotovljeni odkup« v »obratovalna podpora«, oziroma v primeru, da je bila proizvodna
enota iz te pogodbe uvrščena v bilančno skupino Centra za podpore (»Eko skupina«),
sklenil tržno pogodbo za prodajo električne energije, ki se ne bo začela izvajati prej kot je
datum začetka izvajanja te pogodbe.
Prejemnik pridobi status udeleženca podporne sheme s sklenitvijo te pogodbe, podpora pa se
začne zagotavljati z dnem _______________ [datum začetka izvajanja / uporabe pogodbe].
Podpora se zagotavlja do _______________ [trajanje podpore določeno v odločbi].
II.

PREDMET POGODBE
2. člen
Obratovalna podpora

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita, da bo Prejemnik od Centra za podpore
prejemal obratovalno podporo za vso neto proizvedeno električno energijo v proizvodni
napravi, za katero je Prejemnik pridobil potrdila o izvoru na podlagi obratovanja proizvodne
naprave. Neto električna energija, proizvedena v proizvodni napravi, je vsa neto proizvedena
električna energija ne glede na to, ali se porabi kot lastni odjem ali se dobavlja v javno
elektroenergetsko omrežje.
Center za podpore je dolžan zagotavljati obratovalno podporo za načrtovano količino neto
proizvedene električne energije in nenačrtovano količino neto proizvedene električne energije
v okviru dovoljenih odstopanj, ki so opredeljena z veljavnimi Pravili za delovanje Centra za
podpore (v nadaljnjem besedilu: Pravila).
Center za podpore lahko zagotovi obratovalno podporo tudi proizvedeni električni energiji, ki
presega vsoto količin iz prejšnjega odstavka, če je Prejemnik zanjo prejel potrdila o izvoru in
Center za podpore oceni, da razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi za subvencioniranje
proizvedene električne energije, ki presega vsoto količin iz prejšnjega odstavka.
Prejemnik podpore si samostojno in na svoje stroške uredi bilančno pripadnost v skladu s
Pravili za delovanje organiziranega trga z električno energijo, kar zajema tudi ureditev prijave
obratovalnih napovedi in ureditev izravnave razlik med napovedano in realizirano
proizvodnjo.
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Prejemnik s to pogodbo nepreklicno soglaša, da izdajatelj potrdil o izvoru na Center za
podpore prenese vsa potrdila o izvoru, ki jih je na podlagi svojega obratovanja prejel za
električno energijo, proizvedeno na sponkah generatorja proizvodne naprave (bruto
proizvedena električna energija), oziroma za neto proizvedeno električno energijo, če se
potrdila o izvoru za napravo iz te pogodbe izdajajo za neto proizvedeno električno energijo.
Izdaja potrdil o izvoru in prenos na Center za podpore morata biti izvršena najmanj na letni
ravni.
3. člen
Količina električne energije
Načrtovana neto količina električne energije od začetka izvajanja obratovalne podpore,
določenega v 1. členu te pogodbe, do konca tekočega koledarskega leta po koledarskih
mesecih, za katero bo Prejemnik prejel potrdila o izvoru, je določena v Prilogi I, ki je sestavni
del te pogodbe.
Za namene izplačila podpore količina električne energije za proizvodne naprave, razvrščene v
prvo skupino obratovanja iz 5. člena Uredbe nikakor ne sme preseči količine električne
energije, določene z enačbo:
nazivna električna moč proizvodne naprave x 4000 ur,
ki v primeru proizvodne naprave iz te pogodbe znaša ____________________ [količina
električne energije v kWh ali »ni relevantno«, če naprava ni razvrščena v to skupino].
Za vsako naslednje leto zagotavljanja podpore bodo načrtovane količine določene z aneksom
k tej pogodbi.
Prejemnik podpore mora načrtovane količine iz Priloge I za naslednje koledarsko leto
sporočiti Centru za podpore najpozneje do konca meseca septembra tekočega leta. Če
Prejemnik ne sporoči načrtovanih količin pravočasno, jih določi Center za podpore skladno s
Pravili. Če Prejemnik presega ali ne dosega načrtovanih količin, vključno z dovoljenimi
odstopanji, se načrtovane količine za naslednje obdobje določijo oziroma popravijo skladno s
Pravili.
4. člen
Višina obratovalnih podpor
Obratovalna podpora za načrtovano neto proizvedeno električno energijo je določena na
podlagi Odločbe o dodelitvi podpore in znaša
__________ €/kWh [obratovalna podpora v €/kWh, zaokrožena na 5 decimalnih mest].
Višina obratovalne podpore se spreminja skladno z veljavnimi predpisi s sklenitvijo aneksa k
tej pogodbi. Aneks pripravi Center za podpore. Če do roka iz zadnjega odstavka 3. člena te
pogodbe Center za podpore ne prejme novih načrtovanih količin, Center za podpore v aneksu
določi količine skladno s Pravili. Prejemnik mora podpisati in vrniti aneks Centru za podpore
najpozneje v enem (1) mesecu. Če Prejemnik kljub ponovnemu pisnemu pozivu Centra za
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podpore v petih (5) delovnih dneh ne sklene pripravljenega aneksa in ga pošlje Centru za
podpore, ta pogodba preneha veljati. Center za podpore v aneksu določi tudi datum začetka
zagotavljanja podpore po tem aneksu.
III.

OBRAČUN
5. člen

Merilno mesto in meritve
Prejemnik bo meril in registriral količine električne energije po tej pogodbi na merilnih
mestih, ki so določena z Odločbo o dodelitvi podpore, ter o tem sporočal podatke Agenciji za
energijo in Centru za podpore, skladno s Pravili in akti Agencije za energijo.
Prejemnik podpore bo za merilna mesta iz prejšnjega odstavka hranil podatke registracije
meritev proizvedene in predane električne energije na merilnem mestu ter vse podatke in
registracije meritev iz deklaracije za proizvodne naprave, na podlagi katere so mu bile
določene količine prejetih potrdil o izvoru za električno energijo, najmanj tri (3) leta.
Merilna mesto oziroma merilna mesta, relevantna za obračun po tej pogodbi, ki so navedena v
Odločbi o dodelitvi podpore so:
________________________ [oznaka ali oznake MM]
Obračun podpore se vrši na podlagi podatkov, ki jih Prejemniku in Centru za podpore, pošilja
Agencija za energijo.
Pogodbeni stranki se strinjata, da poleg Prejemnika merjenja izvaja tudi sistemski operater
oziroma oseba, ki jo sistemski operater pooblasti.
IV.

ZARAČUNAVANJE IN PLAČILNI POGOJI
6. člen

Obratovalna podpora se zaračunava in plačuje v evrih. Obratovalna podpora iz 4. člena te
pogodbe ne vključuje davka na dodano vrednost. Ta se obračuna v skladu z zakonom.
Pogodbeni stranki se dogovorita za mesečno izvajanje obračunov in izdajanje računov, razen
če s Pravili ni predvidena druga možnost in je to pisno dogovorjeno med Prejemnikom in
Centrom za podpore. Končni obračun se izvede na podlagi dokončnih podatkov, ki jih
posreduje Agencija za energijo. Če Prejemnik računov ne izstavlja mesečno (Center za
podpore prejme račun najkasneje 20. dan v mesecu za pretekli mesec) oziroma trimesečno
(Center za podpore prejme račun najkasneje 20. dan v mesecu za preteklo trimesečno
obdobje), če je tako pisno dogovorjeno med Prejemnikom in Centrom za podpore, jih Center
za podpore ni dolžan poravnati.
Način izdaje računov, obvezni podatki na računu in obličnost računa so podrobneje
opredeljeni s Pravili.
Center za podpore se zavezuje, da bo Prejemniku izplačal obratovalno podporo v tridesetih
(30) dneh od datuma izstavitve nespornega računa. Če Center za podpore račun skladno s
Pravili zavrne, začne rok plačila teči od datuma izstavitve novega računa.
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V primeru zamude Prejemnik lahko zaračuna Centru za podpore zakonske zamudne obresti
od dneva zapadlosti računa do dneva plačila računa.
Prejemnik podpore mora sam skrbeti, da se akontativna količina potrdil o izvoru ujema s
količino potrdil o izvoru za obdobje poročanja in da se akontativna količina električne
energije ujema s količino končnega obračuna. Prav tako mora izdajati račune, ki bodo skladni
z akontativno količino električne energije, ki je upravičena do podpore, ter z akontativno
količino potrdil o izvoru, ki ju Prejemniku in Centru za podpore sporoči Agencija za energijo.
Če je Prejemnik podpore prejel preveč ali premalo sredstev, je dolžan Centru za podpore na
podlagi obvestila Centra za podpore izstaviti dobropis ali bremepis v višini in v roku, ki ga
določi Center za podpore. Dobropis in bremepis se izdata z rokom plačila 30 dni od datuma
izdaje. Poračun ne šteje kot zamuda pri plačilu in Center za podpore ne plačuje zakonskih
zamudnih obresti. V primerih, ko se v poračunu ugotovi, da je Center za podpore izvedel
preplačilo, Prejemnik vrne preveč plačana sredstva. Če je tako določeno z veljavnimi predpisi,
mora Prejemnik za preveč prejeto podporo plačati tudi zakonske zamudne obresti.
Če je Prejemnik s sporočanjem napačnih ali pomanjkljivih podatkov privedel Center za
podpore oziroma Agencijo za energijo neposredno ali posredno v zmoto ter pri tem prejel
finančna sredstva, do katerih ni upravičen, jih mora skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi
nemudoma vrniti Centru za podpore, ta pogodba pa se razdre. Tak Prejemnik ne more več
pridobiti statusa udeleženca podporne sheme.
Center za podpore lahko začasno ustavi izplačila ali zavrne račune skladno z Energetskim
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.
V.

DOSTOP DO OMREŽJA IN BILANČNA PRIPADNOST
7. člen
Dostop do omrežja

Prejemnik se zavezuje, da bo o kakršni koli spremembi na merilnih mestih (prevzemno
predajnih mestih) iz Odločbe o dodelitvi podpore ali Deklaracije za proizvodno napravo takoj
obvestil Agencijo za energijo in Center za podpore.
Prejemnik izrecno izjavlja, da so za mesta, ki so navedena v Deklaraciji za proizvodno
napravo, Odločbi o dodelitvi podpore in v tej pogodbi, izdana soglasja za priključitev,
sklenjene pogodbe o priključitvi in pogodbe o dostopu do omrežja.
8. člen
Bilančna pripadnost
Na podlagi te pogodbe Center za podpore nima nikakršnih obveznosti glede ureditve bilančne
pripadnosti mest, ki so predmet te pogodbe, niti ne odgovarja za kakršne koli posledice zaradi
obratovanja proizvodne naprave Prejemnika.
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VI.

DRUGE DOLOČBE
9. člen
Višja sila

Kot višja sila se po tej pogodbi štejejo nepričakovani naravni dogodki, kot so naravne nesreče
(povodenj, potres, požar itd.), in drugi dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti
in imajo za posledico poškodbe na napravah elektroenergetskega omrežja.
Če pogodbena stranka zaradi okoliščin višje sile v celoti ali delno ne more izpolniti svojih
obveznosti, se šteje, da ni kršila pogodbenih obveznosti. Med trajanjem višje sile velja
razrešitev obveznosti glede izpolnjevana medsebojnih obveznosti v obsegu, v katerem višja
sila preprečuje njihovo izpolnitev.
Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo, mora o tem najpozneje v 3 (treh) delovnih
dneh obvestiti drugo pogodbeno stranko in ji sporočiti pravno neobvezujočo oceno obsega in
pričakovanega trajanja posledic višje sile, če je v tistem trenutku to mogoče.
Ko za Prejemnika podpore prenehajo obveznosti zaradi okoliščin višje sile, preneha v istem
trenutku in obsegu obveznost dodeljevanja podpor tudi za Center za podpore. Velja tudi
nasprotno: če je zaradi okoliščin višje sile obveznosti dodeljevanja podpor razrešen Center za
podpore, je tudi Prejemnik podpore razrešen obveznosti prenašanja potrdil o izvoru na Center
za podpore.
10. člen
Omejitev odgovornosti
Pogodbeni stranki, vključno z njunimi vodilnimi uslužbenci, sodelavci, pogodbenimi izvajalci
oziroma podizvajalci, druga drugi ne odgovarjata za izgubo, stroške, odhodke ali škode, ki bi
jih povzročili po tej pogodbi ali v zvezi z njo, razen škod, ki so posledica namerne kršitve ali
prevare.
Da bi se izognili dvomu, pogodbeni stranki soglašata glede obveznosti zmanjšanja škode in se
dogovorita, da si bosta s skrbnostjo dobrega gospodarja prizadevali čim bolj zmanjšati škodo,
ki bi lahko nastala po tej pogodbi ali v zvezi z njo.
Center za podpore ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube, ki nastanejo zaradi izvajanja
kakršnihkoli dejanj ali opustitev, ki so urejene s predpisi, pod pogojem, da ni deloval namerno
oziroma z veliko malomarnostjo.
Center za podpore v nobenem primeru ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube zaradi
dogodkov, ki so posledica spremembe veljavnih predpisov oziroma dejanj pristojnih organov,
ter vseh drugih dogodkov, ki niso pod realnim nadzorom Centra za podpore.
Center za podpore ima pravico omejiti, začasno prekiniti ali ustaviti izvajanje dejavnosti
Centra za podpore v skladu z zakonom in podzakonskimi akti. V teh primerih Center za
podpore ni odgovoren za morebitno škodo ali izgube, ki bi jim nastale zaradi omejitve,
prekinitve ali ustavitve poslovanja.
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Center za podpore do kateregakoli subjekta ne nosi odgovornosti za škodo, vključno z vsemi
posrednimi ali posledičnimi škodami, tudi izgubo koristi ali zamudo, ki je nastala zaradi
okoliščin ali dogodkov, naštetih v tem členu.
11. člen
Obveščanje
Prejemnik se obvezuje, da bo Center za podpore redno obveščal o morebitnih spremembah pri
proizvodnji električne energije iz proizvodne naprave, še posebej ob nenačrtovanih izpadih in
načrtovanih ustavitvah.
Obenem se Prejemnik obvezuje, da bo Centru za podpore sporočal spremembe podatkov
glede dobavitelja, pravno-organizacijskega in davčnega statusa ter ostale podatke, ki bi lahko
vplivali na veljavnost deklaracije za proizvodno napravo, Odločbe o dodelitvi podpore ali te
pogodbe ter na izplačevanje podpore.
Pogodbeni stranki se bosta medsebojno obveščali po spodaj navedenih kontaktnih podatkih in
skladno z določili Pravil.
Kontaktni podatki so:
• za Prejemnika:
o Odgovorna oseba:
_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________
o Tehnična vprašanja:
_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________
o Finančna vprašanja:
_____________, tel.:_____________, GSM: __________, e-naslov: ____________________
• za Center za podpore: Telefonska številka Centra za podpore je _________________;
podrobnejši kontaktni podatki so objavljeni na spletni strani Centra za podpore.
Pojasnila, dana po telefonu ali GSM, se štejejo za informativna in niso pravno zavezujoča,
zato morajo biti potrjena po telefaksu ali po pošti.
Prejemnik mora spremembo podatkov za obveščanje nemudoma sporočiti Centru za podpore.
12. člen
Pravila za delovanje Centra za podpore
Prejemnik izjavlja, da je seznanjen z vsebino Pravil, da jih sprejema brez zadržkov in v celoti
ter jih bo upošteval in izvajal v vsakokratni veljavni različici ves čas izvajanja te pogodbe.
Prejemnik se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo spoštoval podrobnejša navodila za
izvajanje Pravil, ki jih Center za podpore objavi na svoji spletni strani.
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Prejemnik se strinja, da se njegovi podatki skupaj s podatki o prejetih podporah uporabljajo v
poročilih ministrstvu, pristojnemu za državne pomoči, o prejetih državnih pomočeh in na
spletni strani Centra za podpore.
13. člen
Sprememba lastništva
Če se spremeni lastništvo ali upravljanje proizvodne naprave, ki bi lahko vplivalo na
izplačevanje podpor, je Prejemnik dolžan Center za podpore o tem takoj pisno obvestiti in
ravnati v skladu s Pravili.

VII.

KONČNE DOLOČBE
14. člen

Veljavnost in prenehanje pogodbe
Ta pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba preneha s potekom časa, za katerega je sklenjena in je določen v 1. členu te pogodbe
na podlagi Odločbe o dodelitvi podpore.
Pogodba se razdre, če Agencija za energijo proizvodni napravi odvzame deklaracijo za
proizvodno napravo ali razveljavi Odločbo o dodelitvi podpore.
Center za podpore lahko odpove pogodbo, če Prejemnik niti v petih (5) delovnih dneh po
pisnem opominu ne sklene aneksa k pogodbi, kadar je to potrebno v skladu s to pogodbo,
Pravili ali Uredbo.
Center za podpore lahko odpove pogodbo tudi zaradi drugih razlogov navedenih v Uredbi,
Pravilih oziroma tej pogodbi.
V primeru neskladja med Odločbo o dodelitvi podpore in to pogodbo velja Odločba.
Prejemnik lahko zahteva razveljavitev te pogodbe in sklenitev nove z drugo vrsto podpore na
podlagi nove Odločbe o dodelitvi podpore v skladu z Uredbo in Pravili.
15. člen
Sprememba predpisov
Pogodbeni stranki soglašata, da bo ob spremembi predpisov, ki urejajo to pogodbeno
razmerje, Center za podpore, če bo to potrebno, pripravil aneks k pogodbi in ga predložil
Prejemniku v podpis.
Če bodo na podlagi predpisov Evropske unije ali aktov Evropske komisije spremenjeni
predpisi, ki urejajo zagotavljanje podpore proizvodnji električne energije v soproizvodnji,
zaradi katerih se bo spremenila Odločba o dodelitvi podpore, bosta pogodbeni stranki v
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skladu s spremenjeno Odločbo o dodelitvi podpore sklenili aneks k tej pogodbi. Aneks k
pogodbi pripravi Center za podpore in ga predloži Prejemniku v podpis.
Če Prejemnik kljub ponovnemu pisnemu pozivu Centra za podpore v petih (5) delovnih dneh
ne sklene pripravljenega aneksa, Center za podpore odpove pogodbo.
16. člen
Izvršitev pogodbe in reševanje sporov
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta storili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe
in da bosta ravnali kot dobra strokovnjaka.
Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki poskušali rešiti po mirni poti, če pa to
ne bo mogoče, sta stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te
pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
Končna določba
Pogodba je sestavljena v treh (3) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po
enega, enega pa Agencija za energijo.

Ljubljana, dne ____________

___________ [kraj], dne

____________
Center za podpore

Prejemnik
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PRILOGA I – OP / SPTE
Načrtovane količine za leto ________
Prejemnik: _______________________________________; Številka pogodbe:
___________________
Naziv proizvodne naprave: __________________________
Električna energija*
Celotna proizvodnja neto električne energije s potrdili o izvoru (kWh)
Jan.
Feb.
Mar.
Apr.
Maj
Jun.
Jul.
Avg.
Sep.
Okt.
Nov.
Dec.

SKUPAJ
* Upoštevajo se le količine od začetka zagotavljanja podpore dalje.

Lesna biomasa, ki se lahko uporablja za proizvodnjo električne energije, ki prejema
podpore, razdeljena po virih*
Vrsta**

Delež v gorivu (v %)

Lesna biomasa s certifikati skladno z 12. členom Uredbe
Les iz gozdov in nasadov
Stranski proizvodi in ostanki iz lesnopredelovalne industrije
Odslužen les

SKUPAJ
* Izpolnijo le proizvodne naprave na lesno biomaso, upravičene do dodatkov iz 12. člena Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni
v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09).
** Opis vrst lesne biomase je naveden v Prilogi V Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne
energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 37/09, 53/09, 68/09 in 76/09).

____________________________________________

(žig in podpis prejemnika podpore)
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VSEBINA
3804.
3805.
3806.
3807.

3808.
3809.
3810.
3811.

3812.
3835.
3836.

3813.

3814.

3815.

DRŽAVNI ZBOR

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-D)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o blagovnih rezervah (ZBR-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-G)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o obveznem izvodu publikacij (ZOIPub-A)

MINISTRSTVA

Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste
Pravilnik o videonadzoru v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o izvrševanju kazni zapora
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o količnikih za določitev osnovnih plačil, o kriterijih
in merilih za ocenjevanje uspešnosti in rezultatov
dela obsojencev ter o nagradah mladoletnikov
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o načinu prevoza in varovanja denarja ter drugih
vrednostnih pošiljk
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Zakon o gospodarskih družbah
(ZGD-1-UPB3)
Glavne spremembe zadnje novele zakona (ZGD-1C) se nanašajo na poglavje o
delniški družbi.
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Nagrajevanje članov uprav in nadzornih svetov je urejeno bolj restriktivno:
– njihovi prejemki morajo biti v skladu s politiko razdelitve dobička
po sklepu skupščine,
– nadzorni svet lahko zahteva vrnitev že izplačane nagrade upravi,
– uveljavlja se odškodninska odgovornost članov nadzornih svetov
pri nadzoru nad izplačevanjem nagrad upravi,
– člani nadzornih svetov ne morejo biti več udeleženi pri dobičku.
V zvezi s skupščino so natančneje določene vsebina in objava sklica ter
organizacija skupščine (roki, prijava, pooblaščenci, uporaba varnih elektronskih
medijev …). Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem
trgu, pa mora izpolnjevati še dodatne zahteve glede sklica.
Kot je po novem skupščina pristojna za določitev politike prejemkov organov
vodenja ali nadzora, so tudi pravila, kaj in komu poročati, zdaj jasnejša:
delničarji bodo tako bolje obveščeni. Tudi do nasprotja interesov ne bo več
prihajalo tako pogosto, saj novela ta pojem natančno določi.

N A R O Č I L N I C A

Cena: 38 EUR
Leto izdaje: 2009
ISBN: 978-961-204-439-8
Število strani: 448
Dimenzija: 14,5 cm × 20,5 cm
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Večji del določb se začne uporabljati 1. septembra 2009, družbe pa morajo
svoje statute s spremenjenimi določbami zakona uskladiti najkasneje do
1. septembra 2010.

! • uradno prečiščeno besedilo

• spremembe ZGD-1C so natisnjene polkrepko
• stvarno kazalo

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1-UPB3)
• trda vezava
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